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Zaproszenie 
na koncert!
Zespół 22 p.m. dzięki funkująco-
jazzowym brzmieniom oraz kon-
certom balansującym na grani-
cy psychodeli wywalczył sobie 
szczególne miejsce w sercach 
studentów. Po przerwie waka-
cyjnej poświęconej intensywnej 
regeneracji, zespół powraca na 
scenę oraz na należne mu miej-
sce w firmamencie gwiazd. 

Nie przegapcie koncertu, który zagrają wraz z zespołem 
Fotoplastikon 17 października w klubie Wetlina (koło metra 
Służew). Więcej informacji oraz muza: 
www.myspace.com/dwudziestadrugapm 
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Paliwa do „Traktora” dolewa Presspublica, wydawca dziennika:

GDZIE MOŻNA KUPIĆ „TRAKTOR KRÓLEWSKI”?

Krakowskie Przedmieście 3: xero, barek (I piętro)

Krakowskie Przedmieście 5: ASP – Eufemia

Krakowskie Przedmieście 26/28: 

Wydział Polonistyki – xero

IKP – xero 

ul. Karowa 18: Instytut Socjologii – barek (III piętro)

ul. Browarna 6: Tarabuk

ul. Oboźna 3: Kafka

... a także w sprzedaży bezpośredniej (ręka w rękę)

Z nowym nakładem staramy się docierać do coraz większej ilości miejsc. 

Mamy nadzieję, że oprócz wymienionych tu miejsc „Traktor” będzie 

można kupić we wszystkich barkach i punktach xero w okolicach Traktu. 

Że będzie widoczny w BUW-ie. A nawet na Zamku Królewskim 

i w pałacu w Wilanowie.

Jesteśmy również na Grono.net: http://grono.net/forum/2470796/0/

oraz na stronie internetowej: www.traktor.dobrze.org



Niekoniecznie
koniec wakacji

Październik to w studenckim kalendarzu 
czas powrotów. Wracamy z egzotycz-

nych wycieczek, z rajdów po polskich gó-
rach, z zagranicznych stypendiów, z rodzin-
nych domów. Dla wielu jest to ciężki okres 
rozstań z nowymi przyjaciółmi, z rodziną 
oraz z wakacyjnym luzem. Dla nas, w redak-
cji „Traktora Królewskiego” ten miesiąc jest 
również, a może przede wszystkim, czasem 
powrotów. Znowu będziemy przemierzać 
Trakt Królewski, odkrywać jego zakamar-
ki, przesiadywać na jego skwerach, ławkach 
i w knajpkach, rozmawiać z jego bywalcami. 
I znów przygotujemy dla Was ten miesięcz-
nik.

Numer, który trzymacie w ręku jest szcze-
gólny – został pomyślany jako przedłużenie 
Waszych wakacji, Wasz przewodnik po sto-
licy. Mieszkając na stałe w Warszawie czę-
sto przechodzimy obojętnie obok miejsc, 
które przybyszom z innych krajów wydają 
się piękne, niezwykłe lub dziwaczne. Nie 
odwiedzamy atrakcji naszego miasta, mimo 
że jesteśmy od nich o dwa kroki. A może 
właśnie dlatego? Spróbujmy więc spojrzeć 
na Warszawę z innej perspektywy i odkryć 
czar tego szalonego miasta.
 

Mamy nadzieję, że w każdy znajdzie w tej ga-
zecie coś dla siebie – od tych, którzy dopiero 
przyjechali do naszego miasta, po tych, któ-
rzy mienią się „warszawiakami piąte pokole-
nie”. Dla tych pierwszych przygotowaliśmy 
dział „Pierwsze kroki” z błyskotliwymi in-
spekcjami Buko, które delikatnie wprowadzą 
nowicjuszy w frenetyczny rytm życia stolicy. 
Przedstawiamy też przewodnik po naszym 
własnym skrawku Azji (i to po lewej stronie 
Wisły): Dworcu Centralnym. 

Dla osób, które uważają, że Warszawa nie 
ma przed nimi tajemnic, proponujemy działy 
„Urban legends” i „Warszawa alternatywna”. 
Przejdźcie przez miasto szlakiem Skaman-
drytów, lumpeksów, miejsc przeklętych oraz 
posągów poświęconych zwierzętom. Zobacz-
cie jak miewają się ostatnie egzemplarze za-
grożonego gatunku – bary mleczne. Wszyst-
ko to spróbujcie zrobić nocą, albo... boso. 
 
A jeżeli akurat nie uprawiacie „nightwalkin-
gu” ruszcie w tany w jednym z warszawskich 
nightclubów. Wcześniej warto rzucić okiem 
na dział „Warszawskie noce”. Jurek Z. pre-
zentuje niezwykłą typologię stołecznych 
dancingów, stworzoną na podstawie wielo-
letnich, pracochłonnych badań. Dowiedzcie 
się też jak wejść do klubów, do których jest 
ostrzejsza selekcja niż do Platinium.  
Na wszystkie te wycieczki zabierajcie ze sobą 
„Traktor Królewski”, który zawsze służy 
dobrą radą, a w tym numerze także mapą. 
Znajdziecie na niej miejsca, które zachwala-
my lub przed którymi przestrzegamy w ar-
tykułach, ale uwaga! zadaniem mapy nie jest 
bynajmniej pomóc coś znaleźć. Zadaniem 
mapy jest pomóc się zgubić. Zgubić się krea-
tywnie w tej naszej dziwnej, pięknej Stolicy.
 
Pamiętajcie: Warszawę da się lubić! A waka-
cje - to stan ducha.

redaktor prowadząca
Marta Wróblewska
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Magda Kubala
absolwentka ASP. Graficzka. Po studiach użycza swego talen-
tu w biznesie reklamowym i eventowym, w wolnych chwilach 
podkręca zaś look „Traktora”.

Ania Maresz
absolwentka filozofii zamieszkała na Ursynowie i pracująca w 
Centrum. Niekiedy drażnią ją specyficznie warszawskie zapa-
chy, ale wie, że jeśli kiedyś wyjedzie, to zatęskni za Dworcem 
Centralnym. 
Na str. 25 Ania pokazuje “zwierzęcą stronę stolicy”, a na str. 41 
tropi ursynowskie absurdy.

Wojciech Tadeusz Kacperski
student V roku filozofii i III socjologii UW, miłośnik Warszawy 
i w wolnych chwilach przewodnik. Kocha wszystko, co war-
szawskie: ruch drogowy, piosenki i oczywiście Varsavianistykę.  
Teksty Wojtka znajdziesz na stronach: 10, 15, 38

Marta Kostulska
Dziewczyna z Wawra. Mieszkanie po azjatyckiej stronie Wisły 
pozwala jej utrzymać zdrowy dystans do Warszawy. Dystans 
mniej więcej piętnastu kilometrów i pięćdziesięciu pięciu minut 
autobusem. Jeśli już pojawia się w Śródmieściu to z głównie po 
to, żeby polansować się na Ikapie albo zza kontuaru recepcji 
jednego z fajniejszych hosteli w mieście instruować turystów 
co do prawdziwych warszawskich must-see (o wrażeniach z 
tych wycieczek czytaj na str. 7). Jeśli nie ma jej w Warszawie 
to pewnie uprawia wojaże gdzieś po świecie, ale jest jak bume-
rang - zawsze wraca. A dla tych co nie wiedzą: Wawer leży w 
granicach miasta stołecznego (przyp.red. oczywiście, że wiemy! 
wystarczy rzut oka na naszą mapę). 
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Jerzy Ziemacki
red.nacz. Filozof i politolog. Guru redakcji znany ze swoich po-
ruszających przemówień oraz motywujących e-maili. Po wytę-
żonej pracy twórczej lubi wyskoczyć na baunsy. O tym gdzie 
wypada bywać i czego należy się strzec podczas nocy na mie-
ście pisze na str. 27.

Marcin Trepczyński
pomysłodawca i założyciel miesięcznika „Traktor Królewski”. 
Magister prawa i doktorant na Wydziale Filozofii. Zrezygnował 
z prestiżowej funkcji redaktora naczelnego, by kierować pra-
cą zespołu z pozycji szarej eminencji. Opiekun i mentor mło-
dych redaktorów. Tym razem przedstawia ulubione miejsca 
warszawskich literatów oraz awanturników. Pół wieku temu (z 
górką). Czytaj str. 11.

Łukasz Bukowiecki
l. 23, kawaler, inspektor. Studiuje i kseruje w Instytucie Kultury 
Polskiej UW. Od urodzenia mieszka na warszawskich Jelon-
kach, od 4 lat dojeżdża na zajęcia linią 506. Szuka pracy, w 
której płacono by mu za wnikliwe inspekcje w krainach pięk-
nych i dalekich. Ulubione sytuacje w Warszawie: na kawce w 
Kafce, na łódce na Jeziorku Wilanowskim, na spacerze po Par-
ku Ujazdowskim. Artykuły tego płodnego autora znajdziecie na 
stronach: 5, 9, 14, 17 i 34. 

Janek Arendarski
student IV roku filozofii, wielbiciel języka chińskiego, muzyk. 
Pod enigmatycznym pseudonimem Johannan Arendt-Tarski 
gra na gitarze w zespole 22 p.m. (zaproszenie na str. 1). W 
tym numerze oprowadzi czytelników po alternatywnych atrak-
cjach stolicy, które oferują rozrywkę na każdą kieszeń. Janek 
zaprasza na wycieczkę po industrialnym Ursusie (str. 26)  oraz 
rajd po warszawskich second-handach (str. 21). Jakie streetowe 
i wieczorowe kreacje można wyczarować po wyjściu ze szma-
teksu zobaczcie na str 23
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Czy pod Pałacem 
Kultury znajduje się 
schron atomowy?
Byłoby cool, ale niestety nie 
ma. Nie buduje się schronów 
pod najwyższym budynkiem 
w mieście, bo taki budynek 
jest naturalnym celem ataku 
i potem trudno byłoby wyjść 
spod jego gruzów. Schrony są, 
ale gdzie indziej (najbliższych 
od Pałacu Kultury należy szu-
kać w metrze).

Dlaczego wszystkie 
tabliczki adresowe 
w Warszawie mają 
czerwony pasek?
Na czerwonym pasku znaj-
duje się nazwa tzw. obszaru 
Miejskiego Systemu Informa-
cji (MSI). Ma to służyć lepszej 
orientacji w mieście, choć cza-
sem nie służy. Granice trady-
cyjnych sąsiedztw miejskich 
są nieostre, nieustannie się 
przesuwają i często na siebie 
nachodzą – czego jednolita dla 

całego miasta, wprowadzona 
odgórnie, technokratyczna re-
jonizacja MSI uwzględnić nie 
może: granice między obsza-
rami są sztucznie wyostrzone 
i spetryfikowane. MSI nie ra-
dzi sobie też np. z rejonami 
międzydzielnicowymi i niektó-
rymi tradycyjnymi nazwami, 
np. Dolny Mokotów został na-
zwany w MSI „Starym Mokoto-
wem” – i tak już zostało, bo ko-
lejne pokolenia przyjezdnych 
uczą się miasta z czerwonych 
pasków. Więcej o MSI czytaj 
tutaj: http://www. zdm. waw. pl/
msi/o-systemie-msi. html.

Czy oprócz Muzeum 
Powstania 
Warszawskiego 
działają w Warsza-
wie jakieś nowo-
czesne, atrakcyjne 
muzea?
Warto zajrzeć do Państwowe-
go Muzeum Etnograficznego, 
które – choć zachowało do-

tychczasową siedzibę (ul. Kre-
dytowa 1) – od pewnego czasu 
zmienia program i wprowadza 
świadomie kreowaną politykę 
wizerunkową (por. www. pme. 
waw. pl). Warszawa stanie się 
niedługo największym muzeal-
nym placem budowy na świe-
cie – w kolejce na otwarcie cze-

kają: Centrum Nauki Kopernik 
(w budowie; niedaleko BUW-u 
nad tunelem Wisłostrady), Mu-
zeum Historii Żydów Polskich 
(w budowie; przy placu Boha-
terów Getta na Muranowie), 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
(kontrowersyjny projekt Chri-
stiana Kereza; będzie realizo-
wany między Marszałkowską 
a Pałacem Kultury) i Muze-
um Historii Polski (planowa-
ne nad nieistniejącym jeszcze 
tunelem nad Trasą Łazien-
kowską w sąsiedztwie Zamku 
Ujazdowskiego). Jeśli chodzi 
o istniejące placówki, trwa roz-
budowa Muzeum Fryderyka 
Chopina o Centrum Chopi-
nowskie (okolice Zamku Os-
trogskich przy Tamce, za rok 
wielkie obchody 200. roczni-
cy urodzin Chopina!), nową 

Miasto z 
czerwonym
paskiem
FAQ. Miejskie tajemnice odkrywa Inspe-
ktor Buko

Łukasz Bukowiecki
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siedzibę zyska też Muzeum 
Wojska Polskiego (architek-
toniczny implant w Cytadeli), 
dzięki czemu gruntowny lifting 
będzie mogło przejść Muze-
um Narodowe, powiększone 
o pomieszczenia zajmowane 
obecnie przez wystawę mili-
tariów, a dodatkowo rozbudo-
wane o nową część podziemną 
i wyjście na planowaną aleję 
na skarpie wiślanej. Muzeum 
Historyczne m. st. Warszawy 
przygotowuje otwarcie swoje-
go oddziału – Muzeum War-
szawskiej Pragi w zabytkowych 
kamienicach przy Targowej, 
a Muzeum Kolejnictwa chce 
przyciągnąć do zaczarowanych 
parowozów jak najwięcej zwie-
dzających nowym programem 
nowego dyrektora. Ale z pew-
nego punktu widzenia napraw-
dę atrakcyjne są „samomuzea” 
– placówki zapomniane i nie-
doinwestowane do tego stop-
nia, że przedmiotem ekspozy-
cji jest przede wszystkim sama 
ich anachroniczna muzealność, 
przestarzały sposób opowiada-
nia o świecie. W tej kategorii 
polecamy główną siedzibę 
Muzeum Historycznego m. st. 

Warszawy (przy Rynku Stare-
go Miasta; ale uwaga! trzeba 
się spieszyć, bo muzeum powo-
li się zmienia), Państwowe Mu-

zeum Archeologiczne (w daw-
nym Arsenale; hitem jest kopia 
Drzwi Gnieźnieńskich opisana 
tak, jakby chodziło o oryginał) 
i Muzeum Kolekcji im. Jana 
Pawła II (plac Bankowy), gdzie 
warto zwrócić uwagę na sy-
stem wewnętrznej łączności te-
lefonicznej: we wszystkich sa-
lach znajdują się oldschoolowe 
telefony tarczowe, przy czym 
w każdej sali w innym kolorze. 
To dopiero kolekcja!

Gubię się 
w warszawskim 
transporcie szyno-
wym. Można jakoś 
usystematyzować 
ten chaos?
Spróbujmy. Podstawowym 
miejskim środkiem transpor-
tu szynowego są w Warszawie 
tramwaje. Zarówno infrastruk-
tura tramwajowa, jak i przewo-
zy tramwajami są w gestii jed-
nej miejskiej spółki: Tramwaje 
Warszawskie Sp. z o. o. Nie 
ma ona statusu przewoźnika 
kolejowego (m. in. dlatego, że 
tramwaje podlegają zapisom 
kodeksu drogowego). 

I n f r a s t r u k t u -
rą i przewozami 
w metrze zarządza 
miejska spółka 
Metro Warszaw-
skie Sp. z o. o., cer-
tyfikowany prze-
woźnik kolejowy 
– bodajże jedyny 
w Polsce, który 
nigdy w swojej hi-
storii nie miał nic 

wspólnego z PKP.
Na tramwaje i metro obowią-
zują wyłącznie bilety Zarządu 
Transportu Miejskiego (ZTM).

Pozostała 
infrastruktura 
kolejowa w Warsza-
wie należy prawie w całości 
do państwowej spółki Polskie 
Linie Kolejowe SA. Po torach 
PLK jeżdżą następujący prze-
woźnicy świadczący transport 
pasażerski:
PKP Intercity SA; spółka uru-
chamia pociągi dalekobieżne: 
pośpieszne, ekspresowe, TLK 
(Tanie Linie Kolejowe), eks-
presy, InterCity, EuroCity, Eu-
roNight; obowiązują wyłącznie 
bilety przewoźnika;
PKP Przewozy Regionalne Sp. 
z o. o.; spółka należąca w cało-
ści do samorządów wojewódz-
kich (bez udziałów PKP!), 
w Warszawie można spotkać 
jej pociągi międzyregionalne 
InterRegio; obowiązują wyłącz-
nie bilety przewoźnika;
Koleje Mazowieckie Sp. z o. 
o.; spółka należąca do samo-
rządu województwa mazowie-
ckiego; realizująca przewozy 
pasażerskie w ruchu lokalnym 
(podmiejskim) i regionalnym; 
obowiązują bilety przewoźnika 
oraz – w granicach aglomera-
cji warszawskiej – bilety ZTM 
(w granicach miasta – miejskie, 
w granicach aglomeracji – sie-
ciowe); dokładne informacje 
o tzw. wspólnym bilecie: www. 
mazowieckie. com. pl/site. 
php5/article/4/355. html;
Szybka Kolej Miejska Sp. z o. 
o.; spółka m. st. Warszawy po-
wołana do życia 2004 roku; 
prowadzi przewozy pasażer-
skie w aglomeracji warszaw-
skiej na zaledwie jednej linii 
(S-2, Pruszków – Sulejówek-
Miłosna), ale plany rozwoju 
sieci SKM są śmiałe i ambitne; 
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obowiązują wyłącznie bilety 
ZTM (miejskie i sieciowe).

Własną infrastrukturą może 
się pochwalić Warszawska 
Kolej Dojazdowa Sp. z o. o., 
dziedziczka tradycji sławnych 
Elektrycznych Kolei Dojazdo-
wych (EKD). Zwana pieszczot-
liwie „kolejką WKD”, należy 
do samorządu województwa 
mazowieckiego i samorządów 
gmin podwarszawskich, przez 
które przebiega trasa jedy-
nej – ale bardzo popularnej 
i wzbudzającej duży sentyment 
warszawiaków – linii z dworca 
Warszawa Śródmieście WKD 
do Grodziska Mazowieckiego 
(z odgałęzieniem w Podkowie 
Leśnej do Milanówka). Wbrew 
plotkom WKD dysponuje szla-
kiem normalnotorowym i nie 
ma nic wspólnego z dawno już 
zlikwidowanymi warszawski-
mi kolejkami wąskotorowymi. 
Tory WKD są jednak bardziej 
kręte niż tory PLK, dlatego jeż-
dżą po nich specjalne, nigdzie 
indziej niespotykane składy, 
przypominające hybrydę tram-
waju i pociągu podmiejskiego. 
Obowiązują bilety przewoźnika 
oraz – między stacjami Warsza-
wa Śródmieście WKD a Opacz 
– bilety miejskie ZTM.

Marta Kostulska 

T u r y ś c i 
w Krainie 
Pierogów

To ci, co mozolnie wdra-
pują się na mostek wido-
kowy na dachu BUW-u 

i kupują warszawskie gadżety 
w jedynym kiosku na kampu-
sie UW. Widzisz ich na ulicy, 
jak pytają autochtonów, pod 
czyim wezwaniem jest ten 
duży kościół z zegarem koło 
Dworca Centralnego, bezrad-
nie szukają pozostałych linii 
metra i z dzielną miną od-
krywców Dzikiego Wschodu 
zamawiają w barach mlecz-
nych gołąbki ze [oh damn!] 
zsiadłym mlekiem. Mijasz ich 
na Krakowskim Przedmieściu 
i zastanawiasz się, cóż do licha 
ci ludzie widzą w tym mieście. 
O to i o inne ciekawe rzeczy 
spytałam piątkę studentów 
zza wielkiej i trochę mniejszej 
wody, których znalazłam w jed-
nym z warszawskich hosteli.

ALFONSO 
(MEKSYK, STUDIUJE 
W HELSINKI SCHOOL 
OF ECONOMICS)

Ulubione miejsce: Plan B i faj-
ne parki w całym mieście.
Gdzie zjeść: Bar mleczny „Fa-
milijny”.
Co powinniśmy poprawić: 
Boże, proszę, nauczcie ludzi 
jeździć wolniej i uważać na pie-
szych na pasach.

Warszawiacy: Sympatyczni 
i dobrze wyglądający.
Szok kulturowy: Trudno po-
wiedzieć coś po polsku bez 
znajomości innych języków 
słowiańskich.
Czego unikać: Nigdy nie bierz 
taksówki bez uprzedniego 
ustalenia z kierowcą, ile za nią 
zapłacisz.
Słowo, które opisuje Warsza-
wę najlepiej: „Na zdrowie” albo 
„żubrówka”. Wiecie, domówki, 
te sprawy. 

MARCUS 
(NIEMCY, STUDIUJE 
NA UNIVERSITAT VIA-
DRINA)

Ulubione miejsce: Jest w pawi-
lonach na tyłach Nowego Świa-
tu, sorry, zapomniałem nazwy. 
Gdzie zjeść: Myślę, że miejsce 
które najbardziej mi się po-
dobało to „Pierogi na Bednar-
skiej”.
Co poprawić: Warszawski 
system komunikacji miej-
skiej okazał się zupełnie nie 
do ogarnięcia… wszystko jest 
po polsku!
Warszawiacy: Uwielbiam was, 
prawie każdy kogo spotkałem 

Miejsca wymienione w artykule:
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był chętny do pomocy!
Szok kulturowy: 1) Doznałem 
sporego szoku, kiedy trafiłem 
do tej wietnamskiej okolicy 
na Pradze – nie było chodni-
ków i musiałem iść kawałek 
po piachu. 2) Jazda na rowerze 
miała w sobie coś z samobój-
stwa.

Czego unikać: Starówki. Zbyt 
droga i oblężona przez tury-
stów.
Jedno słowo, które opisuje 
Warszawę najlepiej: „Pełna 
życia”. Mam wrażenie, że War-
szawa ciągle się rozwija, wiel-
kie wieżowce obok małych 
sklepików, przytulne kafejki 
w bombastycznych socreali-
stycznych budynkach: skrajnie 
niepasujące do siebie, ale w ja-
kimś sensie piękne!
Największy nonsens/rozczaro-
wanie/bzdura: Na szczęście nie 
miałem takich doświadczeń.

RAFFAELLA 
WŁOCHY, 
STUDIOWAŁA 
NA UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI CATANIA) 

Ulubione miejsce: mój hostel! 
[Hostel Helvetia przyp. Aut.].
Gdzie zjeść: Świetna wegeta-

riańska restauracja obok ho-
stelu [Vege Bar/Klimaty Kuli-
narne przyp. Aut.].
Co powinnismy poprawić: 
To miasto jest świetne takie, 
jakie jest. Może powinniście 
zacząć używać euro?
Warszawiacy: Sympatyczni i za-
biegani.
Szok kulturowy: Duuużo wód-
ki... żartowałam, studenci cią-
gle się uczą.
Czego unikać: Ludzi pod wpły-
wem.
Słowo, które opisuje Warszawę 
najlepiej: „Elegancja”. Nie wiem 
dlaczego, takie mam odczucia.
Największy nonsens/rozcza-
rowanie/bzdura: Nie wpuścili 
mnie do Platinium!!!

ALINA I LAUREN 
(KANADA, CARLETON 
UNIVERSITY)

Ulubione miejsce: Łazienki, 
Zamek Królewski, Muzeum 
Powstania Warszawskiego… 
dużo ich jest.
Gdzie zjeść: Tam, gdzie dają 
pierogi, jest mnóstwo takich 
miejsc na Starówce i w okoli-
cach, a poza tym w tych wszyst-
kich ukrytych małych kafej-

kach.
Warszawiacy: Bardzo pomoc-
ni; policjanci, których spytały-
śmy o drogę, odprowadzili nas 
tam, gdzie chciałyśmy, i jeszcze 
pokazali miasto. Poza tym je-
steście bardzo dobrze ubrani, 
lepiej niż ci z Krakowa.
Szok kulturowy: [Lauren]: Ję-
zyk!
Czego unikać: Muzeum Hi-
storycznego m. st. Warszawy 
i chodzenia bez planu miasta. 
Można dotrzeć wcale nie tam, 
gdzie się chciało.
Największy nonsens/rozcza-
rowanie/bzdura: Ta sowiecka 
architektura wcale nie jest 
taka fajna… poza tym Muzeum 
Historyczne m. st. Warszawy 
– widziałyśmy chyba każdą po-
jedynczą łyżkę, która kiedykol-
wiek została tu wykopana…

Miejsca wymienione w artykule:
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 Dobre rady:
Różnicy między kierunkami geograficznymi a kie-
runkami wyznaczanymi przez rzekę najlepiej przyj-
rzeć się przy ogromnym zegarze słonecznym, wybru-
kowanym między dworcem Warszawa Śródmieście 
a południowym wejściem do Pałacu Kultury (tj. 
wejściem do wielosalowego kina Kinoteka). Rzut oka 
na zegar słoneczny pozwala zauważyć, że Pałac Kul-
tury (jak i całe Śródmieście wokół) wcale nie jest 
orientowany geograficznie! Główne, „wschodnie”, 
wejście do Pałacu jest tak naprawdę wejściem pół-
nocno-wschodnim. Dla niektórych to wielka niespo-
dzianka.
Na wielu tablicach Miejskiego Systemu Informacji 
kierujących do dzielnic, rejonów i najważniejszych 
obiektów w Warszawie znajdziesz tajemnicze pikto-
gramy złożone ze strzałki i dwóch fal; układ strzałki 
i fal informuje, po której swojej stronie masz Wisłę, 
względnie czy się od niej oddalasz, czy do niej zbli-
żasz. Czasami warto to sobie uświadomić.

Łukasz Bukowiecki

Z b l i ż a s z  
się do

Wisły!
Często mówi się, że Warszawa odwróco-
na jest tyłem do Wisły. To w dużej mie-
rze prawda, ale nie oznacza to, że Wisła 
wymazana jest z rzeczywistej, społecz-
nej i symbolicznej mapy miasta. Wręcz 
przeciwnie. To nie Łódź! Nie chowamy 
tu rzek pod ziemię.

Wisła, choć traktowana nadal dość często 
po macoszemu, jest wraz z tzw. skarpą 

wiślaną niewątpliwie najważniejszym obiektem 
fizjograficznym w Warszawie. Jadąc jednym 
z nielicznych wciąż mostów z jednego brzegu 
na drugi, nie da się jej przegapić: Wisła jest po-
tężna i szeroka, a mostów tak mało, że wszyst-
kie są zakorkowane, co pozwala wnikliwiej 
przyjrzeć się rzece. 

Wszystkich, którzy postanowią pojechać na pik-
nik nad Wisłę ze Śródmieścia (np. rowerem), 
czeka natomiast długa droga w dół – właśnie 
po skarpie wiślanej. Drzemiący w skarpie po-
tencjał docenimy jednak dopiero w drodze po-
wrotnej. Skarpa ciągnąca się wzdłuż rzeki przez 
całe miasto to jedno z nielicznych miejsc, w któ-
rym zaczynasz żałować, że w pogoni za modą za-
mieniłeś rower górski na miejski. Studenci prze-
mierzający drogę z BUW-u lub gmachu przy 

Browarnej do Kampusu Głównego (czasami 
kilka razy dziennie) często narzekają na brak 
wyciągu orczykowego.
Ale cielesne doznania mieszkańców to nie 
wszystko. Wpływ Wisły – może już bardziej 
ideowy – możemy poczuć nawet bardzo daleko 
od rzeki. Wiśle podporządkowany jest bowiem 
w istocie cały system numeracji ulic w Warsza-
wie. Ulice równoległe do rzeki są numerowane 
zgodnie z nurtem Wisły – z południa na północ. 
Jednym z najbardziej znanych, choć nie jedy-
nym wyjątkiem jest ulica Puławska – nume-
rowana od placu Unii Lubelskiej na południe, 
w kierunku Piaseczna (bo wszystkie odchodzą-
ce od tego placu ulice numerowane są właśnie 
„od placu”). Ulice prostopadłe do Wisły nume-
rowane są z kolei w taki sposób, że numery 
posesji rosną w miarę oddalania się od Wisły 
ku granicom miasta (na lewym brzegu nume-
ry domów rosną więc na zachód, a na prawym 
brzegu – na wschód). Warto przy tym zaznaczyć, 
że Wisła wraz ze skarpą decydują o swoiście war-
szawskiej dewiacji kierunków geograficznych. 
Otóż Wisła w Warszawie przepływa w istocie 
z południowego wschodu na północny zachód, 
ale umownie przyjmuje się, że płynie idealnie 
z południa na północ. Żeby mosty przez Wisłę 
nie wypadały krzywo (po skosie), warszawskie 
arterie nie są jednak orientowane wobec kom-
pasu, lecz właśnie wobec rzeki. Znamiennym 
wyjątkiem znowu jest ulica Puławska, biegnąca 
dokładnie wzdłuż osi N–S.
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Wojciech Kacperski

Zapomniane piosenki
 – krótki przewodnik 
po starych piosenkach 
warszawskich

Stare piosenki warszawskie 
przypominają trochę daw-

ne, jeszcze czarno-białe zdjęcia 
stolicy; i to wcale nie te przed-
wojenne fotografie, na których 
widać jeszcze miasto zmiecio-
ne później z powierzchni ziemi 
przez historię. Przypominają te 
stare obrazy, na których wid-
nieją już nowe budynki i roz-
poznawalny jest współczes-
ny wygląd ulic, ale wszystko 
to wydaje się już nieaktualne. 
Echo dawnych piosenek war-
szawskich ciągle pobrzmiewa 
gdzieś na współczesnej sto-
łecznej ulicy, jest w nią nadal 
silnie wpisane, jednak, pod 
wpływem ciągłych i nieunik-
nionych zmian w przestrzeni 
miejskiej, gdzieś zdaje się zani-
kać. Dlatego warto je przypo-
mnieć, gdyż jest to – jak by nie 
patrzeć – element tożsamości 
miasta, które przez wielu jego 
mieszkańców i tak jest uważa-
ne za owej tożsamości pozba-
wione.

Koronną i chyba najpiękniej-
szą dawną piosenką warszaw-
ską jest „Piosenka o mojej 
Warszawie” autorstwa Alberta 
Harissa, zaśpiewana w nieza-
pomniany sposób przez Mie-
czysława Fogga. Utwór ten po-
wstał jakoś krótko po wojnie, 

w czasie, gdy miasto dopiero 
zabierało się do odbudowy do-
mów z gruzów, jednak mimo 
to w piosence dominuje pa-
radoksalnie bardzo pogodny 
nastrój. Uwagę zwraca rów-
nież niezwykle barwny tekst. 
Wykonanie Fogga nadaje nie-
wątpliwej klasy całej piosence 
i sprawia, że nawet dziś, gdy 
słucha się jej niedoskonałego 
nagrania, można ulec pokusie, 
by razem z autorem „dziewiąt-
ką pojechać w Aleje”, a potem 
„z tłumem się wpleść w Nowy 
Świat”.

Inną i chyba jeszcze bardziej 
znaną piosenką, choć utrzyma-
ną w zupełnie odmiennym kli-
macie, jest „Nie masz cwaniaka 
nad warszawiaka” Stanisława 
Grzesiuka. Ta chyba najbar-
dziej znana warszawska pio-
senka, stworzona przez autora 
takich szlagierów jak „Bo teraz 
jest wojna” czy „U cioci na imie-
ninach”, zapisała się tak głębo-
ko w pamięci warszawiaków, 
że pewne zwroty z niej prze-
szły do codziennego użycia 

(jak choćby sławny „cwaniak 
warszawiak”). Jest to również 
zapis specyficznej gwary war-
szawskiej, którą usłyszeć dziś 

można już chyba tylko w naj-
ciemniejszych rejonach Pragi-
Północ lub Targówka.

Inną znaną piosenką warszaw-
ską jest oczywiście „Warszawa 
da się lubić” Staśka Wielanka. 
Równie wesoła jak poprzed-
niczka, napisana jednak już 
z nieco mniejszym pazurem, 
weszła do powszechnej pamię-

URBAN LEGENDS
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ci przede wszystkim swoim re-
frenem, który zna chyba każ-
dy, kto choć trochę mieszkał 
w Warszawie („Warszawa da 
się lubić, Warszawa da się lu-
bić./Tutaj szczęście można zna-
leźć,/tutaj serce można gubić”).

Trochę bardziej zapomnia-
ną, choć niekiedy nadal roz-
brzmiewającą na okolicznoś-
ciowych festynach warszawską 
piosenką jest „Jak przygoda, 
to tylko w Warszawie” An-
drzeja Boguckiego i Chóru 
„Czejanda” z melodią Tade-
usza Sygietyńskiego (założy-
ciela „Mazowsza”) i słowami 
Ludwika Starskiego. Ta urocza 
piosenka zachwyca ciekawym 
tekstem, w którym utrwalone 
zostały obrazki z pierwszych 
miesięcy odbudowy stolicy 
(„W tym mieście codziennie 
od rana, przeżywasz to samo 
co krok,/zdumienie: ulica nie-
znana, olśnienie: nieznany ci 
blok”), a także właściwą tam-
tym czasom wrażliwością este-
tyczną („Dziś rano twe dłonie 

dziewczęce mieszały i wapno, 
i piach;/wieczorem, olśnienie, 
w kwiecistej sukience/ładna 
jesteś jak kwiat”). Nie trzeba 
chyba dodawać, że „Autobus 
czerwony” też był wykonywa-
ny przez tego pana.

Powojenne piosenki warszaw-
skie doskonale oddają klimat 
odbudowującej się Warszawy, 
miasta, które pamiętają nasi 
dziadkowie i rodzice; mia-
sta, które nadal jest obecne 
we współczesnej stolicy, tyle 

tylko, że przez lata poszarzało 
i zostało trochę przysłonięte 
przez nowoczesność. Nie chcę 
przy tym zgłaszać skarg, że 
to coś złego, bo to naturalny 
proces rozwoju miasta. War-
to jednak sięgnąć zarówno 

do tych zdjęć, jak i do piose-
nek, w których utrwaliła się 
tamta Warszawa, żeby móc tro-
chę lepiej zrozumieć tę obec-
ną, widniejącą za oknem, i nie 
wygłaszać na jej temat zbyt po-
chopnych sądów.

Marcin Trepczyński

U l i c a 
wielkiej 
piątki

Trakt 90 lat temu. O „Traktorze Kró-
lewskim” nikomu się jeszcze nie śni-
ło, ale życie tej ulicy i tak było wy-
starczająco barwne i zaskakujące 
dzięki wielkiej piątce nieprzewidy-
walnych i niebezpiecznych... poetów. 
Nazwano ich z czasem skamandry-
tami.

Bezczelne przerywanie cienkich sztuk w Teatrze 
Polskim, publikowane w „Skamandrze” wiersze-
hity, które powtarzano na ulicy, wcześniej zaś 
głośne teksty w uniwerkowej gazetce, a przede 
wszystkim pierwsza reakcja na niepodległoś-
ciowy patos i sztukę niskich lotów, czyli szalo-
ny turniej poetów w kawiarni Pod Pikadorem. 
Wszystko to wokół Traktu, który dla Juliana 
Tuwima, Antoniego Słonimskiego, Jana Lecho-
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nia, Kazimierza Wierzyńskie-
go i Jarosława Iwaszkiewicza 
był po prostu – środowiskiem 
naturalnym.

Pielgrzym, który przybędzie 
tu dzisiaj w poszukiwaniu śla-
dów tych pulsujących przez kil-
ka kolejnych lat erupcji poezji 
i ożywczego absurdu, odejdzie 
niestety z przysłowiową ulotką 
szkoły policealnej. Bo zostały 
tu tylko te same nazwy, nu-
mery kamienic i ewentualnie 
tablice pamiątkowe. Jedyna 
świątynia skamandryckiego 
szału ukryta jest głęboko w le-
sie, 30 km stąd kolejką WKD. 
Tak, w Podkowie Leśnej, gdzie 
osiadł Iwaszkiewicz, pojąwszy 
córkę przemysłowca Lilpopa, 
co lasem tym władał.

Stój pielgrzymie, ciśnij ulotkę 
o bruk i posłuchaj opowieści, 
które miejsc na wieki pomaza-
nych żywiołem poezji może nie 
wskrzeszą, ale przynajmniej 
będziesz coś o nich wiedział.

Koniec listopada, tuż po odzy-
skaniu niepodległości. Ściany 

umazane dzikimi, futurystycz-
nymi freskami Kamila Wit-
kowskiego i Aleksandra Świ-
dwińskiego, niewielki lokal 
wydzierżawiony na wieczór 
przez Komitet Wykonawczy 
Kawiarni Poetów. Iwaszkiewicz 
poznał się tam z Tuwimem, 
Słonimskim i Lechoniem 
(Wierzyński dołączył trochę 
później) i następnego dnia 29 
listopada kawiarnia Pod Pika-
dorem uraczyła Warszawia-
ków pierwszym „turniejem 
poetów, muzyków i malarzy”. 
I tak miało być codziennie 
w godz. 21.00–23.00. Czterej 
skamandryci plus Tadeusz Ra-
abe serwowali swoje wiersze 
przeplatane dżołkami, ulu-
bienica Słonimskiego Maria 
Morska deklamowała poezyje 
znanych poetów, a wszystko 
spinali konferansjerzy roz-
śmieszający publiczność do łez, 
czyli ww. malarze. Występowa-
li tam do marca 1919 r.
20 lat później 26 września ka-
mienica, w której mieściła się 
kawiarnia, spaliła się od bomby. 
Po wojnie odbudowana. Rok 
temu, na pamiątkę, urucho-
miono na kilka dni Pikadora, 
organizując tam kilka wieczor-
nych spotkań, m. in. wyścig 
młodych poetów – rywalizację 
na obsceniczne wiersze. Ale nie 
pod 57, lecz w lokalu nieopo-
dal, na rogu ze Świętokrzyską, 
który przejęła właśnie KP (Ko-
munistyczna Par..., a nie, ‘Kry-
tyka Polityczna”), nie 29, a 30 
listopada i chyba nie za bar-
dzo spontanicznie. Brama za-
mknięta, kawiarni nie ma, jest 
sklep. I tablica. Poezja – gdzieś 
się jeszcze chowa. Urzędnikom 
i aktywistom – niedostępna.

To tu publikowali w studen-
ckim pisemku „Pro Arte et 
Studio” (a potem „Pro Arte”) 
czterej skamandryci, z wyjąt-
kiem Iwaszkiewicza. Dzięki 
temu pismu się poznali. Na uni-
werku studiowało tylko dwóch: 
Lechoń (filologię polską na wy-
dziale filozoficznym od 1916) 
i Tuwim (prawo, też od 1916); 
obaj nie skończyli; Tuwim wo-
lał poczekać na doktorat ho-
noris causa. Słonimski skoń-
czył zaś w 1917 Szkołę Sztuk 
Pięknych. Wierzyński, który 
studiował na UJ i w Wiedniu 
(zawsze po trzy kierunki), do-
łączył do „Pro Arte” jesienią 
1918 r. po kilku latach żołnier-
skiego życia (walczył u Hal-
lera i Austriaków) i niewoli 
w Rosji, skąd uciekł w prze-
braniu dziewczynki. Właśnie 
w akademickim „Pro Arte” 

w 1918 r. Tuwim opublikował 
poemat „Wiosna. Dytyramb”, 
który spotkał się z oburzeniem 
w prasie, ale też wśród... stu-
dentów!
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„Brawo! Brawo! Genialne! 
Niech żyje autor, niech żyje 
piętka! Bis! Bis!” – wydzierali 
się, jak wspomina Słonimski, 
gdy podczas spektaklu usły-
szeli ze sceny: „Coś mi się wi-
dzi, że waćpan w piętkę goni!”. 
Chwilę później policja wy-
prowadziła ich z teatru. Teatr 
Polski, uważany wtedy za je-
den z najważniejszych, upodo-
bali sobie do tego typu akcji. 
Jeszcze w 1918 r., protestując 
przeciwko wystawianiu tam 
miernych sztuczydeł, jeden 
z takich spektaklów przerwa-
li gwizdami, rozrzucili ulotki, 
zaś Lechoń wskoczył na scenę, 
by odczytać odezwę.

Legendarna kawiarnia ar-
tystów, gdzie na pierwszym 
piętrze czy półpiętrze znaj-
dował się najpopularniejszy 
stolik literacki, tzw. górka. 
W 1927 r. „górkę” skutecznie 
przejęli Skamandryci. Regu-
larnie się tam spotykali, często 
w towarzystwie „filozofa bez 
teki” Franca Fiszera i uwielbia-
jącego (oraz sponsorującego) 
ich poetę-ułana płk. Bolesława 
Wieniawę-Długoszowskiego, 
znanego m. in. z wkraczania 
do kawiarń na koniu oraz wje-
chania (w ramach zakładu) 
konno na pierwsze piętro Bri-
stolu. Dziś na parterze kawiar-
nia-klub Paparazzi.

Po Tuwimie mamy kamienicę 
– Nowy Świat 25, jest tablica. 
Mieszkał tam w latach 50., do-
stał ją jako poeta sławiący sy-
stem, czego przyjaciele – Wie-

rzyński, Lechoń i Grydzewski, 
który redagował „Skamandra” 
– nie potrafili mu wybaczyć; 
ten ostatni po śmierci Tuwi-
ma w 1953 mówił z bólem, 
że swego przyjaciela stracił 
8 lat wcześniej, a Wierzyński 
– że był wielki, ale bardzo głu-
pi. Słonimski po wojnie też 
mieszkał przy Trakcie Królew-
skim, o czym informuje tab-
lica na kamienicy w alei Róż. 
Wiemy też, że jeszcze przed 
wojną Skamandryci mieszkali 
w okolicach Traktu. Lechoń 
np. na Przyrynek 15, dokąd 
Słonimski wysłał mu pewnego 
ranka uszminkowanego i dziw-
nie przebranego niby-tancerza, 
któremu kazał zatańczyć przed 
śpiącym jeszcze Lechoniem 
„coś do wierszy Tuwima”.

Wsiadamy w wukadkę na Cen-
tralnym, wysiadamy 45 minut 
później na stacji Podkowa 
Leśna Zachodnia. Spacerek 
na północ i czmychamy przez 
bramę do lasu, na którego 

polanie stoi dworek Stawi-
sko, gdzie mieszkali Jarosław 
z Anną, a dziś mieści się jakoś 
muzeum poświęcone ich życiu 
– istna świątynia skamandry-
tów. Znajdziesz tu słynny „re-
gulamin i cennik” z Pikadora, 
odezwy, rękopisy, zdjęcia, nu-
mery „Skamandra” i inne cuda. 
Pijany atmosferą lat 20. i 30. 
możesz wrócić torami (naj-
pewniej) do Podkowy Głównej, 
a trochę przed stacją odbić 
w ulicę imienia Iwaszkiewicza 
właśnie, która zaprowadzi cię 
do drewnianej willi Aida (wej-
dziesz jednak od drugiej strony 
– od ulicy noszącej nazwisko 
jego teścia). Tu do niedaw-
na Wiesława Klata urządzała 
w maju Labirynty Filozoficzne, 
zaś przed wojną na weran-
dzie przesiadywali nasi poeci, 
zwłaszcza uwielbiający tam 
przyjeżdżać Słonimski, który 
zasłużył sobie w ten sposób 
na karykaturę z podkową.

A teraz wracaj prędko na Trakt 
i z pierwszego barku czy ksera 
kup 10 nowych „Traktorów”, 
których tak brakowało pięciu 
poetom, czerpiącym przecież 
siłę z tej czarodziejskiej ulicy.

Miejsca wymienione w artykule:
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Łukasz Bukowiecki

Zamieszkaj 
w bibliotece
Biblioteka Narodowa, 
więcej na www. bn. org. pl

Jeśli studiujesz w Warszawie, masz okazję ko-
rzystać ze zbiorów najważniejszej i najwięk-

szej biblioteki w Polsce: Biblioteki Narodowej. 

Wyrobienie karty czytelnika jest bezpłatne i na-
stępuje po rejestracji (będzie potrzebny dowód 
tożsamości i odrobina cierpliwości przy wypeł-
nianiu formularzy). Karta jest ważna przez dwa 

lata od daty wystawienia i uprawnia do korzysta-
nia ze zbiorów BN na miejscu. Wypożyczać nie 
może nikt, ale dzięki temu masz niemal pewność, 
że to czego szukasz, jest albo w magazynie, albo 
na stoliku u kolegi siedzącego obok (od każdej 
reguły są wyjątki: książka może np. wybrać 
się w podróż do innej placówki w ramach tzw. 
wypożyczeń miedzybibliotecznych albo trafić 
do pracowni konserwacji). Na ogół jednak moż-
na tu znaleźć niemal wszystko, bo Narodowa 
ma obowiązek archiwizować całość polskiego 
piśmiennictwa: książki, czasopisma, gazety, do-
kumenty życia społecznego, a nawet rękopisy! 
Oczywiście nie wszystko jest udostępniane, tym 

bardziej posiadaczom żółtej karty czytelnika, 
a właśnie na żółtą kartę możesz liczyć jako 
student. Niemniej jednak, jeśli poszukiwania 
w BUW-ie i Twojej bibliotece wydziałowej za-
kończyły się klęską, warto odwiedzić BN. 

Zlokalizowany na Polu Mokotowskim kompleks 
czytelń przyciąga dobrą atmosferą pracy. Jedni 
chwalą to miejsce za miarowy szum klimatyzacji 
w czytelniach, która tłumi wszelkie inne dźwięki 
otoczenia, dzięki czemu czyta się tutaj naprawdę 
szybko. Inni doceniają możliwość darmowego 
skorzystania z Internetu i kultową stołówkę, 
w której pod każdym względem (menu, obsłu-
ga, wystrój) czas zatrzymał się na przełomie lat 
80. i 90. XX wieku. Są wreszcie i tacy, którzy 
w Narodowej zamieszkali już na dobre i widy-
wani są wśród regałów księgozbioru podręcz-
nego codziennie. Z myślą o nich BN udostępnia 
pokoje gościnne. Ale tego nie polecamy: nocleg 
nie należy do najtańszych.

DOBRE RADY:
kartę do BN noś zawsze przy 
sobie; gdy podczas porannego 
joggingu po Polu Mokotow-
skim, dumnie zwanym war-
szawskim Central Parkiem, 
przypomnisz sobie, że dziś rano 
nie sprawdzałeś jeszcze poczty 
elektronicznej, po prostu wbieg-
niesz na darmowy net do swojej 
Biblioteki Narodowej!

kserokopia jednej strony A4 
kosztuje aż 45 groszy – wszyst-
ko dlatego, że materiałów nie 
można wynosić poza czytelnie, 
a w każdej czytelni jest tylko 
jeden punkt kserograficzny. 
Nieuczciwy monopol? No cóż, 
zawsze możesz robić notatki za-
miast kserować. Zalecamy roz-
wagę. 
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Wojciech Kacperski

Zajęcia 
z naszego
miasta
Gdy Varsavianistyka wcho-

dziła na Uniwersytet 
Warszawski dwa lata temu, 
towarzyszyło temu spore za-
interesowanie ze strony sto-
łecznych mediów. Były głośne 
tytuły: „Warszawa będzie miała 
wykłady na swój temat”, „Wy-
kłady warszawskie”; artykuły 
umieszczane w widocznych 
miejscach, krótkie wywiady 
z pomysłodawcą dr. Markiem 
Ostrowskim, a to wszystko 
w wakacje, gdy w Warszawie 
nie było większości studentów. 
Na uniwerku później zresz-
tą też zdawali się nic nie wie-
dzieć, bo gdy zapytałem panią 
w dziale promocji, spojrzała 
na mnie tak, jakby pierwszy raz 
w życiu w ogóle usłyszała słowo  
„varsavianistyka”.
 

O dziwo jednak, na wykład in-
augurujący przybyły tłumy. Sala 
dosłownie pękała w szwach. 
Reporterzy, flesze, pani rek-
tor na sali, czułem, że dzieje 
się coś wielkiego. A działo się; 
i to na skalę światową. Żaden 
bowiem uniwersytet na na-
szym globie nie wystartował 
z wykładami poświęconymi 
swojemu (czy też jakiemukol-
wiek innemu) miastu.
 
Ideą wykładów varsavianistycz-
nych jest interdyscyplinarność, 

a podstawową ich wartością: 
świeżość spojrzenia. Ostrowski 
zaplanował coś więcej niż zwy-
kły kurs historii Warszawy. 
Chciał pokazać, że na miasto 
można patrzeć z punktu wi-
dzenia wielu dyscyplin nauko-
wych i każda z nich ma coś 
ciekawego do zaoferowania. 
Zaprosił więc do wygłoszenia 
prelekcji nie tylko klasycznych 
historyków, lecz także: geogra-
fów, matematyków, psycholo-
gów społecznych, architektów 
i wielu innych naukowców. 
Każdy z wykładów ilustrował 
zaś swoimi lotniczymi zdję-
ciami miasta. Te fotografie są 

jak głęboki oddech w długim 
monologu; pozwalają oderwać 
się na chwilę od omawianego 
zagadnienia i spojrzeć na nie 
z dystansu (dosłownie), po-
zwalają także umiejscowić 
je w konkretnym miejscu 
Warszawy. Dają również nie-
powtarzalną okazję na spojrze-
nie na miasto z zupełnie innej 
perspektywy, różnej od tej, 
którą oferuje zwykłe zdjęcie 
satelitarne w Google Maps. 
Oglądane z wysokości, ale pod 
pewnym kątem, znane prze-

strzenie warszawskie jawią się 
całkowicie inaczej, odsłaniają 
swoją nową, nieznaną dotąd 
twarz.
 
Ważną informacją może oka-
zać się też to, iż wykład ten 
odbywa się tylko w semestrze 
zimowym. O swojej obecności 
na nim trzeba zatem pomyśleć 
już teraz, bowiem spóźnialscy, 
którzy obudzą się w trakcie 
przerwy zimowej, będą musieli 
poczekać dopiero na przyszły 
rok. Lub na możliwość podję-
cia podyplomowych studiów 
varsavianistycznych, które po-
dobno mają niebawem ruszyć.
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WYWIAD Z DR. MAR-
KIEM OSTROWSKIM:

Jak narodził się 
pomysł wykładów 
varsavianistycznych?
– Praktycznie każdy pomysł składa 
się z dwóch składowych: predyspo-
zycji i objawienia. Moment, w któ-
rym w naszej świadomości skrysta-
lizowała się ostatecznie gotowa 
idea, jest czytelny. Pomysł rodzi się 
jednak znacznie wcześniej. Jego za-
czynem są doświadczenia być może 
wyniesione nawet z piaskownicy. 
Tworzą one grunt pod potencjalną 
ideę – to są przez lata kształto-
wane predyspozycje emocjonalne 
i intelektualne. Sam pomysł, przed 
nagłym olśnieniem, rozwija się latami 
w naszym umyśle, nawet o tym nie 
wiemy, i podlega klasycznej ewolucji. 
W tym przypadku wiele zaczęło się 
od autorskiej Panoramy Warszawy 
Przełomu Wieków jako formy zob-
razowania przestrzeni miasta i pod-
łoża do stworzenia obrazowej bazy 
danych. W tamtym czasie (ostatnia 
dekada XX wieku) pomysł założenia 
obrazowej bazy danych był intelek-
tualnym hitem na skalę światową. 
Samo podłoże tej bazy – cyfrowa 
postać 350o panoramy miasta 
– było wówczas największym tego 
typu obrazem na świecie. Zminima-
lizowana do wymiarów czterech 
pięter wysokości i 130 m długości, 
zawisła w swojej materialnej formie 
na budynkach Galerii Centrum. Chcia-
łem wtedy zrobić coś, czym War-
szawa mogłaby się chlubić. Władze 
miasta nie zauważyły tej inicjatywy 
i nie skorzystały z niej. Proszę sobie 
wyobrazić, że w tamten sylwestro-
wy wieczór w telewizji pokazane 
zostały w głównych dziennikach 
dwa miasta – Warszawa i Kraków. 
W Krakowie widać było rynek tęt-

niący tłumem bawiących się ludzi, 
w Warszawie zaś przede wszystkim 
puste, smutne ulice. I dodano jeszcze 
komentarz: „widać, gdzie jest stoli-

ca”. Być może to wtedy pojawiła się 
ta myśl: szkoda, że miasto straciło 
okazję do promocji na cały świat 
w noc sylwestrową, ale nie należy 
się poddawać. Potem powstały ko-
lejne etapy: Tematyczne Panoramy 
Warszawy i duża wystawa plene-
rowa zdjęć lotniczych w Alejach 
Ujazdowskich. 

Ale w tych wykładach 
na pierwszym planie było 
miasto.
Tak, ponieważ należy odróżnić 
od siebie miasto i stołeczność. Var-
savianistyka jest przede wszystkim 
dla społeczności miasta. Miasto zaś 
jest tworzone przez zwykłych ludzi, 
w przeciwieństwie do stołeczności, 
którą charakteryzują upolitycz-
nienie, koniunkturalizm, zaintere-
sowanie własnymi karierami, a nie 
miastem, odspołecznienie, a nawet 
wszechobecny pośpiech – czynniki, 
które sprzyjając rozwojowi stolicy, 
po części ją deprawują. Niestety, 
to właśnie te nieludzkie cechy sto-
łeczności tworzą w dużej mierze 

obraz Warszawy poza jej granica-
mi. 

A gdyby zapytać o jed-
ną rzecz, jaką Pan chciał 
pokazać studentom 
na tych wykładach, 
to co by to było?
Myślę, że tą rzeczą byłaby idea 
wspólnego celu i forma sponta-
nicznej aktywności, które potrafią 
zjednoczyć ludzi. W varsavianisty-
ce widziałbym właśnie taką inter-
dyscyplinarną międzyuczelnianą 
platformę współpracy. Uważam, że 
w takim doborowym towarzystwie 
łatwiej osiąga się cele aniżeli w poje-
dynkę. I to też chciałem pokazać…

…varsavianistykę nie 
jako historię miasta, ale 
przedmiot interdyscypli-
narny.
To podejście wynika z prostego wnio-
sku z obserwacji nad tym, jak się dziś 
mówi o Warszawie. Mówi się prze-
de wszystkim o jej historii. Jeszcze 
częściej o martyrologii. Oczywiście 
ten sposób opowiadania o naszym 
mieście ma swoją wartość. Ale wy-
daje mi się jednak, że jest to podejście 
niezwykle uproszczone. Pomijam już 
fakt, iż także sztampowe. Uważam, 
że ludzie inteligentni powinni mieć 
znacznie szersze spojrzenie i spraw-
niej poruszać się w pojęciu miasta 
w przy wykorzystaniu nowoczes-
nych technologii percepcji i komuni-
kowania się. 

W swoim ostatnim albu-
mie Tryptyku Warszaw-
skiego – „Pokolenie Var-
sovia. pl” – przedstawił 
Pan koncepcję studiów 
stacjonarnych, a także in-
stytutu varsavianistycz-
nego. Jak wyobraża sobie 
Pan takie studia i czym 
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mógłby się zajmować taki 
instytut?
Pomysł studiów stacjonarnych oraz 
powołania Instytutu Warszaw-
skiego to kolejne projekty z pakietu 
varsavianistycznego. Instytutu nie 
wyobrażam sobie jako klasycznej za-
mkniętej placówki naukowej, widzę 
go bardziej jako strukturę społeczną. 
W tej formule jest oczywiście miejsce 
dla badań naukowych pod patro-
natem uczelni warszawskich. Za-
jęłaby się ona na przykład budową 
pojęcia miasta, problemem rozwoju 
przestrzeni, a więc zagadnieniami 
z zakresu dynamicznie rozwijanych 
na świecie urban studies. Szkoda, że 
projektem varsavianistycznym dziś 
interesują się bardziej ośrodki poza-
warszawskie – wymienię chociażby 
Wrocław – niż sama stolica. Ale 
potencjał studentów warszawskich 
uczelni to ogromna siła, z którą 
wspólnie można pokonać niejeden 
mur niemożności.

Więcej o projekcie: 

www. samper. pl

Łukasz Bukowiecki

PÓŁ METRA 
I TROCHĘ 
HISTORII
W zeszłym roku po 25 latach udało się zakoń-
czyć budowę pierwszej linii warszawskiego me-
tra, linii niebieskiej, której trasa prowadzi z po-
łudnia na północ (Kabaty – Młociny). Według 
planów ma jej towarzyszyć jeszcze jedna linia - 
czerwona, biegnąca z zachodu na wschód. Śmia-

ło można więc powiedzieć, że mamy w Warsza-
wie dopiero pół metra.

Każdy, kto był choć raz w Pradze lub Budapesz-
cie, z pewnością zauważył, że pod względem roz-
woju sieci metra Warszawa ciągnie się w środko-
woeuropejskim ogonie. W Pradze działają trzy 
linie metra, w Budapeszcie również, a na 2010 
rok planowane jest otwarcie czwartej. Skąd na-
sze opóźnienie? Wśród wielu przyczyn (geolo-
gia, technika budowy, zaszłości historyczne, pra-
wo przetargowe itd.) można wymienić również 
i taki powód, że polski stan wojenny zdarzył się 
po prostu znacznie później niż powstanie wę-
gierskie ‘56 i Praska Wiosna, a w naszej czę-
ści świata metro powstawało (lub przyspiesza-
ło w swej rozbudowie) bardzo często właśnie 
w ramach pojednania władzy z obywatelami 

DR MAREK OSTROWSKI
jest pomysłodawcą wykładów z dziedziny varsa-
vianistyki. Zajęcia mają charakter interdyscypli-
narny i takie są też zainteresowania ich autora: 
od genetyki, przez fotografię, po historię stolicy. 
Jest twórcą Samodzielnej Pracowni Informacji 
Obrazowej, wykorzystującej obraz jako sposób 
zdobywania i przekazywania wiedzy o środowi-
sku. Projekty pracowni łączą wartość naukową 
z artystyczną. Dużą popularność zdobyła wiel-
ka Panorama Warszawy eksponowana na fa-
sadzie Domów Towarowych Centrum i albumy 
fotograficzne „Polska z lotu orła” oraz „Tryptyk 
warszawski”. Ta ostatnia praca została uznana 
za najlepszą publikację popularnonaukową sezo-
nu wydawniczego 2007/2008 i nagrodzona Złotą 
Różą. Dr Ostrowski jest pracownikiem Wydziału 
Biologii.
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po ostrym kryzysie. Dość powiedzieć, że decy-
zja o budowie metra w Warszawie – na pewno 
nie pierwsza, ale pierwsza skuteczna – zapadła 
23 grudnia 1982 roku (tydzień przed zawiesze-
niem stanu wojennego), kiedy Rada Ministrów 
PRL przyjęła uchwałę „o budowie I linii metra” 
(zatem już wtedy sugerowano warszawiakom, 
że linii będzie kilka!). Budowę rozpoczęto z ty-
powym dla Polski Ludowej poślizgiem wiosną 
1983 roku. Pierwszy pal obudowy wykopu wbito 
na Ursynowie 15 kwietnia 1983 roku i to właśnie 
ten dzień obchodzony był jako „moment zero” 
budowy metra w Warszawie podczas uroczysto-
ści z okazji otwarcia dla ruchu pasażerskiego 
ostatniego, bielańskiego odcinka I linii metra 25 
października 2008 r.

Gdy weźmiemy do ręki „Życie Warszawy” z lat 80., 
okaże się, że budowa metra była bardzo chętnie 
podejmowanym tematem artykułów tego dzien-
nika. Częste opisywanie prac zarówno w wyda-
niu ogólnopolskim (na eksponowanym miejscu, 
przeważnie na pierwszej stronie), jak i liczne ma-
teriały na ten temat na stronie stołecznej, miały 
zapewne przekonać czytelników, że władze są 
zdeterminowane ukończyć obiecaną inwestycję. 
Kontekst, w jakim pojawiają się optymistyczne 
relacje z postępu robót przy metrze, sprawia, że 
relacje te czyta się niemal jak science fiction. 
Opisy innych inwestycji pojawiały się w prasie 
bardzo rzadko. Nie były to przedsięwzięcia rea-
lizowane wyłącznie w Warszawie – obok metra 
naczelnymi budowami Polski Ludowej lat 80. 
były Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, 
Szpital Matki Polki w Łodzi i elektrownia atomo-

wa w Żarnow-
cu. Chyba nic 
więcej. Wszę-
dzie natomiast 
– w całym kra-
ju i w każdym 
wydaniu gazety 
– dostrzega-
no braki za-
opatrzeniowe, 
awarie, postę-
pujący kryzys 
gospodarczy 
i nadużycia 

władzy (śmierć Grzegorza Przemyka i ks. Je-
rzego Popiełuszki), o których – w odróżnieniu 
np. od zbrodni stalinowskich – można już było 
przeczytać w prasie (opinia publiczna była bene-
ficjentem wewnętrznych walk wewnątrzpartyj-
nych). Wśród tej makabry – czasem dosłownie 
wśród, jeśli chodzi o rozplanowanie graficzne 
artykułów na kolumnie gazety – pojawia się 

metro poszukujące w drodze konkursu znaku 
graficznego na swoje logo… Czysty surrealizm! 

O dziwo, wybrany w styczniu 1984 r. znak gra-
ficzny do dzisiaj zdobi wszystkie stacje, pociągi 
i uniformy pracowników Metra Warszawskie-
go i jest oficjalnym logo spółki zarządzającej 
infrastrukturą i przewozami w warszawskich 
tunelach (chodzi o charakterystyczną, wpisaną 
w okrąg czerwoną literę M na żółtym tle, styli-
zowaną w taki sposób, że zawiera w sobie strzał-
kę kierującą w dół). Ale najtrudniej uwierzyć, że 
budowę tej linii metra – po latach – ukończono 
i kolejka podziemna w Warszawie naprawdę 
jeździ.

Znacznie więcej o warszawskim metrze znaj-
dziesz pod adresem www. warszawa1939. pl, 
gdzie zamieszczono skróconą wersję pracy ma-
gisterskiej Michała Grzybka z Instytutu Socjolo-
gii UW na temat historii budowy metra w War-
szawie (promotor prof. Jan Węgleński, obrona 
w 2006 roku).
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Zawrotne tempo!
Pierwszą linię warszawskiego metra oddawano do użytku etapami. 
Pierwszy odcinek z Kabat do Politechniki uruchomiono w kwietniu 1995 
roku, po 12 latach budowy. Dokończenie inwestycji do węzła w Młoci-
nach zajęło kolejnych 13 lat. W tym okresie metro sukcesywnie wy-
dłużano, tj. co parę lat o 1–3 stacje. Budowa całej linii, liczącej 21 stacji 
(oznaczonych od A-1 do A-23, bo po drodze wypadły z planów przystanki 
na pl. Konstytucji i przy Muranowskiej – dziś myśli się o dosztukowaniu 
tych brakujących ogniw) zajęła ostatecznie 25 lat. To oznacza, że powsta-
wała średnio niecała jedna stacja rocznie. Bardziej jednak, niż narzekać 
na tempo robot, powinniśmy się cieszyć, że uruchomienie ostatniego 
odcinka I linii metra (Słodowiec – Młociny) mimo wszystko nie zbiegło 
się w czasie z zamknięciem najwcześniej oddanych stacji do generalne-
go remontu.;-)

Gabriel Kayzer

BARY SPECJALNEJ 
TROSKI

W jakimś sensie o charak-
terze narodu świadczy 

to, co dany naród je, a także, 
jak i gdzie to robi. Ameryka-
nie mają KFC i MacDonalda, 
a my mamy bary mleczne. 

Bary mleczne są typowym two-
rem PRL-u, podtrzymywanym 
niegdyś przy życiu z subwencji 
miasta i dotacji państwowych. 
Mimo tej pomocy, wiele z nich 
nie dało sobie rady. Przetrwa-
ły one transformację ustro-
jową, próbując odnaleźć się 
w nowej kapitalistycznej rze-
czywistości. Niestety, niedługo 
będzie można powiedzieć, że 

„mieliśmy bary mleczne”, gdyż 
w zatrważającym tempie znikają, zastępo-
wane przez kawiarnie sieciowe bądź banki. 
Znaczący wpływ ma na to zazwyczaj ich do-
bre usytuowanie. Likwidacji w ostatnim cza-
sie uległy takie bary, jak: Gościnny, Średni-
cowy czy Bajka. Ostatnio zamknięto – jeden 
z najbardziej znanych warszawskich barów 
mlecznych – Bar Uniwersytecki zwany „Ka-

WARSZAWA

ALTERNATYWNA
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raluchem”, usytuowany przy 
bramie głównej Uniwersyte-
tu Warszawskiego. 

NOSTALGIA ZA 
„KARALUCHEM”
Po odzyskaniu suwerenności 
Polacy odwrócili się od ba-
rów mlecznych, które koja-
rzyły się z niemiłą obsługą, 
brudem, a przede wszystkim 
z upadłym ustrojem. W za-
trważającym tempie przyby-
wało budek z hamburgerami, 
sajgonkami czy kebabami. 
Obecnie to, co kiedyś odpy-
chało od barów mlecznych, 
dziś przyciąga ludzi. Po szyn-
ce „jak za Gierka” powró-
ciła moda na PRL i związa-
ną z tym swojską otoczkę. 

Szukamy czegoś naszego, 
a chcąc nie chcąc, naszymi 
są przecież bary mleczne. 
Młodzi ludzie kojarzą PRL 
z absurdalnym humorem 
czy stylistyką wątpliwej uro-
dy okraszoną kiczowatością, 
która obecnie przeżywa swo-
ją drugą młodość. 
Bary mleczne wypada odwie-
dzić, a nawet zwiedzić, cho-

ciażby ze względu na sam 
wystrój. Jego nieodłącznymi 
elementami są cerata pod 
szkłem zarzucona na kośla-
we stoły, a także przypra-
wy umieszczone w małych 
słoiczkach po koncentracie 
pomidorowym. Swojska at-
mosfera podkreślona jest 
przedstawieniami zwierząt 
na ścianach: krów, owieczek, 
kur. Zazwyczaj posiłki za-
mawia się u pani siedzącej 
za kasą, ze znudzeniem wy-
dającej paragon, z którym 
klient udaje się do okienka, 
skąd rozchodzi się zapach 
wydawanych tam potraw. 
W barach mlecznych obo-
wiązuje samoobsługa, dlate-
go po skończonym posiłku 
„konsumenta uprasza się 
o zwrot naczyń” do osobnego 
okienka. W tych starszych 
barach zjemy na słynnej za-
stawie „Społem”, a do ręki 
dostaniemy aluminiowe tu-
dzież plastikowe sztućce. 

UPRZEJMOŚĆ 
NIEWLICZONA W CENĘ
Dla ludzi niemających czasu 
gotować samemu lub niepo-
siadających wystarczająco 
dużo pieniędzy, by zjeść po-
rządny posiłek w restauracji, 
bary mleczne są optymal-
nym rozwiązaniem. W ba-
rach mlecznych można zjeść 
tanio – i zazwyczaj smacznie 
– tradycyjne potrawy kuchni 
polskiej. Zarówno obsługa, 
jak i zaplecze gastronomicz-
ne zdominowane są przez 
kobiety. Panie te nie są 
zbyt miłe, lecz uprzejmość 
nie jest tu wliczona w cenę 
(a może to nieuprzejmość 
wliczona jest w cenę? przyp. 

red.) Obsługa powoli się wy-
mienia, choć w niektórych 
barach czas stanął w miejscu 
i nadal można zauważyć star-
sze, zmęczone życiem kobie-
ty w podomkach. Wywołu-
ją one klientów donośnym 
głosem, nie wiedzieć czemu 
– zawsze zmiękczając nazwy: 
„ziemniaczki, buraczki, kot-
lecik”. Obecnie klientela ba-
rów mlecznych jest bardzo 
zróżnicowana. W zależności 
od lokalizacji możemy dzie-
lić stolik zarówno z ludźmi 
biednymi, jak i z zamożny-
mi klientami spragnionymi 
powrotu do atmosfery mło-
dzieńczych lat. Bary znajdu-
jące się bliżej centrum są od-
wiedzane najczęściej przez 
ludzi pracujących w pobliżu, 
turystów, studentów, a także 
przedstawicieli nowej lan-
siarskiej fali, dla której by-
wanie w barach mlecznych 
jest modnym dziś oldsku-
lem. 

SPIESZMY SIĘ JEŚĆ W BA-
RACH MLECZNYCH
Jednakże chcąc poznać kli-
mat minionej epoki i dru-
gie oblicze Warszawy, nie 
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to uosabiane przez Złote 
Tarasy czy Platinium, warto 
wybrać się na wręcz przysło-
wiowe „leniwe” lub na pomi-
dorową z ryżem za 1,94 zł 
do któregoś z barów mlecz-
nych. W jakimś sensie bary 
mleczne są naszym dziedzi-
ctwem, tak jak Pałac Kultu-
ry i Nauki, który może się 
nam nie podobać, ale bez-
sprzecznie jest namacalnym 
dowodem dawnych czasów. 
Śpieszmy się jednak, jeżeli 
chcemy zasmakować w prze-
mijającym klimacie barów 
mlecznych, gdyż nie są one 
wpisane, tak jak PKiN, do re-
jestru zabytków. 

POLECAM – SUBIEKTYWNY WYBÓR:

Bar Bambino – ul. Krucza 21
Bar Biedronka – ul. Grójecka 79
Bar Familijny – ul. Nowy Świat 39
Bar Prasowy – ul. Marszałkowska 
10/16
Bar Wilanowski – ul. Belwederska 2
Złota Kurka – Marszałkowska 55/73
Pod Barbakanem – Mostowa 27/29

Janek Arendarski 

Kilo dżinsów 
i dwadzieścia 
deka podko-
szulek
Na Pradze, oprócz istniejącego nadal ba-

zaru Różyckiego, znajdował się kiedyś 
również inny, nazywany „ciuchami”. Można 
było na nich kupić zachodnią marynarkę, 
kurtkę wojskową, dobry krawat lub cokol-
wiek innego przysłanego w paczce z Zacho-
du. O „ciuchach” pisał Tyrmand w „Dzien-
niku 1954”: „Jest to chyba ostatni rezerwat 
prawdziwego, krwistego życia handlowego 
w Warszawie, rezerwat warszawskiego hu-
moru i łobuzerstwa”. 
 

Jeszcze parę lat temu lumpeksy cieszyły się 
wielką popularnością. Nie były może ostat-
nim bastionem; jednak wiele osób sobie je ce-
niło za to, że były szykowną alternatywą dla 
drogich i często szarych lub nijakich ubrań 
ze sklepów. Ciucholandy zdawały się rosnąć 
jak grzyby po deszczu. Wydaje się jednak, że 
osiągnęły punkt masy krytycznej i powoli za-
częły ustępować miejsca sklepom lub barom, 
które lepiej na siebie zarabiały. W przejmo-
waniu szmateksów prym wiodą pokoje z jed-
norękimi bandytami i innymi hazardami 
(tzw. maszynki), gdzie o wiele trudniej – niż 
w lumpeksie – trafić tanią okazję. 
 
Z drugiej strony: Schengen, naród się bo-
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gaci, dotacje unijne itp. – jesteśmy bardziej 
zapracowani, ale też jesteśmy w stanie wydać 
więcej pieniędzy na ubrania, a często nawet 
wolimy nie wybierać, bo nie mamy na to cza-
su. Decydujemy się więc na centra handlo-
we i butiki, gdzie kreacje są nam podtykane 
pod nos, a my musimy tylko przejechać kartą 
i podać PIN. Lumpeksy zaczęły więc znikać 
powoli z drogiego centrum. 

MIERZYMY POZIOM „FAKTORA U”
 
Czy jednak zniknęły bezpowrotnie? Czy je-
steśmy skazani na uniformizację? Ależ 
nie! Autor niniejszego artykułu wyko-
nał mały city-research, który miał do-
nieść o stanie warszawskiego faktora 
U (nazwa od Używanych Ubrań). Oka-
zało się, że nie bez przyczyny „ciuchy” 
startowały właśnie na Pradze – pra-
wy brzeg zdecydowanie wygrywa pod 
tym względem z lewym. Ale zacznijmy 
po kolei. 
 
Trasa biegła od Mirowa przez Wolę, 
do Śródmieścia i na Pragę. Na ul. Że-
laznej, gdzie jeszcze jakiś czas temu 
były co najmniej trzy lumpeksy – został 
tylko jeden należący do firmy Tomitex 
[1], który nie kusił zanadto ceną (56zł/
kg). Badanie przeniosło się dalej na róg 
al. Solidarności i Jana Pawła. Tam od paru 
lat niezmiennie trwa Vintage [2] – lumpeks 
z przebieraną odzieżą – wszystko wycenione, 
często dość znacznie. Można jednak trafić 
na dużą okazję, świetny ciuch, a nawet się 
potargować (choć to dana sprzed paru lat). 
W badaniu nie zapomniano również o ciu-
cholandach w pobliżu placu Bankowego, ale 
tam okres prosperity dla ubrań na kilogram 
zakończył się, owocując bardzo niskim fak-
torem U. Pozytywnym zaskoczeniem była 
znaleziona przypadkiem „Tania odzież” w sto-
sunkowo nowym budynku na ul. Grzybow-
skiej [3]. Warto dodać, że w pobliżu znajduje 
się jeszcze jeden sklep, choć bywa drogo [4]. 
Jeśli mamy ochotę, warto sprawdzić też oble-
ganą ul. Chmielną – oprócz Wzorcowni dzia-
łającej na podobnych zasadach co Vintage, 

znajdziemy co najmniej jeden sklep naprze-
ciwko z odzieżą używaną. 
 
Najlepiej jednak wsiąść w kolej średnicową, 
wysiąść na Stadionie i dojść do ul. Kłopotow-
skiego [5]. Możemy wrócić się w stronę Tar-
gowej i skręcić w prawo. Na następnym rogu 
jest jeden dość spory lumpeks [6], ale ten wi-
dok straci na atrakcyjności, gdy spojrzymy 
na drugą stronę ulicy. Tam, pod numerem 64 
znajdują się aż 3 sklepy z odzieżą używaną, 
każdy warty uwagi. Można potem pójść dalej 
ul. Ząbkowską – pod numerem 9 jest sklep, 

w którym „W każdy poniedziałek całkowicie 
nowy towar”. Idąc dalej w stronę Brzeskiej, 
natrafilibyśmy normalnie na duży i cenio-
ny ciucholand, ale niestety nie wytrzymał 
konkurencji i w tej chwili znajduje się tam 
bank lub inne licho. Nie doszliśmy tu jednak 
na darmo – jeśli skręcimy w lewo w Brze-
ską, trafimy na kolejny warty wypróbowa-
nia sklep [7]. Jeśli nadal nam mało, możemy 
wsiąść w tramwaj w stronę ronda Wiatracz-
na. Po drodze miniemy co najmniej 5 lum-
peksów [8], by na finiszu dojechać do Wiatra-
ka, na którym są aż dwa sklepy wspomnianej 
na samym początku firmy Tomitex [9]. W tym 
miejscu nasz mały rajd dobiega końca. 
 
Warto sprawdzić parę z tych miejsc, ku-
pić sobie coś ładnego i taniego i cieszyć 
się z tego jak dziecko – na pewno pomoże 
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 OTO ADRESY WYMIENIONYCH LUMPEKSÓW:
[1]ul. Żelazna, przystanek Chłodna
[2] al. Jana Pawła II, podwórko za KFC
[3] okolice Grzybowskiej 6
[4] ul. Świętokrzyska, strona parzysta, między Jasną a Mazowiecką
[5] ul. Kłopotowskiego 23/25: od PKP Stadion idziemy Zamoyskiego, Jagiellońską 
i skręcamy w Kłopotowskiego w lewo
[6] róg Okrzei i Targowej
[7] ul. Ząbkowska 13, wejście od Brzeskiej
[8] ul. Grochowska 304, 243/245, 244a, 241 i 237
[9] jeden w budynku na al. Waszyngtona, drugi na al. Stanów Zjednoczonych

cena 10 zl

Moda prosto ze Szmateksu!!!
.styliści i modele sesji zdjęciowej: 

Marta Wróblewska, Janek Arendarski

.zdjęcia: Marta Wróblewska
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to w zachowaniu wakacyjnego luzu na dłu-
żej. Jeśli jednak zostało jeszcze parę dni 
przed pierwszymi zajęciami, warto pojechać 
za miasto – do Brwinowa, Pruszkowa, Pia-
seczna, Otwocka itp. Zwykle w okolicy sta-
cji kolejowej można znaleźć lumpeks, który 

nie dość, że jest zwykle bardzo tani (np. 10 
zł lub mniej za kilogram), to jest też zwykle 
zupełnie nieprzebrany. To oznacza, że moż-
na trafić na świetną rzecz za śmieszną sumę 
(co sprawia dodatkową radość). Udanych ło-
wów, tygrysy. 



cena 3 zl

cena 8 zl

cena 5
 zl
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Ania Maresz

Wymowny 
zwierzyniec 
Warszawy
Kiedy znudzi Wam się już 
oprowadzanie zagranicznych 
znajomych od pomnika Szo-
pena do kolumny Zygmunta, 
gdy męczące stanie się tłu-
maczenie w kółko nierozu-
miejącym oczom, dlaczego 
powstańcy wychodzą z kana-
łów oraz w co ubrany jest Sta-
rzyński, wówczas dla odmiany 
proponuję wybrać się w trasę 
szlakiem pomników-zwierza-
ków. Nie ma lepszej metody 
na oswojenie się z obcym mia-
stem, jak podrapać za uchem 
jego monumenty. Tym bardziej 
że nieruchome zwierzaki także 
świetnie opowiadają historię 
naszej metropolii. 

ŻYRAFA
Weźmy taką metalową żyra-
fę w parku Praskim. Są tacy, 
co uważają ją za symbol pra-
wobrzeżnej Warszawy. Zanie-
dbana, ale dostojna. Ze zgię-
tym ze zmęczenia karkiem. 
W jej szyi wróble zrobiły so-
bie gniazdo i mają wieżę wi-
dokową. Park Praski powstał 
w efekcie zezwolenia wydane-
go przez Aleksandra Wielkie-
go w specjalnym ukazie z 4 
kwietnia 1865 r., dlatego pier-
wotnie nazywany był parkiem 
Aleksandryjskim. (Tu jest 
miejsce na historię o stu latach 
polskiej niewoli). Żyrafa sta-

nęła w Praskim w 1981 r. Jej 
autorem jest Władysław Frycz. 
Nie jest to zresztą jedyna war-
szawska żyrafa jego autorstwa. 
(Miejsce stacjonowania drugiej 
pozostawiam jako dodatkowe 
zadanie dla chętnych). Żyrafo-

twórca był kuratorem I War-
szawskiego Biennale Rzeźby 
w Metalu w 1968 r., kiedy 
to przy ul. Kasprzaka stanęła 
blisko trzykilometrowa galeria 
rzeźby współczesnej.

LWY
Skoro już jesteśmy przy bar-
wnych czasach szarej Pol-
ski Ludowej, przenieśmy się 
na Mokotów i zapoznajmy 
naszych turystów z siedzącymi 

przy Puławskiej lwami – jedy-
ną pozostałością po słynnym 
kinie Moskwa. Podobno prze-
trwały, gdyż przed zburzeniem 
kina w 1994 r. jednemu z dzien-
nikarzy z Polskiego Radia uda-
ło się je wziąć pod tymczasową 

opiekę. Grubo ciosane, sztyw-
no stojące na swoich piedesta-
łach, niekoniecznie przypadną 
przyjezdnym do gustu. Mało 
kto z zewnątrz jest w stanie 
zrozumieć sentyment Pola-
ków do PRL-u. Trudno. Nie 
muszą się zachwycać. Niech 
zrobią lwu fotę i kontemplują 
w domu.
 
NIEDŹWIEDŹ
Niewątpliwie w tej wypra-
wie po nieruchomym zoo nie 
można pominąć Śródmieścia. 
Zabieramy zatem naszych 
mocno już zdezorientowanych 
gości na Starówkę, obok kate-
dry. Tam, pod jezuickim koś-
ciółkiem NMP Łaskawej, leży 
niedźwiedź. Leży tak od XVII 
wieku. Legenda głosi, że jest 
to książę, który zamienił się 
w kamień, widząc, jak jego 
ukochana wychodzi za innego. 
Romantyzm tej prostej historii 
ściska za gardło naszych zwie-
dzających. Zatem urobiliśmy 
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już grunt, możemy teraz mi-
mochodem przejść do histo-
rii o powstaniu warszawskim. 
Każdy sposób dobry, by poru-
szyć ten drażliwy temat. Szcze-
gólnie, jeśli znajomi turyści są 
z Niemiec.

PIES
Na koniec warto jakimś zwie-
rzokształtnym monumentem 
oddać klimat współczesnej 
Warszawy. Można np. wybrać 
się na Pola Mokotowskie, 
by obejrzeć pomnik szczęśli-
wego psa. Kto go tam posta-

wił? Podobno była to akcja re-
dakcji jakiegoś magazynu dla 
posiadaczy psów. Jaki by nie 
był tonus życiowy mieszkańca 
Warszawy, jego pies po prostu 
musi być szczęśliwy. Jamnik 
czy wilczur, ratlerek czy labra-
dor. Wszystkie hasają swobod-
nie po niewielkich zielonych 
przestrzeniach Warszawy, tu 
i ówdzie stawiając pomniki 
psiej kupy.

Tak to, mówiąc o zwierzętach, 
w rzeczywistości, podprogo-
wo niemalże, wtłoczyliśmy 

przyjezdnym historię naszego 
wspaniałego, choć skądinąd 
niedocenianego miasta. Zwie-
rzęcą stronę Warszawy.

I n d u s t r i a l n e 
piękno
Redakcja „TK” postanowiła powrócić do ko-

rzeni, do miejsca, gdzie w 1947 r. z taśmy 
zjechał pierwszy traktor typu Ursus. Zarówno 
ciągnik, zakłady, jak i dzielnica wzięły swoją na-
zwę od siłacza z „Quo Vadis”. Udaliśmy się więc 
w pielgrzymkę do źródeł, tam, gdzie wszystko 
to się zaczęło – aby zobaczyć, ile zostało z siły 
Ursusa. 

Nie każdy wie, że – podobnie jak spółdzielnia 
Społem – tutejsze zakłady mechaniczne mają 
przeszłość dłuższą niż tylko peerelowska. Przed 
wojną, zanim wyjeżdżały stąd traktory, produko-
wano tu silniki, samochody, motocykle, autobu-
sy, a nawet czołgi. Nie każdy też wie, że kapita-
łem założycielskim zakładów był posag siedmiu 
córek założycieli Ursusa; teraz wśród starych 
budynków zakładowych biegnie ulica Posagu 
Siedmiu Panien. Nie każdy też wie, że w ursu-
skich zakładach nadal produkuje się ciągniki, 
choć o wiele mniej niż kiedyś. 
 
Mając takie informacje i wiedząc dodatkowo, 
że całe Czechowice (dawna nazwa Ursusa) 

były zorientowane wokół zakładów, a wszyst-
ko zapewne wyglądało jak połączenie Katowic 
i Nowej Huty – możemy być zdziwieni, gdy już 
przyjedziemy w te rejony. Cały teren zakładów 
został podzielony pomiędzy różne pomniejsze 
firmy, Urząd Dzielnicy i outlet Factory. Zakłady 
zostały przedzielone ulicami, część starych bu-
dynków została wyburzona pod budowę nowych 
osiedli, a część przystosowana do zamieszkania. 
W istocie cały Ursus staje się w tym momencie 
drugą po Ursynowie i – jak się wydaje – bar-
dziej zieloną „sypialnią Warszawy”. Bardzo łatwo 
dojechać tu właściwie do i z każdego miejsca 
w Warszawie, mieszkania są tańsze niż w cen-
trum, a do centrum nie zawsze trzeba się wybie-
rać – jest tu kino i prężnie działający ośrodek 

Miejsca wymienione w artykule:
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kultury. 
Nie będzie chyba dla nikogo dziwne, że gdy 
po zakładach pozostanie tylko muzeum, lofty 
i przestrzeń do zagospodarowania, będzie moż-
na przeczytać w „Stołecznej”, iż z Ursusa spły-
nęło odium, że można tam mieszkać, a nawet 
warto, wręcz trzeba, bo to miejsce dogodne, wy-
godne, a przy okazji na uboczu, trochę drzew, 
obok pola, niby Warszawa, ale nie do końca 
itd. Wydaje się, że będąc przejazdem w Ursu-
sie, warto zerknąć za szybę i uświadomić sobie 
dwie rzeczy: „jedzenie na moim talerzu zawdzię-
czam maszynom z tych zakładów i tego miejsca 
(a także posagom siedmiu panien)” oraz „za 30 
lat dużo osób da sporo pieniędzy, aby tu miesz-
kać”. W naszych oczach Ursus siły nie stracił 
– zmienił jedynie powołanie. 

Jurek Ziemacki

bary,
Kluby 
i dancingi
Za dnia ludzie tłoczą się 

do metra, biegną do pra-
cy, piją kawę w plastikowych 
kubkach, ubierają się w garni-
tury i garsonki. Wszystko do-
pinają na ostatni guzik, głowę 
zaprzątają im obowiązki. Pod 
osłoną nocy miasto wygląda 
inaczej. Pełne taksówek, roz-
świetlone neonami. Pijane. Gu-
ziki rozpięte. Nocna Warszawa 
ma kilka twarzy. Jedną z nich 
są kluby. Studentowi chcącemu 
rozeznać się w klubowej mapie 
stolicy dedykuję ten skrócony 
miniprzewodnik.

KLUBY
W Warszawie jest około dwu-

stu klubów. Klub to takie miej-
sce, w którym ludzie okupują 
bar i piją do momentu, aż będą 
mieli odwagę wyjść na parkiet 
i tańczyć. Oczywiście nie są 
to dancingi, gdzie tańczy się 
parami. To nie „Pan Tadeusz”. 
Przy nowoczesnych rytmach 

każdy tańczy ze swoimi noga-
mi. Nie ułatwia to nawiązania 
kontaktu z płcią przeciwną, 
choć kluby to miejsce, gdzie 
wszyscy dążą do takiego kon-
taktu. Wejście do kluby zwykle 
jest płatne od 5 do 20 złotych. 
Obecnie jednak obserwujemy 

KUPON RABATOWY TARA-
BUKA 
Nie musisz być traktorzystą!
Z tym kuponem dostaniesz 
w TARABUKU 12% rabatu
przy zakupie podręczników 
humanistycznych. Zamawiaj przez 
internet: tarabuk@tarabuk.pl
za każde 30 zł wydane na książki 
kawa gratis
KSIĘGARNIO-KAWIARNIA TARABUK: 
UL.BROWARNA 6

WARSZAWSKIE
NOCE
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tendencję do znoszenia tych 
opłat. Na Zachodzie wstęp 
do klubów jest darmowy. 

Jest kilka kategorii 
klubów:

Studenckie
Hybrydy (ul. Złota)
Proxima (ul. Żwirki i Wigury)
Te dwa miejsca to typowe klu-

by studenckie. Większość osób 
tam pląsających legitymuje się 
zielonym kartonikiem. Muzyka 
to głównie radiowe hity w stylu 
pop. Hybrydy są klubem, gdzie 
na pewno spotkasz kolegów 
i koleżanki, którzy właśnie roz-
poczęli studia. Starszych stu-
dentów jest tu mniej. Proxima 
mieści się przy samych akade-
mikach. Zdarza się, że studen-
ci z akademików wpadają tam 
potańczyć w kapciach. 
Ceny: Ceny są przystępne. 
Za wstęp zapłacisz 10 złotych. 
Piwo 7–10 złotych.

Artystyczne
Wielu ludzi pijących w week-
endowe noce odnajduje w so-
bie duszę artysty, albo co gor-
sza – intelektualisty. Znać to już 
po ubiorze. Dla takich Warsza-

wa ma na swojej mapie dwa 
zagłębia klubowe.
Na Pradze Północ, w kamieni-
cach na 11 Listopada, gnieżdżą 
się cztery lokale: 
Hydrozagadka, Skład Butelek, 
Saturator, Zwiąż Mnie. 
HYDROZAGADKA serwuje 
funkowe brzmienia. Dziewczy-
ny tańczące na parkiecie ubie-
rają się kolorowo i artystycznie. 

Część z nich 
przyjechała 
tu holender-
skim rowe-
rem. W klu-
bie jest wiele 
skórzanych 
k a n a p , 
na których 
można za-
mienić kil-
ka słów. 
Byle nie 
za mądrych. 
(Dojdziemy 

do klubów, w których w ogóle 
nie można zamienić ani sło-
wa). 
SKŁAD BUTELEK ma opinię 
klubu nadętych intelektuali-
stów. Ale tu również jest par-
kiet, a alkohol działa tak samo 
mocno. W podobnych cenach. 
Spotkasz tu ludzi w marynar-
kach, a nawet melonikach. 
Wszyscy palą papierosy i po-
prawiają grzywki.
SATURATOR ma dwa pozio-
my pięter. Na dole jest par-
kiet. Trzyma podobny poziom, 
co wszyscy opisywani sąsiedzi. 
Utrzymany jest w klimacie sa-
turatorów, Cepelii i sklepów 
Społem. 
ZWIĄŻ MNIE to bardziej 
knajpa niż klub. Wstęp z regu-
ły jest bezpłatny. Nazwa nawią-
zuje do tytułu filmu. Ci, którzy 

film obejrzą, zrozumieją profil 
knajpy. 
Cena: Wstęp do nich kosz-
tuje zwykle 5 złotych. Piwo 
butelkowe – 8 złotych. Drinki 
– powyżej 10 złotych. Taksów-
ka do centrum – ponad 20 zło-
tych.

Drugie zagłębie klubowe w po-
dobnym klimacie znajduje się 
na Powiślu, w okolicach Biblio-
teki UW. Nazwy mówią dużo:
Jadłodajnia filozoficzna, Auro-
ra, Diuna (ul. Dobra 33/35).
Podobnie jak na Pradze wstęp 
kosztuje tylko 5 złotych. Przy-
ciąga to studentów, zwłaszcza 

REFLEKSJA
Sensacją roku okazał się 
klub Obiekt Znaleziony 
(pl. Małachowskiego 3) 
w podziemiach Zachęty. 
Bardzo duże przestrze-
nie, dwa bary, piękne 
schody, modna muzyka 
w stylu funky i reggae, 
cała masa studentów fi-
lozofii, Akademii Sztuk 
Pięknych, kulturoznaw-
stwa i im pokrewnych 
bawiła się tam długie 
noce. Czy klub utrzyma 
swój profil? Nie wia-
domo. Wiadomo nato-
miast, że kluby to nie 
są przedmioty, które 
można opisać. Kluby 
to miejsca, to ludzie 
nadający im charak-
ter. A mody klubowe  
są zmienne. Jeśli od-
wiedzimy ten sam lokal 
po roku, możemy się 
zdziwić – niby ten sam, 
a już nie taki sam. 
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tych mniej szastających for-
są. Studentów szukających al-
ternatywy. Również muzyka 
w tych klubach jest często al-
ternatywna: jazz, nu-jazz, chil-
lout, etno, avant-pop, postrock, 
ambient, choć w okolicach pół-
nocy i tak poleci Ricky Martin. 
Aurora znajduje się w starym 
garażu. Wszystkie te kluby czę-
sto bywają miejscem koncer-
tów lokalnych kapel, miejscem 
przeglądów filmów i innych 
wydarzeń kulturalnych. Przed 
klubami stoi wielki samochód, 
z którego sprzedają hot-dogi 
i hamburgery pełne tłuszczu, 
majonezu i chińskich suró-
wek. Wychodzącym o trzeciej 
w nocy imprezowiczom sma-
kuje jak w restauracji.
Ceny: Piwo od 6 złotych. Wstęp 
5 złotych.
Kluby o posmaku bananowym
Warszawa to miasto lansu 
i baunsu. Stolica pieniędzy, kor-
poracji, marmuru i szklanych 
domów. To również miejsce, 
gdzie uboższe dziewczęta szu-
kają swoich bogatszych króle-
wiczów. Taki świat oferują nad 

kluby z bardzo ostrą selekcją 
i bardzo drogą obsługą. 
Hotl, Cinamon, Klubokawiar-
nia. Ostatnio kolega pochwalił 
mi się po weekendzie: „Tak się 
odpicowałem przed lustrem 
w sobotę, że mnie wpuścili 
do Hotla”. Do Hotla ustawiają 
się długie kolejki nażelowa-
nych głów, wystylizowanych 
kreacji, pachnących perfu-
mami młodych dam, kolejki 
chłopców z kartami kredyto-
wymi zamiast kwiatów. Żeby 
wejść do lokalu, należy stanąć 
nieruchomo przed panem se-
lekcjonerem i poddać się kil-
kusekundowej ocenie. Selek-
cjoner zwraca uwagę na twarz, 
uczesanie, obuwie i ogólny 
image. Wielu nie przechodzi 
tego testu.
Hotl (Krakowskie Przedmie-
ście) i Cinamon to lokale dla 
bogatych studentów. Pełne lu-
ster i przepychu. Pełne boga-
ckiej pozy. 
Nieco osobną kategorię sta-
nowi KLUBOKAWIARNIA 
(ul. Czackiego). Selekcja nie 
jest tu aż tak ostra, ale wejście 

kosztuje 20 złotych. W środku 
wszystko urządzone na mod-
łę PRL. Dwa bary, dwie sale 
z różną muzyką, w jednej tech-
no, w drugiej czarne rytmy. 
Lokal przechodził różne fazy. 
Kiedyś mogliśmy go wrzucić 
do kategorii na wpół artystycz-
nych, dzisiaj stał się miejscem 
o posmaku bananowym.

Czarna muzyka 
Jeżeli czujesz w sobie coś z mu-
rzyńskiej gangsterki albo jeśli 
bliskie są ci refreny piosenek 
takich jak „If you feel like 
a pimp...”, to masz pełne prawo 
wejść do dwóch największych 
warszawskich klubów z czarną 
muzyką. 
e Fresh, Harlem, Tygmont
e Fresh to klub, w którym 
grają znani hip-hopowi didżeje. 
Lokal mieści się na tyłach nie-
czynnego stadionu piłkarskie-
go i sam ma rozmiary stadio-
nu. To pusta hala, na środku 

stoi bar. Pod ścianami raptem 
kilka kanap. Wszystko nasta-
wione na potańcówkę. Chłopcy 
w szerokich spodniach, dużo 
warszawskich Murzynów, tych 
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autentycznie czarnych i tych naszych białych. 
HARLEM (ul. Kolejowa) mieści się w zupełnie 
nieznanych rejonach Warszawy, na bocznicy 
kolejowej.
Klub lubiany przez licealistów. Pewną atrakcję 
stanowi boisko do gry w koszykówkę, znajdu-
jące się przed klubem. Jeśli ktoś słabo tańczy, 
może pograć w kosza. Tak też można zdobyć 
uznanie dziewcząt. 
Tygmont to renomowany lokal z jazzem na żywo. 
W swoich podziemiach skrywa on jednak tęt-
niące basem sale taneczne. Klub ma wyjątkowo 
jasne oświetlenie. Niepolecane jest osobom nie-
zbyt urodziwym (tym polecamy zupełne ciem-
nice klubu Fresh). Swego czasu Tygmont pełen 
był blond dziewcząt przy kości, o które z całym 
zaangażowaniem zabiegali czarnoskórzy, cza-
sem w liczbie czterdziestu. Była to mekka dla 
panien szukających egzotyki w nocnym życiu.

Kluby taneczne
Jeśli lubisz potańczyć we dwoje, kochasz prze-
boje lat 70. i 80., uczęszczasz na zajęcia tanecz-
ne do szkoły salsy, to koniecznie wybierz się 
do popularnego wśród studentów klubu Club70, 
tak zwanej „Siedemdziesiątki”. Mnóstwo dziew-
cząt chce potańczyć z chłopcami potrafiącymi 
prowadzić po parkiecie. Wejście to koszt ok. 20 
złotych, choć czasem bywa taniej, a czasem 
za darmo (o zmieniających się cenach piszemy 
we wstępie). Znośna selekcja. 

Klub poranny
Zupełnie niespotykany klimat mają imprezy 
w klubie Luzztra (Al. Jerozolimskie). 

Imprezy zaczynają się tam o 4, czasem 5 nad 
ranem. Wszyscy, co mają jeszcze siłę, walą 
w jednym kierunku. Do Luzzter. Znane są przy-
padki dziewcząt, które całą noc smacznie śpią 
w swoich łóżkach same, a dopiero o piątej nad 
ranem robią szybki makijaż i pędzą do Luzzter. 
Imprezy kończą się o 14. W niedzielne połu-
dnie z Luzzter wylewa się tłum przepoconych, 
zmęczonych do nieprzytomności młodych ludzi 
(niektórzy spędzili tam dwa dni). Wpadają oni 
wprost na wiernych wychodzących z kościo-
łów.

PRZESTROGA
Studencie, bądź świadom zagrożeń, 
które na Ciebie czekają. Każda wizy-
ta w klubie może wiązać się ze zgor-
szeniem i nieobyczajnością. Bywa, 
że pijane kobiety pokazują więcej niż 
w zimę za dnia na Nowym Świecie. 
Bywa, że na sali obecne są narkotyki 
(najpopularniejsze to marihuana 
30 złotych za gram, tabletki exta-
sy, tzw. dropsy, już od kilku złotych 
za sztukę, amfetamina i bardzo dro-
ga kokaina, 150 złotych za działkę). 
Wszystko to jest nielegalne i nieoby-
czajne. Zachowaj zatem umiar, trzy-
maj fason i pamiętaj, że po każdej 
gorączce sobotniej nocy przychodzi 
niedzielny poranek. 

Miejsca wymienione w artykule:
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Club 100 to miejsce owia-
ne legendą. Znajduje się 

na terenie, który został w la-
tach 70. przekazany Związko-
wi Radzieckiemu na znak 
wiecznej przyjaźni. W wyso-
kich apartamentowcach, połą-
czonych ze sobą korytarzem 
górą (a podobno i dołem), za-
mieszkali rosyjscy dyplomaci. 
Do ich dyspozycji pozostawały: 
korty tenisowe, siłownia, sauna 
i salon fryzjerski, w każdym 
pokoju zaś czekał przytul-
ny kącik z kominkiem. Dziś 
po przyjaźni ani po luksusach 
nie pozostał ślad: okoliczni 
mieszkańcy przezywają osiedle 
„szpiegowem”, miasto domaga 
się zwrotu terenu, a budynki 
straszą odrapaną elewacją i po-
wybijanymi oknami. 
  

Miejsce wydaje się całkiem 
opuszczone... a jednak – bra-
ma, strzeżona przez dwóch 
rosyjskojęzycznych dozorców, 
od czasu do cza-
su się uchyla, 
by do środka 
mogło wjechać 
auto na obcych 
re jes trac jach 
(zapewne woł-
ga) lub żeby 
wkroczył ele-
gancko ubrany 
osobnik. Afisz 
przy bramie 
obwieszcza, że 
wewnątrz mie-
ści się Klub Sto, oraz dodaje 
(cyrylicą), że lokal ów serdecz-
nie zaprasza pracowników ro-
syjskiej ambasady, nieupoważ-
nionym zaś wstęp jest surowo 
wzbroniony. Wspomina też, 
że na terenie jest wi-fi (rze-
czywiście jest), oraz że obiekt 
znajduje się pod stałą ochroną 
specjalnego oddziału policji. 
Wnikliwi internauci ostrzegają, 
że osoby niemówiące po rosyj-
sku nie mają szans na wpusz-
czenie do elitarnego lokalu, ale 
nawet i rodowici Rosjanie by-
wają odsyłani z kwitkiem. 
 
Zaintrygowana powyższymi 
opowieściami, spakowałam 
rosyjskie rozmówki, skrzyk-

nęłam znajomych rusofonów 
i rusofilów, po czym udałam 
się pod adres Sobieskiego 
100. Moi towarzysze poroz-
mawiali z domofonem, ja zaś 
pokiwałam głową i dodałam 
przekonująco „da, da”. I wtem, 
całkiem niespodziewanie, wro-
ta rozwarły się przed nami. 
Właściciel klubu (jak przeko-
nują fora internetowe – były 
major KGB) serdecznie powi-
tał nas na terytorium Federacji 
Rosyjskiej i przeprosił za ma-
lowniczy stan otoczenia klubu: 

podobno trwa „remont”. Szybki 
rzut oka na krajobraz: ekipy 
remontowej ani śladu, budynki 
wyglądają na zapomniane przez 
Boga i ludzi, a po podwórku 
hula wiatr. Pokiwaliśmy jed-
nak głowami ze zrozumieniem 
i wkroczyliśmy do „Sotki”. 
Z głośników dudniła rosyjska 
Doda, w telewizji leciał rosyj-
ski Feel, a ja zaczęłam udawać, 
że uważnie czytam wręczo-
ne mi rosyjskie czasopismo 
(hity numeru: „Nie taka Rosja 
straszna, jak ją Polacy malują” 
oraz „Gdy postanowisz ożenić 
się z Polką”).
 
Na stół wjechały pielmieni, za-
graliśmy partyjkę rosyjskiego 

КЛУБ СТО 
KAWAŁEK FEDERACJI 
ROSYJSKIEJ W WARSZAWIE

ciocia tusia 
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bilarda, w którym bile są dwa 
razy większe niż otwory, w któ-
rych należy je umieścić (albo 
przynajmniej takie sprawiają 
wrażenie). Atmosfera się roz-
kręciła, a ja odkryłam, że nie 
muszę już cicho i wstydliwie 
porozumiewać się po polsku, 
bo doskonale mówię na ru-
skiej mowie. Poczuliśmy się 
w końcu tak swobodnie, że 
postanowiliśmy wybrać się 
na małą wycieczkę krajoznaw-

czą wokół postradzieckich 
gmachów. Ruszyliśmy raźnym 
krokiem, a za nami podążyły 
oczka wszechobecnych kamer 
(monitoring, o którym skwa-
pliwie informuje tabliczka przy 
bramie). Po kilku sekundach 
osadziło nas jednak w miejscu 
znaczące cmoknięcie i rzuco-
na zza naszych pleców dobra 
rada: „nie nużna...”.
 

Okazało się, że o ile jesteśmy 
mile widziani w samym klu-
bie, to na teren osiedla raczej 
nie powinniśmy się zapuszczać 
– może tam być niebezpiecznie 
z racji trwającego przecież re-
montu. Wprawdzie znajdują się 
tam różne dziwy, łącznie z ta-
jemnymi podziemnymi koryta-
rzami, do których końca nikt 
jeszcze nie dotarł, ale niestety 
wpuszczać tam obcych „niel-
zia”. Nu, chyba że za setkę...

Jakub Motrenko

SMUGA CIENIA
GENESIS
Gdy w pamiętnym roku 1989 Polska weszła 
w nowy etap swojej historii, pierwszym znakiem, 
że wracamy do kręgu cywilizacji Zachodu, były 
polowe łóżka rozstawiane przez rodzimych ka-
pitalistów na ulicach stolicy, uginające się pod 
dobrami z importu. Następnym krokiem, poczy-
nionym przez obdarzonych duchem przedsię-
biorczości rodaków, było utworzenie night-clu-
bów. To właśnie te przybytki rozpusty stanowiły 
pierwsze plamy koloru (zazwyczaj czerwone) 
w szarzyźnie naszego miasta. Dalszą ewolucję 
metropolii wyznacza pojawianie się kolejnych 

„najtów”. Wracający londyńczycy zamiast noc-
nymi autobusami – dotychczas nazywanymi 
„nocnymi” czy „nocnikami” – zaczęli poruszać 
się po Warszawie night-busami. Przestało się 
spędzać wieczór na mieście na rzecz „night on 
the town”. Można było też łyknąć trochę kultury 
podczas „Long Night of Museums”. Niezależnie 
od repatriantów z Anglii pojawili się night-dri-
verzy odprowadzający samochody podchmielo-
nych warszawiaków. Znakiem jednak, że serce 
Europy bije teraz w naszej stolicy, że nasze mia-
sto stało się cywilizacyjną awangardą, jest poja-
wienie się night-walkerów.

KIM SĄ NIGHT-WALKERZY?
Sami wolą nazywać się „pożeraczami miejskich 
przestrzeni”. Nie chcą ujawnić swoich twarzy 
i personaliów. Pozwolili mi uczestniczyć w „szor-
cie”, czyli krótkim nocnym spacerze, który sta-
nowi tylko przedsmak całonocnego rajdu, jaki 
night-walkerzy urządzają sobie co pewien czas 
ulicami miasta. Przy okazji 1,5-godzinnej prze-
chadzki po Żoliborzu z Filipem i Michałem 
(prawdziwe imiona znane redakcji) dowiedzia-
łem się trochę o idei nocnych eskapad ulicami 
miast, co wam z przyjemnością raportuję.
Wszystko zaczęło się od spaceru, który odbyłem 
z plecakiem wypełnionym książkami od jedne-
go do drugiego antykwariatu – mówi Michał 
– chodziłem cały dzień na piechotę i stwierdzi-
łem wtedy, że choć codziennie przemieszczam 
się po mieście tramwajem, autobusem, me-
trem, to bardzo słabo je znam. Michał doszedł 
do wniosku (nie bardzo odkrywczego, ale to był 
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dopiero początek), że najwięcej można dostrzec 
wokół siebie, poruszając się na piechotę. Kumple 
szybki przyklasnęli idei warszawskich spacerów, 
a od słowa do słowa zaczęły pojawiać się nowe 
elementy: dziś są to długie (30–40-kilometrowe) 
wyprawy na miasto, z dokładnie zaplanowaną 
trasą (Filip pokazuje mi plan z dokładną roz-
piską przypominającą te, którymi posługują się 
piloci rajdowych samochodów: „trzecia w pra-
wo, 300 metrów i na światłach w lewo, prosto 
aż do przystanku autobusowego” itd.), już nie 
tylko po Warszawie, ale i po innych miastach. 
Co jednak najistotniejsze, wypady mają miejsce 
tylko nocą.

ALE PO CO?
Ruszamy zazwyczaj koło 20. Widzimy tych, któ-
rzy dopiero wychodzą z pracy, inni spieszą już 
na jakieś imprezy. My mamy wtedy przed sobą 
jeszcze 8 godzin marszu – opowiadają moi roz-
mówcy. Dopytuję się, dlaczego nie mogą „jak 
ludzie” maszerować w ciągu dnia, tylko robią 
to właśnie nocami. – Nocą miasto przybiera 
zupełni inne oblicze: jest pusto, gdzieniegdzie 
przemyka tylko jakiś spóźniony przechodzień 
lub włóczy się banda pijanych wyrostków, uli-
cami mkną z zawrotnymi prędkościami nocne 
autobusy, czasem zlustruje nas bacznie policyjny 
patrol, punktami skupienia (choć tylko do pew-
nej godziny) są całodobowe sklepy z alkoholem 
– tłumaczą. – Eksplorujemy smugę cienia, której 
na co dzień się nie poznaje: nocą prawie wszyscy 
smacznie śpią lub przesiadują w mieszkaniach 
i domach, a my obserwujemy tylko, jak gasną 
światła w kolejnych oknach, i cały czas idziemy 
– dodają. Chłopaki opowiadają o poczuciu wol-
ności, jakie daje możliwość spaceru środkiem 
arterii zakorkowanych w środku dnia, i o tym, 
że można podpatrzeć, jak stolica czyszczona jest 
z brudu dnia przez służby sprzątające miasto.

NOCNE WIZJE
– Gdy zaczyna świtać, na ulicach znowu poja-
wiają się ludzie: jedni zmelanżowani wracają 
po imprezach, inni spieszą do pracy na pierwszą 
zmianę, widać zmęczonych i wypoczętych, złych 
i radosnych. Fajnie jest zobaczyć tę samą twarz, 
którą widziało się poprzedniego wieczoru, gdy 
my wyruszaliśmy – kontynuują Filip z Micha-

łem – miasto się zapełnia, a my wtedy zmierza-
my na zasłużony spoczynek.
Jak wytrzymują to fizycznie? Bywa ciężko, każ-
dą godzinę i kolejny kilometr czuć w nogach. 
Do tego dochodzi niewyspanie. Ważne jest, żeby 
się za dużo nie zatrzymywać, bo mięśnie, które 
stracą ciepło, sztywnieją i po prostu odmawia-
ją posłuszeństwa. Ważne są regularne dostawy 
energii, ale nie można przesadzić z jedzeniem. 
No i jest to wycieczka bezalkoholowa, ale – za-
pewniają – wrażeń nie brakuje. Do tego wszyst-
kiego doszli na podstawie doświadczeń: na po-
czątku zdarzało im się popełnić błędy.
Dopytuję się, dlaczego nazywają się „pożera-
czami miejskich przestrzeni”. – Spacerujemy 
dla przyjemności, obserwujemy miasto, robi-
my to dla czystej przyjemności, konsumujemy 
po prostu naszą metropolię. Trzymamy się 
ściśle planu, zawsze traktujemy wypad trochę 
jako wyzwanie sportowe, lecz nie przemycamy 
przy tym żadnych wzniosłych idei. Chcemy się 
po prostu dobrze bawić i liznąć trochę miasta. 
Nigdy nie powtarzamy zrobionej już trasy – opo-
wiadają. Co następne? – Za kilka dni jedziemy 
do Berlina, już drugi raz będziemy penetrowali 
to miasto nocą.
Night-walkerzy obok taksówkarzy, złodziei, 
zboczeńców, prostytutek i policjantów stają się 
stałym elementem nocnego pejzażu miasta. Oni 
właśnie trzymają miasto przy życiu, gdy inni 
udają się na spoczynek: „ktoś nie śpi, aby spać 
mógł ktoś, to są zwyczajne ludzkie dzieje”.
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Łukasz Bukowiecki

Centralny,
T w ó j 
przyjaciel
Dla wielu przyjezdnych stu-
dentów przygoda z Warsza-
wą rozpoczyna się właśnie 
tutaj. Niektórzy, zniechęceni 
błądzeniem po labiryntach 
korytarzy, nawet bez wycho-
dzenia na zewnątrz wracają 
na perony i łapią najbliższy 
pociąg w rodzinne strony, 
by już nigdy więcej do War-
szawy nie wrócić. 

Skoro czytasz ten artykuł, 
to znaczy, że należysz do tej od-
ważnej mniejszości, która po-
stanowiła sprawdzić, czy cała 
Warszawa jest jak Centralny. 
Albo po prostu ominęło Cię 
to szczęście przyjazdu do War-
szawy tą drogą. Tak czy inaczej 
– najwyższa pora choć trochę 
poznać, a może i polubić Dwo-
rzec Centralny!

OK, nie łudźmy się, trudno by-
łoby zakochać się w Central-
nym, tym bardziej od pierwsze-
go wejrzenia. Wszystkie zalety 
tego miejsca przesłania, for-
mułowana słusznie, fatalna opi-
nia na temat bezpieczeństwa, 
zapachu i czystości w obiekcie, 
nie wspominając już o jakości 
obsługi podróżnych czy stanie 
technicznym budynku. W ostat-
nim czasie wśród warszawia-
ków rozgorzała nawet debata 
na temat dworca: remontować 
go czy zbudować od nowa? 
Być może najlepszym rozwią-

zaniem byłoby zbudowanie 
od nowa – ale według dawnych 
planów. Bo Dworzec Central-
ny w zaproponowanej – ale 
niestety po partacku zrealizo-
wanej w latach 70. XX wieku 
– wizji głównego projektan-
ta Arseniusza Romanowicza, 
to architektoniczna perełka. 
Gmach łączy w sobie nowo-
czesność (szkło, stal i nietynko-
wany beton; ruchome schody 
i pochylnie; w pełni zadaszo-
ne, podziemne wręcz, perony; 
pierwsze w Warszawie auto-
matycznie rozsuwane drzwi) 
i tradycję (dach przywodzący 
na myśl „skrzydełka” z kolejo-
wej odznaki, ale i przedwojen-
ne zadaszenia peronów z linii 
otwockiej), zaś cały ten post-
modernistyczny melanż pomy-
ślany był jako funkcjonalny 
i przyjazny pasażerowi. Nieste-
ty, tylko pomyślany. Dworzec 
budowano w pośpiechu, więc 
niedoróbki dają o sobie znać 
na każdym kroku. Z niektó-
rych rozwiązań w trakcie bu-
dowy zrezygnowano, a inne 
wykonano w „wariancie ekono-

micznym”, co oznacza, że właś-
ciwie od chwili otwarcia dwo-
rzec nadawał się do remontu. 
I ten stan trwa do dziś.

Niemniej, Centralny da się lu-
bić! Oto kilka powodów:

CENTRALNY JEST NAPRAW-
DĘ CENTRALNY! 
Kto choć raz wylądował na pe-
ryferyjnych dworcach Zachod-
nim lub Wschodnim, doceni 
lokalizację Centralnego: Śród-
mieście w zasięgu pieszego 
spaceru (po sąsiedzku centrum 
handlowo-rozrywkowe Złote 
Tarasy, Pałac Kultury tuż tuż), 
duża pętla autobusowa (także, 
a może przede wszystkim, noc-
na – por. pkt 2), postój taksówek 
(jak wybrać taksówkę – czytaj 
w oddzielnej ramce), dwa kro-
ki do stacji kolei podmiejskich 
(Koleje Mazowieckie i Szybka 
Kolej Miejska – dworzec War-
szawa Śródmieście na wschód 
od Centralnego; Warszawska 
Kolej Dojazdowa – dworzec 
Warszawa Śródmieście WKD 
na zachód od Centralnego). 

RAPORT:
DWORZEC

CENTRALNY
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A wszędzie można dojść przej-
ściami podziemnymi, bez na-
rażania się okrytym złą sławą 
warszawskim kierowcom;-)

CENTRALNY TO NOCNE 
SERCE KOMUNIKACYJNE 
MIASTA. 
To właśnie z pętli autobuso-
wej na Centralnym odjeżdżają 
co pół godziny we wszystkich 
kierunkach autobusy nocne 
(oznaczone literką N i dwucy-
frowym numerem). Odjazdy 
autobusów: 15 minut po i 15 
minut przed każdą pełną go-
dziną między 22.45 a 4.45 (ale 
uwaga! niektóre linie kursują 
tylko raz na godzinę!). Szcze-
gółowy rozkład i bliższe infor-
macje: www. ztm. waw. pl.

NA CENTRALNYM ZJESZ 
O KAŻDEJ PORZE.
Głodny? Na dworcu przez całą 
dobę działają punkty gastrono-
miczne – i to nie tylko z ke-
babami. Od wczesnego ranka 
czynne są całkiem przyzwoite, 
jak na dworcowe warunki, sie-
ciowe kawiarnie. Do późnego 
wieczora można raczyć się 
„najlepszą pizzą w mieście” pod 
namiotem w hali głównej.

NA CENTRALNYM MOŻNA 
SKORZYSTAĆ Z INTERNETU 
BEZ WŁASNEGO KOMPA!
Im więcej osób ma własny 
laptop i im więcej laptopów 
jest wyposażonych w wi-fi, 
tym więcej w naszym mieście 
hot-spotów, a mniej – niestety 
– kawiarenek internetowych. 
Na Centralnym jakimś cudem 
e-kafejki jeszcze się uchowały, 
w tym kilka całodobowych. 
Niejeden raz opcja e-cafe 
na Centralnym ratowała ko-

respondentów „Traktora Kró-
lewskiego” przed mrocznym 
widmem deadline’u. Ty możesz 
umówić się na Centralnym 
na LAN party albo pogadać 
przez Skype’a ze znajomymi 
z Brazylii w oczekiwaniu na au-
tobus nocny.

CENTRALNY TO MIEJSCE 
KONTAKTU ZE SZTUKĄ. 
Dworzec grywał w filmach, wie-
lokrotnie pełnił funkcję prze-
strzeni ekspozycyjnej, bywał 
także sceną dla przedstawień 
teatralnych i parateatralnych, 
w tym nawet jasełek. Najlepsze 
show zapewniają jednak zwykli 
codzienni użytkownicy dworca 
we wszystkich swych najróż-
niejszych odmiennych stylach 
i sposobach korzystania z prze-
strzeni dworca. Weź udział 
w tym społecznym widowisku 
i daj się porwać dialektyce ob-
serwatora-obserwowanego.

CENTRALNY, 
NIE CENTRALNA!
Jak rozpoznać warszawiaka? 
Zawsze będzie mówił o „Cen-
tralnym” (w domyśle: „Dworcu 
Centralnym”), a nie o „Cen-
tralnej” (w domyśle: „Warsza-
wie Centralnej”). Właściwie 
nie wiadomo, skąd się wziął 
ten fenomen, ale jest to jedno 
z bardziej użytecznych i spraw-
dzonych narzędzi odróżniania 
„swoich” od „obcych” w War-
szawie. Jednym z możliwych 
wyjaśnień jest fakt, że o ile 
stacja kolejowa (zasadniczo 
dla przyjezdnych) nazywa się 
„Warszawa Centralna”, o tyle 
pętla autobusowa (zasadni-
czo dla miejscowych) nazywa 
się „Dworzec Centralny”. Jeśli 
więc hołdujesz zasadzie act-

like-locals, naucz się odmie-
niać przez wszystkie przypadki 
słowo „Centralny”, a o słowie 
„Centralna” po prostu zapo-
mnij. To może mieć nawet wy-
mierne skutki ekonomiczne! 
Kurs (nieuczciwą) taksówką 
„na Centralną” może być droż-
szy niż kurs „na Centralny”, 
bo miejscowych trudniej oszu-
kać.

TAXI, NIE TAKSI!
Wokół Centralnego aż roi się 
od nieuczciwych taksówkarzy, 
choć mają tu swoje postoje 
także dwie oficjalne korpora-
cje taksówkowe, które wygra-
ły przetarg na obsługę dworca 
(przy pętli autobusowej – „Sawa 
Taxi”; od strony hotelu Mar-
riott – „Ele Taxi”). Taksówka-
rze zrzeszeni w korporacjach 
są uczciwi. Problem w tym, że 
oszuści często podszywają się 
pod nich. Po kilku tygodniach 
spędzonych w Warszawie sam 
(a) nauczysz się odróżniać jed-
nych od drugich. Na dobry po-
czątek musi wystarczyć rada, 
że najbezpieczniejsza taksów-
ka to taka, którą sami zamó-
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wimy przez telefon. Wezwa-
nie taksówki nic nie kosztuje, 
co najmniej jeden numer zna 
każdy warszawiak, przeważnie 
czas oczekiwania wynosi do 10 
minut, a kierowca podjeżdża 
po nas dokładnie tam, gdzie 
sobie tego zażyczyliśmy. Opła-
ta za kilometr w dzień powsze-
dni nie powinna być wyższa 
niż 2,40 PLN. Natomiast „taksi” 
polecamy wyłącznie amatorom 
cudów nad taksometrem.

KOSMOS, 
NIE CHAOS!
Gdy przyjrzymy się uważniej 
układowi peronów i torów 
na Dworcu Centralnym, za-
uważymy – nie bez zaskocze-
nia – że w tym szaleństwie jest 
metoda. Cztery perony dworca 
ponumerowane są z południa 
na północ, zgodnie z biegiem 
Wisły, a więc tak jak posesje 
przy większości warszawskich 

ulic równoległych do rze-
ki (por. artykuł Zbliżasz się 
do Wisły!, s. [nr strony]). War-
to zapamiętać, że perony 1 i 2 
(południowe) obsługują ruch 
w kierunku dworca Warsza-

wa Wschodnia (tj. w kierun-
ku Trójmiasta, Białegostoku, 
Lublina), natomiast perony 3 
i 4 (północne) obsługują ruch 
w kierunku dworca Warszawa 
Zachodnia (tj. w kierunku Po-
znania, Łodzi, Krakowa i Kato-
wic). Podobnie ponumerowane 
są tory: tor 1 (południowy, przy 
peronie południowym we-
wnętrznym 2) i tor 2 (północ-
ny, przy peronie północnym 
wewnętrznym 3) to dwa pod-
stawowe, ulokowane wzdłuż 
osi podłużnej dworca, tory 
dalekobieżnej linii średnico-
wej, przecinającej Warszawę 
z zachodu na wschód. Po to-
rze 1 (południowym) pociągi 
jeżdżą z zachodu na wschód, 
natomiast po torze 2 (północ-
nym), odwrotnie – ze wscho-
du na zachód. Pozostałe tory 
(na 4-peronowym dworcu jest 
ich łącznie 8) są multiplikacja-
mi tej podstawowej pary torów, 

przy czym zachowana jest za-
sada, że tory, po których ruch 
odbywa się na wschód mają 
rosnące numery nieparzyste 
(tory 1 i 3 przy peronie 2, tory 
5 i 7 przy peronie 1), zaś tory, 

po których ruch odbywa się 
na zachód mają rosnące nu-
mery parzyste (tory 2 i 4 przy 
peronie 3, tory 6 i 8 przy pero-
nie 4). Kto nie zna tej zasady, 
myśli, że tory na Centralnym 
ponumerowano bez sensu. 
A przecież wszystko jest takie 
logiczne!

PODZIEMNE PASAŻE
Przejścia podziemne, który-
mi Dworzec Centralny jest 
połączony ze światem ze-
wnętrznym, mają zróżnicowa-
ny standard. W najgorszych 
jest ciemno, brudno i śmier-
dzi co najmniej kebabem. Ale 
warto poznać chlubny wyjątek 
z drugiej strony skali: galeria 
handlowa Pasaż LiM. Dzięki 
dyskretnej obecności ochro-
ny, menele omijają to miejsce 
z daleka, granity lśnią czystoś-
cią, a powietrze pachnie drogi-
mi perfumami. Pasaż LiM jest 
pomyślany jako podziemny 
łącznik dworca z hotelem Mar-
riott (a dokładniej wieżowcem 
mieszczącym biura polskich li-
nii lotniczych i rzeczony hotel, 
stąd nazwa: LiM – Lot i Mar-
riott; ale znów uwaga act-like-
locals: wszyscy mówią na ten 
gmach po prostu „Marriott”). 
Czytelnikom „Traktora” po-
lecamy w Galerii LiM niezłą 
chińską knajpę z niezwykłym 
patio wśród wieżowców war-
szawskiego Manhattanu (kom-
ponujesz swój obiad z intry-
gujących miseczek-modułów 
sprzedawanych po niezwykle 
przystępnych cenach – ale 
to bywa zdradliwe!) i kantor 
wymiany walut, który warsza-
wiacy pokochali za korzystne 
ceny.
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Witek Zakrzewski

Przewodnik 
po Centralnym
Centrum Warszawy widziane z góry nie wy-

gląda zachęcająco. Jest bezładną mieszani-
ną sypiących się reliktów PRL-u, wymuskanych 
nowych wieżowców i starych kamienic. Tylko 
przybyszowi z daleka może się to wydać intry-
gującym przykładem awangardowej urbanisty-
ki. Warszawiak wie, że obecny wygląd śródmieś-
cia jest owocem architektonicznego mezaliansu 

między tym, co stare, i tym, co nowe. Najciekaw-
sze kryje się jednak pod ziemią. Kilka metrów 
pod betonowo-asfaltową pustynią rozciągającą 
się między hotelem Mariott, Dworcem Śródmie-
ście, Dworcem Centralnym i Złotymi Tarasami 
znajdują się słynne tętniące życiem warszaw-
skie przejścia podziemne. Zespół tuneli wydrą-
żonych w okolicach głównego dworca stolicy 
zaspokaja wszystkie ludzkie potrzeby – od ba-
nalnych, przez cielesne, po kulturalne. Jedyną 
uciążliwością może być brak słońca. Co jakiś 
odżywa debata nad przebudową bądź zburze-
niem Centralnego. Radykałowie chcą zburzenie 
budynku i zastąpienia go nowym – szklanym 
i lśniącym jak na migawkach z zachodnioeuro-
pejskich stolic. Romantycy zdążyli już pokochać 
przybrudzony Centralny i ochrzcić go mianem 
kultowego. A warszawiacy wiedzą swoje – ko-

lejne plany powstają i popadają w zapomnienie, 
a dworzec trwa.

PO TROCHĘ KULTURY
Pierwszą rzeczą, na którą zwraca się tu uwagę, 
jest ogłuszająca mieszanka zapachów i barw. Tę-
pione na powierzchni życie bazarowe schroniło 
się w podziemiach. Na dworcu możecie kupić 
najdziwniejsze rzeczy i poczuć klimat starych, 
nieistniejących już targowisk z lat 90. Na Dwor-
cu Śródmieście znajdziecie całodobowe stoisko 
sprzedające przeterminowane i przecenione 
stare numery czasopism. Tuż obok znajduje się 
księgarnia – tanie składowisko ciekawych ru-
pieci; książki astrologiczne sąsiadują tu z akade-
mickimi rozprawami. Łączy je niska cena. 

RESTAURACYJNY
Gdy spróbujemy przejść tunelem ku właściwe-
mu Centralnemu, miniemy sklep mięsny, jeden 
z dwóch w podziemiach. Surowe zwierzęce tusze 
i półtusze trochę rażą, ale przed sklepem ciąg-
nie się długa kolejka. Gdy dojdziemy do głównej 
alejki przecinającej w poprzek perony i łączą-
cej się z halą główną, natkniemy się na jedy-
ny w swoim rodzaju sklep jubilerski. Pierścio-
nek zaręczynowy 
z Centralnego 
może jednak oka-
zać się niezbyt 
romantyczny. Tuż 
obok jest sklep 
z kosmetykami 
– na wystawie 
dumnie prężą się 
opakowania im-
portowanych bez-
pośrednio z Indii 
preparatów o cie-
kawych nazwach. 
Idąc w prawo, mi-
niemy jeden z wielu punktów Pą-check. Więk-
szość przechodniów zagląda tam po kruszonki 
z jabłkiem lub wiśnią. Odpowiadają one pewnie 
za część zaokrąglonych brzuszków przewijają-
cych się przez podziemia. My nakryliśmy jed-
nak także miłośników kiszu – innego sprzeda-
wanego tam wypieku. Naprzeciwko McDonalda 
znajdziemy sklep z czekoladami – najdroższe 
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bombonierki Lindta i Wedla sprzedawane są 
tam kilkakrotnie taniej niż zwykle. Wbrew sze-
rzącym się złośliwym plotkom nie są one zaroś-
nięte pleśnią ani przeterminowane.

PO ZDROWIE (I CHOROBĘ)
Przy przejściu łączącym McDonalda z głównym 
wejściem na Dworzec Śródmieście ulokowały 
się jeszcze ciekawsze sklepy: całodobowy sklep 
z „odżywkami” dla sportowców, podejrzewany 
także o sprzedaż skuteczniejszych specyfików, 
czynne bez przerwy stoisko z kwiatami, gdzie 
o każdej porze dnia i nocy feministki mogą 
kupić sobie róże, a mężczyźni – przebłagalne-
go kwiatka dla swoich kobiet, sklep modelarski 
z samolotami do złożenia oraz militarny, gdzie 
nabyć można nieśmiertelniki na wypadek jakiejś 
wojny. Liczne „salony gry” odstraszają łysymi 
głowami swoich klientów, ale przywołują klimat 
„salonów” pleniących się w Polsce w latach 90.
Obrazu podziemi dopełnia punkt palenia elek-
tronicznych papierosów (jak głosi duży czer-
wony napis na szybie, to nowatorska metoda 
dostarczająca nikotyny bez dymu; jakby pala-
czom o nikotynę chodziło) oraz sklep z niety-

pową żywnością dla zwierząt. Można tam kupić 
intrygujące przekąski dla psów w kształcie bu-
tów. Podziemia z niewiadomych przyczyn stały 
się miejscem sprzedawania tego, co wszędzie 
indziej uznane byłoby za śmieszne albo podej-
rzane. Gdyby komuś znudził się przaśny klimat 
podziemi, może przed nim uciec pod błękitne 
kopuły Złotych Tarasów, ale szybko poczuje się 
tam zbyt sterylnie. Dworzec Centralny nie pasu-
je może do folderowego wizerunku stolicy, ale 
przebiegając tam codziennie doznacie rzadkie-
go dziś uczucia autentyczności.

Autorzy zdjęć, w obawie przed 
reperkusjami, związanymi z fotografo-
waniem obiektu strategicznego, wolą po-
zostać anonimowi.

Wojciech Kacperski

Ro w e r o w a 
Warszawa
Obserwacja może nie bę-

dzie nowa, ale takim 
informacjom nigdy dość: 
w Warszawie co roku przyby-
wa rowerów. Każdej wiosny, 
gdy zimny wiatr ustaje, a z nie-
ba znikają deszczowe chmury, 
wzrasta liczba jednośladów 
poprzypinanych wokół uni-
wersytetu. Każdego lata, gdy 
zabiegany tłum studentów zni-
ka wprawdzie z Krakowskiego 
Przedmieścia, to jednak stojaki 
na rowery wokół knajp i klu-
bokawiarni warszawskich ta-

jemniczo znika-
ją pod stosem 
pojazdów przy-
wiązanych doń 
w i e c z o r a m i . 
A gdy późną je-
sienią kampus 
un iwersy te tu 
ponownie za-
pełnia się ko-
lorową ciżbą, 
wracają z nią także poprzy-
czepiane w najwymyślniej-
szych miejscach rowery.
Wzrastająca liczba rowerów 
w Warszawie cieszy mnie nie-
zwykle, mimo że sam każdego 
dnia odbywam z każdym z nich 
wyścig o miejsce dla swoje-
go jednośladu. Nie ma w tym 
żadnego ideologicznego zadę-
cia, nie jestem propagatorem 
zdrowego trybu życia, sam 

w sumie niezbyt zdrowe życie 
prowadzę; w moim poparciu 
dla rowerzystów nie ma nawet 
aprobaty dla zmniejszenia kor-
ków w mieście (bo kto jak kto, 
ale rowerzysta uwielbia zakor-
kowane ulice, w które może 
się wcinać jak nóż w masło). 
Powiedziałbym, że w moim en-
tuzjazmie dla jazdy rowerem 
i jej współuczestników nie ma 
w zasadzie żadnej głębokiej 

NASZYM ZDANIEM
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myśli, żadnego przekazu, jest 
po prostu stadna przyjemność 
uczestnictwa w czymś wyjątko-
wym oraz zwykła przyjemność 
z jazdy. No i jeszcze: możliwość 

podziwiania miasta z zupełnie 
innej perspektywy.
 
To niezwykłe, jak rower zmie-
nia poczucie przestrzeni u ko-

goś, kto jeszcze do niedawna 
poruszał się po mieście wyłącz-
nie pieszo lub ospałą komuni-
kacją miejską. Nagle, te prawie 
półgodzinne dystanse zmniej-
szają się do zaledwie dziesię-
cio- lub piętnastominutowych 
odcinków. A tak w gruncie 
rzeczy, to gdzie i w ile się do-
jedzie, zależy tylko i wyłącznie 
od tego, jak mocno się przy-
ciśnie pedał. Rower jest zatem 
nie tylko świadectwem pewne-
go stylu, lecz także – a może 
i przede wszystkim – symbo-
lem niezależności.
 
Zmiana perspektywy patrzenia 
na miasto nie dotyczy może 
nawet tylko przestrzeni czy 
odległości, ale – przede wszyst-
kim – jego ogólnej recepcji. 
Miasto zza kierownicy roweru, 
jak sądzę, odbiera się pełniej. 
Doświadczam tego za każ-
dym razem, gdy w rozgrzane 
letnie popołudnie wjeżdżam 
w pełną rozgorączkowanych 
samochodów Świętokrzyską. 

Gdy się wpada między samo-
chody, temperatura momen-
talnie wzrasta. Kiedy czuje się 
na twarzy gorąc buchający 
z czeluści stojących na świat-
łach autobusów, a po plecach 
przechodzi dreszcz wywołany 
warkotem silników stojących 
za tobą nerwowych kierow-
ców, wtedy ma się wrażenie, 
że przez tę krótką chwilę na-
prawdę jest się, w najgłębszym 
sensie, częścią organizmu 
miejskiego.
 
Jazda na rowerze ulicami War-
szawy dostarcza emocji. Czuć 
to dość mocno w jej trakcie, 
najdotkliwiej jednak odczuwa 
się to, gdy po zejściu z rowe-
ru wskakuje się do autobusu 
miejskiego, który nagle staje 
w korku. Tak, jest w tym coś 
z narkotycznego odlotu, któ-
rego braku doświadczamy 
w autobusie na zakorkowanym 
ulicy, dlatego rower pozostaje 
czymś elitarnym i tak zapewne 
już będzie. I dobrze.

Legendarny Xawery

Dyskretny urok 
voyeuryzmu
Warszawa to wymarzone miasto dla podglą-

daczy. Nie trzeba chować się za winklem 
lub w bramie, by podglądać miejskie życie. Wy-
starczy zanurzyć się w pulsującym tłumie, który 
niczym krew żyłami rozchodzi się z serca tęt-
niącego gdzieś pod ziemią, w niezliczonych tu-
nelach, przejściach i korytarzach ukrytych pod 
Dworcem Centralnym, Dworcem Śródmieście, 
Mariottem, rondem Dmowskiego, o galeriach 

i pasażach Metra Centrum nie wspominając. 
W tych okolicach można spędzać całe dnie, wa-
łęsając się bez pomysłu lub płynąc wraz z ludz-
ką masą, i sycić oczy feerią barw, kształtów, 
zdarzeń. 

Komu od tych wrażeń zawiruje w głowie, ten 
może przysiąść na ławce lub z wolna prze-
mieszczać się po Chmielnej i pasażu Wiecha. 
Chmielna jest jedną z najdroższych i najbardziej 
reprezentacyjnych ulic Warszawy, co znajduje 
odzwierciedlenie w stylu spacerowiczów. Ale 
jednocześnie – jest jednym z niewielu rejonów 
miasta, gdzie niemal zawsze spotka się alterna-
tywną młodzież; nie wiedzieć czemu, warszawscy 
punkowcy upodobali sobie akurat tę przestrzeń. 
Wreszcie dla tych wyrafinowanych podglądaczy, 
którzy nie zadowalają się kolorową i migotliwą 
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falą przechodniów lub walorami architektury, 
a najchętniej podglądają sceny erotyczne, bo-
gata oferta czeka w sex-shopach usytuowanych 
w pobliskich pawilonach na Zielnej.

A jednak są i tacy, którym to wszystko nie wy-
starcza. Jest ich niewielu, nie wyróżniają się 
żadną widoczną cechą, elementem ubioru, ta-

jemnym gestem... Ot, czasem, idąc przez Śród-
mieście – Chmielną, pasażem Wiecha, Mar-
szałkowską, podziemnymi korytarzami Dworca 
Centralnego – lub wychodząc ze stacji metra, 
prędzej czy później dochodzą do Alei Jerozo-
limskich. Gdzieś między Mariottem a Hotelem 
Polonia niepostrzeżenie znikają w bramie pod 
numerem 51, mijają zaniedbane podwórko 
z nieczynną fontanną i wchodzą do pogrążonej 
w półmroku oficyny. Tam właśnie, wsłuchani 
w stare płyty odtwarzane na gramofonie, zasią-
dą na niskich, drewnianych stołkach, by przez 
kilkadziesiąt minut tkwić w niewygodnej pozycji, 
z oczami przywartymi do specyficznego wizjera. 
Za nim przesuwać się będzie kilkadziesiąt trój-
wymiarowych fotografii. Jesteśmy w słynnym, 
unikalnym warszawskim Fotoplastikonie.
Fotoplastikon to popularne na przełomie XIX 
i XX w. urządzenie umożliwiające zebranym 
widzom oglądanie zmieniających się trójwy-
miarowych zdjęć. Wyjątkowość Fotoplastikonu 
w Alejach Jerozolimskich 51 bierze się stąd, że 
– powstały na początku XX w. – działał z nie-
wielkimi przerwami przez całe stulecie, zacho-
wując pierwotną lokalizację. Dziś stanowi jedyne 
w Polsce i jedno z niewielu na świecie czynnych 
urządzeń tego typu. 
Od początku umożliwiał nie tylko oryginal-

ną rozrywkę. W latach przedwojennych pełnił 
funkcje edukacyjne, dostarczał bowiem aktual-
nych fotografii najbardziej oddalonych i trudno 
dostępnych części świata. Podczas wojny, nie-
kontrolowany przez hitlerowców, dawał chwi-
lę wytchnienia warszawiakom i stanowił jeden 
z punktów kontaktowych konspiracji. Po wojnie, 
w latach 40. i 50. cieszył się ogromną popular-
nością, ponieważ pokazywał zdjęcia zachodnich 
miast w czasach, gdy wyjazd na Zachód był pra-
wie niemożliwy. Pokazom towarzyszyła muzyka 
jazzowa z pierwszych sprowadzanych do PRL 
płyt, co sprawiało, że Fotoplastikon był miej-
scem częstych spotkań tępionych przez władze 
ludowe bikiniarzy. Kilka lat temu warszawiacy 
wybrali go na miejsce magiczne stolicy. Świad-
czy to najlepiej, jak ważnym i trwałym elemen-
tem tożsamości Warszawy jest dziś Fotoplatikon, 
choć nie przyciąga już takich tłumów jak 50 lat 
temu. 

Ale może to i lepiej. Fotoplastikon jest dziś ukry-
tą rozrywką dla wtajemniczonych, kameralną 
enklawą w samym centrum ruchliwego miasta. 
Zawieszone na ścianach stare, pastelowe plakaty, 
reklamujące kolejne kolekcje fotografii pokazy-
wane w Fotoplastikonie, przenoszą w przeszłość, 
do lat 50. Wtedy także była to swego rodzaju en-

klawa: obszar wolności w stalinowskim reżimie, 
okno na zachód przebite w żelaznej kurtynie. 
Idąc do Fotoplastikonu, udajemy się do wehiku-
łu czasu, który, przy odrobinie wyobraźni, prze-
niesie nas w czasy bikiniarzy, jazzu, Tyrmanda 
i „Niewinnych czarodziejów”. 
Dziś w Fotoplastikonie podejrzeć można prze-
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szłość – zarówno tę zachowaną w oryginalnym 
miejscu, wystroju, sprzęcie, jak i tę utrwaloną 
na trójwymiarowych fotografiach. Tak jak daw-
niej Fotoplastikon przybliża również współ-
czesne życie w dalekich krajach. Oprócz zdjęć 
archiwalnych prezentowane są zdjęcia nowe, 
świeże, wykonane specjalną techniką stereofo-
tografii przez powszechnie znanych fotografów 
– nie tak dawno mogliśmy oglądać zdjęcia Chri-
sa Niedenthala. 

Fotoplastikon wciąż żyje i dostosowuje się do ryt-
mów życia stolicy, zainteresowań jej mieszkań-
ców, ich potrzeb i oczekiwań. Niezmienne po-
zostaje jedno: nieco perwersyjna przyjemność 

przywarcia oczu do zimnych, metalowych wi-
zjerów i podglądania w półmroku niezwykłych, 
przesuwających się obrazków. Bo Fotoplastikon 
jest taką niepozorną, a jednak zdumiewającą 
dziurką od klucza, przez którą podejrzeć można 
kawał świata.

Ania Maresz

Co lata nad 
Ursynowem?
Najdziwniejsze są poranki. 
Budzę się w sobotę, otwieram 
oczy i patrzę nieprzytomnie 
przez drzwi balkonu. Świeżo 
rozkwitnięty słonecznik na tle 
granatowej chmury. Błogo. Za-
czynam marzyć, że mieszkam 

w domu z ogrodem, kiedy nag-
le za słonecznikiem pojawia się 
ogromny samolot. Boeing 727. 
Mogłabym pomachać pasaże-
rom. Wstaję i po zagęszcze-
niu samochodów na parkingu 
„parkuj i jedź metrem” poznaję, 
która jest godzina. Tak zaczyna 
się dzień na Ursynowie. Alter-

natywy 4, tyle że 40 lat później.

Mieszkanie w ursynowskim 
bloku to świetne miejsce dla 
studenta. Blisko metro, super-
market, kino, pizzeria taka, 
owaka. Żyć nie umierać. Jest 
nawet szpital, w razie gdyby 

ktoś się nadmiernie nadwyrę-
żył przed sesją. Ale uwaga – są 
rzeczy, przed którymi wynaj-
mujący nie ostrzegają. Rzeczy, 
o których wiedzę zdobywa się 
przez lata mieszkania w bloku. 
Oto na łamach „Traktora” od-
słaniamy te tajemnice. 

WSZYSTKO, CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O URSYNOWIE, 
ALE BALIŚCIE SIĘ ZAPYTAĆ, CZYLI:

Dlaczego twój sąsiad z siódmego pojawia się późnym 
wieczorem na twoim balkonie na szóstym piętrze?          
  Odp: Zapomniał kluczy do mieszkania.

Dlaczego czasem z metra zaczynają nieprzerwanie wychodzić 
grupki, tworzące korowód kończący się dopiero 
na horyzoncie?
  Odp: SGGW miewa dni otwarte.

O co chodzi kominiarzowi, który puka do drzwi w okolicach 
maja?
  Odp: On też musi z czegoś żyć. Chce sprzedać noworoczny kale-
ndarz na szczęście. Kup, żeby nie mieć problemów z wentylacją.

Co zrobić z martwym kotem sąsiadki leżącym pod klatką?
 Odp: On nie jest martwy. Po prostu „lubi sobie polatać”. Zaraz 
wstanie i wróci do domu.

Skąd wzięła się Kopa Cwila?
 Odp: Coś trzeba było zrobić z wykopaną ziemią pod fundamenty 
blokowiska. Kiedyś nawet miał tam stanąć wielki pomnik Stanisła-
wa Anioła – serialowego bohatera, który terroryzował mieszka-
ńców przy Alternatywy 4 (dziś: Grzegorzewskiej 3). Taka figura 
– widoczna z daleka – wiele by zawczasu wyjaśniała. Wszystkim, 
którzy – niczego nieświadomi – zajeżdżaliby od strony Mokotowa.

Miejsca wymienione w artykule:
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Marta Wróblewska

Boso
przez
Trakt
Na obcasach niewygodnie, 
w trampkach niemodnie; 
nie masz kasy na pantofle, 
które ci się podobają, a te 
które masz absolutnie do ni-
czego nie pasują. Odwieczny 
problem pt. „w jakich butach 
wyjść na miasto” został roz-
wiązany! Gwiazdy Hollywood 
już kilka sezonów temu za-
częły przemierzać szerokie 
chodniki Kalifornii na bosa-
ka, do nas ten trend docie-
ra z lekkim poślizgiem. Dla 
warszawskich sympatyków 
bosych stóp nie jest to jednak 
zwykła moda, która przemi-
nie z wiatrem, a prawdziwy 
sposób na życie. 

 Spotykają się regu-
larnie by boso przemierzać 
kolejne rejony stolicy a w in-
ternecie dyskutują nad tym, 
czym właściwie jest dla nich 
chodzenie bez obuwia, jakie 
podłoże jest najmilsze dla 

bosych stóp oraz jak popu-
laryzować tę rozrywkę. Za-
pewniają, że każdy powinien 
poznać jej zalety: jest zdro-
wa, bezpieczna, dostępna dla 
każdego a przynosi tyle nie-
spodziewanych rozkoszy!
 Na prośbę naszej 
redakcji grono doświadczo-
nych bosonogich wskazało 
miejsca, gdzie najprzyjem-
niej uprawiać ów sport. Przy 
ocenia brane były pod na-
stępujące kryteria: zróżnico-
wanie powierzchni, długość 
szlaku, ilość niepożądanych 
spojrzeń, bezpieczeństwo 
stóp, bezpieczeństwo osoby 
oraz ogólny stopień “coolne-
ss”. 
Wytypowane zostały na-
stpujce przyjazne bosym 
stopom miejsca: 
Powiśle (od Mariensztatu 
po Agrykolę- można iść wzdłuż 
ścieżki rowerowej).
Parki: Łazienki (wśród licz-
nych zakazów nie ma tam 
zakazu chodzenia boso), Wila-
nów, Saski, Ujazdowski, Skary-
szewski.
Lasy: Kabaty wraz z Powsi-
nem, Bielański, im. Jana III 
Sobieskiego, Park i Las Mło-
ciński.
ZOO
Okolice Cytadeli Warszaw-
skiej: Park Traugutta, Park 
Żeromskiego (tartan na placu 

zabaw).
Poza centrum: ul. KEN, willo-
we osiedla Saskiej Kępy, Żoli-
borza, Sadyby.
Po prawej stronie Wisły: 
na północ od Mostu Śląsko-Dą-
browskiego (w tym restauracja 
La Playa) po Most Gdański.
Po lewej stronie Wisły: tere-
ny między mostem Siekierkow-
skim a Łazienkowskim.
Boso- przyjazne knajpki: bar 
mleczny „Pod Barbakanem” 
i księgarnio- kawiarnia „Tara-
buk” na Browarnej.
Weterani bosych stóp za-
chwalają też komfort po-
ruszania się bez butów 
po Trakcie Królewskim. 
Przyjemnym doznaniom 
ze spaceru sprzyja tu luźna 
atmosfera i duże zróżnico-
wanie nawierzchni- od trawy 
przez bazalt i asfalt (gdy aku-
rat nie jeżdżą po nim samo-
chody), po kostkę brukową.
 Niestety, sezon 
wspólnych bosych wypadów 
na miasto już dobiega końca. 
Zimą wprawdzie nie trzeba 
rezygnować z bosych prze-
chadzek, ale lepiej uprawiać 
chodziarstwo indywidualne. 
Jak przekonują eksperci, 
o jakości śniegu jako pod-
łoża decyduje jego świeżość, 
więc zwykle nie ma czasu 
na skrzykiwanie towarzy-
stwa. Najbliższe miesiące 
będą więc areną spontanicz-
nych indywidualnych wy-
padów oraz boso-chodzenia 
błyskawicznego. Nie przegap 
okazji, być może w Tobie też 
drzemie bosonoga bestia! 
Więcej informacji o chodze-
niu boso: www. boso. waw. 
pl/oraz na gronie „Boso 
po świecie”.
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