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Nowy Conecto. 
Ekonomiczny i wydajny. Wymaga mniej obsługi. Niższego zużycia paliwa. 
Niższych kosztów. Korzystaj z pionierskich pod względem efektywności 
rozwiązań Mercedes-Benz Conecto z mocnymi, wytrzymałymi silnikami 
BlueEfficiency. Więcej informacji www.mercedes-benz.com/buses

Oferent: EvoBus Polska Sp. z o.o., al. Katowicka 46, 05-8300 Wolica

EvoBus – przedsiębiorstwo grupy Daimler

TCO w pigułce: Odkryj więcej na temat czynników kosztowych w eksploatacji autobusów http://overall-economy.bus.mercedes-benz.com
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HISTORIA MIASTA

Carowie rosyjscy w XIX wieku odwiedzali 
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Wizyta Mikołaja II  

w Warszawie  

w 1897 roku

Car nad Wisłą

Car Mikołaj II Romanow
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* * *

* * *

Płaskorzeźba na attyce willi Matyldy Krzesińskiej w Petersburgu – 2010 rok

Mikołaj II opuszcza Modlin po wizytacji 2 września 1897 roku

Przegląd flotylli rzecznej przez Mikołaja II w Modlinie – 2 września 1897 roku
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TEMAT KURIERA

JAN KAZIMIERZ KRÓL”.

Wisła skarbów 

Str. 8-13
HUBERT KOWALSKI
Wisła skarbów

Str. 32−35
PIOTR ARTUR SOBCZAK
Wylewna natura Wisły
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WARSZAWSKIE FIRMY

W KOŁYSCE PRZECIW WIELKIEJ WODZIE

Wylewna 
natura  
Wisły

Powódź w Warszawie w lipcu 1934 roku. Warszawiacy z mostu Kierbedzie obserwują wzrastający poziom wody w Wiśle

Maj 1939 roku. Zalane bulwary na wybrzeżu gdańskim

Powódź w Warszawie w lipcu 1934 roku. Mężczyzna wynosi dziecko z zalanej chałupy
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WARSZAWSKIE FIRMY

Kiedy w 2012 roku, z 
o 

o 
i zadba o 

i 

i 

O Wiśle, jej ludziach  
i… piasku

Solec − warsztaty żeglugi wiślanej. Obraz olejny MN (1890)

Rok 1920 – Praga z lewego brzegu

Rok 1914 – III Most p. Poniatowskiego

Str. 58−59
MACIEJ PAWLAK
Wisła w piosence
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PRZEBOJOWY KURIER

Przeboje  
z królową w tle

Z OBU WOJEN

ACH, JAK PRZYJEMNIE...

PRZEBOJOWY KURIER

Kadr z filmu Zapomniana melodia, 1938 rok
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LUDZIE RZEKI

STATEK

ZAŁOGA

WCZASOWICZE

Wspomnienia wiślanego kaowca

Andrzej Szczygielski, ostatni wiślany kaowiec

Statek przy Dworcu Wodnym pod mostem Poniatowskiego

Str. 54−57
TADEUSZ ŚWIĄTEK
O Wiśle, jej 
ludziach i... piasku
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WYWIAD KURIERA

Likwidujemy „wiślany 
 analfabetyzm”

Z Robertem Jankowskim, prezesem 
Fundacji Rok Rzeki Wis y 2017 

rozmawia 
Agnieszka Skórska-Jarmusz

Pami tam taki tytu  w prasie: „Wi-
s a tnie, Dunaj nie”. By o o tym, e War-
szawa to jedyna stolica, która odwraca 
si  do rzeki plecami i tym czym  poni-
ej, a lewo- i prawobrze na dzielnica 

skandalicznie ignoruj  si  nawzajem. 
Tymczasem min o par  lat, Rok Wis y 
dop yn  do pó metka, warszawiacy 
(przynajmniej niektórzy) zwariowali 
na punkcie rzeki, a Sejm – po raz pierw-
szy w historii – patronem roku uczyni  
poj cie geogra iczne. Powiesz, jak to si  
sta o?

„Postanowili my, aby egluga na 
rzekach Królestwa naszego w gór  

i w dó  z wszelkiego rodzaju towara-
mi by a wolna dla wszystkich ludzi 
jakiegokolwiek stanu, zakazuj c wszel-
kie przeszkody i c a” - to Jan Olbracht 
w 1496...

Podobno dosz o przy tej okazji 
do bezprecedensowego „porozu-
mienia ponad podzia ami”?

Pisz c w preambule: „Chcemy przy-
pomina  o tych pi knych czasach, kie-
dy Wis a bardziej czy a ni  dzieli a. 
Chcemy realizacji wspólnych progra-
mów dedykowanych Wi le. Wspólnie 
budujemy mark  Wis y – bo to dobra, 
polska marka!”

Przecie  wci  og aszaj  rozmaite 
konkursy....

Pami tam, byli cie honorowym go-
ciem. „Kurier” robi  nawet z tego rela-

cj ...
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Mog  pomóc miastom nad Wis  
zbudowa  w asne, oparte na rzece pro-
dukty turystyczne...

I do tego pomoc na szczeblu mini-
sterialnym jest nieodzowna?

Masz wra enie, e ca y czas ci -
gniecie wszystko dzi ki oddolnym ini-
cjatywom?

A czy b dzie co  spektakularnego? 

A Wis a mo e tworzy  miejsca 
pracy?

Jakie s  plany fundacji na nast p-
ne pó  roku?

Czy atwo jest przekona  ludzi do 
Wis y?

Dzi kuj  za rozmow .
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TEMAT KURIERA

Wisła skarbów 
W po czonych ze sob  wysokich kamienicach na pó nocnej pierzei 

warszawskiego rynku mie ci si  Muzeum Warszawy. W jego murach 
od kilkudziesi ciu lat znajduje si  wyj tkowa rze ba przedstawiaj ca 

marmurowego delfina. Poobijana i zakurzona, dawno temu straci a swój 
blask, jednak muskularne, ponad metrowej d ugo ci cia o delfina, jego 

zawadiacko zakr cony ogon i wielkie lepia przyci ga y uwag  od zawsze. 
Delfinowi towarzyszy a krótka, lakoniczna informacja umieszczona na 
cokole brzmi ca mniej wi cej tak: „Rze ba delfina, pochodz ca z 1. po . 

XVII wieku, wydobyta przez piaskarzy z Wis y w 1906 roku”. 

Wydobyta z Wisły w 1906 roku marmurowa rzeźba delfina 

z ogrodu Villa Regia, Muzeum Warszawy
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JAN KAZIMIERZ KRÓL”.

List Jana Kazimierza, w którym dziękuje on władzom Starej Warszawy 

za wydobycie z Wisły rzeczy królewskich zatopionych przez Szwedów, 

AGAD, Zbiór dokumentów pergaminowych
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TEMAT KURIERA

JAN KAZIMIERZ KRÓL”

Piaskarze warszawscy podczas prezentacji wydobytych z dna Wisły 

elementów architektonicznych, „Świat” 1906
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Łódź piaskarzy wypełniona marmurami 

wydobytymi z dna Wisły, „Świat” 1906
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TEMAT KURIERA
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Detal architektoniczny ze 

snopkiem – herbem wazowskim

Wydobyte z Wisły w 1906 roku marmurowe putto 

z fontanny ogrodowej Villa Regia, Muzeum Warszawy
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HUBERT KOWALSKI
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Marmurowy trzon fontanny

Marmurowa podstawa
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SPRAWY MIASTA

OFICJALNIE

HISTORYCZNE LETNISKO WARSZAWY

Nadwiślański Nadwiślański 
BrooklynBrooklyn

Jest taka mapa – mo na j  znale  w internecie – na której kto  ponazywa  
warszawskie dzielnice w sposób artobliwy. I tak mamy Bosk  Hipsteri  

( ródmie cie), Mordor (Mokotów), To Nie Jest Warszawa (to o Weso ej). Jest tak e 
Wawer, zwany tu Brooklynem. Nazwa, trzeba przyzna , zacna bardzo i trafiona, 

bo ta najwi ksza warszawska dzielnica wyra nie ma w sobie to co ….
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WSPÓŁCZESNOŚĆ

NAD WISŁĄ JEST MIEJSCE KULTOWE



16     KURIER WARSZAWSKI  wrzesień 2017

SPRAWY MIASTA

W SYMBIOZIE Z RZEKĄ

PAULINA WO NIAK



Firma Woodlife zajmuje się produkcją 
mebli na wymiar m.in. do mieszkań, 
biur, sklepów.

W ofercie naszej firmy znajdują się meble 
lakierowane, fornirowane, drewniane, 
z płyty laminowanej oraz sklejki.

Oferujemy kompleksową obsługę 
klienta – od inspiracji poprzez projekt 
i jego realizację.

http://www.woodlife.pl/

Zakład produkcyjny/adres dostawy

Nowe Miasto Folwark 54

09-120 Nowe Miasto

tel. 23 653 33 65

faks: 23 653 33 65

Woodlife Kamil Balcerzak, 

ul. Ks. Jana Ignacego Skorupki 28,

05-120 Legionowo; 

NIP 536 175 63 48
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SPRAWY MIASTA

Rozważni i romantyczni

Panie Burmistrzu, tegorocznym 
hitem wakacyjnym w Warszawie, 
w Roku Rzeki Wis y, jest wawerska 
Pla a Romantyczna, ciesz ca si  
coraz wi ksz  popularno ci .  Sk d 
ona si  bierze, czym ró ni si  Wa-
sza pla a od innych pla  miejskich? 

Jak wygl daj  obchody Roku 
Rzeki Wis y w Wawrze?

Na temat obchodów 
Roku Rzeki Wis y 

w Wawrze i inwestycjach 
w dzielnicy z zast pc  

burmistrza 
dzielnicy Wawer, 

Leszkiem Baraniewskim, 
rozmawiaj  
Agnieszka 

Skórska-Jarmusz 
i Pawe  Ludwicki
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Dzisiejsza dzielnica Wawer to 
najwi ksza i jedna z najszybciej 
rozwijaj cych si  dzielnic War-
szawy. Jakie wa ne inwestycje po-
wsta y lub powstan  w dzielnicy 
najbli szym czasie?

yczymy powodzenia w realizacji 
planów i dzi kujemy za rozmow .
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SPRAWY MIASTA

19 pa dziernika 1466 roku, po trzynastoletniej wojnie z Krzy akami, 
zawarto w Toruniu pokój na mocy którego w sk ad Rzeczypospolitej 

wesz y m.in. le ce nad Wis  miasta pruskie. Now  prowincj  nazwano 
Prusami Królewskimi. Wtedy te , po raz pierwszy w historii, król Polski 

zapanowa  nad ca ym eglownym biegiem Wis y – od Krakowa po Gda sk. 
Powszechnie przyjmuje si , e rok 1467 by  pierwszym rokiem wolnej 
eglugi na Wi le, który rozpocz  pi kny i d ugi okres eglugi wi lanej. 

Wolny handel w ca ym jej dorzeczu by  jedn  z podstawowych przyczyn 
powstania gospodarczej, kulturalnej i militarnej pot gi Polski. 

Rok Rzeki Wisły

DLACZEGO WISŁA?
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JAK WYSZŁO, WIDZIMY SAMI. 

COŚ DLA DUCHA

na Pradze Południe



SPRAWY MIASTA
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COŚ DLA CIAŁA

TRAMWAJ WODNY

REGATY

WE WRZEŚNIU POPŁYNĘŁA RZEKĄ WIŚLANA MASA KRYTYCZNA. 
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EKOLOGIA PGE NARODOWY

SPISA A: KAROLINA WOJTUSIK
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SPRAWY MIASTA

Architektura   łączeniaArchitektura  

Warszawa ma szcz cie. W czasach stawiania architektonicznych barier 
w przestrzeni publicznej, na mapie stolicy konsekwentnie przybywa miejsc 

otwartych i wspólnych. Ostatnio do czy y do nich bulwary wi lane.

FOT. KATARZYNA KIDAWA
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***

Architektura   łączenia łączenia

MARCIN BARTNIK
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MIEJSKIE KONTROWERSJE

Brzegi Wis y przez dziesi ciolecia nie stanowi y atrakcyjnych terenów 
rekreacyjnych. Zmiany, które si  dokona y w ostatnich latach, w tym 

budowa metra i Centrum Nauki Kopernik, a tak e inwestycje na bulwarach 
sprawi y, e Warszawa zwróci a si  w kierunku rzeki. 

Pić albo nie pić?Pić albo nie pić?
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ALEKSANDRA SHEYBAL ROSTEK
RADNA RADY M. ST. WARSZAWY
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HISTORIA MIASTA

„Oj, ostrożnie „Oj, ostrożnie 
z tą wodą!”z tą wodą!”

Tytu  tego artyku u to przestroga zamieszczona na amach „W drowcy” 
w sierpniu 1892 roku. Wtedy to pod M ocinami trzech studentów oraz dwie 

panny wybra o si  na przeja d k  „w sk  odzi  retma sk ”, natrafili na wir i, 
jak wspomina  reporter, ód  przewróci a si . Wpadli do wody, z której uratowa  

si  tylko jeden m odzieniec. Stres spowodowa , i  „rozchorowa  si  tak, 
e zachodzi obawa, aby nie dosta  ob du”.
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NA DNO

Powódź w Warszawie w lipcu 1934 roku – przenoszenie 

wyłowionego topielca do komisariatu rzecznego



HISTORIA MIASTA
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RAFA  JAB O SKI

BEZ ZŁUDZEŃ

Książę Konstanty zmuszał żołnierzy do przepływania 

rzeki. W wolnej Polsce wyścigi  wpław przez Wisłę 

w Warszawie odbywały się dobrowolnie

W 1926 roku popularność zyskały lekcje pływania w Wiśle
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GALERIA FERRY’EGO

Na prawo most
na lewo most...
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HISTORIA MIASTA

Za o enie miasta nad brzegiem Wis y ma niew tpliwe zalety. 
Jej blisko  zapewnia du e zasoby wody, wyniesienie skarpy podnosi 

obronno , a sama rzeka dobrze sprawdza si  jako szlak, 
u atwiaj c komunikacj  z odleg ymi regionami. Walory estetyczne takiego 

po o enia równie  s  nie do przecenienia. Urokliwy pejza  przyci ga  
do Warszawy i zatrzymywa  na d u ej niejednego podró nego. 

Jednak umieszczaj c miasto nad rzek , nale y pami ta  
o nieprzewidywalnym ywiole, z jakim ma si  do czynienia. 

W ci gu kilku dni leniwie p yn ca struga potrafi a zamieni  si  
w rw c  kipiel, taranuj c wszystko na swej drodze. 

Wylewna Wylewna 
natura natura 
WisłyWisły

Powódź w Warszawie w lipcu 1934 roku. Warszawiacy z mostu 

Kierbedzie obserwują wzrastający poziom wody w Wiśle
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W KOŁYSCE PRZECIW WIELKIEJ WODZIE

Maj 1939 roku. Zalane bulwary na wybrzeżu gdańskim

Powódź w Warszawie w lipcu 1934 roku. 

Mężczyzna wynosi dziecko z zalanej chałupy



HISTORIA MIASTA
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DOMY, KTÓRE NIE SĄ BEZPIECZNE

Stopa staropolska (tj. 

warszawska) 

– do 1819 roku = 29,78 cm

Stopa nowopolska 

– między 1819 a 1848 rokiem 

= 28,80 cm

Cal staropolski 

– do 1819 roku = 24,8 mm

Cal nowopolski 

– między 1819 a 1848 rokiem 

= 24,0 mm

W akcję zbierania datków 

na powodzian angażował 

się dwukrotnie (w 1838, 

a potem w 1838 roku) 

znany filantrop, redak-

tor naczelny „Kuriera 

Warszawskiego” Ludwik 

Dmuszewski. Równolegle 

za pośrednictwem swojej 

gazety mobilizował 

opinię publiczną do akcji 

ratunkowej.

Tablice umieszczone na fadzie Komory Wodnej na Pradze

z oznaczeniem stanu wody podczas powodzi w latach 1813, 1839 i 1844
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Z SZACUNKIEM, KU PRZESTRODZE

PIOTR ARTUR SOBCZAK Ilustracje prasowe z czasów wielkich powodzi w Warszawie
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KURIER KOMUNIKACYJNY

Mosty: zrywane, wys
O sto ecznych mostach mówi si  przewa nie wtedy, 
gdy s  niszczone si ami przyrody albo przez ludzi. 

Lody i powodzie zrywa y je wiele razy, w powietrze 
wylatywa y podczas obu wojen wiatowych, a jeden 

palono w ostatnich czterdziestu latach a  dwukrotnie. 

Z DREWNA, A NIE SPŁONĄŁ

Rok 1945. Zniszczony most kolejowy i drogowy 

przy Cytadeli. Widok od strony Pragi
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COŚ SOLIDNEGO

sadzane, podpalane

Rok 1915. Odbudowa przy Cytadeli wysadzonego przez Rosjan

Zniszczony most Poniatowskiego w 1915 roku
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KURIER KOMUNIKACYJNY

DLACZEGO CURIE-SKŁODOWSKIEJ?

AMBITNE PLANY

RAFA  JAB O SKI

Moment wysadzania mostu kolejowego 5 sierpnia 1915 roku

Efekt „pracy” saperów wycofującej się armii rosyjskiej
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egluga wi lana jest tak stara, jak stare jest ludzkie osadnictwo nad 
brzegami Wis y. W czasach, gdy Polsk  porasta y prastare puszcze, rzeki 
by y praktycznie jedynymi drogami cz cymi poszczególne cz ci kraju. 

Żegluga po Wiśle
HISTORIA MIASTA

Bocznokołowiec „Warszawa” na tle katedry praskiej przed 1900 rokiem
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HISTORIA MIASTA

Statystyka jednostek pływających po Wiśle w 1880 r. w różnych miejscowościach 

Królestwa Polskiego

Lp. Nazwa 

miejscowości

Tratwy

[szt.]

Statki 

w dół rzeki w górę rzeki

1 Nieszawa 2107 1504 981

2 Włocławek 1859 1190 1139

3 Płock 2057 1073 980

4 Modlin 1153 535 -

5 Warszawa 1156 1371 1340

6 Puławy 723 1653 21

7 Zawichost 478 461 -

8 Nowy Korczyn - - -

Liczba jednostek pływających zimujących na Wiśle zimą 1911/1912

Lp.
Miejsce zimowania

[w nawiasie wiorsta 
szlaku żeglownego Wisły]

Jednostki pasażerskie 
[szt.]

Jednostki towarowe 
[szt.]

parowe inne parowe nie parowe tratwy

1 Sandomierski skarbowy 

zimowy basen [158]

4 31 2

2 Zawichost [175] 9

3 Piotrowice [179] 8

4 Opoka [182] 29

5 Józefów [203] 14

6 Pawłowice [207] 1 

(3250 bali)

7 Solec [214] 4

8 Chotcza Dolna [226] 2

9 Gniazdków [229] 3

10 Podgórze [235] 16

11 Puławy [252] 3

12 Pawłowice [288] 1

13 Tyrzyn [292] 2

14 Świerże Górne [304] 6

15 Przydworzyce [312] 2

16 Ruda [320] 2

17 Radwanów [346] 2

18 Warszawski basen

skarbowy  [382]

22 109 22

19 Warszawa [385] 18

20 Wyszogród [450] 30

21 Ujście Bzury [451] 4

22 Raków [460] 1

23 Zakrzewo Kościelne [466] 1

24 Kępa Polska [468] 2

25 Wykowo [477] 1

26 Dobrzyków [ 483] 2

27 Tokary [485] 1

28 Cukrownia 

„Borowice” [486]

15

29 Płock [491] 3 4

30 Radziwie [491] 15 31

31 Murzynowo [  ] 18

32 Dobrzyń [517] 5

33 Włocławek [533] 12 36

34 Bobrowniki [   ] 2

RAZEM 56 433 26 1

Most Poniatowskiego w sierpniu 1915 roku
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WARSZAWSKIE FIRMY

Porty rzeczne Imperium Rosyjskiego (wybór) o rocznym przeładunku 

powyżej 1 miliona rubli

Lp.
Nazwa miasta 

(portu)
rzeka

1895 r. 1896 r. 1897 r.

Wartość przeładunku w tys. Rb.

1 Niżny Nowogród Wołga 19 907 31 436 31 812

2 Rostów Don 17 748 22 536 29 669

3 Petersburg Newa 17 583 24 114 29 155

28 Brześć Bug 1 282 2 168 1 852

 LECH KRÓLIKOWSKI

Plakat reklamowy Żeglugi 

Parowej Maurycego Fajansa

Komunikacja pasażerska na Wiśle 

w latach międzywojennych
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LUDZIE RZEKI

STATEK

Wspomnienia wiślanego 
Moja fascynacja Wis  wzi a si  wprost z literatury, z ksi ek Juliusza 

Verne’a i Josepha Conrada. Do Szko y Morskiej w Szczecinie niestety 
mnie nie przyj li; nie to zdrowie, powiedzieli. Tak mój plan eglowania 

po szerokich morzach i oceanach rozp yn  si  za horyzontem... W 1970 
roku na ekrany kin wszed  „Rejs”. Fantastyczny film Marka Piwowskiego 

wywo ywa  w ród braci studenckiej wielki aplauz, chodzili my na niego po 
kilka razy. Wtedy wróci a moja mi o  do p ywania: gdy zobaczy em statki 

wi lane, zapragn em pr dko dosta  si  na jeden z nich.
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ZAŁOGA

WCZASOWICZE

kaowca

Andrzej Szczygielski, ostatni wiślany kaowiec

Statek przy Dworcu Wodnym pod mostem Poniatowskiego
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LUDZIE RZEKI

TRASA

Przybijamy szybko, P ock ju  wida  w górze
Ale co to? Chmury? Znowu mamy burz
Zwiedzanie zabytków nie wszystkim jest w g owie
Gdzie tu jest monopol? – pytaj  panowie.

„Gen. Świerczewski”, piękny jak „Batory”
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Wsadzono nas na statek, aby na tych wczasach
Pozna , jak y  nasz naród w historycznych czasach
Wypraw  zacz li my w Warszawie na mo cie
Czekaj c, jaki poziom Wis y w Zawicho cie
A poniewa  by  niski, nadchodzi a nocka
Wi c nas zawieziono PKS-em do P ocka
Tutaj czeka  ju  na nas do podró y skory
Statek „Karol wierczewski” pi kny jak „Batory”

Najlepszy przewodnik w Grudzi dzu si  tra i
Da  wyk ad z historii oraz geogra ii
Wieczorem przez radio koncert oryginalny
Prowadzi  maestro nasz niepowtarzalny
W koncercie yczenia daje od za ogi

Umilaj  wieczór temu turnusowi
Zaraz za W oc awkiem zerwa  si  ze irek
Ukrad  kapelusik lekki jak motylek
Skrzywdzona Sabinka nic go nie a uje
Do pi knego Gda ska Wis  po egluje.

EPILOG

ANDRZEJ SZCZYGIELSKI
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Mazowszuna na 

WIŚLANY OKRĄGŁY STÓŁ

serce Polski

Wisła na południe od Warszawy. 

Na pierwszym planie Kępy Zawadowskie  



II     KURIER WARSZAWSKI  wrzesień 2017

W tym roku w ca ym kraju obcho-
dzony jest Rok Rzeki Wis y. Równie  
na Mazowszu? 

Je li ju  wspominamy o turystyce, 
to w jaki sposób najlepiej sp dzi  wol-
ny czas nad Wis ? 

Wiele mówi si  ostatnio o dzia-
aniach samorz du województwa 

mazowieckiego zmierzaj cych do 
o ywienia nadwi la skich tere-
nów. Jakie s  pomys y na ich reali-
zacj ? 

Jak koncepcja Parku Rzeki Wis y 
mo e wp yn  na rozpoznawalno  
obszaru w przysz o ci?

To do  nowatorskie podej cie 
do tematu, bo rzeki zwykle kojarz  
nam si  albo z turystyk , albo  ne-
gatywnie  z zagro eniem powo-
dziowym.

A gdzie Wis a jest Pana zdaniem 
najpi kniejsza?

DZI KUJ  ZA ROZMOW .

W tym roku ca y 
kraj obchodzi Rok 

Rzeki Wis y. Równie  
Mazowsze.

Rozmowa z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego 

rozmawiał Paweł Ludwicki

RZEKA WIELU MOŻLIWOŚCI
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Wisła „w poprzek”
Wis a nie jest zwyk  rzek . I nie jest te  tylko rzek . W wymiarze symbolicznym i historycznym 

to przepi kna, czasem dramatyczna, niekiedy wzruszaj ca, a innym razem po prostu ludzka cz  
wa kich dziejów i zwyk ych, codziennych wydarze . 

Wskrzeszona tradycja: Bractwo Flisackie z Ulanowa pływa tratwą do Gdańska
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WISŁA „W POPRZEK”

Płock, jedno z piękniejszych nadwiślańskich miast
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OCZAMI WIŚLANYCH KONSUMENTÓW

Rzeka inspiruje prywatny biznes. Taxi Wisła podbija serca turystów
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Flotylla wiślana w rejsie upamiętniającym Godzinę W i Powstanie Warszawskie
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MAGDALENA KACHNIEWSKA

Czersk dawna stolica Księstwa mazowieckiego. Ulokowana pierwotnie bezpośrednio nad Wisłą 

po odsunięciu się w XIV wieku koryta rzeki na wschód straciła swoje znaczenie. 

Pozostałością Wisły jest leżące u podnóża zamku starorzecze rzeki 
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Kwiatowe hafty na r kawach 
i chustach, kolorowe gorsety, 
wiruj ce spódnice kobiet 
oraz granatowe d ugie 
sukmany z czerwonymi 
wstawkami i pó cylindry na 
g owach m czyzn – na taki 
niecodzienny widok mo na si  
czasem natkn  spaceruj c 
wzd u  brzegu Wis y, na 
po udnie od Warszawy. 
To entuzja ci kultywuj cy 
tradycje mikroregionu 
zwanego Urzeczem. 

Kwiatowe hafty na r kawach 

Urzeczeni Urzeczem

(o obliczach kultury nadwiślańskiej)(o obliczach kultury nadwiślańskiej)

Zielonoświątkowa flotylla płynie do Gassów



MONIKA ZACHARKIEWICZ
O RODEK KULTURY W GÓRZE KALWARII

Umajoną łodzią na Zielone Światki

Zespoły URZECZEni  i Kalwarki 

z Góry Kalwarii w strojach wilanowskich
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Witamy w Płocku
P ock  stolica pó nocnego Mazowsza, miasto ksi ce i siedziba w adców Polski: W adys awa Hermana 
i Boles awa Krzywoustego. P ock zosta  za o ony w drugiej po owie X wieku. W latach 1079–1138 pe ni  
funkcj  stolicy Polski. Zawsze by  wa nym o rodkiem w adzy, przez wiele lat by  miastem wojewódzkim, 

gubernialnym czy powiatowym. Bardzo wa ny port wi lany i siedziba wielu wi lanych armatorów, 
szczególnego znaczenia nabra  w okresie ko ca XIX i pocz tku XX wieku. Po drugiej wojnie wiatowej 
sta  si  równie  o rodkiem przemys owym, a po wybudowaniu Mazowieckich Zak adów Rafineryjnych 

i Petrochemicznych, obecnie PKN Orlen, zosta  stolic  polskiej chemii.

Panorama Płocka.
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PAWE  LIWI SKI

Regaty na Wiśle w Płocku.
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Uroczystości na cześć marynarzy Flotylli Wiślanej
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By  okres, kiedy Wis y po prostu nie by o. Nie tak dawno, w czasach, które zdolni jeste my sobie 
wyobrazi   zaledwie kilkana cie tysi cy lat temu  obszar rodkowej Polski by  przykryty l dolodem 
przyby ym z pó nocy. W tym okresie nie by o równie  Ba tyku, do którego dzi  sp ywaj  wody Wis y.

Kiedyś Wisły nie było czyli 
curriculum vitae królowej rzek

XII KURIER WARSZAWSKI wrzesień 2017

Gruba Kaśka – ujęcie wody pitnej spod dna rzeki. Wiślany piasek 

jest naturalnym filtrem zapewniającym najwyższą jakość wody
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Zakole Wawerskie, dostrzegany w skali nie tylko lotniczej, ale również satelitarnej, 

to jeden z największych meandrów na Mazowszu - ślad dawnej historii rzeki
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MAREK OSTROWSKI

XIV     KURIER WARSZAWSKI  wrzesień 2017

Wisła powyżej Warszawy na wysokości starorzecza Łacha
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HISTORIA MIASTA

Carowie rosyjscy w XIX wieku odwiedzali 
Warszaw  g ównie z okazji koronowania  na 
w adc  Królestwa Polskiego, lecz przybywali 

te  z innych powodów. Aleksander II by  
w Warszawie w 1856, 1860, 1867 (koronacja), 

1870, 1876 i 1879 roku. Jego syn i nast pca 
Aleksander III przebywa  w Warszawie jedynie 

w 1884 roku, z okazji zjazdu trzech cesarzy 
(Wilhelma I, Franciszka-Józefa i Aleksandra II) 
w Skierniewicach (15 17 wrze nia 1884 roku). 

By  pierwszym królem Królestwa Polskiego, 
którego nie koronowano w Warszawie. By  te  
bodaj e najbardziej antypolsko nastawionym 

w adc  Rosji. Jego syn Miko aj II (18 maja 
1868–16 lipca 1918) tak e odst pi  od zwyczaju 
koronacji w Warszawie, chocia  jego stosunek 

do Polski i Polaków by  znacznie cieplejszy. 

Wizyta Mikołaja II 
w Warszawie 
w 1897 roku

Car nad WisłąCar nad Wisłą

Car Mikołaj II Romanow
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* * *

* * *

Płaskorzeźba na attyce willi Matyldy Krzesińskiej w Petersburgu – 2010 rok

Mikołaj II opuszcza Modlin po wizytacji 2 września 1897 roku

Przegląd flotylli rzecznej przez Mikołaja II w Modlinie – 2 września 1897 roku



HISTORIA MIASTA

50     KURIER WARSZAWSKI  wrzesień 2017

* * *

Mikołaj II odjeżdża z placu Saskiego po odwiedzeniu 

budowy soboru Aleksandra Newskiego 1 września 1897 roku

Mikołaj II dokonuje przeglądu wojsk fortecznych na Polu Mokotowskim 1 września 1897 roku
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Mikołaj II dokonuje przeglądu wart na Forcie „Mokotów” 3 września 1897 roku

Mikołaj II wizytuje Fort VIII „Służew” 3 września 1897 roku
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HISTORIA MIASTA

LECH KRÓLIKOWSKI

Delegacje polskich włościan w oczekiwaniu na posłuchanie 

przez cara. W głębi zabudowania Służewa

Działobitnia „Królikarnia” 3 września 1897 roku

Powitanie cesarskiej pary przed 

Szpitalem Ujazdowskim 3 września 1897 roku
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WARSZAWSKIE FIRMY

Kiedy w 2012 roku, z Rafa em Chwiszczukiem podj li my trud napisania 
ksi ki o Wi le, któr  zatytu owali my „Królowa Wis a”  – nic nie wskazywa o, 

e odwrócona ty em do swej rzeki stolica postara si  o przywrócenie na 
niej ruchu i zadba o jej otoczenie. Dumna królowa polskich rzek czeka a na 
zainteresowanie rz dz cych, na niezb dne decyzje i inwestycje podnosz ce 
jej walory dostatecznie d ugo. Zniszczone, porastaj ce chaszczami nabrze a 

nie zach ca y do spacerów. Szcz liwie przysz o opami tanie i wzorem innych 
metropolii zacz to porz dkowa  tereny nad Wis , która od najdawniejszych 

czasów dawa a zatrudnienie ludziom wielu profesji. 

O Wiśle, jej ludziach 
i… piasku

Solec − warsztaty żeglugi wiślanej. Obraz olejny MN (1890)
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Rok 1920 – Praga z lewego brzegu

Rok 1914 – III Most p. Poniatowskiego



WARSZAWSKIE FIRMY
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Małżonkowie Stefania i Bolesław Matraszkowie 

– właściciele największego przed

siębiorstwa wydobycia piasku i żwiru z Wisły 
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TADEUSZ WI TEK

Dom Matraszków na tratwie. Akwarela ze zbiorów rodziny (po 1922)        
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PRZEBOJOWY KURIER

Przeboje 
z królową w tle

Wis a, zwana królow  polskich rzek, cz sto wyst powa a 
w piosenkach i wierszach, a te nierzadko stawa y si , 

tak e dzi ki niej, prawdziwymi hitami. Cho  nie pojawia a si  w roli 
pierwszoplanowej, dodawa a tekstom nowych barw.

Z OBU WOJEN

ACH, JAK PRZYJEMNIE...

PRZEBOJOWY KURIER

WWWWWWWWWWisssssss a, zzwwwwwwwwwwaaaaaaaaannaaaaaaaa kkkkkkkkkrrrrrrrrrróóóóóóóólowwwwwwwww  ppppppppppolllllllssssssssskkkkkkkkkkiiiiiiiiiicccccccccchhhhhh rrrrrrrrrzzzzzzzzzzeeeeeeeeeekkkkkkkkkk,,,,,,,,, ccccccccczzzzzzzzzz ssssssssstttttttooooooooo wwwwwwwwyyyyyyyyyysssssssssstttttttttt pppppppppooowa aaaaaaaaa 
w ppppppppppiosenkach i wierszacccccccccchhhhhhhhhh, aaaaaaaaa tttttte nnnnnnnnniiiiiiiiieeeeeeeeerrrrrrrrrrzzzzzzzzzzaaaaaaaaaddddddddkkkkkkooooooooo ssssssssstttttttttaaaaaaaaaawwwwwwwwwwaaaaaaaaa yyyyyyyyyy si ,,,,,,,,,, 

tttttttttaaaaaaaaakk e dzi kkkkiiiiiiiii nnnnnnnnnniiiiiiiiiieeeeeejjjjjjj, prawdziwwwwwwwwwwyyyyyyyyyymiiiiiiii hhhhhhhhhhiiiiiiiiittttttammmmmmmmmmi. Cho  niiiiieeeeeeee ppppppppooooooooojjjjjjjjjaaaaaaaawwwwwwwwiiiiiiiiia a ssssssssssiiiiiiiiii  w roli 
pierwszopllllllanowej, dodawa a tekstom nowych barwwwwwwwwww.

Kadr z filmu Zapomniana melodia, 1938 rok
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SOC-PIEŚŃ MASOWA

SEN O WARSZAWIE

WARSZAWSCY BARDOWIE

MACIEJ PAWLAK

S

S

Statek do Młocin odpływał z Dworca_Wodnegow Warszawie, fot. z 1927 roku

Nad modrą Wisłą goniąc spojrzeniem siedzi Marianna ze swoim Heniem
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WYWIAD KURIERA

Nowa i najdłuższa
Z Sebastianem Tuszy skim, inspektorem ds. planistyki z Dzia u Strategii 

Rozwoju Systemu Tramwajowego Tramwajów Warszawskich 
rozmawia  Jan Kucel
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Tr asa do Wilanowa 
ma by  najwi ksz  inwe-
stycj  tramwajow  od co 
najmniej sze dziesi ciu 
lat. Jaki jest jej planowany 
przebieg?

Jednym z ciekawszych 
elementów nowej trasy 
b d  podziemne przystanki 

Sebastian Tuszyński, inspektor ds. planistyki z Działu Strategii 

Rozwoju Systemu Tramwajowego Tramwajów Warszawskich



WARSZAWSKIE FIRMY

62     KURIER WARSZAWSKI  wrzesień 2017

WYWIAD KURIERA

pod Dworcem Zachodnim 
– czy mo e Pan pokrótce 
opowiedzie , jak b dzie za-
projektowany w ze  prze-
siadkowy?
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Czy obecnie projekto-
wana trasa pokrywa si  
z przebiegiem istniej cej 
przed laty linii tramwajo-
wej do Wilanowa?

Jakie korzy ci uzyska-
j  pasa erowie w zwi zku 
z budow  nowej linii tram-
wajowej?

Dzi kujemy za roz-
mow .
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KURIER KOMUNIKACYJNY

Marka „Ursus” powraca 
na warszawskie ulice

Zapewne niewielu czytelników, zw aszcza tych m odszych, wie, i  autobusy 
marki „Ursus” znane s  warszawskiej komunikacji od ponad 80 lat (pierwsze 

pojawi y si  w 1932 roku). A niewiele brakowa o, by by y znane jeszcze 
wcze niej, bo od 1926 roku, kiedy to po raz pierwszy zaproponowano 

warszawskiemu magistratowi samochody marki SPA, jeszcze wówczas w oskie, 
ale ju  próbnie montowane w zak adach „Ursus”. Jednak propozycj  odrzucono, 
podobnie jak w 1928 roku (wybrano wówczas francuskie autobusy „Somua”).
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Elegancy warszawiacy przy nie mniej szykownym autobusie
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KURIER KOMUNIKACYJNY

W ODZIMIERZ WINEK

Ilustracja z „Kuriera Warszawskiego” z 1932 roku
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KURIER KOMUNIKACYJNY

KUC

Mercedesy na gwiazdkę
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CENNE VARSAVIANA
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Pierwszy pomnik Fryderyka Chopina został wykuty 
z marmuru i przedstawiał popiersie kompozytora na 
piedestale. Wysokość dzieła wynosiła niemal 2,5 m, 

a popiersie miało ok. 0,8 m wysokości × 0,58 m szerokości. 
Pomnik powstał dzięki aprobacie namiestnika Królestwa 
Polskiego hr. Fiodora Berga i przy uznaniu podobieństwa 
przez siostrę kompozytora, Izabelę Barcińską. Rzeźbiarz po-
dobieństwo uzyskał na podstawie fotografii portretu nama-
lowanego przez Ary Scheffera i maski pośmiertnej kompo-
zytora. W 1872 roku pomnik trafił na wystawę w „Zachęcie”, 
a po pięciu latach przeniesiono go do Instytutu Muzycznego 
Warszawskiego (Konserwatorium). Obecnie znajduje się 
w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina przy Okól-
niku. Poza tym Bolesław Syrewicz wykuł z marmuru przy-
najmniej jeszcze jedno bardzo podobne popiersie kompozy-
tora, które teraz zdobi wnętrza Pałacu Prezydenckiego.

 Projekt znajdujący się w dawnej kolekcji chopinianów 
księżnej Marceliny Czartoryskiej ma raczej skromną litera-
turę. W 1949 roku jedno zdanie poświęcił mu Władysław 
Hordyński w artykule „Pamiątki po Chopinie w zbiorach 
krakowskich” („Kwartalnik Muzyczny” 1949, nr 26−27, s. 
379), a mianowicie: „Projekt Bolesława Syrewicza na po-
mnik Chopina robiony ołówkiem, przedstawiający popiersie 
w nyży ściennej (sygn. I 1074)”. Według aktualnego muze-
alnego opisu zabytku jest to „Projekt nagrobka Fryderyka 
Chopina, ołówek, papier ze znakiem wodnym; 39,9 × 25,9 
cm”. Rysunek znajduje się za szybą i został kiedyś prowizo-
rycznie oprawiony w celach ekspozycyjnych, o czym świad-
czy fragment karteczki z numerem eksponatu przy dolnej 
listwie oprawy. 

 Na rysunku widać między dwoma filarami niszę ścien-
ną zamkniętą półkolem z pięcioma gwiazdami sześciopro-
miennymi (firmament), zwieńczoną krzyżem i ujętą w pila-

stry zdobione ornamentem roślinnym, kwiatowym. W niszy 
umieszczone jest popiersie kompozytora w ujęciu en face, 
odzianego w strój z epoki i z tkaniną na ramionach imitującą 
rzymską togę. Popiersie stoi na podstawie z alegorią muzycz-
ną, w której można rozpoznać lirę, rulon papieru z zapisem 
nutowym, gałązkę lauru i gwiazdę pięciopromienną − sym-
bol geniuszu; alegoria okolona jest girlandą. Pod podstawą 
znajduje się tablica z napisem: „D.O.M. Fryderyk Chopin” 
(Deo Optimo Maximo – Bogu Najlepszemu Największemu). 
Nagrobkowy charakter tego napisu podkreślają dwa flanku-
jące tablicę wyobrażenia odwróconych pochodni – symbolu 
śmierci. Zwraca uwagę usytuowanie pomnika względem 
cokołów obu okazałych filarów, a więc niezbyt wysoko nad 
posadzką. 

Cały rysunek jest niewątpliwie projektem pomnika ko-
ścielnego, w którym czytelna symbolika odnosi się do ziem-
skiego bytowania kompozytora, jego śmierci i życia wiecz-
nego. 

Jak dotąd, przeznaczenie projektu nie zostało rozpozna-
ne. Hipotetycznie projekt Bolesława Syrewicza mógł mieć 
związek z warszawskim kościołem św. Krzyża, gdzie spo-
czywa serce Fryderyka Chopina. Wiadomo o wizycie siostry 
kompozytora w pracowni rzeźbiarza na początku 1872 roku 
i uznaniu podobieństwa popiersia do oryginału. Literatura 
w tej kwestii stanowi jedynie, że w 1873 roku zlecenie na 
pomnik od Izabeli Barcińskiej otrzymał artysta rzeźbiarz 
Leonard Marconi.

Poza tym, z dawnej prasy warszawskiej wiadomo, że 
w 1887 roku Bolesław Syrewicz zrealizował podobny do 
opisanego pomnik w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP 
(pokarmelickim), upamiętniając artystę malarza Rafała Ha-
dziewicza (1803−1886).  

Krzysztof Dorcz

W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Muzeum Książąt 
Czartoryskich zachował się projekt pomnika Fryderyka Chopina 

sygnowany przez rzeźbiarza Bolesława Syrewicza.  
Czas, okoliczności powstania i przeznaczenie projektu są nieznane. 

Kompozytor wygląda na nim identycznie, jak na pierwszym pomniku 
wykonanym przez tego rzeźbiarza pod koniec 1871 roku,  

który opisaliśmy w 2013 roku (nr 2/3 i 5). 

Zapomniany projekt pomnika  
Fryderyka Chopina 

autorstwa Bolesława Syrewicza



Obchodzony w bie cym roku 

w ca ym kraju Rok Rzeki Wis y 

sk ania do wielu przemy le  

i re leksji. Jedn  z nich warto 

po wi ci  ksi kom o Wi le. 
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BIBLIOTEKA KURIERA
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„Ukryte piękno”

„Lion – Droga do domu”

„Sztuka kochania”

POLECA NORBERT RASI SKI
WYPO YCZALNIA FILMÓW „DOM SZTUKI” URSYNÓW 

WWW.DOMSZTUKIDVD.TNB.PL

...Czy pami tasz?... Gdzie  pod Warszaw
Jest takie miasteczko ma e,
Nie myli  z zacn  Nieszaw ,
Te  tysi cletni  ma chwa …
...Ko ció  jest jego ozdob
Na prawym wysokim brzegu!
Razem: Ty ze mn , ja z Tob
Szli my do  wolno lub w biegu...NA DEPTAKU...



wrzesień 2017  KURIER WARSZAWSKI     71

BIBLIOTEKA KURIERA

...Miej e si  dobrze, flisie i sterniku,
Rotmanie, szyprze i ty, czytelniku.
Dzi kuj mi, chceszli, com ci  
 przeprowadzi ,

yczliwie radzi ...   
ANDRZEJ SZCZYGIELSKI 

WI LANE OPOWIE CI
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BYWALEC KULTURALNY

JEDYNY TAKI KONCERT NA WIECIE
Z okazji 25 Jubileuszu pierwszego w Polsce 

wszczepienia przez prof. Henryka Skar y skiego 
implantu limakowego osobie nies ysz cej, 

w wiatowym Centrum S uchu oraz w Centrum S uchu 
i Mowy „Medincus” w Kajetanach, w dniach 10 14 lipca 
2017 roku odby y si  Warsztaty Kliniczne i Konferencja 
Naukowa w ramach programu naukowo-medycznego 

pt.: „Muzyka w rozwoju s uchowym cz owieka”. 
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MIT
BJ

Galeria Figur Stalowych 

ZASI D  NA TRONIE
Na czerwonym dywanie stoj  niezwyk e samochody, 

postaci z ilmów, komiksów i bajek. Ale to nie 
festiwal ilmowy w Cannes, lecz sala wystawowa w 
Pa acu Kultury i Nauki w Warszawie. A najdro sze 
i najszybsze samochody wiata oraz bohaterowie 

ilmów i bajek to eksponaty ze stali. W Sali 
Marmurowej PKiN otwarto nowatorsk  wystaw  

rze b wykonanych wy cznie ze z omu. 
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ROZMAITOŚCI
                              

GABRIEL AWEK

KOLEJ NA STAR  KOLEJ
W sercu stolicy, na terenie dawnego dworca Warszawa G ówna, mo na pozna  zabytki techniki 

kolejowej. W Stacji Muzeum, czyli w dawnym Muzeum Kolejnictwa, obok historycznych 
lokomotyw czy innych pojazdów wykorzystywanych na kolei, zgromadzono dawne makiety, mapy, 
lampy i zegary. Uwag  zwiedzaj cych przykuwaj  te  repliki parowozów z ró nych cz ci wiata.

EMILIAN KOTOWSKI

Wydawnictwa edukacyjne zrzeszone w Polskiej Izbie Ksi ki wzi y udzia  w kolejnej edycji akcji 
„Tornister pe en u miechów”. Tym razem wydawcy wr czyli upominki dla dzieci z województwa 

lubelskiego. Podarunki zosta y przekazane podczas ogólnopolskiego ina u akcji, który w tym roku 
odby  si  27 sierpnia w Zamo ciu.

WYDAWCY EDUKACYJNI ZNOWU Z CARITASEM
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ZABYTKOWE PA ACE ZNÓW MOG  BY  TAKIE JAK DAWNIEJ

Na pocz tku lipca 
francuski koncern 
stoczniowy Naval 
Group, wiatowy lider 
na rynku okr tów 
podwodnych, zorganizowa  
w Warszawie „Dzie  
Przemys u”. Wydarzenie 
by o adresowane do 
polskich przedsi biorstw 
zainteresowanych 
wspó prac  przy realizacji 
projektów zwi zanych 
z rozwojem Marynarki 
Wojennej.

WITOLD KO ODZIEJ

Potomkowie dawnych arystokratów d  
do tego, aby historia ich rodzin i szerzone 

przez nich postawy patriotyczne nie zosta y 
zapomniane. W tym celu odkupuj  lub 

odzyskuj  zabrane w PRL siedziby ich rodów.

MAREK MIGALSKI

FRANCUSKI DZIE  POLSKIEGO PRZEMYS U
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ROZMAITOŚCI
                              

MISTRZOSTWA WIATA W PI CE NO NEJ W WARSZAWIE!
Hiszpania – to nowy mistrz wiata dzieci z domów dziecka w pi ce no nej. Drugie miejsce 

nale y do Rosjan, a trzecie – po zaci tym meczu z Holandi  – wywalczyli Polacy. V Mistrzostwa 
wiata Dzieci z Domów Dziecka w Pi ce No nej zako czy y si  w niedziel  16 lipca na stadionie 

warszawskiej Legii.
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WIT

Takie co  ci gle jeszcze w naszym mie cie dziwi. Oto na 
postperelowskim osiedlu za elazna Bram  – jeszcze do 
niedawna mocno zapyzia ym (jak zreszt  wiele rzeczy z tamtej 
epoki) – nagle co  pozytywnego rzuca si  w oczy. 

DOBRE S SIEDZTWO
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PIERWSZE MIASTA NA MAZOWSZU ZASZYFROWANE
Nieca y rok pozosta  samorz dom i ca ej administracji w Polsce na dostosowanie si  do 

wymogów unijnego rozporz dzenia ochrony danych osobowych (RODO). To ogólnoeuropej-
skie prawo zacznie obowi zywa  wszystkie kraje UE od dnia 25 maja 2018 roku. Ciechanów 

i Nadarzyn, wa ne podwarszawskie gminy, ju  teraz postanowi y wprowadzi  niezb dne 
technologie informatyczne zwi zane z wprowadzeniem nowych rozporz dze .
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Jakie s  najcz stsze 
choroby krtani i jakie 
daj  objawy?

Czy guzki piewacze to problem dotycz cy przede wszyst-
kim ludzi sceny?

Jak zdiagnozowa  takie dolegliwo ci?

Co to jest pora enie 
struny g osowej?

Jak najlepiej dba  o struny g osowe?

OSZCZ DZAJMY NASZE STRUNY G OSOWE
Z ekspertem, dr. n. med. Micha em Michalikiem, otolaryngologiem z Centrum Medycznego 

MML rozmawia Paulina Wo niak
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Przypomnia o mi si , e 60 lat temu uczyli mnie 
w szkole o redniowiecznym karczowaniu drzew pod 
pola i miasta. Historyczne bzdury  my la em jako 
ma y dzieciak. Ali ci teraz znów o tym samym – jaki  
facet karczuje puszcz  ko o Bia owie y, a huragan  
Cmentarz Pow zkowski i szereg mniej lub bardziej 
znanych ulic. 

Z regu y nie czytuj  komentarzy w internecie, bo 
rzadko kiedy mo na znale  tam co  m drego. I rze-
czywi cie, natra i em na ca e serie nienawistnych zapa-
chów – e niby po co w mie cie drzewa, bo tu potrzebne 
s  domy, a jakie to koszty, i tak dalej…  B d c z natury 
podejrzliwym pomy la em, i  to skutek dzia a  lobby 
deweloperów i architektów. Tym bardziej, e przed laty 
jeden z nich, zaliczany do polskiej czo ówki, przekony-
wa  mnie, i  miasto to nie las. 

Z warszawskimi drzewami dziej  si  dziwne rzeczy. 
Par  lat temu w ci gu roku wytruto wszystkie lipy na 
placu Powsta ców. Za usuwanie szpec cych pni i po-

prawianie terenu magistrat zap aci . Potem próbowa-
no ok amywa , e drzewa tam niepotrzebne, ale do  
szybko postawiono nowe, lecz w drewnianych doni-
cach. Trzeba by o je podlewa . I magistrat znów p aci . 
Ze wi tokrzyskiej podczas remontu poznika y kolejne 
drzewa, a nowych nie posadzono, bo pod spodem bie-
gnie tunel metra. Uwierzyli my w to. Magistrat p aci . 
Przez niedopatrzenie pozostawiono kilka starych, ro-
sn cych w ziemi i tunel nie zawali  si . Teraz nasadza-
ne s  nowe, podobno podarowane nam, ale trzeba je 
zado owa  etc. Magistrat p aci. 

Przeciwnicy zieleni zach ystuj  si , e jest ona nie-
potrzebna, bo si  wywraca. I tu maj  racj , gdy  s a-
bo trzymaj ce korzenie nie rozrastaj  si  jak nale y, 
bowiem pod powierzchni  gruzy, ma o miejsca albo 
i cmentarne murowania. Mo e wi c  wykarczujmy ca  
sto eczn  ziele , zrobi si  bezpieczniej, koszty utrzy-
mania spadn  do zera, a ile b dzie miejsca na nowe 
osiedla… 

FELIETON ZA ZŁOTÓWKĘ
Rafa  Jab o ski

Po choler  nam drzewa…
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MOTOKURIER

Ten model ju  na pierwszy rzut oka budzi zaufanie. Spora, ale bez 
przesady, bry a auta,  zdaje si  zaprasza  do swojego wn trza ca  

doros  rodzin . W rodku za  poczujemy si  wygodnie i bezpiecznie. 
Czy przy okazji mo e si  podoba ?

Małe zmiany, duży sukces, Małe zmiany, 
czyli czyli ASXASX

Kinga Lisowska Dyrektor 
PR o aucie: Mitsubishi 
ASX to wiatowy 
i polski bestseller tej 
marki. Nale y do coraz 
popularniejszej w w ród 
klientów grupy crossoverów z segmentu 
C. Dzi ki du emu prze witowi wietnie 
sprawdza si  zarówno w mie cie, 
jak i na drogach nieutwardzonych.
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Małe zmiany, duży sukces, duży sukces, 

czyli ASX

EDWARD SCHWARTZ

Adresy salonów w Warszawie
Mitsubishi MMC Car Poland Sp. z o.o., 17 Stycznia

AUTO GT Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer Hyundai i Mitsubishi, Połczyńska 95
Allianz Auto, Aleje Jerozolimskie 195

Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp. J. Autoryzowany Dealer Mitsubishi i Subaru, Sporna 1/3
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Plac Konstytucji. Sztandarowa realizacja socrealistycznej Warszawy. Ostatnie 
chyba, w pe ni zrealizowane, doskona e za o enie urbanistyczne w naszym mie cie. 

W latach 80. i 90. ubieg ego wieku martwe, zapuszczone miejsce stolicy – dzisiaj 
zaczyna prze ywa  drug  m odo . Znaczna jego cz  t tni wielkomiejskim 
yciem. Restauracje, mnóstwo u miechni tych ludzi… No, po prostu dzieje si . 

Apetyczny

To idzie młodość…
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JESZCZE „AÏOLI”



KURIER APETYCZNY
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SĄSIAD – „MANEKIN”

SMAKOSZE DWA
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EKOKURIER

Stowarzyszenie „Polska Ekologia” przyj o z du  satysfakcj  fakt podj cia 
swego apelu, aby dzie  8 sierpnia  nazywa  Dniem Alarmu dla Pszczó . 

A mo e nawet dla rolnictwa. Wiele redakcji i portali g o no alarmowa o 
w sprawie ochrony pracowitych zapylaczy, od których zale y wielko  plonów 

i bujno  k. Zamiast si  martwi  o korzystne dostawy gazu dla fabryk 
nawozów chemicznych, nale y si  troszczy  o zapylanie upraw, zapylanie 
daj ce plony wi ksze o 40%. Warto wi c przez ca y rok powtarza  apel: 

Stop  eksterminacji pszczó !

Nie tylko w Dniu Pszczoły 
− alarm dla rolnictwa przez cały rok
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Marek Barzyk – miodobranie

Miody od Marka Barzyka są ekologiczne
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????????????? ??????

Ech, z ote siedemdziesi te lata ubieg ego 
wieku! za si  w oku kr ci. To by y wy mieni-
te czasy dla mojego motelu w Serocku. Pokoje 
mia y stuprocentowe ob o enie… Co ja ga-
dam, by o nawet jeszcze lepiej! One chodzi y 
po kilka razy dziennie. Interes by  wy mienity, 
dodam, e przyje d ali do nas ró ni, tak e wy-
soko ustawieni, sk din d bardzo zacni, ludzie. 
Jak atwo si  domy li  odwiedzali nas, by po-
grzeszy  troch  przez jedn  czy dwie godzinki.

Razu pewnego przyjecha  pan, który by  
u nas nie po raz pierwszy, wi c go nawet nie 
meldowa em. Tym bardziej, e wiedzia em 
kto zacz  mia em jego wizytówk  – dodam 
tylko, e by a to bardzo wysoko notowana 
posta  w ówczesnej rzeczywisto ci. Jak si  
domy lacie, nie przyby  sam. Zamówi  ma e 
co nieco do pokoju, a gdy sko czy  relaks 
w pokoju, wsiad  w samochód i pojecha .

Min a chwila i wo a mnie moja sprz -
taczka, bardzo zaaferowana – Panie Tade-
uszu, niech Pan zobaczy!

W pokoju zosta a saszetka, taka w któ-
rej wtedy nosi o si  dokumenty i inne rze-
czy. W saszetce znalaz em pistolet – to by a 
s ynna TeTetka, a tak e gaz obezw adniaj cy 
oraz niezwykle wa ne dokumenty.

Uzna em, e sprawa jest powa na, wi c 
korzystaj c z danych z wizytówki zadzwoni-
em do sekretariatu, wyspowiada em si  se-

kretarce, kim jestem i poprosi em o kontakt 
wa nego pana ze mn , podaj c niezb dne 
namiary. Mój niedawny go  oddzwoni  b y-
skawicznie. Lakonicznie rzek , e, owszem, 
wie o co chodzi i b dzie za godzin .

Gdy przyjecha , nie mog em uwierzy , e 
to ten sam cz owiek. By  trupio blady, z siny-
mi ustami, trz s cymi r kami z apa  saszet-
k  i wybieg  z motelu, odpali  silnik samo-
chodu i tylko si  za nim na drodze zakurzy o. 
Lecz za pi tna cie minut... wróci . Wróci , 

eby podzi kowa . Przeprosi  za nietakt, ale 
– jak rzek  – by  w takim szoku, e z wra enia 
zapomnia  o jakichkolwiek manierach. –  Ma 
Pan moj  wizytówk  – powiedzia  – gdybym 
by  Panu kiedykolwiek potrzebny, jestem do 
dyspozycji. Dzi  uratowa  mi Pan ca e moje 

ycie.
No tak. Gdyby wysz o na jaw, e zostawi  

bro  i dokumenty s u bowe, a by  – uwierz-
cie mi – bardzo grub  isz , zrobi by si  spo-
ry ba agan.

Z tak arliwie deklarowanej pomocy, na 
szcz cie, nigdy nie musia em skorzysta ...

TADEUSZ LANDA

Z teki Pr ofesora
warszawskiej
 gastronomii

Gruba isza
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