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Lubię zeszyty! Zamiłowanie do nich mam we krwi. To po dziadku. Przez ponad 30 lat swojego życia, 
dzień po dniu – w brulionach takich jak ten – prowadził dzienniki pogodowe. To był jego sposób 
na zachowanie kontaktu z rzeczywistością i zatrzymanie się choćby na chwilę. 

Drobiazgi i detale są ze mną od zawsze. To, jak ważną rolę odgrywają w mieście, odczuwam  
szczególnie mocno teraz – kiedy opuszczam Warszawę. Mieszkałam w niej przez ostatnie kilka lat.  
Będę tęsknić za moim ulubionym podwórkiem na Bielanach, Osiołkiem Frankiem, czy pracownią  
bez szyldu na Starym Mokotowie. Nie kojarzysz tych miejsc? Nie szkodzi. Na pewno masz swoje 
własne miejsca na mapie Stolicy i historie do opowiedzenia. Właśnie o tym jest ten projekt.

Historie do projektu mógł nadsyłać każdy, kto czuje się związany ze Stolicą i chciał o tym  
opowiedzieć. Warszawiacy z dziada pradziada i warszawskie słoiki. Ci, którzy znają Stolicę  
od podszewki i ci, którzy bywają w niej jedynie przejazdem. Każda z historii należy do innej osoby 
i jest jej osobistą wizją – odsłanianą kawałek po kawałku. 

Spójrz na Warszawę z innej perspektywy! Być może jest… niespójna, podzielona rzeką, połączona 
mostami, chaotyczna. Ale jest też z całą pewnością… intrygująca. Poprzez swoją różnorodność 
jest miastem niejednoznacznym i wymagającym. Rozbudza w nas chęć poznania, eksplorowa-
nia i oswojenia. Zachęca do samodzielnych poszukiwań miejsc ulubionych, ważnych i pięknych.  
Być może nie sposób polubić całej Stolicy. Łatwo ją jednak pokochać – za jej fragmenty, detale 
i drobiazgi.

Zeszyt Spacerowy, który trzymasz w rękach, to Twój własny zestaw „szkiełko i oko”. Zawiera w sobie 
wybrane z projektu historie i zagadki do rozwiązania. Pełną listę historii znajdziesz online, tak samo 
jak mapę miejsc, dzięki której możesz wyznaczyć trasę i ruszyć w miasto. Możesz mieć go pod ręką 
i robić w nim notatki. To Twój Zeszyt! Nie zawahaj się go użyć!

Zapraszam do środka!

Warszawa - Stare Bielany, 7 października 2014
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Lubię Warszawę. Jakoś tak. Można by ode 
mnie oczekiwać choć minimum stereotypo-
wej krakowsko-warszawskiej animozji. A ja nie.  
Lubię nawet bardzo. Za każdym razem, gdy 
tu przyjeżdżam, w głowie deklamuje mi się 
wierszyk Tuwima, jak powitalna mantra. Start 
zaczyna się z Dworca Centralnego. Mekki dla 
pretendujących i dla tych nie pretendujących 
już do niczego – bezdomnych. Tu jest początek 
i koniec spełnienia. To kipiący inkubator przy-
jezdnych myśli i idei, noszonych w bagażach 
nadziei i obaw. 

Pasy startowe. Trzeba więc ruszyć ku prze-
znaczeniu. Przemierzyć arterie ulic, tętniące 
skrzyżowania. Poskromić komunikację miej-
ską, autobusy, tramwaje, metro, taksówki. 
Udać się na egzamin, rozmowę. Zmierzyć się 
z tkanką miejską, przymierzyć się do prze-
szczepu – czy się przyjmę, czy nie zostanę 
odrzucona? Zrosnę się? Wrosnę? Dorosnę? 
Do oczekiwań, wymagań? Moich, cudzych? 
Jak udowodnić teraz, te wysyłane w mister-
nych aplikacyjnych mailach, „nie-frazesy”? 
Będę wartościowym ogniwem czy członkiem? 
Zespołu czy teamu? 

Warszawa mówi w innym języku. Wymyśla  
pojęcia: Słoiki, Lemingi… Swoiste słowotwór-
stwo, a właściwie przetwórstwo.

Trzeba być czujnym i pędzić. Przeciskać się 
ulicami, chodnikami, schodami ruchomy-
mi, przejściami podziemnymi, torowiskami. 
Sprawnie, skutecznie, efektywnie. Gnać. Jak 
błyskawica, jak impuls przez synapsy w tkance 
nerwowej. Jak za wolno, to lepiej wcale. Szyb-
ko, szybko. I nagle stop. Przejście dla pieszych.

Za plecami mam Dworzec Centralny, a przede 
mną Pałac Kultury i Nauki. Zatrzymuję się. 
A pośrodku przejście, pasy, zebra. Przecho-
dzę. Stoję i rozglądam się. Nic nie jedzie. Jest 
sobota rano, dość wczesna pora. Za mną 
udane, wczorajsze rozmowy kwalifikacyjne, 
przede mną kolejne dziś. Patrzę na pasy za-
skoczona i nie wierzę do końca w to, co wi-
dzę. Nic nie jedzie – zawracam i znów prze-
chodzę na drugą stronę, zachwycona – teraz 
w stronę Dworca… Na przejściu robię pasaże. 
Gamy. Gram w klasy. Skaczę i przebiegam 
po klawiaturze fortepianu, w tę i z powrotem.  
A w głowie słyszę muzykę Chopina.
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Osioł strzyże uszami, jest za drewnianym ogro-
dzeniem, zza którego nagle, jak spod ziemi, wy-
łania się Pani z siatą pełną marchwi.
– Nakarmicie Franka? Jest głodny! – oznajmia  
i wręcza nam marchew.
– Franka? – patrzymy po sobie zdziwieni.
– No Franka – osiołka księdza Wojtka. Nie zna-
cie? (Franka czy Wojtka – myślę, bo to dla mnie 
niejasne, ale nie dopytuję, bo nie znam żadne-
go z nich) – Zostawiam was – dodaje tajem-
nicza Pani i odchodzi. Zostajemy z osiołkiem, 
który radośnie chrupie i nadal strzyże uszami.  
Tak poznajemy Franka.

Przy kolejnej wizycie spotykamy księdza Wojtka, 
proboszcza tutejszej parafii. Ukrytej w środku 
lasu, najmniejszej pod względem liczby zareje-
strowanych parafian w archidiecezji warszaw-
skiej.
– Dobrze Was widzieć – mówi i uśmiecha się 
serdecznie – Może się tu kiedyś pobierzecie 
na Bielanach? Zapraszam! – Patrzymy po sobie 
zdziwieni bezpośredniością księdza – Franek się 
ucieszy – dodaje.

– A skąd takie imię dla osła – Franek? – pytamy.
– Nie wiecie? Od Franciszka Macharskiego – od-
powiada i uśmiecha się szeroko.
Już od pierwszego spotkania czujemy, że podo-
ba nam się jego poczucie humoru, a to dopiero 
początek…

Minęły dwa lata. Jest 27 sierpnia, sobota  
– najgorętszy dzień tego lata. I najpiękniejszy. 
Dzień naszego ślubu. Wojtek wychodzi do nas 
przed kościół. Jest podekscytowany, bo podje-
chaliśmy do ślubu starym, żółtym „ogórkiem”. 
Tak jak my lubi stare VW. Macha głową z apro-
batą.
– Dobrze was widzieć, podjechaliście najlep-
szym samochodem świata – mówi i z szerokim 
uśmiechem zaprasza nas do kościoła, gdzie cze-
kają już wszyscy goście.
– Poczekaj, marchewka – mówię do Harrego 
i wskazuję na naszą ślubną kontrolną listę. 
A na niej dwie pozycje – obrączki i marchewka. 
Bez nich ślub się nie odbędzie.

Każde miejsce rządzi się swoimi prawami i ob-
rzędami. Bielany także posiadają swoje, odręb-
ne. Tu „ślubną bramą” jest Franek. Nie zbiera 
na flaszkę, ale bez marchewki – nie przepuści. 
Na szczęście tego dnia mieliśmy jedno i drugie 
– obrączki i marchewkę.

Wojtek miał rację – Franek się ucieszył…



Ula Koźmińska 
-  architektka, 
warszawianka.

11

Warszawa to dla mnie miasto nierówne, po-
pękane, pełne rys, szczelin i dziur. To miasto 
określone przez swoją burzliwą historię, znisz-
czenia wojenne, zmiany polityczne, systemowe, 
społeczne. Miasto, w którym wielość wątków 
widoczna jest na każdym kroku. Gdzie kolej-
ne warstwy nakładają się na siebie, zazębiają, 
często kontrastują, a czasem współgrają. Wła-
śnie ten miks materiałów, estetyk, form i detali 
uważam za typowo warszawski, a najbardziej 
fascynują mnie przestrzenie pomiędzy tymi 
warstwami, rysy, uskoki, pęknięcia. Te małe 
szczegóły, przez które wydobywa się historia, 
są dla mnie immanentną częścią Warszawy. 
Tworzą jej fascynujący, wyjątkowy charakter.

Pomimo niełatwego historycznie i politycznie 
czasu (lata 80-te) okres mojego dzieciństwa 
wspominam błogo, słonecznie, żeby nie po-
wiedzieć – idyllicznie.

Wychowałam się na zielonej Saskiej Kępie, 
w starej, przedwojennej kamienicy, w pięknym, 
przestronnym mieszkaniu. Moje wspomnienia 
z tamtego czasu krążą wokół rodzinnych week-
endów i długich spacerów. Pamiętam, dziki 
wtedy, Park Skaryszewski, małe uliczki pełne 
klonów i akacji, krzywe chodniki, bajkowe 
domki holenderskie, wille z okrągłymi balko-
nami, zapach bzów w maju i różowe magnolie. 

Stanowczo Saska Kępa w tamtym czasie była 
dla mnie miejscem sielankowym, radosnym 
i spokojnym. Może dlatego tak dobrze pamię-
tam dziury po kulach…

Podczas naszych codziennych spacerów, czę-
sto mijaliśmy taki jeden trochę inny, mroczny 
budynek – usytuowany przy ulicy Berezyń-
skiej, gdzieś pomiędzy Gruzińską a Finlandzką. 
Pamiętam, że był przybrudzony, dość prosty, 
o nierównej fakturze kamienia. Jednak naj-
bardziej fascynujące były dziury! Ciemne, 
chropowate, nierówne. Rozsiane po całej ele-
wacji, tworzące mniejsze i większe wyrwy, od-
pryski i uskoki. Zawsze chciałam ich dotknąć, 
ale były za wysoko. Intrygowały mnie. Trochę 
przerażały. Na pewno niesamowicie pociąga-
ły. Może dlatego, że nie przystawały zupełnie 
do otaczającego mnie słonecznego świata. 
Były ciemnymi cząstkami, czymś, co mnie 
zatrzymywało, onieśmielało. Prowokowało 
do zadawania pytań. Te drobiazgi, dziury, były 
czymś, co sprawiało, że pytania na temat przy-
czyn, losów i trudnej historii miasta pojawia-
ły się w mojej głowie samoistnie. Sprawiały, 
że Warszawa zaczynała być dla mnie czymś 
więcej niż sielankowym, zielonym światem. 
To chyba właśnie to wspomnienie z dzieciń-
stwa, ten chropowaty detal, przyczynił się 
do dalszej mojej fascynacji miastem, architek-
turą, materiałem i wszystkim, co pomiędzy. 
A dziury nigdy nie były dla mnie brakiem, lecz 
początkiem pewnej historii. One budziły moją 
ciekawość, zainteresowanie tym, co inne, nie-
oczywiste, ukryte. Tym wszystkim, co dla mnie 
tworzy Warszawę.



Piotr Żurek – eksarcheolog, w ramach projektu 
Znajomi Nieznajomi zaczepia nieznajomych, 
robi im zdjęcia, zbiera ich historie i zamienia 
w znajomych…
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Stoję za rękę z dziadkiem. Mówi:  „To tutaj – róg 
Alei Solidarności i Generała Andersa – to tutaj 
się zdecydowało, czy będę żyć, a tym samym, 
czy będzie żył twój ojciec, a potem ty i twoi bra-
cia, i wasze dzieci, i dzieci waszych dzieci czy 
też nie.” Słucham, uważnie analizując możliwe 
konsekwencje wydarzenia z przeszłości.

„W czasie Powstania Niemcy zgromadzili tu lu-
dzi wyciągniętych z podziemi kościoła. To był 
kościół ewangelicko-reformowany, tu ukrywa-
liśmy się przed bombami. Gdy wyciągali nas 
z podziemi, pierwszą rzeczą, jaka zobaczyłem, 

był wycelowany w nas karabin maszynowy. 
Stał oparty na nóżkach, przy nim leżało dwóch 
Niemców.

Niemcy dzielili ludzi: mężczyzn w jedną kolum-
nę, kobiety i dzieci w drugą. Ja miałem tylko 14 
lat, ale byłem wysoki jak na swój wiek. Oderwa-
li mnie od mamy i ustawili razem z mężczyzna-
mi. Moja mama wyczekała moment, gdy pilno-
wał nas tylko jeden starszy Niemiec, podeszła 
doń i zaczęła się za mną wstawiać mówiąc 
z płaczem, że jestem jej jedynym dzieckiem 
i tak naprawdę małym, tylko wysokim. Ten ro-
zejrzał się i pchnął mnie mocno w stronę grupy 
kobiet z dziećmi. Z czasem trafiliśmy do obo-
zu pracy w Niemczech, wędrując wcześniej 
miedzy stosami płonących trupów. Mężczyzn 
rozstrzelano.”



Maria Emalia – w pracowni maluje zegary w 
technice naszkliwnej „emalii pięciu kolorów” 
Chin Wucai – powstałej w Chinach w okresie 
panowania dynastii Yuan (1280-1368). 
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Tutaj zawsze czuję się jak w domu, czas płynie 
w swoim rytmie, powoli… w atmosferze przy-
jaznej twórczości.

W suterenie jednej z kamienic na Mokotowie, 
przy ulicy Kazimierzowskiej mieści się pracow-
nia plastyczna artysty ceramika – pan Tworzy-
dło i jego córki – rzeźbiarki – Agaty. Pracownia 
istnieje w tym miejscu niezmiennie od prawie 
półwiecza, nie posiada szyldu, nie ogłasza na-
boru do grup, za to ma liczne grono stałych 
i nowych uczniów. Nauka prowadzona jest 
w trybie indywidualnym. Pracownia jest otwar-
ta zawsze przez dwa pierwsze tygodnie w mie-
siącu. Wówczas to, w dowolnym czasie, można 
do niej przyjść i zostać tak długo, jak się chce. 
To, co zastaniemy po przekroczeniu jej progu, 
to atmosfera pracy i skupienia, wyśmienita zie-
lona herbata i uśmiechnięty gospodarz tego 
miejsca – pan Stanisław. 

Zaczynając naukę w pracowni, wszyscy ucznio-
wie przejść muszą obowiązkowy kurs podsta-
wowy – 20 godzin nauki posługiwania się pędz-
lem i tuszem chińskim.

Fu Duo to przydomek pana Stanisława jesz-
cze z czasów studiów w Jingdezhen, chińskiej 
stolicy porcelany. Jak sam o sobie mówi jest 

„nieco schińszczony”. I nie chodzi tu jedynie 
o umiejętność posługiwania się językiem czy 
znajomość chińskiej kaligrafii. Chodzi również 
o podejście do sztuki i życia w ogóle – nieco 
odmienne od naszego – zachodniego.

W pracowni dowiedziałam się, że talent jest 
przereklamowaną sprawą, a czysta, dziecięca 
wprost radość płynącą z procesu twórczego jest 
najważniejsza. Nauka poprzez cierpliwe powta-
rzanie, czy też kopiowanie dzieł mistrzów, nie 
tylko ćwiczy w nas pokorę i spokój ducha, ale 
uczy czerpać radość z tworzenia.

Na ścianach pracowni wiszą obrazy, rzeźby, mo-
zaiki, witraże i wszystko to, co człowiek może 
S –Tworzyć. Pan Stworzydło (jak nazywany był 
niegdyś przez Panią Zosię - dozorczynię ka-
mienicy, w której mieści się pracownia) – całe 
życie tworzy przeróżne rzeczy. Przez wiele 
lat na przykład – wyłącznie gliniane okaryny. 
A potem wraz ze znajomym muzykiem stroił 
je i sprzedawał. Wszystko, co wychodzi spod 
jego ręki, jest przepięknie podpisane i opieczę-
towane specjalnymi pieczęciami chińskimi, któ-
rych ma kilkanaście w swojej kolekcji. Zbieżność 
nazwiska z wykonywanym zawodem nie może 
być i nie jest przypadkowa.

Jestem architektem. Umiem rysować, uczyłam 
się tego przez wiele lat – przed i w trakcie stu-
diów. Rysowałam i malowałam – to prawda, ale 
czerpania z tego radości nauczyłam się dopiero 
przed kilkoma laty, kiedy trafiłam do pracowni 
Pana Fu Duo.
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Styczeń 2012 roku. Przyjeżdżam do Warszawy, 
by uczyć się wymarzonej ceramiki. W prze-
rwie między zajęciami zaglądam na Akacjową. 
Tu przed laty mieszkała siostra mojej babci. Cie-
kawość prowadzi mnie jak za rękę…

Czerwiec 1973 roku. Przyjeżdżam z rodzicami 
do Warszawy na uroczystość święceń kapłań-
skich wujka. Mam 5 lat. Zatrzymujemy się u cioci 
na ulicy Akacjowej. Z tej wizyty nie pamiętam 
zbyt wiele: podwórko przy Akacjowej, gdzie ba-
wiłyśmy się z kuzynką i zrywały maliny, ogród 
przy kościele Jezuitów z mnóstwem pachnących 
róż. Siedziałyśmy wśród różanych krzewów za-
uroczone ich ilością, zapachem i różnorodno-
ścią.

Minęło prawie 39 lat od tamtej chwili. Jestem 
wzruszona, czuję łzy pod powiekami. Kameralna 
ulica i podwórko, w głębi po drugiej stronie ulicy 
ogród Jezuitów. Zaglądam do ogrodu - nie ma, 
niestety, róż. Patrzę na to miejsce oczami małej 
dziewczynki. Czuję słońce, zapach kwiatów. Je-
stem tam, w środku… Przez furtkę spoglądam 
na podwórko przy ulicy Akacjowej. Nie można 
wejść do środka. Domofon strzeże wejścia. 

Przez krótką chwilę znów jestem małą dziew-
czynką. Słyszę śmiech dzieci, czuję smak słod-
kich malin. W głębi podwórka widzę ogródki 
i niewielką ścieżkę pomiędzy nimi. Tam rosły 
owe maliny. Czas się cofnął, czuję magię tej 
chwili.

Patrzę oczami dorosłej osoby na Akacjową 
i jej modernistyczną zabudowę. Zachwyca swą 
prostotą i wyważoną skalą. Kwartał zabudowy 
zamknięto nowym budynkiem. Wygląda jakby 
tu stał od zawsze. Lubię ten zakątek w środku 
rozpędzonego miasta. Jest tu tak spokojnie. 
Zaglądam tu zawsze, gdy jestem w Warszawie. 
Spoglądam do ogródków i do ogrodu na tyłach 
kościoła Jezuitów. W kwietniu zakątek ogrodu 
pokrywa się kobiercem zadziwiających w kolo-
rze dzwoneczków.
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Aby jeść zdrowo, najlepiej założyć własny ogró-
dek, zapłacić majątek w sklepie ekologicznym 
albo znaleźć taką perełkę jak ja – rolnika god-
nego zaufania.

Dobre jedzenie powinno być uprawiane w na-
turalnych warunkach, bez użycia chemii. Powin-
no mieć odpowiedni aromat, kolor i smak. Dla 
mnie ważni są także ludzie, którzy przyczynili się 
do jego powstania.

U zbiegu ulicy Rzymowskiego i Gotarda znaj-
duje się stary bazarek. Blaszane budki straszą 
swoją estetyką i przypominają o tym, jak dziw-
nym, architektonicznym tworem jest Warszawa. 
Równocześnie kuszą swojskością i przywodzą 
na myśl dzieciństwo. Co poniedziałek rano jadę 
na bazarek po zakupy. To taki mój rytuał, które-
go wyczekuję.

Uwielbiam zapach warzyw  z ziemią, zapach ko-
pru i kiszonych ogórków. Sprzedawca chętnie 
opowiada o roślinach, które kupuję, nierzad-
ko dorzuca sympatyczny żarcik. Na bazarku 
jest wiele budek, ale ja mam jedną, ulubioną.  
Nie sposób jej przeoczyć, oznaczona jest 
bowiem kartonowym szyldem z ręcznie 
wykonanym napisem: „Swojskie warzywa 
i owoce z własnego ogrodu”. Sprzedawcami 
są: pani Agnieszka – najmilsza osoba na świe-
cie i pan Janusz – prawdziwa oaza spokoju.  

To rolnicy, którzy sami hodują żywność. Nie spo-
tkasz u nich banana czy mandarynki, ponieważ 
sprzedają tylko to, co naturalnie rośnie w naszej 
szerokości geograficznej.

Od kilku miesięcy jestem ich stałą klientką. Ich 
warzywa mają naturalny kształt, owoce są aro-
matyczne i esencjonalne. Czasem można spo-
tkać na nich wędrującego robaczka, ale jeśli 
przejdzie się ten „test”, to z pełnym zaufaniem 
można jeść i to jeść zdrowo. :)
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Marta Kostrzewa – cztery lata temu przyjechała 
do Warszawy na krótki spacer po Lasku Bielańskim, 
spodobało jej się i tak już zostało.

Zaczęło się od tego, że Philipp powiedział „Hi, 
I’m Philipp”, Jaap powiedział „Hi, I’m Jaap”, a ja 
pomyślałam „ojejcojaturobię” i wbiegłam aż na 
siódme piętro, bo więcej już nie było.

To była moja pierwsza próba oswojenia War-
szawy. Próba przyjrzenia się jej z bliska oczami 
ludzi, których już sobie wybrała. Spotkaliśmy się 
na Chmielnej; tej drugiej Chmielnej. Strych na 
Wróble, bo tak nazywało się tajemnicze miej-
sce spotkania, ukrywał się na ostatnim piętrze, 
gdzie nie dojeżdża już nawet winda. Pomiesz-
czenie było specjalnie zaaranżowane, tak by 
dla każdego znalazł się kawałek podłogi, gdzie 
można usiąść, pogadać o teatrze albo wpaść 
tylko na chwilę.

Zaczęłam chadzać tam regularnie i powoli  
Warszawa oswajała mnie coraz bardziej.  
Okazało się, że jeśli wdrapiesz się odpowiednio 
wysoko, nawet w samym centrum miasta spo-
tkasz ludzi, którym nigdzie się nie spieszy. 

Na zewnątrz kamienica, w której mieści się 
Strych, dumnie nosi ślady po kulach i stawia 
zagadki. Na przykład – do czego mogły służyć 
betonowe schody przyczepione do stropu i wi-
szące sobie do góry nogami?! A na samej górze 
Strych, który oprócz kilku wspaniałych ludzi, 
był całkiem zwyczajnym, zabałaganionym stry-
chem, ze starymi ubraniami i częściami mebli.
No i wspaniałym widokiem, dzięki któremu od-
kryłam, że Centrum wygląda zupełnie inaczej, 
kiedy spogląda się na nie z siódmego piętra, 
przez zakurzone okno zabite deskami. W takim 
miejscu można pomyśleć, że chociaż szklane 
wysokościowce psują miasto, to może gdzieś, 
spomiędzy starych zniszczonych okiennic, War-
szawa jest też z siebie trochę dumna.

Niestety dobre szybko się skończyło. Zaka-
marki kamienicy posprzątano i usunięto z nich 
wszystkie pamiątki  – z obawy przed pożarem.  
Sam Strych też po jakimś czasie zamknięto. 
Zostało mi po nim przyzwyczajenie, do oswa-
jania Warszawy przez wdrapywanie się w mało 
dostępne miejsca i spoglądanie na nią z nowej 
perspektywy.
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Maria – lekarka,  
mama i babcia,  
urodzona w Warszawie.

W dzieciństwie dominowała tymczasowość, jak-
by dom był obozem przejściowym dla uchodź-
ców z lepszego świata.

Niedaleko było od nas do Dworca Głównego. 
Pociągi woziły nas wszystkich. Mnie – do ma-
rzeń, starszych – do wspomnień i w poszuki-
waniu rzeczy nie do odzyskania. Lokomotywy 
swym ogromem, a równocześnie punktualno-
ścią rozkładów jazdy, budziły grozę i szacunek. 
Stojąc na peronie po wykupieniu „peronówki” 
za złotówkę, doświadczało się wielkich emocji 
i wzruszeń. Przy odbieraniu kogoś z pociągu 
można było liczyć na jeszcze jedną atrakcję – 
jazdę taksówką!

Po przekątnej od Dworca, przy placu Zawiszy, 
znajduje się odnowiona w pastelowej tonacji 
kamienica. Dociekliwy domyśli się, że jej ślepa 
ściana jest efektem straty poniesionej w prze-
szłości. Podobno nadal poziom piwnic cierpi 
z powodu nadmiernego zawilgocenia wyni-
kającego ze zburzenia sąsiadującego domu. 
Kiedyś elewacja kamienicy miała jeszcze ko-
lor w wielu odcieniach brunatnego i szarego 
(dziś mogą to być barwy „eko” lub „organic”), 
czystość najbardziej eksponowanych okien 
małego mieszkania na parterze, przy rogu 
z Alejami Jerozolimskimi, bywała poważną 

troską Dzielnicowego przed świętami 1-go 
Maja i 22-go Lipca. Składał z tego powodu  
wizyty lokatorce, do czasu aż nie znalazła gdzieś  
popiersia wodza Rewolucji Październikowej 
i nie wyeksponowała go za szybą (nie zważając 
zresztą na terminy świąt kościelnych i państwo-
wych). Druh Dzielnicowy mógł odetchnąć. Dziś 
w tych oknach można obejrzeć oferty biura po-
dróży. W tej samej kamienicy przed laty mie-
ściła się redakcja Ekspresu Wieczornego oraz 
Biuro Rzeczy Znalezionych.

Gdyby nie Biuro Rzeczy Znalezionych, cały 
świat straciłby sens, bo by mnie zapewne 
nie było. Ale nie stracił, bowiem moi rodzice 
mogli razem zamieszkać, kiedy dziadek nabył  
w Warszawie mieszkanie.

Dziadek znany był z roztargnienia. Zaraz 
po przybyciu do stolicy, zostawił w taksów-
ce, którą jechał z Dworca, walizkę z całą go-
tówką przeznaczoną na zakup mieszkania.  
Następnego dnia ustawił się w kolejce 
do Biura Rzeczy Znalezionych, znajdują-
cego się w kamienicy przy placu Zawiszy.  
Bezpośrednio przed nim stał pan trzymający 
jego zagubiony bagaż. Pan był taksówkarzem 
z postoju na Głównym, niewścibskim – nie 
sprawdził zawartości walizki.



25

Marek Borchert – „najstarszy” – jak sam o sobie 
mówi – „działający” przewodnik po Warszawie, 
jogin, podróżnik. Prowadzi bloga z historiami, 
które są „bezwstydnie krótkie”.

Marek Borchert 

Zróbmy mały eksperyment. Połączmy liniami 
najdalej wysunięte na północ (Kinnarodden 
w Norwegii) i południe (Gavados na Krecie) 
punkty Europy. To samo zróbmy z Cabo da 
Roca (zachodni kraniec Europy) oraz z pewnym 
miejscem w górach Uralu (wschodni kraniec 
kontynentu). Co się wtedy stanie? Linie przetną 
się w Warszawie. Tak przynajmniej wyczytałem 
w National Geographic.

Opisane miejsce przecięcia znajduje się na pla-
cu Teatralnym i jest tam zaznaczone białym 
słupkiem otoczonym piękną, kutą balustradą. 
Położenie geograficzne tego punktu wynosi: 
52 stopnie, 14 minut i 40 sekund na północ 
od równika oraz 21 stopni, 0 minut i 42 sekun-
dy na wschód od południka zerowego, prze-
biegającego przez obserwatorium astrono-
miczne w Greenwich pod Londynem. A jednak 
niektórzy twierdzą, że jest to środek Europy.  
Jak to możliwe?

Kiedy wyznaczano go w roku 1880, Państwo 
Polskie nie istniało. Warszawa znajdowała się 
na rubieżach imperium rosyjskiego, jako stolica 
prowincji zwanej Krajem Przywiślańskim. Spo-
sób określania długości geograficznej wzglę-
dem Greenwich nie był jedynym znanym i uzna-
wanym wtedy systemem. Astronom Struve 

twierdził, że południk zerowy przebiega przez 
obserwatorium astronomiczne w Pułkowie pod 
Petersburgiem. I tak też zostało wyznaczone po-
łożenie geograficzne miejsca, gdzie znajduje się 
stołeczny słupek. Głoszący tę wieść, wygrawero-
wany w języku rosyjskim napis, został niestety 
skuty na fali entuzjazmu z odzyskania niepod-
ległości w roku 1918.

Za czasów Władysława Gomułki, z okazji od-
budowy Teatru Wielkiego, umieszczono w tym 
miejscu tablicę informacyjną „w systemie Gre-
enwich”. Już jej tu nie ma. Zniknęła podczas 
ostatniego remontu. Nie wiadomo, czy usunięta 
przez ekipę remontową, czy skradziona przez 
zbieraczy złomu…

Konkurencja do miana środka Europy jest jed-
nak duża. Według Szymona Antoniego Sobieraj-
skiego centrum naszego kontynentu znajduje 
się w miejscowości Suchowola koło Białego-
stoku. Z kolei z obliczeń francuskiego badacza 
Jean-George’a Affholdera wynika, że mieści 
się ono w pobliżu Wilna. Istnieje jeszcze kilka-
naście innych punktów uważanych za środek 
Europy. W Austrii, na Białorusi, w Czechach, Es-
tonii, na Litwie, w Niemczech, Polsce i Rumunii, 
na Słowacji, w Słowenii czy wreszcie na Ukra-
inie…

Wielość środków Europy wynika z kontro-
wersyjnego przebiegu granicy Europa-Azja. 
Do jakiego kontynentu należą Islandia, Azory 
czy Madera? Jak zaklasyfikować rosyjskie wyspy 
leżące na szelfie kontynentalnym Europy? Jedno 
wiemy na pewno: jeden ze środków znajduje się 
w Warszawie.
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Jest miejsce na warszawskiej Woli, gdzie czas 
wstrzymał oddech. Odrapany mur wzdłuż uli-
cy Prądzyńskiego obejmuje żelazną, pordze-
wiałą bramę. Wszystko co po drugiej stronie, 
a co stworzone ręką ludzką, jest tu rude. To bu-
dynki dawnej Gazowani Miejskiej, a wśród nich 
najokazalsze – dwa cylindryczne zbiorniki. Mówi 
się o nich – warszawskie Koloseum. Są unika-
tem na skalę światową, a ich historia zaczyna 
się w 1888 r., gdy Wola jest jeszcze podwarszaw-
ską wioską. W zachodzącym słońcu odbywa się 
tu rudo-rdzawy spektakl.

Kilka lat temu często bywałam w sąsiedztwie 
Gazowni. Potrzebne mi przerwy spędzałam 
na przylegającym do zabudowań skwerze im. 
A. Pawełka. Wyobrażałam sobie wtedy, jakie 
to mogłoby być przeżycie stanąć w pustym 
wnętrzu jednego ze zbiorników. Zieleń skwe-
rowych drzew trzepocząca liśćmi, stawała się 
metaforą gry światła i cienia. Kruszące się cegły 
w rudych odcieniach, choć każda inna, układały 
się starannie w całość. Szczerbate otwory okien-
ne przypominały niezagojone rany. Zapach hi-
storii i duchy budowniczych, ich rozmowy dud-
niące wewnątrz – o czym były wówczas, w XIX 
wieku? Po skończonej dyskretnej pogadance 
z cegłami, wracałam z przerw.

Z cegłą jest jak z mozaiką – jeden element na-
biera znaczenia, gdy staje się częścią całości. 
Ożywiony dotykiem ludzkiej ręki, wprawiony 
w ruch, puszczony w bieg historii. Staje się 
np. gazownią. Albo murem, co w określonym 
miejscu spotyka się z pordzewiałą bramą strze-
gącą tajemnic z przeszłości. Wspólnie tak sobie 
milczą, o romantycznej epoce rewolucji przemy-
słowej. Jestem jej bardzo ciekawa.

Nie mieszkam na co dzień w Warszawie, ale my-
ślę o niej, jak o mojej stolicy. Heroiczne i roman-
tyczne – tak czuję to miasto, a głębiej, po pro-
stu ludzkie. Fragmenty ze zdobytych w czasie  
odwiedzin „cegiełek”, dokładam do mojego  
„obrazu o Warszawie”.
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Na początku nie wiedziałam, kto jest klientem 
a kto baristą.

Wokół lady zebrało się kilka osób. Sypało aneg-
dotami, żartami, ktoś kogoś klepał przyjacielsko 
po plecach. W kącie pod ścianą jakaś para robi-
ła prasówkę. Zatopieni, każde w swoim tytule, 
co chwilę podrzucali sobie zadziwienie światem. 
Tuż obok siedziały długowłose licealistki. Szpe-
rały w książkach, zawieszały się na ekranach 
swoich cienkich jak listki, notebooków albo 
z chichotem zerkały w stronę profesora, scho-
wanego za wielką płachtą gazety na drugim 
końcu lokalu. Jedynie wysuwająca się spod pa-
pieru ręka, szukająca po omacku filiżanki espres-
so, świadczyła o tym, że wciąż jeszcze tam jest.

Poza tym, co chwilę ktoś wchodził na małą 
czarną, może na kilka stron książki. Posiedział, 
zamieniał parę słów albo przyklejał się do wła-
snych myśli. Niby mieli krótką przerwę, ale ten, 
kto zerknął na ladę ze słodkim i słonym musiał 
zahaczyć o napis: „czasami jest szybciej, gdy się 
robi wolniej”. Byli też tacy, co wpadali z impe-
tem, wpuszczając do środka zimowe jęzory po-
wietrza, chwytali kawę, kanapkę i biegli dalej. 
Wszyscy zdawali się być tam u siebie. Brakowało 
im tylko kapci i własnego kubka.

Lokalna synergia i zajawka kawą – odpowiadają 
Magda i Konrad, kiedy pytam ich o to, co two-
rzy to miejsce. Nazwa lokalu pochodzi od zna-
nego, XIX-wiecznego zabytku, znajdującego 
się na Starej Ochocie, zaprojektowanego przez 
Williama Lindleya. Niegdyś mieściła się tutaj 
pralnia chemiczna. Kiedy ją zamknięto, okazało 
się, że lokal należy do miasta. Wygrali przetarg. 
To było 7 lat temu.

Podczas naszej rozmowy okazuje się, że mimo 
mojej wieloletniej zażyłości z kawą, niewiele 
o niej wiem. Tego, że jej bukiet smakowy po-
trafi być bogatszy od wina. Że najlepsza kawa 
powstaje krótko po wypaleniu jej ziaren. Ich 
kawiarnia, jako jedna z pierwszych, zapocząt-
kowała tak zwaną „trzecią falę kawy” skupiającą 
się na slow coffee i alternatywnych metodach 
przyrządzania naparu.

Opowieść Magdy co chwilę przerywają kolejne 
powitania stałych bywalców. Pana od espresso, 
który każdą wypitą filiżankę przelewa później 
na bloga, pani dziennikarki albo sąsiada zza 
rogu. I jeszcze kogoś z odległej dzielnicy, kto 
po przeprowadzce, wciąż tęskni za gęstym, 
czarnym trunkiem, który ktoś jeszcze inny 
przywiózł w prezencie z drugiego końca świata.
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Możesz codziennie mijać bezwiednie coś, 
od czego następnym razem nie będziesz mógł 
się oderwać. Taki właśnie jest Universam Gro-
chów. Od momentu jego powstania zmieniło się 
tam niewiele. Obsługa dwóch działów handlo-
wych PSS Społem, od ponad 37 lat, jest wciąż 
taka sama.

Przekroczenie progu domu towarowego roz-
poczyna podróż w czasie. Znajdujemy się teraz 
w okolicy lat 90-tych. Tutaj możemy dostać 
wszystko. Wiecie, co jest najlepsze? Nie musimy 
się szczypać, żeby zobaczyć, że to wcale nie jest 
sen. Pisane odręcznie plakaty reklamowe, wy-
wieszony kalendarz imienin na dzień dzisiejszy. 
Z głośników słyszymy ogłoszenia sprzedawców 
okolicznego bazaru oraz reklamy pawilonów. 
Na piętrze możemy kupić ceratę w 14 różnych 
wzorach, na parterze zjeść w jednym z barów 
Spółdzielni Spożywców – Astoria.

To właśnie tutaj, między alejką z napojami, 
a mąką, miały miejsce wystawy m.in. moich 
palemek wielkanocnych. Regały te, w mojej 
pamięci, nie zmieniły swego miejsca od 18 lat. 
Świetlówki tak samo skrzą się ponad głową.

W tej modernistycznej bryle, wartości dawno już 
zapomniane, funkcjonują nieprzejęte panują-
cym zobojętnieniem na nie. Rąbane siekierą 
kości na dziale mięsnym, trzeszczą uginając się 
pod naciskiem ostrza.

Wiecie, co jest najgorsze? To, że tego miejsca 
rzeczywiście „jutro” może już nie być. Ale na ra-
zie pozostaje rachunek do zapłacenia przy kasie 
– Oranżada tradycyjna Olszynka za 1,20 pln.
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Obrazek pierwszy  
Miejsce: Łazienkowa alejka. 
Czas: Poranek, kwietniowy.

Biegiem do domu. Brzuch burczy o śniada-
niu. Po drodze, chwila zatrzymana. Burczeniu 
wbrew. Duże kółko. Potem mniejsze. I mniejsze. 
Aż do obrotów wokół własnej osi. I znów duże 
kółko. Mniejsze. I mniejsze. Obrót wokół własnej 
osi. W kałuży tańczy jeż! Nie wiem, czy oczom 
wierzyć. A jednak! Derwisz kolczasty.

Obrazek trzeci  
Miejsce: Sieleckie zakamarki. 
Czas: Wieczór, październikowy.

Porządki. Deszcz w parapet stuka. Stuka?  
Niebo schodzi na ziemię! Wychodzę niechętnie.  
Ze śmieciami. I zostaję. Jakoś tak. Z kałuży w ka-
łużę. Z deszczem taniec ochlapaniec. Mokry cały 
do domu wracam. Stuka serce. Lekcje jeża i Jana 
nie poszły w las, w kałużę wejść wolały. Przed 
papierem się kłaniam. Kredką piszę. Chodze-
nie po kałużach jest chodzeniem po chmurach  
trochę.

Obrazek drugi  
Miejsce: Ulica Próżna.  Jeszcze bez makijażu.
Cegły wystają jej z butów. 
Czas: Czerwiec. Chwila po deszczu.  
Ciepłym, burzowym.

Zapach rozgrzanego chodnika unosi się w po-
wietrzu.  Wiadomość od Jana: Spadł deszcz. 
Chyba wejdę w kałużę. Ja też! Ja też chcę!  
Drogi Jan. Ile w nim zachwytu. I chłopięcego 
łobuzerstwa w oku, choć włosy już pięknie  
posrebrzane.
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Z czasów dzieciństwa pamiętam taką uroczą 
cukiernię, w której zawsze była kolejka i prze-
pyszne babeczki sernikowe z polewą czekola-
dową. I najlepsze „sokoły” w całym świecie. Aha, 
„sokoły” to takie trójkątne, lekkie bezy z kremem 
kawowym w środku. Po prostu majstersztyk!

Cukiernia znajdowała się w bramie, blisko 
nieistniejącego już Teatru Nowego, z którego 
niegdysiejszych drzwi wyzierają dziś kasy skle-
powe znanej, ekspresowej sieciówki. Cukiernia 
była „po schodkach”, malutka, na 4-5 klientów. 
Dzieciaki czekały na dorosłych śliniąc się pod 
drzwiami. Cukiernię prowadziły starsze pa-
nie, a ich ciasta i torty miały nieziemski smak. 
Niedaleko cukierni, po drugiej stronie ulicy  
Puławskiej, na ścianie jednej z kamienic  
widnieje napis:

Pamiętam ten napis ze szczenięcych lat, kiedy 
wpadaliśmy do cioci na imieniny i na te ciastka 
z cukierni. Przyznaję szczerze – nie rozumiałam, 
co tam jest napisane. Wtedy był to napis brzyd-
ki, szpecący kamienicę… a dziś – historia.

Napis umieścili saperzy Wojska Polskiego, 
podczas akcji rozminowywania Warszawy - 
w 1945 roku. Cukierni po schodkach już nie ma,  
ale napis się zachował, można go znaleźć na uli-
cy Narbutta, na ścianie jednego z budynków.  
Chroni go tafla szkła.
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Anai - przybysz z innego miasta. Jeździ warszawskim 
metrem ostatnie 9 lat – prawie codziennie. Trasy najpierw 
z Kabat do Centrum, ostatnio ze Starych Bielan do Służewia.

Plątanina twarzy ludzi, idziesz ulicą, mijasz ich 
i nie widzisz kim są. Dopiero, gdy siadasz – usa-
dawiasz się w metrze na pół godziny swojej co-
dziennej podróży do pracy, widzisz twarze. Nie 
ma na co patrzeć – za oknem czerń. Możesz czy-
tać książkę, grać w gry na komórce, przysypiać. 
Ale to, co jest najbardziej fascynujące, to patrzeć 
na innych ludzi.

Dość często siadam i się gapię na innych. A inni 
na mnie. Czasem ukradkiem, niby niechcący 
ślizgam wzrokiem, udając że tak naprawdę nie 
patrzę. A czasem tak po prostu, bez kamufla-
żu, się gapię. Nie zawsze jest na kogo patrzeć. 
A czasem jest ktoś, tuż obok mnie, kto olśniewa 
czymś. Sprawia, że nie mogę oderwać wzro-
ku – bo właśnie otwiera się przede mną nowy  
inny świat.

Okrągły, wielki czarnoskóry w towarzystwie 
dwóch bardzo szczupłych. Chętnie bym im zro-
biła zdjęcie. Nie zrobiłam.

Brzydcy kochankowie. I tacy niesamowicie pięk-
ni w delikatnych gestach, czułości, miłosnych 
spojrzeniach. Znikła ich fizyczna brzydota. Mnie 
otworzyło się serce, zmiękło.

Młoda, okrągła mniszka i jakiś pan. Złapałam 
ich w momencie, gdy się śmiali w onieśmie-
leniu. Było ciasno – może pan niechcący do-
tknął mniszki albo się o nią otarł. Wstydliwy 
rumieniec na jej twarzy i śmiech. Przez chwilę.  
Potem spoważnieli obydwoje. Można poświę-
cić swoją seksualność Bogu, ale ona i tak w nas 
jest. Żywa, ujawniająca się w najmniej oczeki-
wanych momentach.

Szczupły, wysoki mężczyzna o pociągłej twa-
rzy, ostrych rysach i niesamowicie smutnych 
oczach. Pierwsze skojarzenie: gotyk. Długie 
włosy, skórzana szeroka bransoleta na ręku – 
„pieszczocha”. Słuchawki na uszach. I te niesa-
mowicie smutne, pełne bólu oczy – patrzące 
gdzieś w bok, zasłuchane. Nie mogłam ode-
rwać wzroku od tych obolałych oczu. Oczy tor-
turowanego. Widział mnie – czasem ślizgaliśmy 
się po sobie wzrokiem. Potem patrzył w bok, 
jakby pozwalając się obserwować. Prawie 
mnie zahipnotyzował, ale spokojnie wysiadłam 
na swojej stacji.

Za każdym razem, gdy wsiadam do metra – 
chciałabym mieć na kogo patrzeć. Nie myślę 
o tym, ale tak jest. Podświadomie czekam 
na te szczególne przejazdy, gdy zatrzymuję 
się na chwilę i kogoś – w szczególny sposób 
– spotykam. Tak – to są spotkania. Spotkania 
mniej lub bardziej samotnych ludzi mieszka-
jących w wielkim mieście, zabieganych w swej 
codzienności. Czasem są to jedyne ważne spo-
tkania w ciągu dnia. Olśnienia.
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Ania Piwowarska – w ramach projektu Autentyczny Copywri-
ting pisze i podpowiada, jak pisać o sobie. Mieszka w Krakowie. 
Warszawa jest dla niej miastem egzotycznym. Poznaje ją we 
fragmentach i opowieściach.

 nieco obdrapanej ulicy, w nieco  
obszarpaną bramę – bo tam cud.

Cud, miód i figurka. Szatę ma jaskrawą i żółto 
- czerwoną – nieco tylko nadjedzoną czasem. 
Włosy ma ogniste i wąsy. A wzrok opuszczony.

I stoi ta figurka pośrodku obdrapanego po-
dwórka, gdzie gazety udają szyby, gdzie raz 
porzucone cegły na wieczność spoczywają, 
gdzie zapach kapusty miesza się z zapachem 
moczu, a wszystko przyprawione kwaśnym 
winnym octem w butelce. Kontenery na śmieci 
otaczają ją. A przy figurce tulipanów dwa bu-
kiety. Świeże. Pachnące. Jak nie z tego świata. 
Wczesną wiosną, gdy na drzewach ledwie pąki 
– takie tulipany to powiew wiosny. I powiew luk-
susu. Kto zaprowadził ten luksus w tym miejscu? 
A z drugiej znowu strony – kto przyozdobił fi-
gurkę kontenerami śmieciowymi?

Dwa bukiety tulipanów. Dwa kontenery.  
Trochę poezji. Trochę prozy życia. Śmieci też 

trzeba przecież gdzieś wyrzucać. To dlaczego 
nie pod figurką? A figurka pośrodku. Ze wzro-
kiem spuszczonym. Niby cicha. Ale w stroju 
krzykliwym.

Wyc h o d z ą ce  n a  w i e r zc h  s z w y  ś w i at a , 
objawiają się znienacka i w miejscach niespo-
dziewanych – jak to praskie podwórko.
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Ewa Jachowska – nie jest warszawianką, 
a jednak bardzo dużo czasu spędza w tym 
mieście. Tu pracuje, ma przyjaciół i znajo-
mych, bawi się, eksploruje.

Zapewne wszyscy znają legendę o Warsie i Sa-
wie, i wiedzą, że postać pięknej Syreny stała się 
herbem miasta. Dla mnie stała się swego rodza-
ju… obsesją.

Jesienią 2013 roku inicjatywa  „Na warszawskich 
papierach” ogłosiła konkurs pt. „Miłośnik War-
szawskich Syrenek”. Konkurs polegał na odnale-
zieniu, jak największej liczby syrenek w mieście 
i udokumentowaniu znalezisk w formie zdję-
cia. Niemal wszyscy znają Syrenkę ze Starego 
Miasta, czy tą znad Wisły. Sugerowano jednak, 
że jest ich znacznie więcej.

Zaczęłam się rozglądać i polować na Syrenki. 
Wpadłam w amok. Biegałam po mieście w po-
szukiwaniu Syrenek. Okazało się, że są wszędzie. 
Na fasadach kamienic, szyldach, okuciach sta-
rych bram, mostach, wiaduktach, jako logo firm, 
ilustracje w książkach, graffiti na murach. Duże 
i małe, piękne, a czasem kiczowate. Wręcz ciężko 
znaleźć miejsce bez Syrenek.

Najważniejszą odznakę „Miłośnika Warszaw-
skich Syrenek” zdobyłam błyskawicznie. 
W związku z tym organizatorzy specjalnie dla 
mnie podnieśli poprzeczkę i ustanowili na-
grodę specjalną. Pomyślałam – „To chyba się 
nie uda”, ale musiałam spróbować. Ku swoje-
mu zaskoczeniu odnalazłam ponad 200 Syre-
nek i wiem, że to nie są wszystkie.

Polując na Syrenki spotkałam mnóstwo 
ludzi, którzy pytali: „Po co to robię? Dla-
czego?”, a ja im opowiadałam o Syrenkach. 
Był to dla mnie czas wielu sympatycz-
nych spotkań i pozytywnej energii. Mimo, 
że konkurs dawno się zakończył, ja dalej 
snując się po mieście wypatruję Syrenek.  
I znajduję kolejne.
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K. – miłośniczka warszawskiej Pragi, 
mieszkanka Targówka.

Warszawa. Pewien poniedziałek. Jest pięknie, 
upalnie, świeci słońce. Długo wyczekiwane spo-
tkanie. Uśmiech nie schodzi mi z twarzy.

Mam ochotę na spacer. Pójść uliczkami prosto 
na Plac Grzybowski. Jedno z moich ulubionych 
miejsc w Warszawie. Plac klimatyczny, przytulny, 
cichy, choć w samym centrum wibrującego mia-
sta. Niegdyś był wielkim, tętniącym życiem pla-
cem targowym o wdzięcznej nazwie „Grzybów”. 
Dziś otoczony wysokimi, szklanymi wieżowcami, 
stanowi wyjątkowy punkt na mapie żydowskiej 
historii Warszawy.

Na szczególną uwagę zasługuje kamieni-
ca na rogu ulicy Próżnej, pod numerem 14.  
Patrząc w górę widzę opuszczoną, brudną ruinę, 
którą nikt by się nie zainteresował. Ale ta wła-
śnie ruina mnie przyciąga, a jej tajemniczość 
i zagadkowość intrygują. W każdym jej oknie 
widnieją ogromne fotografie Żydów, którzy 
mieszkali tu przed wojną. Realistyczne, szare 
zdjęcia doskonale komponują się z surową, 
czerwoną cegłą. Kamienica, jako jedna z nie-
licznych budowli, przetrwała likwidację Małego 
Getta, a w jej wnętrzu zachowały się piece kaflo-
we i wanny po dawnych właścicielach. Z pozoru 
zwykła budowla, a tyle w niej majestatu. Ilekroć 
bywam w tym miejscu, zachwyca mnie tak 
samo. Zresztą sama Próżna to wyjątkowa histo-
ria. Spacerując wzdłuż ulicy nie sposób oderwać 
wzroku od starych, zniszczonych i obdrapanych 
ścian budynków. Ma się wrażenie jakby nadal 
żyły przeszłością, duchem czasu.

Tego dnia, gdy zmierzaliśmy wprost na spotka-
nie z moją ulubioną kamienicą, zaskoczyła nas 
burza. Uciekając przed nagłą ulewą, zgubiliśmy 
się. Schowaliśmy się na jednym z podwórek, 
pod bardzo dużym drzewem. Moknąc, czekali-
śmy dobre 30 minut, a może godzinę. Nie zwra-
całam uwagi na upływający czas.

Teraz, ilekroć jestem w tej okolicy, uśmiecham 
się pod nosem do ważnych dla mnie wspo-
mnień.

Tamtego czerwcowego dnia, wracając do domu 
przemoczona od czubka głowy po palce stóp, 
nie mogłam być bardziej szczęśliwa. Wiedzia-
łam, że mam już swoje, wyjątkowe miejsce.  
Pewien detal. Pewną historię.
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