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pogoda ładna
nudne pocztówki z polski
z kolekcji mikołaja długosza

lovely weather
boring postcards from poland
the collection compiled by mikołaj długosz

http://nudnepocztowki.blog.pl

już w księgarniach>>>
already in bookstores>>>

ha!art, 2006

Na tych zdjęciach nie ma zabytków ani słynnych 
budowli: są za to nagłe estetyczne olśnienia 
i fenomeny, zobaczone w miejscach, które 
lekceważmy zbyt często jako zwykłe. Tymczasem 
Warszawa składa się niemal wyłącznie z takich 
„zwykłych” miejsc – Gomulicki pokazuje, że są one 
piękne.
Stach Szabłowski, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Do not expect to find pearls of architecture on 
these photographs, nor celebrity edifices. Instead, 
expect moments of sudden aesthetic revelation 
and phenomena observed in places which we so 
easily dismiss as ordinary. Let us not disregard that 
Warsaw consists almost entirely of such ‘ordinary’ 
places – and that they too, can be beautiful.
Stach Szabłowski, Center for Contemporary Art Zamek Ujazdowski, Warsaw

wkrótce w księgarniach / comming soon

Maurycy Gomulicki W-WA
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WArSZAWA
To miasto jest złożone w Photoshopie – usłyszeliśmy kiedyś 
od znajomej architektki z Barcelony.  Dowodem praca Kobasa 
Laksy (www.kbx.pl) z 2004 roku. 

WArSAW
This city has been pieced together in Photoshop, an archi-
tect friend from Barcelona once said. Evidence of this can be 
seen in Kobas Laksa’s (www.kbx.pl) work from 2004
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POSKLEJANE MIASTO

Warszawa składa się z wielu warstw. 
Co kilka, kilkadziesiąt lat przybywa 
nowa, któraś jest niszczona, któraś 
odsłaniana. Despoci i przedsiębiorcy, 
komuniści i faszyści, moderniści 
i konserwatyści – wszyscy kształtowali 
to dziwne miasto. Pionierska werwa, 
duch zmiany i przedsiębiorczości 
przyciągają tu od wieków ambitnych, 
zdolnych i energicznych ludzi z całej 
Polski.

THE CUT-AND-PASTE CITY

Warsaw is made up of many different 
layers. From time to time, a layer is 
added, another layer is destroyed, 
and when the dust settles, yet another 
one is re-discovered. Dictators, 
businessmen, communists, fascists, 
modernists and conservatives all 
shaped this strange town in one way or 
another. The pioneering spirit, the aura 
of change and entrepreneurial mettle, 
has always drawn energetic people 
from all over the country to Warsaw. 
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N
iemniej ważna niż substancja jest w Warszawie pustka. Pustka po 
wyburzonych budynkach, wysiedlonych mieszkańcach, zaniechanych 
planach, niespełnionych ambicjach. Architekt Darek Hyc powiedział 
kiedyś: Najbardziej lubię Warszawę jako miejsce, gdzie bardzo dużo 
może się zdarzyć. Lubię ją za to, co się stanie. Stan zaniechania i nie-
dokończenia sprawił też, że Warszawa jest jedną z najbardziej zielo-
nych metropolii. Dwumilionowe miasto można przejść, właściwie nie 
wychodząc z parku, a środkiem leniwie płynie nieuregulowana rzeka. 
Tu znajdziesz ekskluzywny klub na ostatnim piętrze komunistycznego 
bloku, wielkie targowisko na stadionie, metro prowadzące do lasu, 
sztuczną palmę na głównym skrzyżowaniu i giełdę papierów warto-
ściowych w dawnej siedzibie partii komunistycznej. 

Aby pojąć i rozsmakować się w eklektycznym miejskim koktajlu, trzeba mieć dobrego przewodnika. 
Jeśli nie masz tu przyjaciół, którzy zaprowadzą cię do klubów rozsianych po zaskakujących miej-
scach, do galerii w prywatnych mieszkaniach, pokażą bramy i podwórka, możesz być zawiedziony, 
bo to, co najciekawsze, kryje się często za fasadami. Dlatego przygotowaliśmy Notes z Warszawy 
– Notes from Warsaw, a w nim to, czego nie znajdziecie w oficjalnych przewodnikach. 
Oto klucze do miasta, mamy nadzieję, że nigdy nie będziecie chcieli ich zwrócić.

Więcej informacji i miejsce na wasze 
notatki z Warszawy na
http://notesfromwarsaw.blogspot.com

H
istoria – w wielkim skrócie: Warszawa została założona w XIV 
wieku jako niewielka osada handlowa nad rzeką (jej zasięg wyznacza 
dziś Stare Miasto). W XVI wieku jej znaczenie polityczne wzrosło, gdy 
dzięki centralnemu położeniu wyznaczono tu miejsce, gdzie szlachta 
zbierała się, by wybrać króla. W 1596 król Zygmunt III Waza (z pocho-
dzenia Szwed) przeniósł tu z Krakowa swój dwór i tę datę uznaje się 
za moment przeniesienia do Warszawy stolicy Polski. Pod koniec XVIII 
wieku Warszawa przeżyła rozkwit kulturalny i gospodarczy, a w 1791 
uchwalono tu pierwszą europejską konstytucję (drugą na świecie po 
amerykańskiej), ale wkrótce nastąpiły rozbiory Polski i miasto przy-
padło najpierw Prusom, a w latach 1815-1916 podlegało rosji. Mimo 
represji politycznych nastąpił wtedy najszybszy rozwój Warszawy, 

związany z rewolucją przemysłową. W przeddzień I wojny światowej jej ludność po raz pierwszy 
osiągnęła milion. W 1918 Warszawa stała się na powrót stolicą niepodległej Polski i rozpoczęto 
przebudowę industrialnego boomtown w monumentalną metropolię. Plany pokrzyżowała II wojna 
światowa. Zniszczeniu uległo ok. 80 % zabudowy, a ludność skurczyła się z 1,2 miliona w 1939 do 
120 tysięcy w 1945 roku. 

Warszawa 2007: ludność – w granicach adm.: 1,7 miliona, aglomeracja (metro area) – 2,5-3,0 (zależ-
nie od źródła i przyjętego klucza), największe miasto i stolica Polski.

N
o less important than the substance of the city, is the vast emptiness. 
The city is pockmarked by demolished buildings, destroyed communi-
ties, cancelled plans, and unfulfilled ambitions. The architect Darek 
Hyc once said: I most like Warsaw for all the things that could have 
happened or could happen, for its future. The unfinished buildings 
and abandoned projects mean that Warsaw is one of the greenest cit-
ies in the world. You can walk across this city of 2 million without 
ever really leaving a park. Splitting the city in half is a lazily flow-
ing unregulated river. In Warsaw you can find exclusive night clubs 
on the top floor of communist-era tower blocks, an Asian bazaar in a 
soccer stadium, a one-line underground that terminates in a forest, a 
faux-palm tree in the center of a downtown intersection, and a stock 

market in the former communist-party headquarters.
 
However, you need a good guide to appreciate fully the taste of this eclectic urban cocktail. Without 
a friend to take you to the clubs scattered in the most surprising of places, to the galleries in the pri-
vate apartments, to the courtyards and backyards…you might end up a bit disappointed.  In Warsaw 
the best is often hidden behind the scenes.  We have put together this edition of Notes from Warsaw 
to bring you everything you won’t find in the conventional guide books. You’ve got the keys to the 
city, and we hope you won’t ever want to give them back. 

More information and space for your 
notes from Warsaw: 
http://notesfromwarsaw.blogspot.com

A
bbreviated history – founded in the 14th century as a small commercial 
community by a river (more or less within the boundaries of the current 
Old Town). The city’s political importance grew in the 16th century when 
it was designated the site where the nobles assemble to choose the king 
(Poland’s throne was elected, not inherited). In 1596 Sigismund III Vasa (a 
Swede by descent) moved his court from Cracow to Warsaw, and this was 
taken to mean the capital moved as well. The late 18th century was War-
saw’s golden age, and in 1791 Warsaw was where the 1st written European 
constitution (and the second in the world after the American constitution) 
was drafted. The neighbors were not too happy about this, and Poland 
got divided up; Warsaw was incorporated into Prussia, and then from 
1815-1916 was in the russian Empire. In spite of political repression, 

Warsaw experienced considerable development during the industrial revolution, and by WWI had in 
excess of 1 million inhabitants. In 1918 Warsaw was again the capital city of independent Poland and 
started its transformation from an industrial boomtown and a monumental metropolis.  WWII got in 
the way, as did 80% of the city’s buildings, which were subsequently destroyed, and the population 
dropped from 1.2 million in 1939 to 120,000 in 1945. 

Warsaw 2007: population – city: 1.7 million, metro area – 2.5-3.0 million (depending on source and 
scope). Poland’s capital and largest city. 
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Czy odwiedza Pan(i) takie miejsca jak muzea, 
galerie lub inne miejsca związane ze sztuką?
Tak, co najmniej raz na rok – 43,9 %
Tak, rzadziej niż raz na rok – 34,7 %
Nie, nigdy – 21,4 %

Czy interesuje się Pan(i) sztuką?
Zdecydowanie tak – 18,4 %
Raczej tak – 37,6 %
Trudno powiedzieć – 1,2 %
Raczej nie – 35,0 %
Zdecydowanie nie – 7,8 %

Czy interesuje się Pan(i) sztuką tworzoną współcześnie?
Zdecydowanie tak – 15,7 %
Raczej tak – 38,2 %
Raczej nie – 31,1 %
Zdecydowanie nie – 11,8 %
Trudno powiedzieć – 3,2 %

Badanie Opinie Warszawiaków o projektach budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej zostało zrealizowane 
przez Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 
Sondaż przeprowadzono 26-28 lutego 2007 na reprezentatywnej próbie mieszkańców Warszawy  
w wieku 15 lat i więcej, liczącej 500 osób.

WITAMY W WArSZAWIE 
NAJbArDZIEJ KULTUrALNEJ 
STOLICY W OKOLICY!

Dowodem niech będą intrygujące badania statystyczne prze-
prowadzone przez powstające w Warszawie Muzeum Sztuki No-
woczesnej. Jak z nich wynika, aż 78,6 % mieszkańców Warsza-
wy odwiedza muzea, galerie i inne miejsca związane ze sztuką 
przynajmniej raz w roku, 56 % interesuje się sztuką, 53 % sztu-
ką nowoczesną. Nie dowiedzielibyśmy się o tym, gdyby Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej nie ogłosiło wyników konkursu ar-
chitektonicznego na projekt budynku. Wygrała propozycja 
szwajcarskiego projektanta Christiana Kereza, która także zo-
stała poddana badaniom. Ale to już zupełnie inna historia.

Więcej na www.artmuseum.waw.pl

Do you visit places such as museums, galleries, 
or other places connected with art?
Yes, at least once a year – 43,9 %
Yes, less than once a year – 34,7 %
No, never – 21,4 %

Are you interested in art?
Absolutely yes – 18,4 %
Rather yes – 37,6 %
Hard to say – 1,2 %
Rather not – 35,0 %
Absolutely not – 7,8 %

Are you interested in contemporary art?
Absolutely yes – 15,7 %
Rather yes – 38,2 %
Rather not – 31,1 %
Absolutely not – 11,8 %
Hard to say – 3,2 %

The survey The opinion of Varsovians on the projects of the building of the Museum of Modern Art has 
been conducted by the Center of Public Opinion (CBOS) on the request of the Museum of Modern Art in 
Warsaw. The survey has been conducted on February 26-28, 2007 on a representative group of 500 
Varsovians between the ages of 15 and more.

WELCOME TO WArSAW 
THE MOST CULTUrAL CAPITAL 
IN THE NEIGHbOUrHOOD!
Let the proof for this be the intriguing statistic survey con-
ducted by the newly established Museum of Modern Art in 
Warsaw. According to the statistics, 78,6 % of Varsovians vis-
it museums, galleries, and other places connected with art at 
least once a year, 56 % are interested in art, 53% in modern art. 
We would never have known this if the Museum of Modern Art 
had not announced the results of the architectural contest for 
the project of its building. The design of the Swiss architect 
Christian Kerez, which was also the subject of a survey, has 
won the first prize. But this is another story.

Read more on www.artmuseum.waw.pl
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Museum of Modern Art will be built in the very centre of the city, between the Palace of Culture and 
ul. Marszałkowska – one of the main streets. It will be the first large museum building constructed in 
Warsaw since the 1930s, when the National Museum was opened.
Here are the first renderings of Christian Kerez’s design – a general view and the vaulted ceiling of 
the main exhibition hall on the top floor which will cover an area of about 1 hectare.

Pictures: courtesy of the Museum of Modern Art

Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstanie w samym centrum, między Pałacem Kultury i Nauki a ul. Mar-
szałkowską. będzie pierwszym dużym budynkiem muzealnym wybudowanym tu odkąd w latach 30. 
otwarto Muzeum Narodowe.
Oto wizualizacje zwycięskiego projektu Christiana Kereza – widok ogólny i sklepienia głównej hali 
wystawowej na ostatnim piętrze, która zajmie powierzchnię około 1 hektara.

Ilustracje: dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej
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Warszawę, oprócz biznesmenów  
i zwykłych turystów, których 
interesują głównie Chopin  
i zabytki, odwiedzają goście ciekawi 
niestandardowych atrakcji. Wielu 
z nich – architektów, grafików, 
dziennikarzy – oprowadzał 
Grzegorz Piątek – również 
architekt i dziennikarz, związany 
z miesięcznikiem „Architektura-
murator”

Co jest prawdziwym warszawskim turystycznym hitem?
Przybysze z Zachodu szukają tego, co dla nich egzotyczne, komunistycznych smaczków, odrobiny 
brudku i zacofania. Często chcą oglądać bloki – to jest to, co kojarzą choćby z Dekalogu Krzysztofa 
Kieślowskiego, stereotypowe wyobrażenie na temat dawnego bloku wschodniego. Do legendy prze-
szła grupa studentów architektury z zachodnich Niemiec, którzy wynajęli mieszkanie w bloku i potem 
napisali artykuł o tym, jak cudownie w nim mieszkać, że dzięki cienkim ścianom można uczestniczyć 
w życiu sąsiadów, że zachodzi tam interakcja społeczna, której nie znają z nudnego, bezpiecznego  
i komfortowego Zachodu. Goście kojarzą też Pałac Kultury i Nauki. Wielu chce odwiedzić bazar na 
Stadionie Dziesięciolecia. Jestem zaskoczony jego sławą, bo przecież nikt go nie reklamuje.

In addition to the businesspeople 
and run-of-the-mill tourists, who 
are interested in mainly Chopin and 
the standard sites, Warsaw is visited 
by numerous guests interested in 
non-conventional attractions. Many 
of them, architects, journalists, 
graphic artists, have the pleasure of 
being shown around by the architect 
and journalist Grzegorz Piątek who 
works with the monthly magazine 
Architektura-murator.

What’s at the top of your hit list of Warsaw’s tourist attractions?
Visitors from the West generally seek the exotic, some of the old communist ambience, some dirt 
and backwardness. Often they want to see some of the jumbo tower blocks—the ones they recall 
from watching Krzysztof Kieślowski’s Decalogue, and they have their stereotypical views on the old 
East bloc. There is a legendary group of German students who rented an apartment in a pre-fab 
monstrosity in Warsaw, only to write an article about how wonderful it was to live there, that the thin 
walls made it possible to participate in one’s neighbors’ lives, that there are other forms of social 
interaction unknown in the boring, safe, and comfortable West. They generally know of the Palace of 
Culture and Science (Pałac Kultury i Nauki), that stalinist skyscraper downtown. Many wish to visit 
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A jak wyglądałaby polecana przez Ciebie wycieczka po Warszawie?
Na pewno szybko załatwiłbym Stare Miasto – jest malutkie i dość nieciekawe. Ważne jest tylko, 
by zdawać sobie sprawę, że po II wojnie światowej wybudowano je od nowa. Najciekawsze są tam 
schody ruchome z 1949 roku, prowadzące w dół z placu Zamkowego, które Moskwa podarowała War-
szawie. To taka namiastka moskiewskiego metra.
Kierując się na południe, warto obejrzeć zaprojektowany przez Normana Fostera biurowiec Metropo-
litan, otwarty w 2003 roku (pl. Piłsudskiego), narodową galerię sztuki Zachęta (pl. Małachowskiego, 
www.zacheta.art.pl) – choć stuletnia fasada sugerowałaby inaczej, często są tam dobre, przekrojowe 
wystawy polskiej sztuki współczesnej.
Obowiązkowo Pałac Kultury – widok z 30. piętra pozwala ogarnąć całe skomplikowane miasto, na 
parterze jest niesamowite, archaiczne Muzeum Techniki, które pokochają amatorzy retrokiczu  
i dziwnych maszyn oraz wszyscy duzi chłopcy, a od strony Świętokrzyskiej – Pałac Młodzieży z mo-
numentalnym basenem i ogrodem zimowym. 
Po drugiej stronie Alej Jerozolimskich kolejna ciekawostka techniczna – tajemniczy Fotoplastikon 
(Aleje Jerozolimskie 51, w podwórzu, www.fotoplastikon.stereos.com.pl), który działa nieprzerwanie 
od 1905 roku. 
W południowym centrum warto zobaczyć stalinowską dzielnicę MDM (Marszałkowska Dzielnica 
Mieszkaniowa) z monumentalnym placem Konstytucji i przytulnym placem Zbawiciela. Stamtąd nie-
daleko do CSW (Centrum Sztuki Współczesnej, Aleje Ujazdowskie 6, www.csw.art.pl) oraz do niesa-
mowitej ambasady holenderskiej (ul. Kawalerii 10, www.nlembassy.pl) projektu Erika van Egeraata. 
Można też zrelaksować się w zabytkowym parku w Łazienkach Królewskich.
Odważnych zabiorę na obiad do baru mlecznego, a bardziej delikatnych – do którejś z knajp w dłu-
gim budynku przy ul. Żurawiej 6/12 lub do Między Nami (ul. bracka 20).
Te okolice są też rajem dla miłośników architektury współczesnej i XX-wiecznej: z lat 30. jest Mu-
zeum Narodowe, które przypomina architekturę nazistowskich Niemiec (Aleje Jerozolimskie 3, 
www.mnw.art.pl), i ekspresjonistyczna centrala banku BGK (Aleje Jerozolimskie 7), z 40. – Dom Partii 
– czyli monumentalna dawna siedziba partii komunistycznej (Aleje Jerozolimskie 5) i dawny Cen-
tralny Dom Towarowy (obecnie Smyk, ul. Krucza 50), a z końca 90. – postmodernistyczny gmach 
Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (ul. Książęca 4).
Jeśli jeszcze jest czas, warto zajrzeć na Powiśle – niegdyś najgorszą dzielnicę Warszawy, która odży-
wa dzięki życiu studenckiemu. Tam są najciekawsze kawiarnie, można odpocząć w ogrodzie na dachu 
Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Dobra 56/66), jednego z nielicznych nowoczesnych budynków, który 
kochają i zwykli ludzie, i krytyka architektoniczna, stamtąd popatrzeć na ikonę Warszawy – most 
Świętokrzyski, na Pragę – dzielnicę na drugim brzegu Wisły, a na deser zrobić sobie zdjęcie przy 
Świecących Różowych Jelonkach (Wybrzeże Kościuszkowskie/Lipowa) w parku nad rzeką. 

rOZMAWIAłA: MONIKA brZYWCZY

the Vietnamese-russian bazaar at the 10th Anniversary Stadium (Stadion Dziesięciolecia), which is 
utterly incredible as it’s not exactly the type of place that anyone is trying to promote. 

And what’s your recommended tour of the town? 
Definitely I’d do up the Old Town, but make it snappy as it’s small and dull. The place was rebuilt 
from scratch after WWII. The most interesting thing has got to be the escalator that was installed 
in 1949 as a gift from the city of Moscow to the inhabitants of Warsaw. It’s an ersatz ride on the 
Moscow metro. 
Heading south one should see the Metropolitan office building designed by Norman Foster and built 
in 2003 (pl. Piłsudskiego), the Zachęta National Art Gallery (pl. Małachowskiego, www.zacheta.art.pl). 
Don’t let the old facade fool you, this gallery features good retrospectives of contemporary Polish art.  
Next on the list of mandatory stops is the Palace of Culture and Science and the view from the 30th 
floor where you can take in the complexity of the whole city. The ground floor houses an amazingly 
archaic Museum of Technology (Muzeum Techniki) adored by lovers of retro kitsch and big machines, 
as well as grown men of all ages. Also on the ground floor, the Palace of Youth (Pałac Młodzieży) wing 
features a monumental swimming pool and a winter garden. 
Across Aleje Jerozolimskie there is another technical wonder in the form of the Fotoplastikon (Aleje 
Jerozolimskie 51, courtyard, www.fotoplastikon.stereos.com.pl) which has been in uninterrupted 
service since the day it opened in 1905. 
Moving down Marszałkowska to southern downtown we come upon the stalinist district of MDM 
(Marszalkowska Residential District), featuring both the monumental plac Konstytucji, and the 
cozy plac Zbawiciela. From here it is not far to the Center for Contemporary Art (Aleje Ujazdowskie 6, 
www.csw.art.pl), and to the outstanding Dutch Embassy (ul. Kawalerii 10, www.nlembassy.pl)  de-
signed by Erik van Egeraat.  I would also recommend a brief rest in łazienki Park. 
I usually take the bravehearted for lunch to a communist-era milk bar, and the more squeam-
ish to one of the small restaurants in the long building on ul. Żurawia 6/12 or to Między Nami 
(ul. bracka 20).  
This neighborhood is heaven for fans of modern architecture and in particular of the 1930s.  Here we 
have the National Museum which looks like much of the architecture of Fascist Germany (Aleje Jero-
zolimskie 3, www.mnw.art.pl), the expressionist headquarters of the BGK Bank (Aleje Jerozolimskie 
7). The 1950s brought us the Communist Party House (Aleje Jerozolimski 5) and the old Central De-
partment Store (currently Smyk, ul. Krucza 50). In the late 1990s a postmodernist Stock Exchange 
was built at ul. Książęca 4.
If we have any time left I would also recommend we take a look at Powiśle, at one time Warsaw’s 
worst district but one that is being regentrified due to students. It is here that we find the most 
interesting cafes; here we can relax in the gardens on the roof of the University Library (ul. Do-
bra 56/66), one of the few modern buildings loved by both normal people and architectural critics.  
From this perspective we can look out onto one of Warsaw’s icons the Świętokrzyski Bridge, as 
well as to Pragę, another district of Warsaw on the other side of the river.  And finally for dessert I 
recommend taking a picture in front of the Pink Glowing Deer in the park along the river (Wybrzeże 
Kościuszkowskie/ul. Lipowa).

INTErVIEWEr: MONIKA brZYWCZY
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Most Świętokrzyski – ikona współczesnej Warszawy, gra w filmach, reklamach, teledyskach
Świętokrzyski bridge – an icon of modern WArsaw, starring in films, tv adverts, music videos
fot. Marta Zasępa

Kolumna Zygmunta – pomnik wdzięczności dla króla Zygmunta III Wazy, który przeniósł stolicę Polski 
do Warszawy. Najwygodniejszy punkt spotkań na Starym Mieście
Kolumna Zygmunta – a token of gratitude to king Zygmunt III Waza ho moved the capital of Poland to 
Warsaw. The most convenient meeting point in the Old Town.
fot. Marta Zasępa
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Warszawa – pierwszy powojenny polski samochód, produkowany w latach 1951-1973
Warszawa – the first car manufactured in Poland after the war, in 1951-1973
fot. Marta Zasępa

Mozaika na pawilonie handlowym przy ul. Egipskiej – pamiątka po obchodach 
500-lecia urodzin Kopernika (1973)
Mosaic on a retail building in ul. Egipska – a left over from the 500th anniversary 
of Copernicus’ birth (1973)
fot. Marta Zasępa
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Pałac Kultury i Nauki – detale / Palace of Culture and Science – up close
fot. Szymon rogiński / www.szymonroginski.com
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Pałac Kultury i Nauki – detale / Palace of Culture and Science – up close
fot. Szymon rogiński / www.szymonroginski.com
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Pałac Kultury i Nauki – detale / Palace of Culture and Science – up close
fot. Szymon rogiński / www.szymonroginski.com
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Pałac Kultury i Nauki – detale / Palace of Culture and Science – up close
fot. Szymon rogiński / www.szymonroginski.com



KLUCZE DO MIASTA
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SADY ŻOLIBORSKIE (ŻOLIBORz ORChARDS) hOuSIng EStAtE 
Bordered by ul. Włościańska, Krasińskiego, Broniewskiego, Popiełuszki, Gojawiczyńskiej and Braci 
Załuskich. 
architect: Halina Skibniewska, 1958-1963
Fifty years ago this area held kilometers of orchards and gardens. The famous architect Halina Skib-
niewska who designed the estate standing today on this ground, decided to keep more than just the 
name of the district. She preserved the orchards and gardens as much as possible. If we plant the 
trees and construct the buildings at the same time, then we have to wait 20-30 years for the trees 
to catch up, she once said in an interview. I know that we must try to conserve every living plant 
to create a real living space ‘inhabited’ by trees in a shorter space of time. The orchards remained 
orchards, and the inhabitants of the estate have been able to enjoy the greenery from day one. 
Twenty-four apartment blocks seem to be haphazardly placed among the greenery, but they are in 
fact strategically positioned in order to create cozy courtyards.  The whole housing estate has  a 
spacious feeling yet also offers smaller areas, made to feel comfortable. The landscaping is as im-
portant as the architecture; ground-floor tenant were allowed to create small gardens. 
The apartments were built quite small and cramped, according the regulations back then, but the 
architects designed them in a way to be highly adaptable to changing family needs. Skibniewska 
wrote a book on Family and living space and designed multifunctional furniture units.  Most of the 
prototypes never made it to the market  but are sometimes still found in certain apartments. 
For years Sady Żoliborskie were a tourist attraction competing for attention with the Old Town, and 
hosting excursions of visitors and official delegations. It was here that Poland’s socialist capital 
flaunted its human face. A manifestation of the overall appreciation of the housing estate was the 
awarded the title of “Mister Warsaw” given to building 34A  in 1960.
The gray brick facades, typical of Warsaw’s mid-20th century architecture were saved from destruc-
tion in 2006. The buildings were then insulated. Instead of putting paint or plaster, an additional 
layer of brick imitating tiles were added to bring back the original appearance from the time when 
tourists flowed in by bus to admire the newly built estate. 

HOUSING ESTATES

Among Warsaw’s many modernist housing estates, art histori-
an Jarosław Trybuś has chosen two that deserve our immedi-
ate attention. More on these and other neighborhoods is avail-
able in a guide to Warsaw’s neighborhoods, which Jarosław is 
co-authoring.*

OSIEDLE SADY ŻOLIBORSKIE I 

między ulicami Włościańską, Krasińskiego, Broniewskiego, Popiełuszki, Gojawiczyńskiej i Braci Za-
łuskich; 
architekt: Halina Skibniewska, 1958-1963
Pięćdziesiąt lat temu rozciągały się tu ogródki działkowe i sady. Legendarna architektka Halina Skib-
niewska postanowiła zachować z nich więcej niż tylko nazwę: Jeśli w osiedlu jednocześnie „sadzi-
my” dom i sadzimy drzewo, to mieszkaniec musi czekać na drzewo 25-30 lat – mówiła w wywiadzie 
– Wiem, że muszę zachować wszystko, co rośnie, bo to mi pozwoli stworzyć szybciej prawdziwe śro-
dowisko mieszkalne „zaludnione” drzewami. Sady pozostały więc sadami, a mieszkańcy mogli się cie-
szyć dojrzałą zielenią za oknem, nie czekając latami, aż wygony zamienią się w obiecane zieleńce.
24 bloki wydają się swobodnie rozrzucone w zieleni, ale ułożone są tak, by tworzyły się między nimi 
kameralne podwórza. Przestrzeń osiedla jest więc otwarta, a jednak podzielona na łatwe do oswo-
jenia fragmenty. rzeźba terenu ma tu znaczenie nie mniejsze niż architektura, mieszkańcy parterów 
mogli zaś zakładać przydomowe ogródki.
Mieszkania są dość ciasne – takie były przepisy, ale architekci zaprojektowali je w sposób ułatwia-
jący adaptację do zmieniających się potrzeb, rozmiarów i modeli rodziny. Skibniewska poświęciła 
temu zagadnieniu książkę Rodzina a mieszkanie, a także zaprojektowała system wielofunkcyjnych 
meblościanek. Skończyło się tylko na prototypach – można je jeszcze podziwiać w niektórych miesz-
kaniach.
Sady Żoliborskie długo stanowiły atrakcję turystyczną, konkurencję dla Starego Miasta. Przywożono 
tu wycieczki, przyjeżdżały oficjalne delegacje – tu socjalistyczna stolica chwaliła się swoim ludzkim 
obliczem. Dowodem sympatii jest tytuł Mistera Warszawy przyznany w 1960 roku blokowi nr 34a. 
Unikalne elewacje z szarej cegły, typowej dla Warszawy połowy XX wieku, w najstarszej części osiedla 
udało się w 2006 roku obronić przed zniszczeniem. Ocieplono je, ale zamiast farby czy tynku nało-
żono płytki świetnie imitujące cegłę, dające znów pojęcie, jak mogły wyglądać Sady, gdy podziwiały 
je zagraniczne wycieczki.

OSIEDLA

Spośród wielu warszawskich osiedli historyk sztuki Jarosław 
Trybuś wybrał dla was dwa, które należy poznać w pierwszej 
kolejności. Więcej informacji znajdziecie za parę miesięcy  
w przewodniku po osiedlach, którego jest współautorem*.
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Also worth visiting is the Milk Bar Sady (ul. Krasińskiego 36) which still features its original decor 
and summer terrace. The Milk bar still has a regular clientele including a number of elegant retired 
ladies the staff call by their first name. In the same pavilion, there is a branch of the Pomianowski 
Sweets Bakery (on Krakowskie Przedmieście).

bar Sady Żoliborskie, fot. Marta Zasępa

Warto odwiedzić bar mleczny „Sady” (ul. Krasińskiego 36) z oryginalnym wyposażeniem i ogród-
kiem letnim. bar ma stałe grono bywalców – eleganckie emerytki przychodzą tu na obiadek, a panie 
wydające posiłki na pamięć znają ich upodobania. Do pawilonu barowego przylega drugi, w którym 
ulokowała swoją filię cukiernia Pomianowskich z Krakowskiego Przedmieścia.

Osiedle Sady Żoliborskie, fot. Marta Zasępa
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zA ŻELAznĄ BRAMĄ hOuSIng EStAtE
bordered by ul. Marszałkowska, Królewska, pl. Grzybowski, Twarda, Prosta, Żelazna, Chłodna, pl. 
Mirowski, Ptasia
architects: Jerzy Czyż, Jan Furman, Jerzy Józefowicz, Andrzej Skopiński, 1961-1972
Prior to the war, this was a densely inhabited neighborhood south of the Jewish district of which  
are left only a few remains. During the war, this was turned into the Jewish ghetto and entirely de-
stroyed. This clean slate in the center of town inspired a group of visionary disciples of Le Corbusier 
into creating a housing complex. A fleet of 19 gigantic apartment buildings were built to occupy this 
wasteland. The buildings were laid out with disregard for the traditional network of streets, but in 
a way to maximize the flow of sunlight in the apartments from both east and west. between blocks 
trees were planted, several schools were built, and a couple of the most valuable monuments were 
restored, such as the only synagogue to survive the war (Synagoga Nożyków, ul. Twarda 6) and 
St. Charles Borromeo (ul. Chłodna 21). The name of the estate “behind the Iron Gate” given by the 
architects, was borrowed from a no longer existing rococo style gate to the Saski Garden which was 
located in this area.
Each of the massive apartment buildings has 16 floors, between 300 and 420 apartments, and can 
hold around 1000 tenants. 
Unfortunately, humidity, insects, small dark kitchens, long corridors, and dysfunctional plumbing 
became the lasting hallmarks of this housing estate.  
These cramped living quarters were to be supplemented by public meeting areas  in spacious glass-
covered areas on the ground floors. Ultimately, nobody wanted to use the space for family social 
events, as originally planned.  To this day all that remains of this utopian vision are the potted palm 
trees and the recreational furniture. 
Since the 1980s, there has been repeated talk of demolishing the estate, but the buildings are alleg-
edly indestructible concrete monoliths designed to survive nuclear warfare. 
We have therefore no choice but to learn to live with “Za Żelazną bramą” and appreciate its uncom-
promising aesthetics.  recent renovations have re-exposed the refined rhythm of the black-white-
gray exteriors. The space between the buildings is slowly being filled with office buildings, hotels 
and smaller apartment houses, finally giving the neighborhood that big city feel. The clean-cut  and 
spacious layout of the housing estate is slowly disappearing, as it is being filled by the density of 
new structures. 
Among the anonymous tenants of the estate is an increasing diversity of ethnic groups, including 
representatives of Warsaw’s growing Vietnamese community. The long corridors, previously haunted 
by the smells of cabbage and fried pork chops, are now often filled with the exotic aromas of oriental 
cooking.

* the Stefan Starzyński Institute of the Warsaw Uprising Museum [www.1944.pl] will soon publish a   
guidebook to Warsaw’s tower block estates, which was a collective effort researched by volunteers, 
written by Jarosław Trybus, and inspired by Hubert Trammer. 

OSIEDLE zA ŻELAznĄ BRAMĄ
między ul. Marszałkowską, Królewską, pl. Grzybowskim, Twardą, Prostą, Żelazną, Chłodną, pl. Mi-
rowskim, Ptasią
architekci: Jerzy Czyż, Jan Furman, Jerzy Józefowicz, Andrzej Skopiński, 1961-1972
Przed wojną było tu gęsto zabudowane miasto, południowy skraj dzielnicy żydowskiej. Nie zostało 
z niej prawie nic. Na pustkowiu wylądowała flotylla 19 gargantuicznych szaf do mieszkania. Nazwę 
osiedla pożyczono od nieistniejącej, rokokowej bramy pobliskiego Ogrodu Saskiego. 
Tabula rasa w centrum miasta prowokowała wizjonerów, uczniów le Corbusiera. bloki rozstawiono, 
ignorując historyczną sieć ulic, za to tak, by do mieszkań wpadało słońce ze wschodu i z zachodu. 
Między nimi posadzono drzewa, wybudowano szkoły i przedszkola i pozostawiono kilka najcenniej-
szych zabytków, np. jedyną ocalałą z wojny synagogę (Synagoga Nożyków, ul. Twarda 6) czy XIX-
-wieczny kościół św. Karola Boromeusza (ul. Chłodna 21).
Każdy z potężnych mrówkowców na 16 piętrach mieści 300-420 mieszkań, a w nich około 1000 osób. 
Ciasnotę mieszkań miały zrekompensować miejsca spotkań w obszernych, przeszklonych holach na 
parterze, ale nikt nie chciał tam urządzać – jak przewidywano – przyjęć rodzinnych. Do dziś pozostały 
z tej uroczej utopii zestawy mebli wypoczynkowych i palmy w donicach.
Wilgoć, insekty, ciemne ciasne kuchnie, długie korytarze, kłopoty z ogrzewaniem i wodą – wszystko 
to wpłynęło na czarny wizerunek osiedla. Od lat 80. powracał pomysł wysadzenia bloków w powietrze, 
ale domy są ponoć betonowymi monolitami, które przetrwałyby nawet atak jądrowy.
Pozostaje więc nauczyć się żyć z Żelazną bramą i docenić jej bezkompromisową estetykę. Ostatnie 
remonty wydobyły spod brudu wyrafinowany rytm czarno-biało-szarych elewacji, a pozostawione 
między blokami połacie gruntu wypełniają biurowce, hotele i apartamentowce, które wprowadzają 
tu wreszcie wielkomiejskie życie. Zanika jasny dotąd, rozrzutny układ przestrzenny osiedla – bloki, 
zamiast w zieleni, powoli toną w zagęszczającej się nowej zabudowie.
Anonimowi mieszkańcy stają się teraz za to bardziej różnorodni – osiedle upodobali sobie w ostat-
nich latach Wietnamczycy. W długich korytarzach można się teraz natknąć częściej na snujący się 
zapach woka niż na woń schabowego. 
_

*przewodnik po warszawskich blokowiskach autorstwa Jarosława Trybusia, według pomysłu Huberta 
Trammera, powstający przy współpracy grupy wolontariuszy, ukaże się nakładem Instytutu Stefana 
Starzyńskiego, oddziału Muzeum Powstania Warszawskiego [www.1944.pl]
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Za Żelazną bramą
fot. Jacek Kołodziejski

L znaczy Legia, jeden z dwóch – obok Polonii – najważniejszych klubów piłkarskich stolicy 
L is for Legia, one of two most important football clubs in the capital. The other one is Polonia.
fot. Jacek Kołodziejski

Znana projektantka Anna łoskiewicz pozuje na klatce schodowej bloku 
A designer Anna łoskiewicz strikes a pose on the staircase
fot. boyfriend
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Public meeting areas designed for recreation and social occasions on the  ground floors of the 
blocks are hardly ever used
Photo: Jacek Kołodziejski

Wspólne przestrzenie na parterach bloków zaprojektowane z myślą o wypoczynku i imprezach towa-
rzyskich – nigdy nie są do tych celów używane
fot. Jacek Kołodziejski
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Most of your favourite tower blocks have been renovated in recent years. Where can we 
still see the real thing? 
Yes, many are being insulated and the modular facades are disappearing under a layer of styrofoam 
and thick paint. I would recommend an excursion to the housing development Osiedle Prototypów 
in Służewiec area, near ul. Gotarda and ul. bokserska which were built in 1959 right next to a factory 
producing pre-fab elements.  It was here that they conducted empirical research on the diversity of 
architectural styles and apartment layouts that you could achieve with one type of pre-fab material. 
I also like the oldest part of the big development in Ursynów Północny (North Ursynów) built in the 
1970s, near the Ursynów metro station. It has this homey and cozy feel, the trees have grown in and 
many of the tenants have ground-level gardens.  There is a similar atmosphere in Sady Żoliborskie 
or the Szwoleżerów estates.

What’s the fascination with the tower blocks?
They are really the only truly massive objects around, the buildings in the Za Żelazną Bramą estate 
are even more massive than the new skyscapers being built nearby on aleja Jana Pawła II.  It’s fasci-
nating how they supposedly are identical, but it is only when I photograph them and make a big print 
that I can appreciate the details that make them all different. 

INTErVIEWEr: KAMIL ANTOSIEWICZ

bLOCKS

In many cities pre-fabricated tower blocks were generally 
built in housing developments on the edge of town. Post-war 
Warsaw offered innumerable opportunities to put tower blocks 
everywhere, and this was gladly done. This is one of the favou-
rite motifs of Nicolas Grospierre (www.grospierre.art.pl), a pho-
tographer of Polish-French heritage. 

Większość twoich ulubionych bloków przeszła w ostatnich latach modernizację. gdzie moż-
na je jeszcze oglądać w pierwotnym stanie?
Tak, bloki są ocieplane i modularne elewacje znikają pod warstwą styropianu i farby. Polecam wy-
cieczkę na Osiedle Prototypów na Służewcu, w okolicach ulic Gotarda i bokserskiej, które zaczęto 
budować w 1959 roku, obok wytwórni prefabrykatów zwanej Fabryką Domów. badano tam empirycz-
nie, jak w ramach jednego systemu prefabrykacji osiągnąć możliwie największą różnorodność archi-
tektury budynków i układów mieszkań.
Lubię też najstarszą część wielkiego osiedla na Ursynowie Północnym z lat 70., przy stacji metra 
Ursynów. Jest tam przytulnie i kameralnie, drzewa są już duże, a mieszkańcy pielęgnują przydomowe 
ogródki. Podobnie jest też na Sadach Żoliborskich czy na Osiedlu Szwoleżerów.

Co cię tak urzeka w blokach?
bloki są jedynym naprawdę masywnym kształtem w mieście, te na Osiedlu za Żelazną Bramą są na-
wet bardziej masywne niż sąsiadujące nowe drapacze chmur przy alei Jana Pawła II. Dla mnie ciekawe 
jest to, że niby wszystkie wyglądają tak samo, ale gdy fotografuję je i robię wielką odbitkę, dopiero 
widać detale, którymi się różnią.

rOZMAWIAł: KAMIL ANTOSIEWICZ

bLOKI

W wielu metropoliach osiedla wysokich bloków z prefabryka-
tów budowano tylko na dalekich obrzeżach. W powojennej War-
szawie można je było wcisnąć prawie wszędzie i chętnie to 
robiono. Dla Nicolasa Grospierre’a (www.grospierre.art.pl), foto-
grafa o polsko-francuskich korzeniach, to jeden z najulubień-
szych tematów.
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BABARYBA RECOMMEnDS

A fLAShBACK tO COMMunISt tIMES
Grażynka bar (ul. Moniuszki 10) at the back of Sezam department store is one of the last remaining 
communist-style bars. It is located right in the downtown center. Waitresses in black knee-long 
skirts and white blouses, they offer hot sausages, beer, and tea served in glasses to gentlemen 
playing checkers and chess.
POWIśLE nEIghBOuRhOOD
The roof of the fairly new University Library (biblioteka Uniwersytecka, ul. Dobra 56/66) offers a 
beautiful garden and a panoramic view of the city. You can also catch a glimpse of the Glowing Pink 
Deer which glimmer after dark (this was a project created by two young designers – Luiza Mark-
lowska and Hania Kokczyńska). From there, it is only a short walk to the Świętokrzyski Bridge and 
the Warsaw Mermaid statue – sculpted in the 1930s.
PRóŻnA
This street is a last small remainder of the Jewish Quarter. It is still waiting to be renovated,  cur-
rently offering the sight of empty abandoned apartment buildings, giving us the opportunity to  im-
agine  how densely inhabited this part of town was before the war.

“Babaryba” (www.babaryba.pl), an Internet shop with interesting 
memorabilia from Warsaw is run by true enthusiasts: Marek 
Włodarski and Marta Tychmanowicz. Thanks their zeal you can 
sip tea from a mug decorated with a Pablo Picasso drawing of 
the Warsaw Mermaid, sketched in 1948.
“Babaryba” offers various goods, some of which have already 
become classics. The famous Stefan Norblin posters are a hit. 
T-shirts with various drawings of the Palace of Culture and 
Science or the Fiat 126p – called maluch (‘toddler’) due to its 
tiny size – are also a success.
This website cooperates with young designers and artists and 
introduces new patterns fairly often.

WArSAW FOr COLLECTOrS

BABARYBA POLECA:

MASzYnA CzASu
Bar kawowy Grażynka (ul. Moniuszki 10), na tyłach domu towarowego Sezam, to jeden z ostatnich 
lokali w stylu peerelowskim w samym centrum miasta, gdzie panie kelnerki w czarnych spódnicach 
do kolan i w białych bluzkach podają herbatę w szklankach, kiełbasę na ciepło i piwo panom grającym 
w warcaby i szachy.
POWIśLE
Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Dobra 56/66) ma piękny ogród na dachu, z którego zobaczyć 
można nie tylko panoramę miasta, ale też świecące różowe jelenie (projekt dwu młodych dizajnerek 
– Luizy Marklowskiej i Hani Kokczyńskiej), które po zapadnięciu zmroku nabierają blasku. Od nich już 
tylko parę kroków do przedwojennej Syrenki stojącej koło Mostu Świętokrzyskiego, wyrzeźbionej w 
latach 30.
PRóŻnA
Niewielka ulica Próżna, ostatni ocalały fragment dzielnicy żydowskiej, wciąż czeka na remont, dzięki 
czemu można napawać się do woli widokiem pustych w większości kamienic i wyobrażać sobie, jak 
musiała wyglądać przed wojną gęsta zabudowa tej części miasta.

WArSZAWA DLA KOLEKCJONEróW

„Babarybę” (www.babaryba.pl), sklep internetowy z interesują-
cymi warszawskimi pamiątkami, prowadzą prawdziwi pasjona-
ci: Marek Włodarski i Marta Tychmanowicz. Dzięki nim można 
popijać herbatę z kubka ozdobionego rysunkiem warszawskiej 
Syreny wykonanym przez Pabla Picassa w 1948 roku.
Babaryba oferuje propozycje będące już klasyką, jak wspania-
łe plakaty Stefana Norblina, a także tiszerty z wariacjami na 
temat Pałacu Kultury i Nauki, czy popularnego w latach PRL-u 
samochodu Fiat 126p, zwanego ze względu na swoje mikre roz-
miary „maluchem”.
Nowe wzory wprowadzają dość często, zapraszając do współ-
pracy młodych rysowników, dizajnerów, artystów.
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JEWISH NEIGHbOUrHOOD

What is the Jewish tradition of eruv? 
Eruv has been in Jewish culture for around 3,000 years and it serves to designate a space in which 
the rules of the Sabbath, such as working, do not apply. In this manner public space is transformed 
into private, and vice versa.

how is this done? 
With a rope or a tape stretched between some sort of stakes or posts. This is usually done in such a 
manner that it is not very visible to the uninformed. 

In 1940 the borders of the Jewish diaspora in Warsaw were designated in a manner that 
was anything but symbolic. the germans simply confined them behind a wall… 
True, but the ghetto was created out of the neighborhoods which were mostly Jewish to start with. 

then it does not seem like the tradition of eruv would be most appropriate in this case, 
where the border was so brutally demarcated? 
I consulted my project with the rabbi of Warsaw and we agreed that eruv is a suitable symbol—it 
indicates the space where the community lived in those most difficult of times. 

Jews comprised one third of the pre-war population of Warsaw. 
The district wedged between the Old Town in the east and the 
Jewish Cemetery in the west was a bustling center of Jewish 
culture articulated in Yiddish, Polish, and Hebrew. It was here 
that one found a thriving community of Jewish-owned busi-
nesses, a Jewish educational system, publishing houses and 
even movie studios. In 1940, all the Jews were confined to the 
ghetto, which was subsequently razed in 1943, and the inhab-
itants murdered in Nazi death camps. After the war the site of 
the ghetto was developed with modern apartment buildings. 
Most Varsovians today would be at a loss to show where the 
borders of the ghetto actually were. 
There is a massive fissure in space and the local culture. The 
absence of Jews is both painful and inspiring. In 2006, the ar-
chitectural group Centrala (www.centrala.net.pl) organized an 
informational pavilion about the soon-to-be-built Museum of 
the History of Polish Jews – a blue tent bearing a Hebrew name 
Ohel. In 2004, a member of Centrala – Gosia Kuciewicz, de-
signed the Eruv installation, a 15.5 km long fluorescent tape 
marking the outline of the ghetto wall, and reminding us of 
what was once the largest concentration of Jews in Europe. 

Czym jest w tradycji żydowskiej eruw?
Eruw istnieje w tradycji żydowskiej trzy tysiące lat – to sposób oznaczania terytorium, na którym 
uchylone są zakazy obowiązujące Żydów w szabat, na przykład zakaz wykonywania pracy, noszenia 
kluczy, dzieci. Przestrzeń publiczna zamienia się dzięki temu w prywatną, i vice versa.

Jak się wyznacza ten obszar?
Za pomocą taśmy lub sznurka rozpiętego między słupami, płotami. Oznaczenie jest zwykle słabo wi-
doczne dla niewtajemniczonych.

W 1940 roku granice diaspory żydowskiej w Warszawie zostały wyznaczone w sposób  
o wiele mniej symboliczny i w dodatku nie przez Żydów – niemcy zamknęli ich za murem…
To prawda, ale linia, wzdłuż której przebiegał mur, bardzo pokrywała się z granicą dzielnicy żydow-
skiej. Getto wyznaczono na tych terenach, gdzie Żydów było najwięcej.

Ale czy odwołanie do eruwu jest właściwe dla oznaczenia tak brutalnie wytyczonej granicy?
Konsultowałam swój projekt z rabinem Warszawy i zgodziliśmy się, że eruw to właściwy symbol – za-
znacza miejsce, które było zasiedlone przez wspólnotę w tych ciężkich czasach.

DZIELNICA ŻYDOWSKA

Przed II wojną światową Żydzi stanowili jedną trzecią ludności 
milionowej Warszawy. Dzielnica rozciągająca się między Sta-
rym Miastem na wschodzie a Cmentarzem Żydowskim na za-
chodzie była ośrodkiem kultury w językach polskim, hebraj-
skim i jidysz, z własnym handlem, oświatą, wydawnictwami, 
wytwórniami filmowymi. W 1940 roku wszystkich Żydów za-
mknięto w getcie, które w 1943 roku okrutnie zlikwidowano,  
a mieszkańców wywieziono do stworzonych przez hitlerowców 
obozów zagłady. Po wojnie na terenie dawnego getta wybudo-
wano osiedla mieszkaniowe. 
Wielu warszawiaków nie potrafi dzisiaj wskazać jego granic. 
Luka, jaka została w przestrzeni i w kulturze, nie-obecność  
Żydów boli i inspiruje. Grupa architektoniczna Centrala (www.
centrala.net.pl) zrealizowała w 2006 roku Ohel – pawilon infor-
macyjny towarzyszący budowie Muzeum Historii Żydów Pol-
skich. Dwa lata wcześniej Gosia Kuciewicz z Centrali zaprojek-
towała instalację Eruv – 15,5 tysiąca metrów fosforyzującej 
taśmy, oznaczającej przebieg muru getta, przypominająca  
o największym niegdyś europejskim skupisku Żydów.
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Where did you get your inspiration? 
Eruv is not directional, it shows neither left nor right, and you don’t really know when you are in the 
realm of eruv and when not. And so it is with my project. The borderline runs between buildings and 
integrated into the line particular buildings that are en route. The line disappears into a building 
only to pop up on the other side. It transverses the Palace of Culture and emerges on the other 
side.  

how have the people of Warsaw reacted to this, it might be a bit invasive for them? 
In my mind, if you live in Warsaw you should have an appreciation for all the different layers of 
history: the war, reconstruction, socialist realism, modernism. Perhaps that is the easiest way to 
understand the emptiness and ugliness of the city. 

INTErVIEWEr: KAMIL ANTOSIEWICZ

Museum of the History of Polish Jews does not have a building yet but it organises various activi-
ties nevertheless. Here: marking the non-existent streets of the Jewish neighbourhood with torches 
on the Ghetto Uprising anniversary. 
More info on the museum: http://cms.jewishmuseum.org.pl
Photo: rafał Krzemiński

Co jeszcze skłoniło cię do zastosowania tej formy?
Eruw nie pokazuje lewej ani prawej strony, nie wiesz, kiedy jesteś w jego obrębie, a kiedy na ze-
wnątrz. W moim projekcie jest tak samo. Granica przebiega między budynkami lub z wykorzystaniem 
zastanych budynków, by taśma pojawiała się i znikała, na przykład przechodziła przez Pałac Kultury, 
kończyła na jakimś obiekcie i zaczynała po jego drugiej stronie. 

zetknęłaś się z reakcjami warszawiaków, że taka realizacja mogłaby być dla nich zbyt in-
wazyjna?
Uważam, że warszawiacy powinni dostrzegać wszystkie warstwy historyczne w swoim mieście: wojnę, 
odbudowę, socrealizm, modernizm. Może wówczas łatwiej byłoby zrozumieć pustkę i brzydotę, na 
którą tak narzekają.

rOZMAWIAł: KAMIL ANTOSIEWICZ

Muzeum Historii Żydów Polskich już teraz prowadzi ożywione działania, tu: symboliczne wytycza-
nie płomieniami świec dawnego przebiegu ulic dzielnicy żydowskiej w rocznicę wybuchu powstania  
w getcie. 
Więcej info o muzeum: http://cms.jewishmuseum.org.pl
Foto: rafał Krzemiński
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Start at the Zoo (entrance off of ul. ratuszowa 1/3, open: 9 a.m. till dusk, www.zoo.waw.pl) which 
features the only Free Flying Bird House in Poland, and a wide variety of Asian species. And a nice 
waterfall. Should you be less interested in visiting zoos, at least take a look at the bear den behind 
the bus stop on al. Solidarności (near pl. Weteranów). 
Moving eastward on the same side of al. Solidarności, the five domes of Mary Magdalene Orthodox 
Church loom off in the distance. One of two orthodox churches in Warsaw, it was originally built in 
1868-69 when Warsaw was under russian rule. The idea was that visitors arriving from the east 
would have the impression that they’d arrived to just another russian city. 
In pl. Wileński – square by the main intersection of Praga (al. Solidarności/ul. Targowa) is another 
symbol of Polish-russian relations—the Brotherhood in Arms Statue (pomnik Braterstwa Broni, 
built in 1945 as the first post-war monument). The hangdog stance of the soldiers has inspired this 
monuments nickname –the Four Sleepers (czterech śpiących).
Turn left into ul. Targowa and then make a right onto ul. 11 Listopada, and you’re in the heart of old 
Praga. The building at ul. Listopada 22 houses several artists studios, the Teatr Academia, one of 
Warsaw’s leading off stages, and three night clubs: Skład Butelek, Saturator and Zwiąż mnie (open 
from 6 p.m.). They are all love-hate kinds of places, no other options are available. 
Turn right on to ul. Konopacka and this will take you straight to ul. Stalowa. This is an exceptionally 
beautiful street with fully preserved pre-war buildings and streetcars running down the middle. 

The Praga District on the right bank of the river has formal-
ly been part of Warsaw for 200 years. However it has retained 
its own identity, and the inhabitants, when headed downtown, 
still speak of “going to Warsaw.” Praga has always been a lit-
tle worse off than the left bank. Warsaw’s got the palaces and 
boulevards and administrative offices. And Praga gets stuck 
with the dilapidated brick buildings, neglected courtyards 
full of unsupervised children and neighbourhood drunks liv-
ing large.  Sometimes referred to as Warsaw’s Bronx, Praga is 
poor, dangerous, but authentic. And it is finally living up to its 
full potential. Low rents are attracting artists, and good art at-
tracts people from the better side of the river. Praga suffered 
least among all the districts of Warsaw during the war, and as 
such is the only real preserve of the Warsaw of old. 
Journalist, stylist, Praga resident and enthusiast Monika 
Brzywczy presents the mandatory program for a walking tour 
of Praga

PrAGA

Spacer zacznijcie od Zoo (wejście od ul. ratuszowej 1/3, czynne od 9 do zmroku, www.zoo.waw.pl). Jest tu 
jedyna w Polsce Hala Wolnych Lotów, w której barwne ptaki azjatyckie fruwają i śpiewają tuż nad gło-
wami zwiedzających. I wodospad szumi też. Jeśli nie jesteście fanami tego rodzaju atrakcji, wystarczy 
rzut oka na zbudowany w 1952 roku wybieg dla niedźwiedzi brunatnych, tuż przy pl. Weteranów. 
Dalej na wschód, po tej samej stronie al. Solidarności dumnie piętrzy się pięć kopuł cerkwi św. Marii 
Magdaleny, jednej z dwóch prawosławnych świątyń stolicy. Powstała w latach 1868-69, gdy Warsza-
wa należała do Imperium rosyjskiego, a jej widok miał oswajać przybyszy ze Wschodu i przekonywać, 
że przyjechali jednak do rosyjskiego miasta. 
Naprzeciwko, przy pl. Wileńskim, głównym skrzyżowaniu Pragi (al. Solidarności/ul. Targowa) prze-
trwał inny symbol bliskich relacji z rosją – pomnik Braterstwa Broni, czyli polskich i radzieckich 
żołnierzy (wzniesiony w 1945, pierwszy powojenny pomnik warszawski), z powodu zrezygnowanej 
postawy modeli nazywany pomnikiem czterech śpiących. 
Skręcacie w lewo w ul. Targową, a następnie w prawo, w ul. 11 Listopada i zagłębiacie się w naprawdę 
starą Pragę. Na 11 Listopada 22, w podwórku mieści się kilka pracowni artystycznych, scena offo-
wego Teatru Academia oraz trzy kluby – Skład Butelek, Saturator i Zwiąż mnie (czynne od ok. 18). 
Albo je pokochacie, albo znienawidzicie – nie ma opcji pośrednich.
Skręcacie w ul. Konopacką i dobijacie do ul. Stalowej. To wyjątkowo piękna ulica z zachowaną przed-
wojenną zabudową i tramwajami sunącymi przez środek. Trochę zaniedbana, ale ma swój klimat. To 

PrAGA

Choć Praga – dzielnica na prawym brzegu Wisły – jest częścią 
Warszawy od ponad dwustu lat, zachowała odrębny charakter, 
a jej mieszkańcy jadąc do centrum, nadal mówią, że jadą „do 
Warszawy”. Zawsze była trochę gorsza od lewego brzegu rzeki. 
Tam urzędy, pałace, arterie. Tu podziurawione ceglane budyn-
ki, zaniedbane podwórka z dzieciarnią i menelami bez oporów 
korzystającymi z uroków życia na ulicy. Nazywana warszaw-
skim Bronxem, biedna, niebezpieczna, ale i autentyczna, ujaw-
nia wreszcie swój potencjał. Niskie czynsze wabią artystów, 
a oni przyciągają gości z tej lepszej strony Warszawy. Praga 
najmniej ucierpiała w czasie wojny, jest więc prawdziwym re-
zerwatem dawnej Warszawy. Monika Brzywczy  – dziennikar-
ka, stylistka, mieszkanka i entuzjastka Pragi przedstawia pro-
gram obowiązkowy.
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In need of a face lift, it has an ambience of its own. This is the most filmable part of Praga. It was 
here that Wajda shot Korczak, and Polański filmed parts of The Pianist. If you’re courageous and 
resistant to being harassed by some of the locals, walk into some of the courtyards and check out 
the traditional backyard shrines (kapliczki). by all means stop by at the Stalowy milk bar (corner 
of Środkowa and Stalowa). Such outstanding leniwe (the ’lazy’ pierogi) for all of 5 zł can be found no 
where else in this world. 
Ul. Stalowa and 11 Listopada are intersected by ul. Inżynierska, where Praga’s first artists lofts were 
opened some 10 years ago. The old Wróblewski furniture warehouse (ul. Inżynierska 3) is now 
home to workshops and photography studios, galleries and non-profit organizations. The memorial 
plaque next to the entrance stating Here Lives and Works Paweł Althamer is of course an artistic 
provocation. Every June, the courtyard hosts the Neighbours for Neighbours festival which brings 
together new and traditional residents of the neighborhood. It is here that one also finds the Melon 
Café where one can both enjoy a nice cake and tea and browse the albums and artistic photography. 
Another artistic tenement building is on ul. białostocka 22.

The next stop on our tour is ul. Ząbkowska which is several streets down behind the Warszawa 
Wileńska train station and the shopping centre. Ząbkowska, together with brzeska and Targowa once 
comprised the so-called Bermuda Triangle – reputed to be the worst of the worst that Praga has to 
offer. Today Ząbkowska is one of the better maintained streets. Follow the big black spider on the 
building and you’ll come upon the latest hit on Praga’s bar scene – W Oparach Absurdu (Vapours of 
the Absurd, ul. Ząbkowska 6).  Several more steps down the street and we come upon the remains of 
the legendary Różycki Bazaar, once destination for customers seeking everything from a country-
-fresh hen, to a wedding dress, to fresh meat-filled dumplings. Across the street – Łysy Pingwin 
(Bald Penguin) a buddhist pub famous for its Staropramen on tap and passable bruschetta. 
Cross ul. Markowska and you will spot the picturesque gothic revival buildings of the Koneser Vodka 
Distillery.  The distillery has run dry, but Koneser is now the site of a broad range of artistic under-
takings. Here we can find Teatr Wytwórnia, Galeria Klimy Bocheńskiej, the Luksfera photography 
gallery, and Magazyn Praga – a place selling furniture designed by young polish talent. The old dis-
tillery also hosts concerts and fashion shows. Ząbkowska turns into Kawęczyńska, and to our right 
we pass a huge tram depot and come upon a vast early 20th century basilica modeled after rome’s 
St. Paul’s Outside the Wall. Turn left to reach the Fabryka Trzciny cultural centre (ul. Otwocka 12, 
www.fabrykatrzciny.pl) occupying what was once a factory producing canned food and sneakers. Now 
it houses a gallery, a decent restaurant, a theatre and a venue for concerts and other events. Check 
out the wall behind the bar made out of little bottles of a rather suspect purple liquid…  
If you still have a little time, head back to ul. Kijowska, where opposite the Warszawa Wschodnia 
train station is the longest building in Warsaw. This apartment block, which stretches in excess of 
500 meters, was built in the 1970s ostensibly as a screen to hide Praga’s decaying tenement houses 
from view of arriving passengers. 
Take the underground passage under the train station and we come out on ul. Lubelska. Proceed for-
ward and in a minute or two your detect the smell of chocolate wafting over from the nearby Wedel 
chocolate factory on ul. Grochowska. Chocolate can be had at the little bar or in the factory-outlet 
store where one can buy the legendary torcik wedlowski (Wedel wafer). Heading west we come upon 
al. Zieleniecka and Skaryszewski Park (early 20th century). Legend has it that the park was designed 
so that the particular parts are reminiscent of various regions of Poland. Don’t miss the layer cake at 
the understated pastry shop Misianka, the rose garden, and several outstanding sculptures. The bar 
near the lake offers pedal boats to rent.  
At this point, we’re just a hop a skip and a jump away from the better part of Praga – Saska Kępa, an 
elite neighborhood of pre-war villas and embassies. but that is a completely different story. 

najbardziej filmowa okolica na Pradze – Wajda kręcił tu Korczaka, a Polański Pianistę. Jeśli jeste-
ście odważni i uodpornieni na zaczepki miejscowych pijaczków, zaglądajcie do bram – tam często 
kryją się stare kapliczki. I koniecznie wstąpcie do baru mlecznego „Stalowy“ (ul. Stalowa 22,  
róg ul. Środkowej, pon.-pt. 11-19, sob. 10-14). Takich pierogów leniwych za jedyne 5 zł nie ma nigdzie 
indziej.
Ze Stalową i 11 Listopada krzyżuje się Inżynierska. Tu zaczął się jakieś 10 lat temu trend adaptowa-
nia postindustrialnych przestrzeni przez artystów. W dawnych Magazynach Wróblewskiego, gdzie 
przed wojną przechowywano meble (ul. Inżynierska 3), mieszczą się pracownie i studia fotograficzne, 
galerie i stowarzyszenia. Pamiątkowa tablica przed wejściem głosi: Tu mieszka i pracuje Paweł Al-
thamer – to oczywiście prowokacja tego znanego artysty. Na podwórzu co roku w czerwcu odbywa 
się akcja Sąsiedzi dla Sąsiadów, która ma jednoczyć nowych i rdzennych mieszkańców. Tu działa też 
kawiarnia Melon, w której można wypić herbatę, zjeść ciasto, pooglądać albumy i kupić artystyczne 
zdjęcia. Podobna artystyczna kamienica znajduje się przy ul. białostockiej 22.

Następny punkt spaceru to ulica Ząbkowska – kilka przecznic dalej, za Dworcem Wileńskim i cen-
trum handlowym. razem z Targową i brzeską zamykała kiedyś tzw. trójkąt bermudzki – cieszącą się 
najgorszą opinią część Pragi. Dziś to jedna z najbardziej zadbanych jej uliczek. Zaczynamy od naj-
popularniejszej ostatnio praskiej knajpy W Oparach Absurdu (ul. Ząbkowska 6, czynne od 12 do 
ostatniego gościa) – drogę wskazuje wielki czarny pająk skradający się po elewacji. Kilka kroków 
dalej resztki legendarnego Bazaru Różyckiego, gdzie kiedyś przyjeżdżało się po wszystko – kurę 
czy suknię ślubną – i na świeże pyzy z mięsem. Po drugiej stronie ulicy buddyjska knajpka Łysy 
Pingwin (pon.-pt. 16-22, sob.-niedz. 16-do ostatniego gościa) słynąca z beczkowego Staropramena 
i niezłych bruschett. 
Kiedy przetniecie ul. Markowską, zobaczycie malownicze neogotyckie budynki Fabryki Wódek „Ko-
neser”. Dziś nie produkuje się już alkoholu, za to dzieje się sporo artystycznych akcji. Działa Teatr 
Wytwórnia, Galeria Klimy Bocheńskiej, galeria fotograficzna Luksfera oraz Magazyn Praga z pol-
skim designem. Odbywają się też koncerty i pokazy mody.
Za skrzyżowaniem z radzymińską Ząbkowska przechodzi w Kawęczyńską. Po prawej mijamy zajezd-
nię tramwajową i docieramy do olbrzymiej Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego z początku 
XX wieku, wzorowanej na rzymskim kościele św. Pawła za Murami. Skręcamy w lewo, by dotrzeć do 
centrum kulturalnego Fabryka Trzciny (ul. Otwocka 14, www.fabrykatrzciny.pl) zajmującego dawne 
budynki fabryki pepegów i konserw. Działa tu galeria, niezła restauracja, teatr, Uniwersytet Wolnego 
Czasu, a przede wszystkim kilka razy w tygodniu odbywają się interesujące koncerty. Warto rzucić 
okiem na gigantyczną ścianę za barem, zbudowaną głównie z butelek z podejrzanym fioletowym pły-
nem… 
Jeśli macie jeszcze chwile, zawróćcie do ul. Kijowskiej. Tu naprzeciwko Dworca Wschodniego znaj-
duje się najdłuższy budynek w Warszawie – liczący ponad pół kilometra blok z lat 70., zbudowany 
ponoć jako parawan zasłaniający praskie rudery przed wzrokiem przyjezdnych. 
Przechodząc podziemnym przejściem przez dworzec, docieramy do ul. Lubelskiej, gdzie pod numerem 
30/32 działają pracownie artystyczne i siedziba legendarnej Komuny Otwock. Za chwilę poczujecie 
upojny zapach unoszący się nad przedwojenną fabryką czekolady Wedla (ul. Zamoyskiego 28/30). 
Czekolady można skosztować w małym barku albo w przyfabrycznym sklepie kupić legendarny spe-
cjał – torcik wedlowski. 
Wychodząc od Wedla skręćcie w lewo, dojdźcie do al. Zielenieckiej i Parku Skaryszewskiego z po-
czątku XX wieku. Podobno został zaprojektowany tak, by poszczególne jego części przypominały róż-
ne rejony Polski. Są więc próbki mazurskich jezior, Tatr i spore przestrzenie równin. Na pewno uwiodą 
was pyszne słodycze w malutkiej cukierence Misianka, rozarium i kilka świetnych rzeźb. W barze nad 
jeziorem można wypożyczyć rower wodny. 
A potem już tylko skok w tę lepszą, elitarną część Pragi, dzielnicę przedwojennych willi i ambasad 
– Saską Kępę. Ale to już zupełnie inna historia.
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Allow me to explain. Me and a friend who is an English teacher once decided to call this event a still 
performance. What is it about? Well, it is about me standing still. Like a wall. Or a sculpture (à la Gil-
bert and George’s living sculptures). It’s about endurance. Of all told 10 hours. 5 hours a day. No, it is 
not comfortable and it’s difficult to suppress ones needs, to suspend your regular way of being. Time 
and stillness are very important for me. Stillness as in painting, like freezing things on a canvas. I 
could have called it a painting performance. In fact I am a painter, and this was my first experiment 
with performance art. My great desire was to fly in the face of theatrical narrative actions. Frankly, 
I have always found people jumping about spattering paint and sticking pins into their own skin a 
bit silly. In this, I use a costume and on the costume there is an image created with silk paint. I got 
dressed in my painting. Then I chose a wall on ul. Stalowa to show what an artist can do in the run 
down Praga neighbourhood.  

TEXT: JAN MIODUSZEWSKI

PrAGA: A WALL

Jan Mioduszewski / Fabryka Mebli, A Wall, a still perfor-
mance, painted cotton, 3-4 July 2003,  2 x 5 hours. ul. Stalowa 
10, Warsaw, as part of the Neighbours for Neighbours project 
[www.inzynierska.pl]

PrAGA: ŚCIANA

Kilka słów komentarza. Nazwałem to zdarzenie nieruchomym performancem. Stoję bez ruchu. Jak 
mur. Czy jak rzeźba. Chodzilo o wytrzymanie. W sumie 10 godzin, po 5 dziennie. Z wytrzymaniem 
niedogodności, wstrzymaniem potrzeb, zawieszeniem zwyczajnego bycia. Czas i bezruch były dla 
mnie bardzo ważne. bezruch jak w malarstwie, zatrzymanie takie jak na obrazach. Można to nazwać 
„malarski performance”. Jestem malarzem, a to był mój pierwszy eksperyment z performance. Za-
leżało mi na tym, żeby był w kontrze do teatralnych, narracyjnych działań. bo zawsze mnie trochę 
śmieszyli faceci i babki podskakujący, smarujący się jakimiś płynami, wbijający sobie szpileczki  
w skórę. Używałem kostiumu, na którym był obraz. Ubrałem się w obraz. I wybrałem mur na Stalowej, 
żeby pokazać, co artysta może zrobić na Pradze.

TEKST: JAN MIODUSZEWSKI

Jan Mioduszewski / Fabryka Mebli, Ściana, nieruchomy perfor-
mance, kostium bawełniany malowany, 03-04.07.2003, 2 x 5 go-
dzin, ul. Stalowa 10, Warszawa, w ramach projektu „Sąsiedzi dla 
Sąsiadów” [www.inzynierska.pl].
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rough estimates say there is 5,000 of them – the hard data, however, is notoriously difficult to 
obtain. The ‘Europe Fair’ – as it has been bravely called so far (‘Eurasia’ would fit better, though…) 
was said to have spawned 80 thousand jobs in trade-related production, catering, transport, etc.. 
The claims are as nebulous as their subject matter – how do you measure the exact turn-over of the 
trade in illegally copied CDs? Does a gentleman peddling puppies that wriggle under his coat count 
as employed?
The stadium – once the biggest in the country, built to commemorate 10th anniversary of communist 
Poland, opened in 1955 on the occasion of the International Socialist Youth Festival – is about to 
be restored its original function. Or make way for a new arena. The fact by itself is a sign of things 
coming back to normal; its having been demoted to a trading spot was pure anomaly, though, and a 
very characteristic one for the transitional period between communism and free-market economy, 
which not infrequently translated into such golden opportunities as the hasty and murky deal let-
ting for rental of the country’s most representational sport facility for the purpose of shady trading. 
reversal of this perversion is an exhilarating news, although imaginable is a point in the future, 
when everything will have been brought to normal (could it ever be?) and the Warsaw babel Towers 
be looked back at with watery eye, while the bazaar’s gossip will sublimate into romantic urban 
legends.                                                                                          

The Europe Fair’s site (only in Polish, though):  www.jarmark.damis.pl

The euphoria corollary to the UEFA’s granting Poland and 
Ukraine hosting rights to the EURO 2012 European Football 
Championship has sent every-one flying on both sides of the 
border. Well, not exactly every-one; the multinational mot-
ley crew of Poles, Ukrainians, Vietnamese, Russians, Geor-
gians, etc., all making their living from trading at the Stadion 
Dziesięciolecia – Warsaw’s largest stadium turned bazaar, are 
going to have to find some other location to peddle their mer-
chandise. The stadium is going National as planned for the 
Championship’s opening ceremony.

THE 10TH ANNIVErSArY STADIUM

Ocenia się, że handlarzy było 5 000, ale tego nikt nie wie na pewno. Szacuje się też, że w szczyto-
wym momencie bazar, zwany szumnie Jarmarkiem Europa (raczej Eurazja), generował 80 000 miejsc 
pracy w firmach sprzedających tu swoje produkty, gastronomii, transporcie itd. Oczywiście to też 
bardzo mgliste dane, bo jak sprawdzić rozmiary handlu podróbkami i pirackimi płytami. Czy jako 
zatrudnionego liczy się pana, który stoi przy wejściu na stadion i próbuje opchnąć wijące się pod 
kurtką szczeniaki?
Stadion, niegdyś największy w Polsce, upamiętniający dziesięciolecie podpisania Manifestu Lipco-
wego, otwarty 22 lipca 1955 roku, podczas Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży Socjalistycznej, 
ma na powrót stać się obiektem sportowym. A właściwie ustąpić nowej arenie. Śmierć bazaru to 
właściwie oznaka normalizacji, bo sam fakt, że stadion zamieniono w 1990 roku w targowisko, był 
anomalią, typową dla okresu zmiany ustroju, gdy w niejasnych okolicznościach i pośpiechu moż-
na załatwić prawie wszystko – nawet dzierżawę najbardziej reprezentacyjnego stadionu w kraju na 
miejsce lekko podejrzanego handlu. Wszyscy powinniśmy się więc cieszyć, ale możliwe, że gdy nasz 
kraj znormalnieje całkowicie (czy to możliwe?), z łezką w oku będziemy wspominać tę warszawską 
wieżę babel, a przekazywane z ust do ust bazarowe anegdoty urosną do rozmiarów romantycznych 
miejskich legend.

Strona Jarmarku Europa: www.jarmark.damis.pl

STADION DZIESIĘCIOLECIA

Decyzja o przyznaniu Polsce i Ukrainie prawa organizacji mi-
strzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku wywołała euforię 
po obu stronach granicy. Ale nie wszyscy mają powody do ra-
dości. Polacy, Wietnamczycy, Rosjanie, Ukraińcy, Gruzini i kil-
ka innych nacji handlujących na dawnym Stadionie Dziesię-
ciolecia muszą sobie poszukać innego miejsca, bo właśnie tam 
ma się odbyć ceremonia otwarcia Euro 2012.
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This walk was originally organized in June 2006, and was designed to combine certain elements of 
typical wandering around the city with a guided museum tour.  The walk took us to the Vietnamese 
sector of Jarmark Europa, and it all begins across the street of the National Museum, at the Warsaw-
Powiśle Train Station. Participants registered at a check-in at which time they received tickets, an 
mp3 player, a map with a key when to listen to the particular parts of the sound track, a big woven 
plastic carrier bag, and some money – 5,000 Vietnamese dong. The sound track on the mp3 player 
included a series of commentaries about the stadium, street sounds from a typical Vietnamese city, 
interviews, karaoke performances, and recommendations. The project was borne of longing for a 
multi-cultural society, and a desire to make our Vietnamese community more visible.  

BE A tOuRISt At hOME
Everybody knows the feeling when you get off a plane and you feel a strange chill about your new 
surroundings, about the things that are foreign, different, yet to be tamed. Not only must you deal 
with an unknown place, but primarily with your own apprehensions and imagination of what it should 
be like. Do you ever buy package tours? Have you traveled to the other hemisphere? Well why not be 
a tourist in your own hometown? Jump on a train, and three minutes later, after crossing the friendly 

TAKE A WALK ON THE ASIAN SIDE– 
AN ACOUSTIC STrOLL ArOUND THE 
10TH ANNIVErSArY STADIUM
A report from the expedition to the ‘Europe Fair’ in its 
prime by Joanna Warsza, Co-author of the Trip to Asia 
project [www.laura-palmer.pl]

Fot. Jacek Kołodziejski (2)

Trasa prowadzi śladami Podróży do Azji – spaceru akustycznego, który odbył się w czerwcu 2006. 
Projekt nawiązywał do idei włóczenia się po mieście oraz do muzealnych wizyt z przewodnikiem. 
Terenem wędrówki był sektor wietnamski na Jarmarku Europa. Podroż rozpoczynała się na wprost 
Muzeum Narodowego, na stacji Warszawa Powiśle. Widzowie rejestrowali się w stanowisku check-in, 
gdzie otrzymywali bilety, mp3, mapę trasy z punktami, w których należało włączyć kolejne utwo-
ry, kraciastą torbę z towarem oraz 5 000 wietnamskich dongów. Na ścieżkę dźwiękową składały się 
komentarze do rzeczywistości Stadionu, gwar wietnamskich miast, wywiady, ckliwe karaoke, uwagi  
i ostrzeżenia. Projekt powstał z tęsknoty za społeczeństwem wielokulturowym oraz po to, by uczynić 
Wietnamczyków bardziej widzialnymi.

BĄDŻ tuRYStĄ u SIEBIE
Każdy chyba zna to uczucie: wysiadasz z samolotu i ogarnia cię przedziwny dreszcz, wobec tego, co 
obce, inne, nieoswojone. Musisz zmierzyć się nie tylko z nieznanym terytorium, ale przede wszystkim 
z własnymi wyobrażeniami i obawami. Kupujesz oferty z katalogów biur podróży? Latasz na drugą 
półkulę? bądź turystą u siebie w mieście, przejedź się trzy minuty drogi stąd, przerzuć się do Azji 
przez zieloną granicę Wisły. Podroż jest co prawda o wiele za krótka, żeby poznać świat Wietnam-

PODróŻ DO AZJI – 
SPACEr AKUSTYCZNY 
PO STADIONIE DZIESIĘCIOLECIA
Czytaj opis wycieczki na Stadion, z czasów, gdy działał 
jeszcze Jarmark Europa. Prowadzi Joanna Warsza, współ-
autorka projektu Podróż do Azji [www.laura-palmer.pl]
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frontier of the Vistula river, you are in Asia. The trip is much too short to really get to know the world 
of the Vietnamese community in Warsaw, yet it is long enough to enable us to confront what we see 
with our prejudices and disrupt the trajectory of our everyday routine. Every 100th inhabitant of the 
Warsaw is of Vietnamese origin, though unfortunately the Vietnamese comprise nearly 100% of the 
capital’s illegal aliens. Perhaps this unregulated status is partially behind the invisible nature of 
this fascinating community. 

POWIśLE tRAIn StAtIOn – śREDnICOWY BRIDgE – StADIOn tRAIn StAtIOn
begin the excursion at the Warszawa Powiśle train station. buy a ticket and travel one stop to the 
Warsaw Stadium station on the other side of the Vistula river. Look out the window to the right to 
enjoy the view of the river crossing. The Średnicowy Bridge crosses the river, and cuts between the 
stalls of the Vietnamese sector of the Jarmark Europa bazaar. From the bridge we can enjoy a vast 
overview of the whole bazaar; we can see the pavilions, particular sectors, and the upper sections of 
the stadium. At first glance, the buildings on the Praga side of the river look nothing like left-bank 
Warsaw. The roofs of the vendors’ stands, the chaotic layout of the bazaar, and the rich and wild 
foliage blend to create a mini-suburb of an Asian city. This place was constructed in a hurry, with 
great effort and energy, yet without a blueprint or access to good building materials. Little Vietnam 
where the train stops is a fluid world undergoing a never-ending transformation. Here today gone 
tomorrow. Crossing the Vistula river you cross an imaginary border between Europe and Asia. Three 
minutes have passed, and now it is time to deboard onto the platform at the Warszawa Stadion 
train station.  

thE Dung Phó BAR AnD thE PIAzzA unDER thE VIADuCt
Go right on the platform, back towards the river. The platform narrows into a small lane leading 
through a storage area. Continue another 300 metres, and on your left will be the Dung Phó bar. 
Closing time is 4 p.m., and this bar is among those open longest at the stadium. Everything here, and 
in particular the Vietnamese sector, runs on Asian time. The workday begins at 3 a.m., a full 5 hours 

Dung Phó bar, fot. www.laura-palmer.pl

czyków w Warszawie, jednak wystarczająco długa, żeby skonfrontować się ze swoimi uprzedzeniami 
i naruszyć trajektorię wykonywanej codziennie trasy. Co setny warszawiak jest Wietnamczykiem  
i niestety prawie każdy „nielegalny” warszawiak jest Wietnamczykiem. Może w tej nielegalności tkwi 
przyczyna niewidzialności tej fascynującej grupy etnicznej. 

WARSzAWA POWIśLE – MOSt śREDnICOWY – WARSzAWA StADIOn
rozpocznij wycieczkę na stacji Warszawa Powiśle. Kup bilet i przejedź tylko jeden przystanek, 
na drugą stronę Wisły. Oglądaj przeprawę przez rzekę przez prawe okno pociągu. Most średnico-
wy przecina na skos Wisłę i wbija się pomiędzy stragany najbardziej wysuniętej na północ części 
Jarmarku Europa, w środek wietnamskiego sektora. Z mostu rozciąga się wspaniały widok na cały 
kompleks targowiska, na dachy pawilonów, poszczególne części bazaru oraz na koronę Stadionu. 
Kiedy po praskiej stronie rzeki pojawiają się pierwsze zabudowania, łatwo dostrzec, że w niczym nie 
przypominają one lewobrzeżnej Warszawy. Dachy straganów, chaotyczność alejek, bujna, wręcz dzika 
roślinność tworzą miniaturę suburbii azjatyckich miast, budowanych pośpiesznie, nakładem wielkiej 
energii, jednak bez planów architektonicznych i dobrych materiałów. Mały Wietnam, przy którym 
zatrzymuje się pociąg, to płynny, ulegający ciągłym przeobrażeniom świat, który może zniknąć na-
stępnego dnia. Nie masz gwarancji, że jutro zastaniesz ten sam układ urbanistyczny. Przejeżdżając 
przez Wisłę, przekraczasz wyimaginowaną granicę europejsko-azjatycką i po 3 minutach wysiadasz 
na stacji Warszawa Stadion. 

BAR Dung Phó I PLACYK POD WIADuKtEM
Po wyjściu z pociągu idź w prawo, w kierunku rzeki. Peron zwęża się i zamienia w stromą, prowadzącą 
w dół alejkę pomiędzy pomieszczeniami magazynowymi. Po 300 metrach po lewej stronie zobaczysz 
żółty bar o nazwie Dung Phó. Jest to jeden z lokali najdłużej otwartych na Stadionie, działa do około 
16.00. Stadion, a przede wszystkim sektor wietnamski, funkcjonują według czasu azjatyckiego. Praca 
zaczyna się tu o 3 rano, czyli pięć godzin wcześniej niż zazwyczaj w Warszawie. Do Dung Phó scho-

Port Praski, fot.  www.laura-palmer.pl
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earlier than elsewhere in Warsaw. Dung Phó is frequented by workers from nearby stands. During 
the project, it was here that someone posted a feminist poster by Alyssa Ahn Kotmair, a Vietnamese 
artist based in berlin that presented a woman in a low-cut blouse smoking a cigarette. To this day, 
it is considered rude for a woman to smoke in public in Asia. One look at the clientele of the bar and 
you see that it is mainly men, and that men dominate the public space.  

After leaving the bar walk toward the little piazza under the viaduct. This is the most heavily traf-
ficked spot in the Vietnamese sector, and an ideal place to observation the multiculturalism in prac-
tice at the stadium. This square is a great place for playing the urban flâneur, an invisible  vagrant 
thrill seeker. Forget about shopping as all the stands belong to wholesalers. It is also where the 
porters who use metal carts to carry goods, otherwise known as uwaga (‘attention’ in Polish), for the 
one word they can say in the local vernacular. Uwaga, uwaga they yell out as they come through the 
narrow passageways with loads of goods. It is the new comers with the largest debts to pay who be-
come uwagas. They work from dawn until 4 or 5 p.m., earn 30-40 zł (10 euro) a day, and live together 
in cramped rented studio apartments. They are eager to earn more money, and for a couple of złoty 
they will carry whatever you have.  

Why do the Vietnamese choose Poland? Those from the political opposition hope to get political 
asylum. Dissidents from communist countries have a right to expect a little sympathy in Poland. 
Unfortunately, to date the Polish government has granted only one person official political asylum. 
And thus the stadium remains a waiting room for businessmen, teachers, sceintists and doctors who 
otherwise could not undertake gainful employment. 

Băng SInh VIên
From the square go left along the railway enbankment past stand number 105. Keep walking about 10 
minutes and you will come to a series of parrallel paths. On path #10, on the right side, you will find 
the Băng Sinh Hien karaoke shop. behind the folding doors you will find an outlet for pirated films 
and music to which the local City Guard has turned a blind eye. This store on one hand means colour-
ful copies of copies of everything (old TV shows on VHS, DVD films, soap operas, and karaoke discs), 
on the other it is a dream factory for many homesick non-Polish speaking Vietnamese.  

MAI tháI
At the next little square on a small mound is the Mai Thái store. This grocery store sells everything 
from instant noodles to various types of tofu, lemon grass and leaves, ginger, sesame oil, jasmine 
rice, kardamon, wild mushrooms, soya sauce, hoisin sauce, and frozen fish, shrimp and octupus. The 
owner of the store (and of a restaurant on ul. Długa) gladly shares everything he knows about his 
products and how to cook with them. behind the cash register on the right side, note the buddhist 
altar, and the incense, and the $1,000,000, cigarettes and other pleasant things that people wish to 
experience in the afterlife. 

thAng LOng AnD thE COMPASSIOnAtE BuDDhA PAgODA 
Go through the tunnel at the Warszawa Stadion station and go toward ul. Sokola, go right and look 
for ul. Zamoyskiego 4. Enter the courtyard of the Thang Long Cultural Centre. This is a very pretty 
place though representatives of the Vietnamese political opposition believe it to be pro-regime and 
colloborationist with the Embassy of Vietnam. 
On the right a well-worn path leads to the eternally green Pagoda. Plastic chrysantheums, nenufares, 
other trees and flowers bloom all year round. The temple is a minature of the Pagoda Set Upon One 
Leg in Hanoi, dedicated to the Compassionate buddha of Mahayana buddhism. Less than half of the 
Vietnamese in Poland are buddhists, the majority are either Christians or aetheists. If you are lucky 
you will meet Mr. Hà Minh Hiên, the keeper of the temple, who can tell you all the details. 
Take the stairs up and turn around and you will see... the Port Praski, the Vistula river and the tene-
ment houses of North Praga.  behind you is the soon-to-be-demolished stadium. Suddenly you recall 
that you are in a fanatically monocultural city, which will remain so unless you help Others be heard 
and be noticed.

dzą okoliczni pracownicy po zamknięciu pawilonów. Podczas projektu zawisł tu feministyczny plakat 
Alisy Ahn Kotmair, artystki wietnamskiej z berlina, przedstawiający wydekoltowaną kobietę palącą 
papierosy. Do dziś publiczne zapalenie papierosa przez kobietę jest uważane w Azji za nietakt. Zresz-
tą nietrudno zauważyć, że do baru przychodzą głównie mężczyźni, i że to oni dominują w towarzyskiej 
przestrzeni publicznej. 

Po wyjściu z baru dojdź do placyku pod wiaduktem. Jest to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc  
w sektorze wietnamskim i chyba najlepszy punkt obserwacyjny wielokulturowości Stadionu. Wszyst-
kie okoliczne sklepiki z butami prowadzą tylko sprzedaż hurtową, więc nie nastawiaj się na zakupy. 
Placyk jest także miejscem spotkań tak zwanych „taksówkarzy” przewożących towary na metalowych 
wózkach, inaczej zwanych „uwagami” – od jedynego słowa, które znają po polsku i które powtarzają 
bez przerwy, przeciskając się po wąskich alejkach. Taksówkarzami zostają ci, którzy dopiero przy-
jechali do Polski i mają ogromne długi do spłacenia. Pracują od świtu do 16.00, 17.00. Zarabiają po 
30-40 zł dziennie, mieszkają po kilku w wynajmowanych kawalerkach. Możesz im dać zarobić – za 
kilka złotych podwiozą ci towar.

Dlaczego Wietnamczycy wybierają właśnie Polskę? Nadzieję na azyl pozwala im mieć solidarno-
ściowa przeszłość. Dysydenci z kraju komunistycznego mają prawo oczekiwać zrozumienia nad Wisłą. 
Niestety, dotychczas rząd rP przyznał im zaledwie jeden oficjalny azyl. Na Stadionie na szczęśliwy los 
czekają więc wietnamscy pracownicy naukowi, przedsiębiorcy, nauczyciele czy lekarze. 

Băng SInh VIên
Idź dalej w lewo, wzdłuż nasypu kolejowego, miniesz stanowisko 105 i po około 10 minutach dojdziesz 
do prostopadłych alejek. W alejce nr 10, po prawej stronie mieści się wypożyczalnia i sklep-kara-
oke Băng Sinh Viên. Ukryty za harmonijkowymi drzwiami, sklep prowadzi przede wszystkim działal-
ność piracką, jednak lokalne oddziały straży miejskiej przymykają na to oko. Niezliczone seriale na 
VHS, musicale, albumy, telenowele i płyty karaoke są z jednej strony malowniczymi kopiami kopii,  
z drugiej zaś fabryką marzeń dla wielu żyjących tęsknotą i niemówiących po polsku Wietnamczyków. 

MAI tháI
Przy kolejnym placyku, położonym na lekkim wzniesieniu, znajdziesz sklep Mai Thái. Sklep prowa-
dzi sprzedaż produktów spożywczych: od zupek jednominutówek, przez różne rodzaje tofu, trawy 
cytrynowe i liście cytryny, imbir, oleje sezamowe, ryż jaśminowy, kardamon, grzyby, sosy sojowe  
i hoisin, mrożone ryby, krewetki i kalmary. Właściciel sklepu (a także restauracji wietnamskiej przy 
ul. Długiej) chętnie opowie o pochodzeniu produktów i ich użyciu. Zwróć uwagę na buddyjski ołta-
rzyk, za kasą po prawej stronie, na palące się kadzidełka, banknoty o nominałach 1 000 000 dolarów, 
papierosy oraz inne przyjemności, których zmarli chcieliby doświadczać po śmierci.

thAng LOng I PAgODA BuDDY WSPółCzuCIA 
Przez tunel przy stacji Warszawa Stadion dojdź do ul. Sokolej, idź w prawo i szukaj adresu Zamoyskie-
go 4. Wejdź na dziedziniec centrum kultury Thang Long. Jest to malownicze miejsce, uważane jednak 
przez opozycjonistów wietnamskich za reżimowe i zbratane z ambasadą.
W głębi po prawej stronie ubita ścieżka prowadzi do wiecznie zielonej pagody. Urocze plastikowe 
chryzantemy, nenufary, drzewka i kwiaty kwitną tu cały rok. Świątynia jest miniaturą Pagody Na 
Jednej Nodze w Hanoi, poświęconej buddzie Współczucia buddyzmu Mahajany. Mniej niż połowa 
Wietnamczyków w Polsce to buddyści, większość to chrześcijanie lub niewierzący. Jeżeli będziesz 
mieć szczęście, spotkasz pana Hà Minh Hiên, który opiekuje się świątynią i może ci o niej dokładnie 
opowiedzieć.
Wejdź po schodkach na górę i obróć się. Zobaczysz… Port Praski, Wisłę i kamienice Pragi, a za sobą 
przeznaczony do rozbiórki Stadion X-lecia. Nagle przypomnisz sobie, że jesteś w fanatycznie mono-
kulturowym mieście, które jeszcze długo takim pozostanie, jeśli nie pomożesz Innym dać się usłyszeć 
i zauważyć.
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Băng Sinh Viên, fot.  www.laura-palmer.pl
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KInOMOSt
Open-air Cinema:
Film repertoire: mostly short educational films and propaganda dating from communist Poland with 
themes such as – “how to purify water”, how to turn swamps into meadows”, “how to eradicate potato 
beetles”, and other wonderfully enlightening materials. 
Port Czerniakowski, under the Łazienkowski Bridge, Friday nights, May 1- September 30

thE “StWORA” BOAt:
The Stwora is a traditional wooden sailing boat that begins its route in the Port Czerniakowski. 
Available for tourists, it can hold a maximum of 10 people wishing to explore the Vistula’s wild riv-
ersides. It has also been reported that if  you catch hold of a boat-hook and fish around the harbour, 
you may find a sunken Secret Service Archives or  WWII helmet...
Port Czerniakowski, Sundays, May 1- September 30, reservations: +48 502 276 612

fAunA AnD fLORA
While visiting the Vistula’s riverside, if you’re lucky you can catch a glimpse of otters, beavers, gray 
herons, and green or black woodpeckers (the best view is from the Gdański bridge). Przemek Pasek 
suggests a touring route:
You should start your trip at the Świętokrzyski Bridge and then cross it onto theright bank. Take the 
pedestrian crossing just by the bridge and walk about 100 meters, then turn left. You have arrived: 
the strange sight you’re treated to is the abandoned and never-quite-finished Port Praski. This 
is now a thicket  overgrown with bushes where nothing has changed since 1921 (it contains many 
homeless people’s hideaways, so you can acquaint yourself with the local folklore as well).

gLORY tO MInE SAPPERS
The monument stands near a very pretty small beach – the only one by the Vistula’s western bank. It 
is a token of gratitude to the sappers who rebuilt Warsaw bridges after the war. It is constructed of 

THE VISTULA rIVEr 
AND VEGETATION IN THE CITY

Vistula, the biggest river in Poland, runs through Warsaw di-
viding the city in two. With unregulated wild riversides and its 
thick vegetation – the Vistula is one of the greatest treasures 
of Warsaw. Don’t expect an exciting nightlife there though– the 
charm of Vistula’s banks lies in their wilderness.
Yet no one speaks as passionately of the Vistula as Przemek 
Pasek, leader of the “Ja, Wisła” foundation (http://jawisla.pl) and 
expert on the river. Thanks to his actions, you can check out 
the exhibition of old postcards depicting the river’s history 
(all year round, on 130/132 Czerniakowska St). He also organiz-
es cultural events that take place at the nearby Czerniakows-
ki Port.

KInOMOSt
Plenerowe projekcje filmowe. Program projekcji: głównie filmy edukacyjno-propagandowe z czasów 
PrL-u, na przykład: jak wojsko odśnieża tory, jak się przerabia brudną wodę na czystą, jak wstrętne 
bagna przerabia się na wspaniałe łąki, jak niszczy się stonkę… Sporo ciekawostek przyrodniczych, 
edukacyjnych, ale także filmy autorstwa współczesnych dokumentalistów.
Port Czerniakowski, pod Mostem Łazienkowskim, piątkowe wieczory, 01.05-30.09

łóDź PYChOWA „StWORA”
rejsy drewnianą, tradycyjną wiślaną łodzią po najstarszym warszawskim porcie.
Można się zaopatrzyć w bosak i wyłowić sobie na przykład jakąś kasę pancerną albo taśmę z Urzędu 
Bezpieczeństwa dobrze zwiniętą, w całości, albo hełm z czasów wojny, lub inne takie ciekawostki. 
Łódka bierze maksimum 10 osób i płyniemy sobie w rzeczną przeszłość miasta zwiedzając 
miniamsterdam warszawski, oglądając porzucone wraki. 
Port Czerniakowski, niedziele, 01.05- 30.09, zapisy: +48 502 276 612

fAunA I fLORA
Przy odrobinie szczęścia nad Wisłą można zaobserwować wydry (najlepiej z Mostu Gdańskiego), bo-
bry, czaple siwe, dzięcioły zielone i dzięcioły czarne. Przemek Pasek poleca trasę:
Wycieczkę należy zacząć przy Moście Świętokrzyskim. Przechodzimy na stronę praską, potem przez 
pasy, które są za mostem i jeszcze idziemy ze 100 metrów. Potem należy skręcić w lewo. Ta dziwna 
sytuacja to przestrzeń między drugim a trzecim basenem nigdy niedokończonego Portu Praskiego. 
Porośnięta lasem, z naprawdę okazałymi krzakami (są w nich melinki kloszardów, więc można się 
zapoznać z folklorem miejskim) jest miejscem, gdzie czas się zatrzymał mniej więcej w 1921 roku.

POMnIK SAPERóW
Pomnik Chwała Saperom stoi tuż obok bardzo ładnej mikroplaży, jedynej na lewym brzegu Wisły. Wy-
raża wdzięczność saperom, którzy budowali warszawskie mosty i moczyli tu nogi w wodzie. Jest wiel-

WISłA I KrZAKI 
W SAMYM ŚrODKU MIASTA

Wisła, największa rzeka polska, przepływa przez Warszawę, 
dzieląc ją na dwie części. Wciąż nieuregulowana, z brzegami 
porośniętymi krzakami, jest jednym z największych skarbów 
Warszawy. Nie spodziewajcie się tam bogatego życia rozrywko-
wego – atrakcyjność brzegów Wisły polega na tym, że jest tam 
zupełnie dziko.
O Wiśle nikt tak nie opowiada jak Przemek Pasek, założyciel 
Fundacji „Ja, Wisła” (http://jawisla.pl), wielki znawca i miłośnik 
tej rzeki. Dzięki niemu można oglądać wystawę starych pocz-
tówek pokazujących życie rzeki (przez cały rok na ogrodzeniu 
bazy Straży Miejskiej, ul. Czerniakowska 130/132) i uczestni-
czyć w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w nieda-
lekim Porcie Czerniakowskim.
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a large black iron pipe, at the top of which stand three reinforced concrete sappers who are thrust-
ing a pole into the river. Unfortunately it was built using second quality cement so the sappers are 
starting to look somewhat disheveled. It’s a very picturesque sight – especially at sunset, when the 
monument is bathed in beautiful, orange light.

Krzaki nad Wisłą i Port Czerniakowski / Wisła,’s riverside and Port Czerniakowski, 
fot. Jacek Kołodziejski 

ką czarną żelazną rurą, na szczycie której trzech saperów z żelbetu wbija pal w dno Wisły. Niestety 
pomnik został wykonany z cementu niezbyt dobrej jakości, więc saperzy już kruszeją i się rozpadają.  
Jest to bardzo malownicze zjawisko, szczególnie o zachodzie słońca, kiedy pomnik jest oświetlony 
pięknym pomarańczowym światłem.

Pomnik Chwała Saperom / Glory to Mine Sappers, Fot. Jacek Kołodziejski
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LABYRInth AnD LAPIDARIuM
Alina Scholtz, early 1970s
On the lawn between several blocks of flats is a lapidarium—a collection of carved stones and ma-
sonry rescued from the post-war ruins of Warsaw.  Alongside the remains of baroque sculptures and 
faux-ancient vases is a grey wall with rectangular cutouts and an intriguing concrete labyrinth. 
Szwoleżerów housing estate, between ul. Szwoleżerów, ul. Czerniakowska, and Kanał Piaseczyński

BEnChES
Jenny Holzer, 1993
This lane of ten stone benches could lead us to the Centre of Contemporary Art. Alternatively, the 
benches themselves might be our destination. Have a seat in the shade and read the Truisms about 
survival etched into the stone by the American artist Jenny Holzer. Holzer abandoned abstract paint-
ing for the medium of the word.   Al. Ujazdowskie 6, in front of the CSW Centre of Contemporary Art

thE VOLLEYBALLISt
Jan Mucharski, 1961; Paulina Ołowska, 2006
Harking back to the 1960s, when optimistic films, brochures and postcards featured Warsaw basking 
in the glow of dozens of larger-than-life neon signs. Ads we had, but no free market.  Deprived of 
their fundamental function, these neons were pure form—disinterested works of art in public places, 
socialist renditions of a capitalist necessity. This neon comprises a woman standing on the roof and 
releasing a ball from her hands.  The falling ball showed the way to the entrance of a sporting goods 
store on the ground floor. Over the years, the Volleyballist faded and faded, until the plug was pulled 
entirely. She was brought back to life by the artist  Paulina Ołowska who often refers back to Polish 
modernism in her work.   pl. Konstytucji 5

thE StAg
unknown artist, end of 19th century
What’s a stag doing in a courtyard off of Nowy Świat? The stag has been here since the late 1940s at 
which time, in accordance with the propaganda slogan The Whole Nation Rebuilds the Capital (en-
graved on the nearby Empik building), it was transported in from an estate in Lower Silesia. It was at 
this time that not only bricks from demolished buildings in the former German territories, but also 
hunting trophies and statues from private gardens were brought to Warsaw, including this innocent 
stag. Similar is the fate of the Sleeping Lion in front of the entrance of the zoo (ul. ratuszowa 1/3), 
which showed up, unexplained, from the city of bytom, and the Condottiere standing in front of 
the Academy of Fine Arts (Krakowskie Przedmieście 5) who was kidnapped from one of the central 
squares in Szczecin.   Nowy Świat 35, courtyard

MERMAID WIth A BIRDBAth In hER tAIL
Unknown artist, late 1960s/early 1970s
The least known and appreciated of all the Warsaw Mermaids, and wrongly so as she has a lot to offer, 
including a birdbath in her tail. Made out of poured concrete, the sculpture looks as if some chance 
occurrence brought her to rest among the tower blocks of the Za Żelazną bramą housing estate. 
Mirowski Park near pl. Żelaznej Bramy

DETAILS

LABIRYnt I LAPIDARIuM
Alina Scholtz, początek lat 70
Na trawniku między blokami znajduje się lapidarium – kolekcja kamiennych detali ocalonych po woj-
nie z ruin Warszawy. Fragmentom barokowych rzeźb i niby-antycznych waz towarzyszy malownicza 
szara ściana z prostokątnymi wycięciami i intrygujący betonowy labirynt.
osiedle Szwoleżerów, między ulicami Szwoleżerów, Czerniakowską, Kanałem Piaseczyńskim

łAWKI
Jenny Holzer, 1993
Alejka dziesięciu kamiennych ław prowadzi do Centrum Sztuki Współczesnej, ale może być też celem 
podróży. Można tu przysiąść w cieniu i poczytać wyryte na nich Truizmy, teksty o przetrwaniu autor-
stwa Jenny Holzer, amerykańskiej artystki, która porzuciła malarstwo abstrakcyjne i wykorzystuje 
jako tworzywo słowo.   przed CSW Zamek Ujazdowski, Aleje Ujazdowskie 6

SIAtKARKA
Jan Mucharski, 1961; Paulina Ołowska, 2006
Pozostałość Warszawy lat 60., która w optymistycznych filmach, na folderach i widokówkach błysz-
czała dziesiątkami neonów. Wolnego rynku nie było, ale reklamy – tak; pozbawione podstawowej 
funkcji, bezinteresowne niemal dzieła sztuki w przestrzeni publicznej, socjalistyczna wersja kapi-
talistycznej konieczności. Ten neon przedstawia stojącą na dachu kobietę wypuszczającą z rąk pił-
kę. Spadający w dół po fasadzie biały krążek wskazywał wejście do sklepu sportowego na parterze. 
Siatkarka przygasała i przygasała, aż zgasła całkiem. Nowe życie dała jej Paulina Ołowska, artystka 
często odwołująca się do polskiego modernizmu.   pl. Konstytucji 5

JELEń 
anonim, koniec XIX w.
Co robi jeleń na tyłach Nowego Światu? Jest tak realistyczny, że gdyby nie sztywna postawa można 
by się nabrać, że na warszawskie podwórko zabłądziło żywe zwierzę. Przyjechał tu pod koniec lat 
40., gdy w myśl hasła Cały naród buduje swoją stolicę (wypisanego zresztą na fasadzie pobliskie-
go Empiku), z całej Polski, a zwłaszcza z przejętych od Niemiec ziem zachodnich, zwożono nie tylko 
cegłę z rozbieranych domów, ale i myśliwskie trofea takie jak ten niewinny jelonek – wywieziony  
z majątku na Dolnym Śląsku. Podobne są losy śpiącego lwa sprzed wejścia do zoo (ul. ratuszowa 1/3)  
– w tajemniczych okolicznościach przyjechał z bytomia – oraz kondotiera z dziedzińca Akademii 
Sztuk Pięknych (Krakowskie Przedmieście 5), którego porwano z jednego z głównych placów Szcze-
cina.
Nowy Świat 35, w podwórzu

SYREnKA z POJnIKIEM DLA PtAKóW W OgOnIE
autor nieznany, przełom lat 60./70.
Najmniej znana i poważana z warszawskich Syrenek, niesłusznie, bo ma wiele do zaoferowania  
- w swoim ogonie poi ptaki. Odlana z betonu rzeźba wygląda, jakby trafiła między wielkie bloki osie-
dla Za Żelazną bramą całkiem przypadkowo. 
Park Mirowski przy pl. Żelaznej Bramy

DETALE
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VIStuLA AnD VOLgA
Unknown artist, late 1970s
This sculpture represents two women in an allegorical reference to two rivers in the brotherly coun-
tries of Poland and the Soviet Union.  Previously these ladies embellished the entrance to Oka Cin-
ema, named after the river where Polish and Soviet forces counterattacked the German army in 1943.  
Opened in 1980, Oka was the first 3-D moviehouse in Warsaw, it was here that many Varsovians 
experienced the fear of animals jumping off the screen or the joy of reaching out to catch butterflies 
fluttering by.  After the collapse of communism the cinema was renamed Capitol, and the stairs by the 
sculptures became a favorite site for skateboarders.  The movie theater is now gone, skateboarding 
is no longer as trendy as it once was, but the two ladies remain, only no one remembers why they 
were put there in the first place.   ul. Marszałkowska 115

RhYthM
Henryk Kuna, 1925
Prior to its installation next to the lake in Skaryszewski Park, this amazing sculpture of a clapping 
woman traveled to Paris to spend several weeks adorning the Polish Pavilion of the International 
Exhibition of the Decorative Arts.  The exhibition was a success for Polish artists, but Rhythm is one 
of the few vestiges of this triumph of Polish art and design. This sculpture also lent its name to the 
leading Polish art deco movement, the rhythm group.   Park Skaryszewski

MOSAIC
W. Zych, 1964
From afar, this mosaic looks like an innocent decorative piece in warm colors, but it is actually quite 
explosive.  The three figures, one female and two male soldiers of the People’s Guard, hold a grenade, 
a pistol, and a machine gun. These were the people who twice attacked the Café Club, a nur für Deut-
sche (Germans only) establishment in 1942 & 1943 during the Nazi occupation.
Empik store building, Aleje Jerozolimskie 28

fot. Mikołaj Długosz / www.mikolajdlugosz.com

WISłA I WOłgA
autor nieznany, przełom lat 70./80.
rzeźba przedstawia dwie kobiety – alegorie głównych rzek Polski i ZSrr. Uświetniały wejście do kina 
Oka, którego nazwa upamiętniała inną rosyjską rzekę, znad której polska i radziecka armia wyruszy-
ły razem przeciwko Niemcom w 1943 roku. Otwarte w 1980 roku, było pierwszym trójwymiarowym 
kinem w Warszawie, gdzie ludzie w specjalnych okularach krzyczeli na widok nacierających zwierząt 
i próbowali łapać rękami motyle. Po upadku komunizmu kino otrzymało nową, wymowną nazwę – Ca-
pitol, a schodki przy rzeźbach stały się ulubionym miejscem popisów skate’ów. Dziś kina nie ma, 
deskorolka wyszła jakby trochę z mody, a dwie kamienne kobiety stoją nadal, tylko nikt nie pamięta, 
skąd się tam wzięły.   ul. Marszałkowska 115

RYtM
Henryk Kuna, 1925
Zanim ta świetna rzeźba przedstawiająca klaszczącą kobietę stanęła przy jeziorku w parku Skary-
szewskim, odbyła podróż do Paryża. Tam przez kilka tygodni zdobiła dziedziniec polskiego pawilonu 
na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej. Wystawa skończyła się dla Polski sukcesem,  
a Rytm jest jedną z nielicznych pamiątek tej udanej wystawy i dobrych lat polskiej sztuki i wzornic-
twa. Dała też nazwę grupie artystycznej rytm – najważniejszemu zjawisku polskiego art deco.
Park Skaryszewski

MOzAIKA
W. Zych, 1964
Z daleka wygląda na niewinną dekorację o ciepłych barwach, ale treść jest wybuchowa. Trzy posta-
ci: kobieta i dwóch mężczyzn. W ich dłoniach broń: granat, pistolet, karabin. To żołnierze Gwardii 
Ludowej, którzy dwukrotnie zaatakowali w czasie okupacji hitlerowskiej (1942, 1943 r.) działający 
wówczas w tym miejscu lokal Café Club, przeznaczony nur für Deutsche (tylko dla Niemców). 
budynek Empiku, Aleje Jerozolimskie 28
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Since the city is located on flat terrain, there are few sites from which one can admire Warsaw’s urban 
landscape. In order to get an idea of the city’s shape, one has to walk up to the observation deck 
located on the 30th floor of the Palace of Culture and Science (114 m, 9 a.m.-6 p.m., 20 zł), to the 
top of the Za Żelazną Bramą housing estate buildings or have a coffee at the Panorama Bar in the 
Marriott Hotel (Aleje Jerozolimskie 65/79, 5 p.m.-1 a.m.). 
One can also try one of Warsaw’s several artificial hills. The most unusual of them is the Kopiec 
Czerniakowski (120 m above sea level, Mokotów, ul. bartycka), built from the rubble after the war. 
At the top, at the end of a flight of 400 stairs, stands the Polska Walcząca (Poland Fights) monument. 
Worth exploring are the paths winding around the sides – there you can find bits and pieces of the 
old capital emerging from the ground:  true historical Warsaw. The single bricks or even sizable wall 
fragments, fuel the imagination far better than the restored Old Town. During the Warsaw Uprising 
(August 1 – October 3 1944) anniversaries, a fire burns at the top of the hill to commemorate the 
dramatic fight of Warsaw’s inhabitants against the cruel Nazi invaders.
Other notable observation points: Kopa Cwila (hill in Park Kozłowskiego, Ursynów district), Górka 
Szczęśliwicka (hill in Park Szczęśliwicki, Ochota district)

VIEW POINTS

Opuszczony  basen / old, abandoned swiming pool,  fot. Marta Zasępa

W Warszawie, położonej na płaskim terenie, brakuje naturalnych punktów, z których można podzi-
wiać miejską panoramę. Żeby uzyskać wiedzę o kształcie miasta, trzeba się wspiąć na taras widokowy 
mieszczący się na 30. piętrze Pałacu Kultury i Nauki (114 m, codziennie 9-18, 20 zł), na najwyższe 
piętra bloków Osiedla za Żelazną Bramą lub pójść na kawę do baru Panorama w Hotelu Marriott 
(Aleje Jerozolimskie 65/79, codziennie 17-1). Można też skorzystać ze sztucznych wzniesień, których 
w Warszawie jest kilka. 
Najbardziej niezwykły jest Kopiec Czerniakowski (120 m n.p.m., Mokotów, ul. bartycka), usypany 
po wojnie z gruzów zniszczonej Warszawy. Na jego szczycie znajduje się pomnik Polski Walczącej, 
do którego trzeba wejść po 400 stopniach. Warto zapuścić się w ścieżki na poboczach – tam znaj-
dziecie wystające z ziemi pozostałości dawnej Warszawy, prawdziwe Stare Miasto. Cegły, drobne  
i całkiem spore fragmenty murów, uruchamiają wyobraźnię silniej niż odbudowana Starówka.  
W czasie kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego (01.08-02.10.1944) na szczycie Kopca płonie 
ogień na pamiątkę dramatycznego zrywu mieszkańców Warszawy przeciwko okrutnym hitlerowskim 
okupantom.
Inne punkty widokowe warte odwiedzenia: Kopa Cwila (Ursynów, Park Kozłowskiego), Górka Szczę-
śliwicka (Ochota, Park Szczęśliwicki).

PUNKTY WIDOKOWE

Ogródki działkowe / Allotments, fot. Jacek Kołodziejski
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When driving to the airport through al. Żwirki i Wigury, it is worth it to take a turn into the land of 
concrete fairy tales. We turn right by the Novotel Hotel, into ul. 1 Sierpnia, and then we take it left 
– ul. Ustrzycka. Here they are. Not many people know about them. The kopulaki (from the Polish 
kopuła – ‘dome’), are experimental houses designed by the architect Andrzej Iwanicki, composed of 
two or three connected concrete domes.
This shape, in spite of being fanciful, could have been invented for very prosaic reasons. In com-
munist Poland, the surface of a private house could not exceed 110 square meters. And the surfaces 
delineated by arches or surfaces lower than 2,2 m, easy to find underneath a dome, were not full 
value according to the regulations. 
The central dome covered the living-room, while the bedrooms, the kitchen, and the bathrooms fit 
into the two others. In the connection between the domes was the heart of the house – a dining-room 
with a two-sided fireplace, which was also opened on the living-room.
The experimental colony was built in 1961-1966. Instead of 70 houses, merely ten have been built, 
because they turned out to be too expensive. Only a few of them remain in their original shape.

KOPULAKI

fot. Jacek Kołodziejski (2) 

Jadąc na lotnisko aleją Żwirki i Wigury, warto na parę minut skręcić do krainy betonowej bajki. Przy 
hotelu Novotel skręcamy w prawo, w ul. 1 Sierpnia, a z niej w lewo – w ul. Ustrzycką. Oto i one. Mało 
kto o nich wie. Kopulaki (od kopuła), czyli eksperymentalne domy jednorodzinne kopułowe projektu 
architekta Andrzeja Iwanickiego, złożone z połączonych dwóch lub trzech kopuł.
Forma, choć fantastyczna, mogła wziąć się z zupełnie prozaicznych przyczyn. W komunistycznej 
Polsce powierzchnia domu prywatnego nie mogła przekroczyć 110 m². A powierzchnie wyznaczone 
przez łuki czy niższe niż 2,2 m, a o takie pod kopułą nietrudno, nie były według przepisów pełno-
wartościowe.
Centralna kopuła kryła salon, dwie pozostałe mieściły sypialnie, kuchnię i łazienki, a w łączniku znaj-
dowała się minijadalnia z dwustronnym kominkiem, otwartym także na salon.
Eksperymentalną kolonię realizowano w latach 1961-1966. Zamiast planowanych 70 domów powsta-
ło zaledwie dziesięć, bo okazały się za drogie i tylko niektóre zachowały pierwotną formę.

KOPULAKI
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WELLHOUSES

“It’s pretty exciting to think about things that could have happened in Warsaw. before WW II there 
were plans to build a mosque on what is now Sue ryder Square, but it never happened. Two sets of 
blueprints survived, and one is absolutely brilliant, very modernist. And there were plans to name 
two streets Mecca and Medina. Possibility is more intriguing than the mundaneness of real situa-
tions. I’m interested in the architecture of Warsaw’s public-access wellhouses. They are somewhat 
reminiscent of mosques with their towers and domes; even their size is a statement about the di-
mensions of the Muslim community in Poland. I had an idea to add a crescent onto the wellhouse on 
Sue ryder Sq. but that’s one of those artistic ideas, much like the pre-War blueprints for the mosque, 
which likely will remain in the realm of the undone”.

Anna Niesterowicz (b. 1975), an artist affiliated with the Galeria Foksal Foundation. Interviewed by 
Monika brzywczy.

STUDNIE

„Ekscytujące jest myślenie o rzeczach, które mogły się zdarzyć w Warszawie. Na skwerze noszącym 
imię Sue ryder przed wojną miał stanąć meczet. Nie zdążono go wybudować, ale zachowały się dwa 
projekty, jeden naprawdę rewelacyjny, modernistyczny, w planach były ulice Mekki i Medyny. Moż-
liwość jest może nawet ciekawsza niż konkretność zaistniałych sytuacji. Interesuje mnie na przy-
kład architektura studni oligoceńskich – one mi właśnie bardzo przypominają meczety – te baszty, 
wieżyczki, kopuły. I nawet wielkość adekwatna do wielkości społeczności muzułmańskiej w Polsce. 
Miałam nawet pomysł, żeby takiej studni właśnie na skwerze ryder dorobić półksiężyc. Ale to jeden 
z takich pomysłów artystycznych, które, jak przedwojenny projekt meczetu, pozostanie raczej nie-
zrealizowany”.

Anna Niesterowicz, rocznik 1975, artystka związana z Fundacją Galerii Foksal. Cytat z wywiadu prze-
prowadzonego przez Monikę brzywczy.
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CEntRuM SztuKI WSPółCzESnEJ zAMEK uJAzDOWSKI
The Centre for Contemporary Art, better known as CSW, is located in the premises of the Ujazdowski 
Castle, rebuilt from scratch after the II World War. It hosts retrospective exhibitions of the most im-
portant artists. It is worth to check the programme for other events: workshops, seminars, concerts 
in the Laboratorium section or independent movies in Kino.Lab. The bookstore is also worth a visit. 
CSW publishes Obieg quarterly – probably the most important Polish art magazine.
Aleje Ujazdowskie 6, Tue-Sun 11-19, Fri 11-21
www.csw.art.pl 

funDACJA gALERII fOKSAL
The unassuming FGF is the driving force behind international success of such Polish artists as Wil-
helm Sasnal, Monika Sosnowska or Piotr Uklanski. Exhibitions are often held in its quarters (with a 
view to the Palace of Culture), but equally frequent are film screenings or performance actions in the 
city. Important – the gallery is open only for the timespan within the duration of a given show.
ul. Górskiego 1A (at the back of Nowy Świat, 5th floor), Mon-Fri 12-17
www.fgf.com.pl

gALERIA CzARnA 
The gallery – located in an apartment of a hitherto desolate hundred years old tennement building 
– is focused on presentations of contemporary Polish art. It is open only twice a week, but there is a 
possibility to  make a visit on any other day on prior telephone arrangement.
ul. Marszałkowska 4, Tue, Thur 14-19, tel. +48 22 629-42-59, +48 601-46-19-90
www.czarnagaleria.art.pl

gALERIA hOŻA 
A place known only to the chosen few, located in Katarzyna Wyrozębska’s 30-square-meter apart-
ment. basically, Hoża operates only within the timespan of its shows, however, the determined ones 
may try arrange for a visit regardless either by phone or e-mail.
galeriahoza@gmail.com, tel. +48 511-058-977
www.galeriahoza.com

LE guERn
The gallery presents Polish and international contemporary visual arts: photography, painting, in-
stallation and video
ul. Widok 8, tel. +48 22 690-69-69
www.leguern.pl

GALLErIES

As concerns contemporary visual arts, all events of impor-
tance happen within the circle consisting of the two heavy-
weight national galleries alongside a handfull of private ones.  
These private enterprises – often located in lofts or apart-
ments is where the trends are spawned, but the real prestige 
comes with an exhibition in one of the state mammoths.

CEntRuM SztuKI WSPółCzESnEJ zAMEK uJAzDOWSKI 
Znane najlepiej jako CSW, mieści się w odbudowanym Zamku Ujazdowskim. Tu obejrzysz retrospek-
tywy najważniejszych artystów współczesnych. Warto też spojrzeć w kalendarz wydarzeń, by wziąć 
udział w warsztatach i seminariach. Na deser koncerty w sali Laboratorium, niezależne filmy w Kino.
Labie oraz niezła księgarnia. CSW wydaje też „Obieg” – najważniejsze chyba polskie pismo o sztuce.
Aleje Ujazdowskie 6, wt.-niedz. 11-19, pt. 11-21
www.csw.art.pl 

funDACJA gALERII fOKSAL
Niepozorna FGF jest współodpowiedzialna za zagraniczny sukces wielu polskich artystów (Wilhelm 
Sasnal, Monika Sosnowska, Piotr Uklański). Organizuje wystawy zarówno w swojej siedzibie (z wido-
kiem na Pałac Kultury), ale chętnie organizuje też filmy i akcje na mieście. Uwaga – galeria czynna 
tylko w przypadku trwania wystaw.
ul. Górskiego 1A (tyły Nowego Światu, 5 piętro), pon.-pt. 12-17
www.fgf.com.pl

gALERIA CzARnA 
Galeria w mieszkaniu w opuszczonej kamienicy koncentruje się na prezentacji współczesnej, mło-
dej sztuki polskiej. Otwarta tylko dwa razy w tygodniu, ale można też się umówić na wizytę kiedy 
indziej.
ul. Marszałkowska 4, wt., czw. 14-19, tel. +48 22 629-42-59, +48 601-46-19-90 
www.czarnagaleria.art.pl

gALERIA hOŻA 
Miejsce dla wtajemniczonych – znajduje się w 30-metrowej kawalerce, w której na co dzień mieszka 
właścicielka. Katarzyna Wyrozębska pokazuje, jak sama mówi, konsekwentnych artystów z całego 
świata. Hoża funkcjonuje głównie podczas wernisaży, ale odważni mogą też drogą telefoniczną lub 
mailową umówić się na zwiedzanie w innym terminie.
galeriahoza@gmail.com, tel. +48 511-058-977
www.galeriahoza.com

LE guERn
Galeria sztuki współczesnej, która pokazuje prace zarówno artystów polskich, jak i zagranicznych, 
interesuje się przede wszystkim sztuką wizualną: fotografią, malarstwem, instalacją czy wideo.
ul. Widok 8, tel. 48 22 690-69-69
www.leguern.pl

GALErIE

Najważniejsze rzeczy dzieją się w dwóch wielkich państwo-
wych galeriach z tradycjami oraz kilku prywatnych, 
mieszczących się często w starych mieszkaniach czy loftach. 
To te ostatnie wyznaczają trendy, ale prawdziwą nobilitacją 
jest wystawa w tych pierwszych.
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Katarzyna Wyrozębska – Galeria Hoża / Hoża Gallery, fot. Jacek Kołodziejski Michał Kaczyński – raster, fot. Jacek Kołodziejski 
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LOKAL_30
What sets Lokal_30 apart from other private galleries is its penchant for discussing art – nearly 
every show is preceded by a breakfast with the artist. Having had the meal and coffee participants 
get a chance to see the documentation of the exhibited works, relevant pictures, sometimes they 
may be invited to be a part of a spontaneous performance. Apart from that – regular meetings of 
art curators, collectors and art theoreticians are held in an improvised „televiZJon studio” which is 
a part of the project by an artist Zuzanna Janin. 
ul. Foksal 17b/30, tel. 48 602-13-99-63, 48 608-29-09-96
www.lokal30.pl.
 
RAStER
This one is among the most important art galleries not just in Warsaw but nationwide. It sets trends, 
create stars. To get there, you have to climb to the fourth floor of an ancient building in the city’s 
strict center. Spatious flat houses what over the last few years has become Warsaw’s most prosper-
ous private gallery. It is run by two thirty-year-olds: łukasz Gorczyca and Michał Kaczyński. Not only 
can you have a closer look and buy works by the most interesting from among the young generation 
of Polish artists, but also have a coffee, a glass of wine or even play a game of minifootball. 
ul. Hoża 42/8, Tue-Sat 15-20
www.raster.art.pl.

YOuRS gALLERY
Established in 2004 by the four-time World Press Photo award winner Tomasz Gudzowaty, the gallery 
features three independent exhibition areas dedicated to photography, as well as a photography 
bookshop. So far, the gallery has hosted exhibitions by Sebastiao Salgado, Elliott Erwitt, Edward 
burtynsky and many others. The exhibitions are complemented by a diverse programme of auxiliary 
events, including meetings with emerging artists and workshops by professional photographers.
Krakowskie Przedmieście 33, Mon-Sun 11-20
www.yoursgallery.home.pl

zAChętA – nARODOWA gALERIA SztuKI
The other of the two mammoth national galleries has been located in the same building since 1901. 
For decades a bastion of conservatism, it regained credibility in the 1990s and today represents 
world class level. big exhibitory events held at Zachęta often cross disciplines’ boundaries and fre-
quently cross the boundaries between design, photography, architecture and music. In the entrance 
hall there is a worthwhile bookstore.
pl. Małachowskiego 3, Tue-Sun 12-20 
www.zacheta.art.pl

LOKAL_30
Spośród innych prywatnych galerii wyróżnia Lokal_30 chęć dyskutowania o sztuce – niemal każdą 
wystawę poprzedza śniadanie z artystą. Po kawie i posiłku uczestnicy mogą zobaczyć dokumentację 
prac, zdjęcia, a czasami wziąć udział w spontanicznych performance’ach. Poza tym odbywają się re-
gularne spotkania z kuratorami, kolekcjonerami i teoretykami sztuki w zaimprowizowanym „televi-
ZJon studio” w ramach projektu artystki Zuzanny Janin. 
ul. Foksal 17b/30, tel. +48 602-13-99-63, +48 608-29-09-96
www.lokal30.plś
 
RAStER
Jedna z najważniejszych galerii sztuki w Warszawie i w Polsce. Dyktuje trendy, kreuje gwiazdy. Trzeba 
wspiąć się na ostatnie piętro starej kamienicy w centrum miasta. Duże mieszkanie po prawej stronie 
to najlepiej prosperująca od kilku lat prywatna galeria w Warszawie. Prowadzi ją dwóch trzydziesto-
latków – łukasz Gorczyca i Michał Kaczyński. Można nie tylko obejrzeć i kupić prace najciekawszych 
artystów młodego pokolenia, ale też wypić kawę, wino lub pograć w piłkarzyki. 
ul. Hoża 42/8, wt.-sob. 15-20
www.raster.art.pl.

YOuRS gALLERY
Na czterech poziomach kamienicy działa galeria należąca do polskiego fotografa, czterokrotnego 
laureata World Press Photo, Tomasza Gudzowatego. Dotychczas można było tam obejrzeć prace m.in. 
Elliotta Erwitta, Edwarda burtynsky’ego, Leni riefenstahl, Wojtka Wieteski i pokazy zdjęć młodych 
fotografów w ramach projektu Portfolio. Na parterze można kupić lub zamówić książki poświęcone 
fotografii.
Krakowskie Przedmieście 33, codz. 11-20
www.yoursgallery.home.pl

zAChętA – nARODOWA gALERIA SztuKI
Drugi po CSW państwowy gigant mieści się nieprzerwanie od 1901 roku w tym samym budynku  
w centrum miasta. Przez dziesięciolecia ostoja  konserwatyzmu, odzyskała wiarygodność w latach 
90. i ma dziś na wskroś nowoczesny charakter. Duże wystawy zbiorowe i indywidualne w Zachęcie za-
haczają często o design, fotografię, architekturę i muzykę. Na parterze warto odwiedzić księgarnię.
pl. Małachowskiego 3, wt.-niedz. 12-20
www.zacheta.art.pl
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hEY JOE 
The narrow corridor of the Hey Joe shop conceals probably Warsaw’s most diverse available selection 
of CDs and vinyl records dedicated to avant-garde, industrial, techno, psychedelic and independent 
music. The prices are not bargain, though they are still cheaper than ordering abroad. but one can 
try haggling, and certainly, as in every shop where goods rapidly change hands, it is worth reserving 
plenty of time to browse all the recordings available.
ul. Złota 8, Mon-Fri 11-19, Saturday 11-15
www.heyjoe.iq.pl

PAłAC StAREJ KSIĄŻKI (PALACE Of OLD BOOKS) 
This largest of Warsaw’s antiquarian book shops, located far from the city centre and established by 
a book fanatic in a deserted kindergarten, eclipses all others with its wealth of eclectic resources. 
The dense arrangement of corridors on the ground floor and first floor conceals a gigantic collection 
of all sorts of Polish language books and old magazines and periodicals. If visiting, you are advised 
to set aside a few hours to properly rummage in this infinite labyrinth of shelves.
ul. Działdowska 8A, Mon-Fri 10-19, Sat 10-17, Sun 12-17
www.antykwariat.blog.pl

Hey Joe, fot. Jacek Kołodziejski Pałac Starej Książki, fot. Jacek Kołodziejski

hEY JOE
Wąski korytarz sklepu Hey Joe kryje w sobie chyba najbardziej zróżnicowaną selekcję płyt CD i winyli 
z awangardą, industrialem, techno, psychodelią i w ogóle muzyką niezależną w Warszawie. Ceny mało 
okazyjne, choć i tak jest taniej niż przy zamówieniach z zagranicy. Można próbować się targować,  
a z pewnością, jak w każdym sklepie, w którym towar szybko zmienia właściciela, warto zarezerwować 
sobie dłuższą chwilę na pogrzebanie w płytach.
ul. Złota 8, na tyłach b. kina Relax, pon.-pt. 11-19, sob. 11-15
www.heyjoe.iq.pl

PAłAC StAREJ KSIĄŻKI
Największy warszawski antykwariat mieści się z dala od centrum, założony został przez pasjonata 
w opuszczonym przedszkolu, ale przyćmiewa inne swoimi eklektycznymi zasobami. Gęsta siatka ko-
rytarzy na parterze i piętrze kryje gigantyczną kolekcję najrozmaitszych książek polskojęzycznych, 
starych magazynów i czasopism. Warto zarezerwować dużo czasu – buszowanie w nieskończonym 
labiryncie półek wciąga.
ul. Działdowska 8A, pon.-pt. 10-19, sob. 10-17, niedz. 12-17
www.antykwariat.blog.pl 
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AnIA KuCzYńSKA
Two in one. First, enter the salesroom of high-market purses and handbags authored by Pola La, 
a hot name in Polish design,  next room features a rail and on it  a selection of  Ania Kuczyńska’s 
refined designer’s apparel. buy some here – or in Tokyo. Also for your spending pleasure; limited 
editions by Nike and designer-clothes by Marios group. 
ul. Solec 85, tel. +48 501-584-884, Mon-Fri 12-19, Sat 12-15
www.aniakuczynska.com

MufKA
…or Practical Ladies of Solec. Cute, miniature place of a coffee spot and a boutique. If you are keen 
on Vialis footwear, or bags by Rebel – that is where you shall find them. Other than that, some 
vintage, hand-made jewelry and exclusive editions of books for children – one of reasons Mufka is 
so beloved by trendy moms. 
ul. Solec 101, tel. +48 22 622-29-61, Mon-Fri 10-19, Sat 10-14
www.mufka.blox.pl.

nIKE COnCEPt StORE
For a year, the former glaziers’ workshop was the venue of the Guerrilla Store of Japanese fashion 
house Comme des Garçons. It has now moved to Cracow leaving the place up for grabs – snatched 
by Nike now is an outlet for limited editions of garments and footwear. Signboard to look out for is: 
USŁUGI SZKLARSKIE (glazier’s shop).
ul. Mokotowska 24, Mon-Fri 11-19, Sat 11-14

SMIRnOW & MORKA
A tiny boutique selling apparel designed by Patrycja Smirnow and Ewa Morka; they do limited 
series of urban clothing – textiles and knitted fabric. They design accessories, too and do individual 
commissions; even wedding dresses.
ul. Chmielna 10, tel. +48 693-351-931, Mon-Fri 12-19, Sat 10-16
www.smirnowmorka.pl

APPArEL

Local talents and global brands in original packaging

UbrANIA

Lokalne talenty i światowe marki w oryginalnym opakowaniu

AnIA KuCzYńSKA
Dwa w jednym. Najpierw pokój z ekskluzywnymi torbami polskiej projektantki Pola La, a w salce obok 
wieszak z wyrafinowanymi projektami Ani Kuczyńskiej. Albo kupicie je tu, albo w Tokio. Tu także 
limitowane edycje Nike’a oraz projekty grupy Marios. 
ul. Solec 85, tel. +48 501-584-884, pon.-pt. 12-19, sob. 12-15
www.aniakuczynska.com

MufKA
…czyli Praktyczne Panie na Solcu. Uroczy, malutki lokal – kawiarnia i butik. Można tu kupić buty Via-
lis, torby Rebel, trochę second handu, ręcznie robioną biżuterię i ładnie wydane książki dla dzieci. 
Mufkę lubią modne mamy z małymi dziećmi. 
ul. Solec 101, tel. +48 22 622-29-61, pon.-pt. 10-19, sob. 10-14
www.mufka.blox.pl.

nIKE COnCEPt StORE
Przez rok mieścił się tu, we wnętrzu starego zakładu szklarskiego, Guerrilla Store japońskiego domu 
mody Comme des Garçons. Sklep wyemigrował do Krakowa, a lokal przejął Nike – można tu kupić 
limitowane edycje butów i ubrań. Szukaj szyldu USłUGI SZKLArSKIE (glazier’s shop).
ul. Mokotowska 24, pon.-pt. 11-19, sob. 11-14

SMIRnOW & MORKA
Malutki butik z ubraniami Patrycji Smirnow i Ewy Morki. robią krótkie serie miejskich ciuchów  
z tkaniny i dzianiny. Projektują także dodatki i wykonują pojedyncze ubiory na zamówienie, nawet 
suknie ślubne. 
ul. Chmielna 10, tel. +48 693-351-931, pon.-pt. 12-19, sob. 10-16
www.smirnowmorka.pl.
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Ania Kuczyńska, fot. Jacek Kołodziejski Mufka, fot. Jacek Kołodziejski
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gALERIA gRAfIKI I PLAKAtu
You may go there to see an exhibition or to cop a poster of your choice by one of  Polish artists known 
collectively worldwide as Polish school of poster art since  the  1950’s when they started to bury 
the divide between art and advertising since. You can see and cop posters by Lenica, Tomaszewski, 
Młodożeniec and many more. You can also buy on-line.
ul. Hoża 40, tel. +48 22 622 43 28
www.galeriagrafikiiplakatu.pl

KOłO – fLEA MARKEt
For years the biggest site in Warsaw concentrating trade in second-hand artifacts and antiques. It is 
professionals you buy from around here. On the one hand it means that items are in relatively good 
shape, often renovated. On the other – that they come rather pricey. There is plenty of interesting 
furniture, military memorabilia, earthenware, old post-cards. Good advice: come as early as you can, 
if you want a bargain.
Corner of Obozowa and Nakielska, Sunday: 7-13

MAgAzYn PRAgA
One of a kind; a store and a gallery located in the former warehouse of adhesives, a part of the latter-
-day ‘Koneser’ distillery’s lay-out new specializes in young Polish design. Carpets in limited series, 
furniture, glassware, tapestries, toys and  gadgets by designers, of whom you shall hear again. 
ul. Ząbkowska 27/31, entrance from the side of ul. Markowska. Tue-Fri 12-19, Sat.- Sun 11-18
www.magazynpraga.pl.

OLIMPIA
bummy place next to the Olimpia stadium, a destitute, if not distant, relative to the Koło establish-
ment. recommended for the strongly motivated fans of Polish vintage only. Old vinyl recordings, 
books, inexpensive bicycles, old school footwear, every once in a while you might stumble upon 
decent piece of earthenware. It is advisable to negotiate. The other of the market’s two sectors is 
exclusively devoted to apparel, although ‘exclu The main entrance to the Olimpia stadium is marked 
by the gigantic steel yellow giraffe. 
Stadion Olimpia, ul. Górczewska 56/60, Sun 7-13 

zOOM
One of Warsaw’s longest standing designer furniture stores – Kartell, Starck, Droog… recently 
opened is the section devoted to Polish design. You can buy table covers with satellite pictures of 
various parts of Warsaw designed by Mikołaj Długosz or gob smacking jewelry by Karina Królak – a 
racing-track-shaped necklace for that matter. buy on-line, if you prefer.
ul. Nowogrodzka 84/86, tel. +48 22 816-20-65, Mon-Fri 12-19, Sat 10-14
www.zoomzoom.pl.

HOUSE AND DESIGN

gALERIA gRAfIKI I PLAKAtu
Tu zobaczysz wystawy, ale i kupisz oryginalne plakaty artystów, którzy od lat 50. łamali granicę 
między reklamą a sztuką, tworząc tak zwaną Polską Szkołę Plakatu – Lenicy, Tomaszewskiego, Młodo-
żeńca. GGP prowadzi też sprzedaż w internecie. 
ul. Hoża 40, tel. +48 22 622-43-28
www.galeriagrafikiiplakatu.pl

KOłO – gIEłDA StAROCI
Od lat największe i najważniejsze miejsce handlu antykami w Warszawie. rządzą tu profesjonalni 
handlarze, wiec przedmioty są zazwyczaj w lepszym stanie, często po renowacji, ale i dość drogie. 
Można kupić sporo mebli, militariów, porcelany, pocztówek, nie zawsze z gwarancją autentyczności. 
Im wcześniej przyjedziesz, tym lepsze okazje.
róg ulic Obozowej i Nakielskiej, niedz. 7-13

MAgAzYn PRAgA
Unikalny sklep i galeria w starym magazynie klejów przy wytwórni wódek Koneser, specjalizujący 
się w młodym polskim designie. Limitowane serie dywanów, mebli, szkła, tapet, zabawek i gadżetów 
projektantów, o których jeszcze będzie głośno. 
ul. Ząbkowska 27/31 (wejście od ul. Markowskiej), wt.-pt. 12-19, sob.-niedz. 11-18
www.magazynpraga.pl

OLIMPIA
Miejsce lumpiarskie, uboga krewna bazaru na Kole, przy stadionie Olimpii. Dla wybitnie zdetermi-
nowanych kolekcjonerów polskiego vintage’u. Sprzedawcami są tzw. nurkowie, którzy w ciągu ty-
godnia pracowicie przeglądają warszawskie śmietniki, a w niedziele znalezione rarytasy upłynniają 
za grosze, aby tylko starczyło na flaszkę. Stare winyle, książki, tanie rowery, olschoolowe buty, cza-
sem jeszcze trafia się coś z ceramiki. Należy się targować i warto mieć monety – sprzedawcy często 
twierdzą, że nie mają jak wydać. Druga część bazarku poświęcona jest wyłącznie ciuchom. Nie dla 
higienistów. Wejście na Olimpię wskazuje duża stalowa rzeźba żółtej żyrafy przy ulicy Górczewskiej 
(przystanek autobusowy Olimpia). 
Stadion Olimpia, ul. Górczewska 56/60, niedz. 7-13 

zOOM
Jeden z najdłużej istniejących w Warszawie sklepów ze światowym designem – Kartell, Starck, Droog, 
ostatnio uruchomił dział z polskim wzornictwem – można tu kupić np. ceraty z satelitarnymi foto-
grafiami różnych dzielnic Warszawy Mikołaja Długosza czy zaskakującą biżuterię Kariny Królak np. 
naszyjnik w kształcie toru wyścigowego. Sprzedaż także w internecie. 
ul. Nowogrodzka 84/86 , pon.-pt. 12-19, sob. 10-14, tel. +48 22 816-20-65
www.zoomzoom.pl

DOM I DESIGN
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COffEE KARMA
A fashionable coffeshop built a few years ago in the Western frontage of one of the most beautiful 
squares in Warsaw. In the summer, the tables are also outside, under the columns – an ideal spot to 
admire the lit façade of the church and listen to tramways grinding on the rails. In the winter it is 
hard to get a table in the crowded café, but you can meet actors from neighbouring theaters: Wspol-
czesny and rozmaitosci. Latte with honey and cinnamon, and Pinky or Karmasutra fruit cocktails are 
the specialty of the place, but there is also wine, sandwiches and cakes. A curiosity – Karma also has 
a branch in berlin.
pl. Zbawiciela 3/5, tel. +48.22 875-87-09, Mon-Fri 7:30-22, Sat-Sun 10-22
www.coffeekarma.pl

ChłODnA 25
Following the slogan: Coffee, books, motion, Chłodna 25 is a true cultural center and a place regro-
uping masses of regulars: artists, social activists, journalists. Concerts, film screenings or debates 
take place almost every evening, and there is room for everyone – right-wing conservatives or gay 
right activists. You can follow the calendar of events and reports on the blog:  www.chlodna25.blog.
pl
ul. Chłodna str., Mon.-Thu. 8-22, Fri. 8-24, Sat. 12-24, Sun. 12-22, tel. +22 420-32-70. 

CzułY BARBARzYńCA
The first café-bookshop in Warsaw – still keeping its standards. Established by Tomek brzozowski 
– publisher and admirer of the Czech writer bohumil Hrabal (the name of the café – The Tender bar-
barian –  comes from the title of Hrabal’s novel). Meetings with writers, recitals, vernissages often 
take place in the evenings. Since May 2007, The Tender also has a small branch a few streets away 
(10, radna str.) as well as 700 meter premises in the cinema Nove Kino Praha in the quarter of Praga 
(26, Jagiellońska str.)
31, Dobra str., Mon.-Thu. 10-22, Fri.-Sat. 10.00-24.00, Sun. 12-22, tel. +48.22 826-32-94, www.czu-
lybarbarzynca.pl.

KAfKA 
A nice little coffeshop, which opened up in Spring 2006.  Set up on the ground-floor of an apartment 
building, with huge windows looking out on a park, black and white oldschool tiles, panelling, and 
deer antlers on the walls, as well as large shelves with books saved from the rubbish dump – which 
you can buy for a few groszy or exchange.
Oboźna 3, tel. +48 22 826-08-22, 9-22,  www.kafka.com.pl

There is no Starbucks in Warsaw yet, but on every corner there 
is an American style coffeeshop. Here are a few unique spots, 
which have lasted many a season, and offer a little bit more 
than just coffee. 

COFFEE

COfEE KARMA
Modna kawiarnia znajduje się w zachodniej pierzei jednego z najpiękniejszych placów Warszawy. 
Latem stoliki stoją też na powietrzu, pod kolumnami – to idealny punkt, by podziwiać podświetloną 
fasadę kościoła Zbawiciela i wsłuchiwać się w tramwaje zgrzytające na szynach. Zimą trudno o stolik 
w zatłoczonym wnętrzu, za to można spotkać aktorów z pobliskich Teatrów: Współczesnego i roz-
maitości. Latte z miodem i cynamonem oraz owocowe koktajle Pinky czy Karmasutra to specjalności 
tego lokalu, ale są też wino, kanapki i ciasta. Karma ma też filię w berlinie.
pl. Zbawiciela 3/5, tel. +48 22 875-87-09, pon.-pt. 7:30-22, sob.-niedz. 10-22
www.coffeekarma.pl

ChłODnA25
W myśl hasła Kawa, książka, ruch, jest to swoisty dom kultury i miejsce skupiające rzesze stałych 
bywalców: artystów, działaczy społecznych, dziennikarzy. Prawie każdego wieczoru odbywają się 
koncerty, pokazy filmów albo dyskusje, a miejsce jest dla każdego – od konserwatystów po działaczy 
gejowskich. Program zdarzeń i relacje można śledzić na blogu.
ul. Chłodna 25, tel. +48 22 420-32-70, pon.-czw. 8-22, pt. 8-24, sob. 12-24, niedz. 12-22
http://chlodna25.blog.pl

CzułY BARBARzYńCA
Pierwsza kawiarnio-księgarnia w Warszawie – wciąż trzyma poziom. Założona przez Tomka brzozow-
skiego – wydawcę i wielbiciela czeskiego pisarza bohumila Hrabala (nazwa miejsca wzięta z tytułu 
jego powieści). Wieczorami często odbywają się spotkania z autorami, recitale, wernisaże. Od maja 
2007 Czuły ma też małą filię parę ulic dalej (ul. radna 10) oraz 700-metrowy lokal w multipleksie 
Nove Kino Praha na Pradze (ul. Jagiellońska 26)
ul. Dobra 31, tel. +48 22 826-32-94, pon.-czw. 10-22, pt.-sob. 10-24, niedz. 12-22
www.czulybarbarzynca.pl

KAfKA 
Otwarta wiosną 2006 sympatyczna kawiarnia. Wnętrze na parterze bloku z wielkimi oknami wycho-
dzącymi na park, oldskulowe biało-czarne kafelki, na ścianach boazeria i jelenie rogi oraz wielki 
regał z książkami uratowanymi ze śmietnika – do kupienia za grosze lub na wymianę.
ul. Oboźna 3, tel. +48 22 826-08-22, pon.-niedz. 9-22, www.kafka.com.pl

MIęDzY nAMI
Prawdziwa instytucja. Od paru lat nie obowiązują już karty klubowe, ale wciąż ma renomę miejsca 
elitarnego, a przy okazji gay friendly. A przecież tak powinna wyglądać normalna knajpa – deski na 

KAWA

W Warszawie nie ma jeszcze Starbucksa, ale na każdym rogu 
jest już coffee bar w amerykańskim stylu. My przedstawiamy 
niepowtarzalne miejsca, które wytrzymały już niejeden sezon  
i mają do zaproponowania trochę więcej niż kawę. 
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Między Nami
A true institution. Club cards have no longer been required for the past few years, but the café is 
still seen as an elitist, but also gay-friendly place. And yet this is what a normal café should look 
like – wooden boards on the floor, simple furniture, delicious coffee, and a light and healthy cuisine. 
The regulars are media and fashion people, artists and other creative types. MN releases its own 
magazine, which we advise you to take home with you on account of its great XXL pictures.
20 bracka str., Mon.-Thu. 10 -22, Fri-Sat. 10 -24, Sun. 16 -22, tel.+48.22 827-94-41, www.miedzy-
namicafe.com

Numery Litery 
A small, yet very charming café almost vis a vis the municipal police station. A chic interior, one 
common table for all the guests, a subjective choice of books and magazines on the shelves, as well 
as delicious cakes will make you want to come back again. 
The café organizes film screenings and parties for children. 
26, Wilcza str., tel. + 48.22 622-05-60, Mon.-Sat. 10-22, Sun. 12-20, tel. +22 622-05-60, www.nu-
merylitery.pl.

Tarabuk
Another café-bookshop by the Vistula river. Nice and inexpensive. Here you can get an update on new 
publishings,  order a tasty home-made cake. 6, browarna str., tel. +22 827-08-14, Mon.-Fri. 10-22, 
Sat.-Sun. 12=22, www.tarabuk.pl

Coffee Karma, Fot. Jacek Kołodziejski 

podłodze, proste meble, pyszna kawa i zdrowa, lekka kuchnia. bywają tu ludzie związani z mediami 
i modą, artyści i inne kreatywne typy. MN wydaje swoje własne czasopismo, które warto zabrać do 
domu ze względu na świetne zdjęcia w formacie XXL.
ul. Bracka 20, tel. +48 22 827-94-41, pon.-czw. 10-22, pt.-sob. 10-24, niedz. 16-22
www.miedzynamicafe.com

nuMERY LItERY 
Malutka, ale bardzo wdzięczna kawiarnia na przeciw śródmiejskiej komendy policji. Gustowne wnę-
trze, jeden wspólny stół, subiektywny wybór książek i czasopism na półkach oraz genialne ciasta 
sprawiają, że wciąż chce się tu wracać. Kawiarnia organizuje też wieczorne pokazy filmowe oraz 
weekendowe imprezy dla dzieci. 
ul. Wilcza 26, tel. + 48 22 622-05-60, pon.-sob. 10-22, niedz. 12-20
www.numerylitery.pl.

tARABuK
Kolejna powiślańska księgarnio-kawiarnia w pobliżu biblioteki Uniwersyteckiej. Niedroga, sympa-
tyczna. Można zapoznać się z nowościami wydawniczymi, zamówić dobre ciasto domowej roboty. 
ul. Browarna 6, tel. +22 827-08-14, pon.-pt. 10-22, sob.-niedz. 12-22
www.tarabuk.pl

Czuły barbarzyńca, Fot. Jacek Kołodziejski
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In ul. Smolna 8 you will find the Top Floor club with an amazing view from the... top floor of a mo-
dernist tower block
Photo: Jacek Kołodziejski

Przy Smolnej 8 klub Top Floor z niesamowitymi widokami z ostatniego piętra modernistycznego bloku
fot. Jacek Kołodziejski
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PLAC PIłSuDSKIEgO
The realm of swanky clubs – starting with the declining Cinnamon in the Metropolitan office building 
designed by Norman Foster, followed by the incredibly designed and „mature“ Platinium, and the 
Hot’l – for rich teenage house music lovers. A few bars also along Wierzbowa street.

MAzOWIECKA
The Eastern –adult – side of the street – the jazz club Tygmont (a concert every evening) and the drink-bar 
Paparazzi, where girls hunt for older foreigners. The Western – younger – side – Mono bar in the amazing 
building of the Union of  Fine Arts, above it a small club U Plastyków, and next door the club Zoo.

SIEnKIEWICzA/JASnA
The clubs on Sienkiewicza str. (Organza, Sheesha, Lemon) integrate Polish and foreign exchange 
students in the rythm of house and latino music. In the legendary gay club Utopia you can cross 
hair-stylists and celebrities.

PLAC tRzECh KRzYŻY/ŻuRAWIA
Szpilka bar, open 23 hours a day, has started a small coffeeshop-alcohol realm on the Northern side 
of the square. Its neighbours are Szpulka and Szparka. In the long building by 6/12 Żurawia str. are 
clubs for a richer and adult clientele, eg. Café 6/12, the favourite of journalists and politicians. The 
exeption is the barbie bar, always successful among the gilded youth, in the back of the building.

thE fORtS
In the cellars and constructions of a 19th century fort in the quarter of Mokotow is situated a small 
realm of creativity – the graphic atelier bakalie, an animation studio, a recording studio, adverti-
sing agencies, all accompanied by three clubs with an unconstrained holiday atmosphere, and a 
young, creative clientele – balsam, Pruderia and Klinika. No blast, total relaxation.

nOWY śWIAt/fOKSAL
One of the most expensive places in the capital, with its snobbish leader Foksal 19. In the backyard, 
in shopping pavillions dating from 1960s, a few dark, tiny, bars with a berlin-like atmosphere, most 
of them decorated in retro-kitch style.  In ul. Smolna 8 you will find the Top Floor club with an ama-
zing view from the... top floor of a modernist tower block. 

thE PALACE Of CuLtuRE
The tallest building in Warsaw houses two clubs. Kulturalna in the former theatre café attracts 
students with alternative music concerts and parties such as Vinyl Voyage – an eclectic mix of chil-

The club scene changes so fast that detailed information 
would already be out-of-date before it reaches you. Below we 
list a few club streets and quarters, in which you can search 
your luck. Notice: in many clubs the selection is rough, but be-
ing a foreigner opens many doors.

CLUbS AND bArS

PLAC PIłSuDSKIEgO
Zagłębie szpanerskich klubów – od podupadającego Cinnamon w biurowcu Metropolitan projektu 
Normana Fostera, przez niesamowicie wydesignowany i „dorosły” Platinium po Hot’l – dla bogatej 
młodzieży z zacięciem do muzyki house. Kilka barów również wzdłuż ulicy Wierzbowej.

MAzOWIECKA
Po wschodniej stronie dla dorosłych – jazzowy Tygmont (co wieczór koncert) i drink bar Paparazzi, 
gdzie dziewczyny łowią starszych obcokrajowców. Po zachodniej młodziej – kluby Mono Bar i U Plas-
tyków w niesamowitym budynku związku plastyków, a przez ścianę Zoo.

SIEnKIEWICzA/JASnA
W klubach na Sienkiewicza (Organza, Sheesha, Lemon) następuje integracja młodzieży polskiej  
i studentów z wymian zagranicznych w rytm muzyki house i latino. W legendarnym klubie gejowskim 
Utopia można natknąć się na fryzjerów i celebrytów.

PLAC tRzECh KRzYŻY/ŻuRAWIA
Działający 23 godziny na dobę bar Szpilka dał początek małemu zagłębiu kawiarniano-alkoholowe-
mu po północnej stronie placu. Sąsiaduje ze Szpulką i Szparką. W długim budynku przy Żurawiej 6/12 
lokale dla bogatszej i bardziej dorosłej klienteli, np. ulubiona przez dziennikarzy i polityków Café 
6/12, a na tyłąch – popularny wśród bananowej młodzieży klub Barbie Bar.

fORtY
W kazamatach i budynkach dziewiętnastowiecznego fortu na Mokotowie znalazło się małe kreatyw-
ne zagłębie – pracownia graficzna bakalie, studio animacji, studio nagraniowe, agencje reklamowe. 
Towarzyszą im trzy kluby z niewymuszoną, wakacyjną atmosferą i młodą, kreatywną klientelą – Bal-
sam, Pruderia i Klinika. Zero zadęcia, pełen relaks.

nOWY śWIAt/fOKSAL
Od frontu jedne z najdroższych lokali w stolicy, na czele ze snobistycznym Foksal 19. Na tyłach, 
w pawilonach handlowych z lat 60., kilka ciemnych, mikroskopijnych barów z berlińską atmosferą, 
większość urządzona w stylu retrokiczu. Przy Smolnej 8 klub Top Floor z niesamowitymi widokami  
z ostatniego piętra modernistycznego bloku.

PAłAC KuLtuRY
Najwyższy budynek w Warszawie mieści dwa kluby. Kulturalna, w byłej kawiarni teatralnej, przy-
ciąga studencką publiczność koncertami alternatywnej muzyki i imprezami takimi jak Vinyl Voyage 

KLUbY I bArY

Scena klubowa zmienia się tak szybko, że szczegółowe infor-
macje uległyby przeterminowaniu w drodze z drukarni do 
Waszych rąk. Dlatego po szczegóły odsyłamy Was na stronę 
www.clubbing.waw.pl, a tu prezentujemy kilka klubowych ulic 
i okolic, na których można szukać szczęścia.
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dhood hits. 55 – in the former ballroom is the mekkha of electronic music lovers.

DOBRA
Alternative side of the studenty Powiśle area – wild dances in the barracks on the corner of ul. Dobra 
and ul. Zajęcza: Aurora, Diuna and Jadłodajnia Filozoficzna.

Metropolitan in pl. Piłsudskiego
Photo: Jacek Kołodziejski

– eklektyczny mix przebojów dzieciństwa. 55 – w dawnej sali balowej jest mekką wielbicieli elek-
troniki.

DOBRA
Alternatywna strona studenckiego Powiśla – dzikie tańce w klubach w barakach na rogu ulic Dobrej  
i Zajęczej: Aurorze, Diunie i Jadłodajni Filozoficznej.

Metropolitan, plac Piłsudskiego
fot. Jacek Kołodziejski
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BESt PRICES
The cheapest option are milk bars – quick, self-service bars with Polish cuisine, a relic of commu-
nist gastronomy and a vision of society, in which emancipated women would not be bothered with 
cooking. In the center of Warsaw, the most popular is the Prasowy (10/16, Marszałkowska str.) and 
the bambino (21, Krucza str., long waiting lines during lunch-hour). The downside are often kitchen 
smells, and sometimes the necessity to share tables with other customers. 

VEgEtARIAnS
The growing Polish chain of meat-free fast-foods comes to the rescue of the capital’s vegetarians 
– Green Way (a.o. Świętokrzyska str., Krucza str., Hoża str., Szpitalna str., open from 9am to 8pm or 
9 pm). The local competition, superior according to many, is the Vega bar, in the back of the cinema 
Femina (corner of Jana Pawła II ave. and Solidarności ave.), and the newly opened Vegabar (9, Oboźna 
str.) by the University. The only elegant vegetarian restaurant in town is biosfeera (Niepodległości 
ave./Odyńca str.)

At nIght
The night hit is the bistro Przekąski Zakąski in the former Europejski Hotel on Krakowskie Przedmie-
ście str.. Quickly and freshly made appetizers for 8 zł or 2 EUr, as well as drinks for 4 zł/1 EUr. Only 
standing places. The kitchen in Szpilka bar (18, Trzech Krzyży square) is open all day (break between 
6-7 am), with salads, pasta, and sandwiches. You can stain your shirt with the kebab on Zgoda str., 
Przeskok str. and in pavilions on the corner of Marszałkowska and Królewska all night long. For glo-
balists – the McDonald’s on Marszałkowska is open until 3am with a 24-hour window.

fOR MILLIOnAIRES
You can empty your pockets mostly in places run by celebrity chefs: Kurt Scheller in Hotel rialto (73, 
Wilcza str.) and in the complex of Magda Gessler in the Dom Dochodowy office building (3, Trzech 
Krzyży square) – the choice is between the Polish restaurant AleGloria, and the russian-Japanese 
fusion in beluga. Interior connoisseurs will appreciate the exclusive restaurant bazaar (14/16a Jasna 
str., tel. +48 22 826 85 85), designed by the chief stylist of the Polish edition of „Elle Decoration”, 
Kinga Mostowik. For years belvedere, located in the orangery of the royal łazienki Park, and belon-
ging to the family of the billionaire Jerzy Starak has been considered the most exclusive restaurant 
in Warsaw.

It goes that the average life span of a restaurant in Warsaw is 
two years. The Warsaw public gets bored quickly, and new pla-
ces open up and disappear – hence you will find only a couple 
basic indications below.

rESTAUrANTS

nAJtAnIEJ
Najtańszą opcją są bary mleczne – szybkie bary samoobsługowe z polską kuchnią, relikt komuni-
stycznej gastronomii i wizji społeczeństwa, w której wyemancypowane kobiety nie zawracają sobie 
głowy gotowaniem. W centrum najlepszą renomą cieszą się Prasowy (Marszałkowska 10/16) i Bam-
bino (Krucza 21, w porze lanczu długie kolejki). Minusem są często kuchenne zapachy, a czasami 
konieczność dzielenia stolika z innymi. 

WEgEtARIAnIE
W sukurs stołecznym wegetarianom przychodzi rosnąca polska sieć bezmięsnych fast foodów – 
Green Way (m.in. Świętokrzyska, Krucza, Hoża, Szpitalna, otwarte od 9-20 lub 21). Lokalną konkuren-
cją, według wielu lepszą, jest bar Vega na tyłach kina Femina (róg al. Jana Pawła II i al. Solidarności).  
i nowo otwarty Vegabar (Oboźna 9) przy Uniwersytecie. Jedyną elegancką restauracją wegetariańską 
jest Biosfeera (al. Niepodległości/Odyńca)

W nOCY
Nocnym hitem jest bistro Przekąski Zakąski w dawnym Hotelu Europejskim na Krakowskim Przed-
mieściu. Szybkie, robione na świeżo przekąski za 8 zł/2 EUr oraz napoje za 4 zł/1 EUr. Tylko miejsca 
stojące. Całą dobę (przerwa 6-7 rano) działa kuchnia w barze Szpilka (pl. Trzech Krzyży 18) – sałatki, 
makarony, kanapki. Całą noc można się plamić kebabem przy ul. Zgoda, Przeskok i w pawilonach na 
rogu Marszałkowskiej i Królewskiej. Dla globalistów – McDonald’s przy Marszałkowskiej czynny do  
3 rano, z całodobowym okienkiem.

DLA MILIOnERóW
Zrujnować można się przede wszystkim w miejscach prowadzonych przez celebrity chefs: u Kurta 
Schellera w Hotelu Rialto (ul. Wilcza 73) i w AleGlorii Magdy Gessler w biurowcu Dom Dochodowy 
(plac Trzech Krzyży 3). Smakosze wnętrz docenią ekskluzywną restaurację Bazaar (ul. Jasna 14/16a), 
zaprojektowaną przez szefową stylistek polskiej edycji „Elle Decoration”, Kingę Mostowik. Za naj-
bardziej ekskluzywną restaurację Warszawy od lat uchodzi Belvedere, w oranżerii łazienek Królew-
skich, należąca do rodziny miliardera Jerzego Staraka.

rESTAUrACJE

Podobno średnia długość życia restauracji w Warszawie to dwa 
lata. Warszawska publiczność szybko się nudzi, a lokale poja-
wiają się i znikają, przedstawiamy więc tylko garść podstawo-
wych wskazówek.
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WArSZAWA
WArSAW

www.um.warszawa.pl



114 115

PRICES
- single ride – 2.40 PLN (tickets can also be bought from the driver but these cost 3 PLN, but you must 
have exact change, and tickets are not always available)
- 24 hour pass – 7.20 PLN
- 3-day pass – 12 PLN
- 7 day pass – 24 PLN

MEtRO
Unfortunately, in spite of 25 years of hard work we have only managed to build one unfinished line 
that runs north-south, from Ursynów through the Centrum out to Żoliborz. Our metro is one of the 
cleanest and safest in the world, with the police noting one crime daily on average. The metro is open 
until midnight on weekdays and 03:00 on weekends (late night trains run every 30 minutes). 

BuSES AnD StREEtCARS
Warsaw’s streetcars do not service all districts of the city, but they certainly are among the best 
ways to traverse the congested downtown area. The buses of greatest interest to visitors are the 
175 (airport, downtown, train station, town center, Old Town) and the 180 (many scenic areas, Palace 
in Wilanów, Old Town, Old Jewish Ghetto, Powązki Cemetery).  On weekends the 100 bus is a special 
tourist line served by double-decker vehicles. In summer the line T (with old fashioned streetcar) 
traverses the Praga district and runs by the Warsaw Uprising Museum.  
buses and streetcars have been known to run according to schedule, but also tend to  disappear and 
reappear at the strangest times. The best source of up-to-date information (in Polish!!!) is  www.
ztm.com.pl. Ticket information is available in English, German, and russian.  Exact routes are posted 
inside the vehicles. Stops are announced only in the metro, so on buses and streetcars one must 
carefully keep track of stops or ask another passenger for assistance.  
buses and streetcars run from 05:00-06:00 in the morning until 23:00, though some of the less 
frequented lines close down earlier. There are also night buses whose routes all pass through the 

The fastest and most pleasant mode of transport is the metro, 
but there is only one line, so we have to go by bus and stre-
etcar as well. There is one type of tickets for all public trans-
port including commuter trains. Tickets and 1 or 3 month City 
Cards are available at newspaper stands and the post office. 

HOW TO GET AbOUT TOWN?

CEnY BILEtóW
- jeden przejazd – 2,40 zł (u kierowcy 3 zł, trzeba mieć odliczoną kwotę i lepiej traktować to jako 
rozwiązanie awaryjne, bo kierowca nie ma obowiązku mieć biletów)
- dobowy – 7,20 zł
- 3-dniowy – 12 zł
- tygodniowy – 24 zł

MEtRO
Niestety mimo że budowa trwa już 25 lat, udało się zbudować niecałą jedną linię – z południa na 
północ, czyli z Ursynowa przez Centrum na Żoliborz. Metro uchodzi za jedno z najczystszych i naj-
bezpieczniejszych na świecie. Statystyki policyjne mówią o 1 przestępstwie dziennie. Kursuje mniej 
więcej do północy, a w piątki i soboty aż do 3 rano (co pół godziny). 

AutOBuSY I tRAMWAJE
Tramwaje nie docierają do wszystkich dzielnic, ale są najlepszym sposobem, by przedrzeć się przez 
zakorkowane centrum. Dla turystów najprzydatniejsza jest linia 175, łącząca lotnisko, Dworzec Cen-
tralny, centrum i Stare Miasto oraz 180, która przejeżdża obok większości ważnych zabytków (od 
pałacu w Wilanowie przez centrum, Stare Miasto, dawne getto po cmentarz na Powązkach). W week-
endy kursuje też turystyczna linia 100, którą obsługują autobusy dwupoziomowe. Latem uzupełnia 
ją zabytkowy tramwaj T, który zahacza także o Pragę. 
Na przystankach powinny być podane godziny ich przyjazdów, ale czasami znikają w tajemniczych 
okolicznościach i wtedy pozostaje wypatrywać i czekać. Najlepiej sprawdzić rozkłady jazdy na stronie  
www.ztm.waw.pl. Dokładna trasa podana jest też na tablicy wewnątrz pojazdu, ale tylko po polsku. 
Tylko w metrze anonsowane są kolejne przystanki. W autobusach i tramwajach trzeba śledzić nazwy 
na kolejnych przystankach lub poprosić o pomoc pasażerów. 
Autobusy i tramwaje jeżdżą od 5-6 rano do 23. Mniej popularne linie krócej. Są też linie nocne 
– wszystkie krzyżują się przy Dworcu Centralnym (pod żółtymi daszkami) i odjeżdżają jednocześnie 

JAK SIĘ POrUSZAć 
PO MIEŚCIE?

Najszybciej i najprzyjemniej podróżuje się metrem, ale jest 
tylko jedna, wątlutka linia. Dlatego zazwyczaj trzeba przesia-
dać się i korzystać również z tramwai i autobusów. Na wszyst-
kie środki transportu publicznego, w tym pociągi, obowiązują 
takie same bilety, dostępne są w kioskach z gazetami i na po-
czcie. Tam też można ładować plastikowe karty miejskie na 
1 lub 3 miesiące. 
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center of town and converge near the Central Train Station (yellow-roofed bus shelters). They gene-
rally depart every 30 minutes on the quarter hour, night bus tickets cost 4.8 PLN. These buses are 
often full of revelers and can be quite an adventure and fun, but be forewarned that fights and other 
altercations are not uncommon. be brave!

tAxI
Why not take a cab instead? It’s easiest to order by phone, but you can also try your luck on the 
street. There are many cab companies, below we have listed several of the moderately priced ones 
(about 2 PLN per kilometer) and which generally accept credit cards (please double check before the 
ride): Ele Taxi (4822) 811 11 11, Euro Taxi (4822) 96 62, Halo Taxi (4822) 96 23, Korpo Taxi (4822) 96 
24, and MPT (4822) 9191. In addition to the per kilometer rate, there is a flat fee of 6 PLN per ride.  
After 22:00 and on weekends the per kilometer rate increases by 50%, and can go up to 100% of the 
standard rate (for trips into the suburbs.)  Special caution is advised at airports and train stations. 
Often independent taxi drivers (non-affiliated in taxi corporations) charge much higher rates, and 
can really surprise you at the end of the ride.  Don’t be fooled, a taxi from the airport to downtown 
should cost around 30 PLN.

WKD AnD SKM COMMutER RAIL
WKD (WKD Downtown Station– corner of al. Jana Pawła II and Aleje Jerozolimskie) links Warsaw with 
the western suburbs. (www.wkd.com.pl), special WKD tickets are best purchased at the WKD train 
station. This is the most convenient way to get to the charming garden town of Podkowa Leśna.
SKM trains (www.skm.warszawa.pl) serve the entire Warsaw metropolitan area from Pruszków in the 
west, eastward to Sulejówek, and Stara Miłosna. The same tickets that work for the metro, streetcars 
and buses are also valid on the SKM. 

Transport konwencjonalny: Dworzec Centralny i autobus / Central railway Station and a bus, fot. 
Jacek Kołodziejski

kwadrans przed i kwadrans po pełnej godzinie. bilet na nocny kosztuje 4,80 PLN. W tych pojazdach 
czasami panuje wyjątkowo radosna atmosfera, która czasem może skończyć się bójką. Odwagi!

tAxI
Oczywiście można też zamówić taksówkę. Zazwyczaj zamawia się ją przez telefon, ale można też pró-
bować złapać ją na ulicy. Do dyspozycji mamy bardzo wiele korporacji, podajemy te, które nie są zbyt 
drogie (ok. 2 zł za kilometr) i honorują (ale trzeba się jeszcze upewnić, wsiadając) karty kredytowe: 
Ele Taxi +48 22 811 11 11, Euro Taxi +48 22 96 62, Halo Taxi +48 22 96 23, Korpo Taxi +48 22 96 
24, MPT +48 22 91 91. Oprócz stawki za kilometr płaci się ok. 6 zł za wejście. Po 22.00 i w weekendy 
stawka za kilometr wzrasta o połowę, a na dalekich przedmieściach – podwójnie. Należy uważać na 
lotnisku i dworcu – często podjeżdżają taksówkarze niezrzeszeni w oficjalnych korporacjach, żąda-
jący na koniec podroży horrendalnych stawek. Nie dajcie się nabrać! Taksówka z lotniska do centrum 
powinna kosztować w dzień ok. 30 PLN.

WKD I SKM
Zachodnie przedmieścia łączy z Warszawą (stacja Śródmieście WKD – róg al. Jana Pawła II i Alej Je-
rozolimskich) WKD (Warszawska Kolejka Dojazdowa, www.wkd.com.pl). Obowiązują w niej osobne bi-
lety, które można kupić w kasie na dworcu. To najwygodniejszy sposób, by dostać się do urokliwego 
miasta-ogrodu w Podkowie Leśnej.
SKM (Szybka Kolej Miejska, www.skm.warszawa.pl) biegnie z Pruszkowa na zachodzie, przecina cen-
trum i biegnie dalej na wschód, do Sulejówka i Starej Miłosnej. Na SKM obowiązują takie same bilety 
jak na metro, tramwaj i autobus.

Transport niekonwencjonalny, ulica burakowska / Unconventional transport, ul. burakowska, fot. 
Marta Zasępa
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What is there to look out for on the streets of Warsaw?
beware of cars, pedestrians, and bike lanes. You need to look out for cars, because they drive too 
fast. Some drivers are very polite – you just need to clearly signal your intention to make a turn.
You need to look out for pedestrians, because they are just that – pedestrians. They walk on the bike 
lanes and don’t pay any attention to cyclists.
And you need to look out for the bike lanes, because they come with potholes and curbs that you 
can easily crash into.

Warsaw is rather flat – that’s a favorable situation for the cyclists, right?
It’s phenomenal. However, the problem is that 90% of traffic takes place in large streets – like Mar-
szałkowska St., which has three lanes of traffic, plus the streetcar tracks. On such streets a cyclist 
is simply bound to fail. Additionally, the bicycle is the sort of vehicle which is fun to ride if you have 
roughly up to 7 kilometers to cover. Unfortunately, Warsaw lacks local hubs of activity located in 
individual districts. So if, like us, you live in Żerań, and want to go to the movies, you have no choice 
– you have to ride the 12km downtown, and then get back home, which gives you a total of 24km.

Let’s say you don’t know Warsaw yet – should you ride with a map, or just trust the bike 
lanes?
You should consult maps, but only to check the width of a given street – and thus gauge the traffic. 
Then you just take the shortest route to your destination.

bICYCLES
Most riding in Warsaw is recreational rather than to commute to work; downtown Warsaw has nearly 
no bike paths. 
The most interesting bike path is 28 km. long and runs north-south through the entire city. It starts 
at the botanical Gardens in Powsin, then goes to Wilanów, along ul. Sobieskiego and ul. belwederską 
(steep uphill!), then along Aleje Ujazdowskie, Agrykola (down), through the Park Kultury i Wypoczyn-
ku and Powiśle. Near the Old Town the path follows the Vistula river and passes the Citadel. It then 
proceeds through the Kępa Potocka Park and leads into the bielański and Młociński forests. 
Along sides of the path are a number of old pubs dating from the 1960s, serving cheap beer and fried 
fish.  The traditional pub crawl is known affectionately as the „Path of Eagles Nests”. All that remains 
these days are Arab and Żagiel in Kępa Potocka, Syrena (also called the bar Under the Pipe) near the 
Gdański bridge, and Albatros on ul. Mostowa. 
Watch out for that beer! Cycling under the influence of alcohol is punishable by law and the same 
near zero-tolerance rules as for drivers apply, i.e. no more than 0.02% of alcohol in the blood. The 
City Police (Straż Miejska) is particularly vigilant about catching intoxicated cyclists and others 
drinking outdoors.

It’s not always easy to rent a bicycle in Warsaw. We suggest a place near the downtown area, at 
Powiśle (“Speed”, ul. Browarna 6, contact: Mateusz Czelej, tel: +48 660-028-645). You will be asked 
to leave some sort of ID and 75 to 100 EUrOS (depending on the type of bike) as guarantee. Unfortu-
nately, bicycles are frequently stolen – even the ones with anti-theft protection. So it’s best to rent 
an old Dutch bike rather than a fancy mountain ride.

Hints by Marcin Drążkiewicz – a professional cyclist (president 
of the “Time Bomb” courier company, the only one in the city to 
offer the “rocket” service; rides his bike even at -20o Celsius).

THE bICYCLE AND WArSAW rOWErY

Na co trzeba uważać, jeżdżąc rowerem po warszawskich ulicach?
Trzeba się strzec samochodów, pieszych i ścieżek rowerowych. Samochodów dlatego, że jeżdżą szyb-
ko. Niektórzy kierowcy są bardzo uprzejmi, tylko trzeba im wyraźnie pokazać, że chce się skręcić.
Pieszych trzeba się strzec dlatego, że są pieszymi. Chodzą po ścieżkach rowerowych i w ogóle nie 
zwracają uwagi na rowerzystów.
A ścieżek rowerowych, bo mają dziury i krawężniki, na których można się nieźle wywalić. 

Warszawa jest dosyć płaska – dla rowerzystów to chyba korzystna sytuacja?
To jest rewelacyjne. Jednak problemem jest to, że 90% ruchu odbywa się po bardzo dużych arteriach, 
które tak jak ulica Marszałkowska, mają po 3 pasy ruchu plus tory tramwajowe. Na takich ulicach ro-
werzysta jest po prostu skazany na klęskę. Druga sprawa jest taka, że rower to pojazd, którym fajnie 
się jeździ pod warunkiem, że ma się do przejechania tak do 7 kilometrów. Niestety Warszawa jest 
tak skonstruowana, że nie ma lokalnych centrów w poszczególnych dzielnicach. Jeśli mieszkasz na 
Żeraniu, tak jak my, i chcesz pójść do kina, to nie ma innej opcji, musisz przejechać 12 km do centrum, 
a potem wrócić, co daje 24 km.

Jak się Warszawy jeszcze nie zna, to czy warto jeździć według mapy, czy raczej zdać się 
na ścieżki?
Na mapy patrzeć trzeba, ale tylko po to, by sprawdzić, które ulice są cieńsze, a które grubsze, czy-
li jakie może być natężenie ruchu. A potem wystarczy jak najkrótszą trasą jechać tam, dokąd się 
zmierza.

rOWEr
W Warszawie rower jest traktowany bardziej rekreacyjnie niż jako codzienny środek lokomocji  
– w centrum miasta właściwie nie ma ścieżek rowerowych.
Najatrakcyjniejsza trasa ma ok. 28 km długości i prowadzi przez całe miasto z południa na północ. 
Start w Ogrodzie botanicznym w Powsinie, dalej Wilanów, ul. Sobieskiego i ul. belwederską (ostro 
pod górkę), Aleje Ujazdowskie, Agrykola (tu w dół), Park Kultury i Wypoczynku oraz Powiśle. Przy 
Starym Mieście ścieżka skręca nad  Wisłę i wzdłuż Cytadeli, przez park Kępa Potocka dociera do Lasku 
bielańskiego i Młocińskiego. 
Atrakcją trasy są bary piwne nad Wisłą pochodzące z lat 60. Szlak, żartobliwie nazywany szlakiem 
orlich gniazd, liczył ok. 10 barów. Dziś zostały już tylko Arab i Żagiel na Kępie Potockiej, Syrena 
(nieoficjalnie zwany barem Pod rurą) przy moście Gdańskim oraz Albatros przy Mostowej. Serwują 
tanie piwo, dania z grilla oraz rybkę. 
Uwaga z piwem! Jazda na rowerze po alkoholu jest surowo karana. Obowiązują te same zasady co 
kierowców aut, nie można mieć więcej nić 0,2 promila alkoholu we krwi. Straż miejska ze szczególnym 
zacięciem poluje na nietrzeźwych rowerzystów i na tych, którzy spożywają alkohol pod chmurką… 

rower w Warszawie ciężko wypożyczyć.  radzimy skorzystać z punktu położonego niedaleko cen-
trum, na Powiślu (Speed, Browarna 6, kontakt: Mateusz Czelej, +48 660-028-645). Jako zastaw na-
leży pozostawić dokument i kwotę od 75-100 euro, w zależności od klasy roweru. Niestety rowery 
– nawet te przypięte łańcuchem – często giną. Lepiej więc wybrać starą amsterdamkę niż bajeranc-
kiego górala.

Porad udziela Marcin Drążkiewicz – profesjonalny rowerzysta 
(jeździ nawet gdy jest -20°C), szef firmy kurierskiej Time Bomb, 
która jako jedyna w mieście oferuje usługę „rakieta”.
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HOSTELS
Extreme choice

OKI DOKI hOStEL
Alternative to mainstream accommodation, awarded with a 2006 Hoscar prize as one of the 10 best 
hostels in the world of the year according to the Hostelworld backpackers network. Inexpensive, 
located in the very city centre, a mere 15 minute walk to the Old Town, it will win your heart with its 
extraordinary interior design – each room is a separate art project.

pl. Dąbrowskiego 3, tel. +48 22 826 51 12, skype: okidokihostel
www.okidoki.pl

hOStEL-BOtEL
A hostel on a riverboat – for adventure-seekers, unfulfilled pirates and nature lovers. Views are 
the biggest advantage of this establishment, not counting the cars speeding up and down the six 
lane waterfront motorway. Fishing aficionados can try their luck here, but sometimes all you get is 
a deflated tyre.

Wybrzeże Kościuszkowskie (north of Most Poniatowskiego)
tel: +48 22 628-58-83,  +48 501 211 651
www.hostels-botel.com

hOStEL OKI DOKI 
Na przełomie stycznia i lutego 2007 odebrał nagrodę Hoscara 2006, wybrany przez ponad 500 000 
turystów i bacpackersów spośród prawie 15 000 hosteli na świecie, jest w czołówce rankingu 10 
najlepszych hosteli na świecie. Długo będziesz wspominać artystyczne wnętrza – każdy pokój jest 
inny.

pl. Dąbrowskiego 3, tel. +48 22 826 51 12, skype: okidokihostel
www.okidoki.pl

hOStEL-BOtEL  
Hostel na zacumowanej łodzi – dla poszukiwaczy przygód, niespełnionych piratów oraz miłośników 
rzek. Zaletą tego tajemniczego obiektu są piękne widoki (jeśli nie patrzy się w stronę pobliskiej  
6-pasmowej Wisłostrady) oraz sąsiadująca z botelem 20 km ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły. Ama-
torzy wędkowania mogą zarzucać wędkę z pokładu statku, ale czy złowią rybę, czy starą oponę, to 
już sprawa szczęścia.

Wybrzeże Kościuszkowskie (na północ od Mostu Poniatowskiego)
tel: +48 22 628-58-83,  +48 501 211 651
www.hostels-botel.com

HOSTELE
Wybór ekstremalny

botel, fot. Jacek Kołodziejski
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uRBAn LIfE

Poland What Where When – contrary to the title, focused mainly on Warsaw, with just two pages of 
basic info on Krakow and Gdańsk. Current events, restaurant reviews, exhibition previews, trivia on 
Polish history and tradition next to articles on Warsaw’s urban life. Useful map of the city centre and 
practical info. Free, available in hotels and restaurants.
www.what-where-when.pl

Warsaw in your pocket – magazine/city guide, part of the In your pocket series covering all major 
European cities, updated every two months. Current information and advice on every aspect of urban 
life from eating and drinking to churches and gay clubs. Plus ads of the most expensive restaurants 
and hotels.
www.inyourpocket.com/Poland/city/Warsaw.html

Warsaw Insider – focused on the feminine side of the city – from toddler-friendly cafes to lesbian-
friendly clubs. Sophisticated graphic design. Most of the contributors are Warsaw-based expats, so 
expect lots of useful insider information on English-speaking dentists or AA therapy groups.
www.warsawinsider.pl

CuRREnt AffAIRS

Warsaw Voice – weekly magazine, by far the best source on Polish politics, society and economy. 
You can check out their on-line resources.
www.warsawvoice.pl

ARt SCEnE
What’s On In Warsaw Galleries (Informator o galeriach warszawskich) – a pocket-sized foldaway 
spread with repertoire of the Zachęta national gallery and its Kordegarda branch on one side, and 
listings of 28 other galleries on the other. Features a handy map.
free, available from featured galleries and selected cafes

PrESS AND GUIDES IN ENGLISH

Apart from cyclical events, big festivals and star-studded con-
certs, Warsaw is also home to many smaller, but equally in-
teresting events. Usually they are announced with a week’s 
notice. To obtain information on the current repertoire of cul-
tural events, check out the following sources:

OthER SOuRCES On POLISh CuLtuRE
for those who like to do their homework

2+3D – quarterly magazine devoted to graphic (2D) and industrial design (3D), arguably one of the 
best of this kind in Europe. All content in Polish and English
www.2plus3d.pl

A4 – fashion, photography, and fashion photography. Plus social life. All content in Polish and English
www.a4mag.com

ARChItEKtuRA-MuRAtOR – scrupulous survey of contemporary Polish architecture. Article sum-
maries in English
www.architektura-murator.pl

PIKtOgRAM. tALKIng PICtuRES MAgAzInE – magazine on contemporary art, both Polish and in-
ternational, put together by young curators and art critics from Warsaw, with a little help from their 
friends from all over Europe. All content in Polish and English.
www.piktogram.pl
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Pałac Kultury i Nauki / Palace of Culture and Science, fot. minilabiści, www.minilabisci.blog.pl
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INTErNET
Kilka wybranych kafejek w Śródmieściu
A pick of centrally located Internet cafes

CASABLAnCA IntERnEt CAfE
Krakowskie Przedmieście 4/6 
tel. + 48 22 828 14 47
www.casablanca.com.pl
pon.-pt. / Mon-Fri 9- 24, sob.-niedz. / Sat-Sun 10- 24
10 mbps / PC: 12

PuB IntERnEtOWY PIęKnA
ul. Piękna 68A
tel: +48 22 622 33 77
Otwarte/Open: pon-czw / Mon-Thu : 10 – 23, pt-sob / Fri-Sat: 10 – 24, niedz. / Sun: 10 – 23 
2 mbps / PC: 16

AREnA
Metro Centrum, Pawilon 2001A
 / Centrum metro station, pavilion 2001A
tel: +48 606 264 002
www.arena.sm.pl
pon.-sob. / Mon-Sat: 8 – 23, niedz. / Sun: 10- 23
2 mbps / PC: 20

SIMPLE IntERnEtCAfE
ul. Marszałkowska 99/101
tel: +48 22 628 31 90
www.simpleinternetcafe.com  
Otwarte / Open: 24/7
10 mbps /  PC: 127

IntERnEt C@fE
ul. Nowy Świat 18/20
tel: +48 22 826 60 62
www.cafe.intertop.pl
Otwarte / Open: pon.- pt. / Mon-Fri: 9-23, sob.– niedz. / Sat-Sun: 10–22
2 mbps

WI-fI
w wielu kawiarniach, m.in. / in lots of cafes, e.g.:
Kafka (Oboźna 3), Kulturalna (PKiN, Pl. Defilad 1), Czuły Barbarzyńca (Dobra 31), Chłodna 25 (Chłodna 
25), Karma (pl. Zbawiciela 3/5) 
oraz w budynkach publicznych, np. / and in public buildings such as:
Zachęta (pl. Małachowskiego 3), Traffic (Bracka 25), Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego / Uni-
versity Library (ul. Dobra 56/66), Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej / Faculty of Archi-
tecture (Koszykowa 55)
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O CO ChODzI
Chodzi o to, że bęc Zmiana ułatwia spotkanie młodej sztuki z odbiorcą. Wprowadzając ją do przestrze-
ni publicznej bęc Zmiana tworzy tunel dający szansę przepływu energii, idei, myśli między twórcami a 
odbiorcami, i nawzajem. Nie zajmujemy się interpretacją. Zajmujemy się tunelowaniem.

bęc Zmiana wydaje od 2003 r. magazyn „notes.na.6.tygodni” prezentujący najnowsza polską kulturę 
i sztukę. Nn6t, projektowany za każdym razem przez innego grafika, dostępny jest w wybranych ga-
leriach i kawiarniach ponad 20 miast Polski. W elektronicznej wersji obecny jest w sieci na stronie 
Fundacji  www.funbec.eu

WhAt WE ARE ALL ABOut 
The bęc Zmiana Foundation prides itself on promoting Polish culture, facilitating meetings between 
young artists and their public. bęc Zmiana creates a path for an undisturbed flow of energy, ideas 
and thoughts by helping to exhibit the work of younger generation artists in public spaces,. We do 
not interpret art – we tunnel it.

One of the Foundation’s main activities is the publication of a non-profit magazine “notes.na.6.ty-
godni” (6-week notebook) dedicated to the presentation of current cultural events, new generation 
Polish art. architecture, design, photography and music. You can also check out the website if you 
have trouble getting a hold of the magazine : www.funbec.eu,  Each issue of the “notes.na.6.tygodni” 
magazine is designed by a different graphic artists of the rising generation. All issues of this publi-
cation are also available on the Internet.
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