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Tadeusz Władysław Świątek, Fundacja Cultus.
Warszawa od zarania dziejów była miastem otwar-

Tadeusz Władysław Świątek, Cultus Foundation.

tym, do którego zjeżdżali cudzoziemcy. Przewinęli
się więc przez nią nade wszystko monarchowie

For ages, Warsaw has been an open city, where for-

cudzoziemskiego pochodzenia, od Szweda

eigners came. It has therefore welcomed monarchs

Zygmunta III Wazy, który przeniósł tutaj stolicę z Kra-

of foreign origin who passed through, beginning with

kowa. Z dynastii Wazów byli jeszcze: Władysław IV

Swede Sigismund III Vasa, who moved the capital

i Jan Kazimierz, po nich na polskim tronie zasiedli

from Krakow here. The Vasa dynasty included: Wła-

dwaj Sasi: August II Mocny i August III z dynastii

dysław IV and Jan Kazimierz, who were followed by

Wettynów. W tym poczcie Wazowie doczekali się

two Saxons who sat on the Polish throne: Augustus II

ulicy na Żoliborzu. Cudzoziemkami były też niektóre

the Strong and Augustus III from the Wettin dynasty.

żony rdzennie polskich monarchów, jak Maria

The Vasas awaited to see their own street in the dis-

Kazimiera de la Grange (Francuzka), małżonka

trict of Żoliborz. Some wives of indigenous Polish

zwycięzcy spod Wiednia Jana III Sobieskiego,

monarchs were also foreigners, such as Maria Kazi-

rezydującego w Wilanowie, którego nazwa wskazuje

miera de la Grange (Frenchwoman), wife of the vic-

na włoskie pochodzenie – villa nuova. Maria Kazi-

tor from Vienna, Jan III Sobieski, residing in Wilanów,

miera utrwalona została w nazwach dwóch ulic:

whose name suggests his Italian origin – villa nuova.

ul. Marii Kazimiery na Żoliborzu i ul. Królowej

Maria Kazimiera was commemorated in the names

Marysieńki w Wilanowie.

of two streets: Maria Kazimiera Street in the Żoliborz
district and Królowej Marysieńki Street in Wilanów.

Zaprezentowany przegląd przybyszy z krajów Europy
do Warszawy na pewno nie jest kompletny. Stanowi

The presented overview of incomers from countries

jednak świadectwo, iż zainteresowanie Polską i samą

of Europe to Warsaw is surely not complete. It com-

Warszawą istniało nawet w czasach, kiedy stolica

prises, however, a certificate to the fact that interest

pozostawała pod jarzmem rosyjskim. Kłopot mamy

in Poland and Warsaw itself existed even in times,

z szeregiem postaci utrwalonych w naszej historii,

when the capital remained under the Russian jack-

jako osób narodowości polskiej, które okazują się

boot. We have trouble with the array of figures pre-

być cudzoziemcami! Przykładów jest bardzo wiele.

served in our history, as persons of Polish nationality

Polakiem nie był słynny Jan Dantyszek, sekretarz

turn out to be foreigners! There are many examples.

Zygmunta Starego, który w istocie nazywał się

The famous Jan Dantyszek, secretary of Sigismund I

von Höfen, a jego przydomek brzmiał też z nie-

the Old, who was in fact called von Höfen, and

miecka: Flachsbinder. Kolejnym może być choćby

whose nickname was Flachsbinder, was not a Pole.

wielki malarz Jan Matejko, który był synem Františka

Another example can be the great painter Jan Mate-

Xavera Matêjka, osiadłego w I ćwierci XIX wieku

jko, son of František Xaver Matêjka, who settled in

w Krakowie. Żona jego, a matka Jana, pochodziła

Krakow in the first quarter of the nineteenth century.

natomiast z polsko-niemieckiej rodziny rzemieśl-

His wife and the mother of Jan came from a Polish-

niczej. Czesi pamiętali o pochodzeniu artysty

-German craftsman family. The Czechs remem-

i zaproponowali mu nawet stanowisko rektora ASP

bered the artist’s origins and even offered him the

w Pradze, a kiedy nie skorzystał z ich oferty, analo-

post of rector of the Academy of Fine Arts in Prague.

giczną otrzymał od krakowskiej ASP, którą przyjął.

When he did not take advantage of their offer, he
received a similar one from the Academy of Fine Arts

A czyż rdzennymi Polakami byli: Fryderyk Chopin,

in Krakow, which he accepted.

generałowie: Romuald Traugutt czy Władysław
Anders? Zbędne staje się przytaczanie innych na-

And were these individuals native Poles: Fryderyk

zwisk, bo dojdziemy do wniosku, że polscy bohate-

Chopin, generals: Romuald Traugutt or Władysław

rowie narodowi byli wyłącznie cudzoziemcami!

Anders? It becomes redundant to cite their names,

Opaczny to i pochopny wniosek, ale sugerujący,

as we will come to the conclusion, that Polish national

że nim wydamy o kimś opinię, to jednak dowiedzmy

heroes were solely foreigners! It is in fact a mislead-

się więcej, nie bądźmy zaściankowi, nie twórzmy

ing and hasty conclusion, but one sugesting that

mitu, nie budujmy fałszywej historii i legend.

before we give an opinion about someone, we should
find out more about them; let us not be parochial,
create a myth, build false history and legends.
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Czasem przychodzi się nam dzielić jakimś bohaterem przynależącym do dwóch, a nawet więcej
narodów. Prawda, nie fałsz, otwiera nam drzwi

Sometimes we come to share a hero who belongs

salonów kulturalnej Europy, nawet na ludzi,

to two or even more nations. It is the truth, and not

których poglądy niekoniecznie podzielamy

deceit, that opens before us the door to cultural

z różnych przyczyn.

salons of Europe, even for people whose views we
do not necessarily share for various reasons.

Szczęście i zamożność narodów ma swój początek
w różnorodności. To ona wzbogaca kulturę i posze-

The happiness and wealth of nations has its origin

rza horyzonty. Brak wiedzy, iż nasi bohaterowie

in diversity. It enriches culture and broadens hori-

narodowi nie zawsze byli Polakami, cieniem się

zons. Lack of knowledge that our national heroes

kładzie na rzetelności naszych historyków, którzy

were not always Poles puts a shadow over the reli-

niektóre fakty skrywali i czynią to do dziś. Powie-

ability of our historians, who have hidden certain

dzenie, iż Polak to katolik, dawno już straciło na

facts and do so to this day. The saying that the Pole

aktualności i przestało być prawdziwe. Mamy bo-

is a Catholic has long since lost its relevance and

wiem wielu Polaków, będących wyznawcami

ceased to be true. For we have many Poles who

innych religii poza katolicką, pochodzących często

are followers of other non-Catholic religions, often

z odległych krajów, którzy egzamin z polskości zdali

from distant countries, who have passed the test

walcząc o wolną i niepodległą Polskę.

of Polishness by fighting for a free and independ-

Nie można dzisiaj tego faktu odrzucać, lekceważyć,

ent Poland. Today, this fact cannot be rejected,

ani też przemilczać, bo obrażamy wszystkich tych,

neglected or passed over, as we insult all those for

dla których Polska stała się ojczyzną. Unikanie

whom Poland has become a homeland. Avoiding

zgłębiania prawdy, nie dotykanie kwestii narodowo-

exploration of the truth, not touching upon national

ściowych czy wyznaniowych, świadczy o prowin-

or religious issues, testifies to the provincialism

cjonalizmie myślenia. Na co wskazywał już nasz

of thought. This has been pointed to by our great

wielki pisarz i moralista, Bolesław Prus, który taką

writer and moralist, Bolesław Prus, who has called

postawę nazywał parafianizmem. Przyjazny stosunek

such an attitude parishionism. A friendly attitude

do cudzoziemców charakteryzuje narody kulturalne,

towards foreigners is characterized by cultural and

tolerancyjne, a tolerancja nie jest przymusem, ale

tolerant peoples, and tolerance is not a compulsion,

szlachetną cnotą, godną pielęgnowania.

but a noble virtue worthy of nurturing.

Chwalimy się tolerancją, która ciągle jest niespeł-

We boast with tolerance, which is still an unful-

nionym marzeniem. Pierwszą dyrektywą tolerancji

filled dream. The first directive of tolerance in the

w Rzeczypospolitej stał się akt Konfederacji War-

Republic of Poland was the act of the Warsaw Con-

szawskiej, uchwalony 28.01.1573 r., trzy lata później

federation, passed on January 28, 1573, three years

wzmocniony Ugodą Sandomierską (1576 r.), podpi-

later consolidated by the Sandomierz Agreement

saną przez ewangelików liczących na respektowanie

(1576), signed by evangelists who counted on their

ich praw jako wyznawców religii po-reformacyjnej

rights being respected as followers of post-refor-

i zrównanie ich z katolikami. Z uwagi na protest

mation religion and their equalization with Catho-

biskupów katolickich, akt ten został włączony do

lics. Due to the protest of Catholic bishops, this act

tzw. artykułów henrykowskich, stanowiących pod-

was included in the so-called Henryk’s articles

stawę ustroju państwa szlacheckiego. A kolejni

which constituted the basis of the nobility’s system.

władcy musieli potwierdzać jego treść, która przy-

Subsequent rulers had to confirm its content, which

niosła jedynie zrównanie stanu szlacheckiego

brought only equalization of the nobility status

(bez względu na wyznanie), nie zaś Kościołów.

(regardless of creed), rather than churches.

Konfederacja Warszawska, mimo iż głosiła zasady

The Confederation of Warsaw, although it pro-

wolności sumienia oraz tolerancji, nie zdołała jednak

claimed the principles of freedom of conscience

zatrzymać fali fanatyzmu i nietolerancji wyznaniowej.

and tolerance, did not manage to stop the wave of

Z tego powodu uchwalone na sejmie konwokacyj-

fanaticism and religious intolerance. For this reason,

nym akty tolerancji religijnej stały się pustymi fraze-

acts of religious tolerance adopted at the convoca-

sami, wobec nie odwołania między innymi werdyktu

tion council became empty talk against the lack of
appeal to the verdict of Prince Janusz Mazowiecki,
called an act on heretics, based on the edict
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księcia Janusza Mazowieckiego, zw. aktem o heretykach, opartego na edykcie papieża Innocentego III,
zakazującego innowiercom budowania kościołów,

of Pope Innocent III, prohibiting heretics from build-

zakładania cmentarzy, a nawet osiedlania się

ing churches, establishing cemeteries and even

w niektórych rejonach Rzeczypospolitej Polskiej.

settling in certain regions of the Republic of Poland.

Gdzie więc ta deklarowana tolerancja? Jak miała być

Where is this declared tolerance? How was it sup-

realizowana i respektowana, skoro jeden przepis

posed to be implemented and respected, since one

obalał drugi i sprawiał, że o prawdziwej wolności

provision overthrew the other and made it impos-

w kraju między Wisłą a Wartą nie mogło być nawet

sible to even talk about true freedom in the country

mowy! Karmimy się więc legendą, która ma nas

that lay between the Vistula and Warta! We there-

utwierdzać w przekonaniu o istnieniu prastarej tra-

fore feed on a legend that is supposed to strength-

dycji tolerancji, nawet patetycznie nazywanej polską.

en our belief that there is an ancient tradition of tolerance, even turgidly known as Polish.

Można śmiało rzec, iż historia płata nam różne figle.
Mimo licznych badań i dociekań, ciągle nie wiemy

It is safe to say that history likes to play tricks on us.

wszystkiego. Przykładowo, wcale nie jest upo-

In spite of numerous studies and investigations, we

wszechniona wiadomość, iż urodzona w Warszawie

still do not know everything. For example, there is

Julia Teresa Salomea hrabianka Hauke (1825-1895),

no common information that Julia Teresa Salomea,

córka Maurycego hr. Hauke, żona księcia heskiego

born in Warsaw, Countess of Hauke (1825-1895),

Aleksandra, była matką wszystkich dynastii panują-

daughter of Maurycy, Count of Hauke, wife of the

cych w Europie do chwili obecnej. Uznana za mor-

Hessian prince Alexander, was the mother of all the

ganatyczną żonę dynasty heskiego, nosiła nazwisko

dynasties in Europe up to this day. Recognized as

Battenberg, które w młodości było również nazwi-

a morganatic wife of the Hegel dynasty, she was

skiem obecnie panującej królowej brytyjskiej

named Battenberg, which, in her youth, was also the

Elżbiety II. Zmienił je jej małżonek – książę Edyn-

name of the now reigning British Queen Elizabeth II.

burga Filip, na brzmiące bardziej brytyjsko Mount-

This was changed by her husband Philip, prince of

batten, by nie kojarzyło się ze źle postrzeganymi

Edinburgh, to a more British-sounding Mountbatten,

po I i II wojnie Niemcami.

so that it would not be associated with the Germans
who were perceived badly after World War I and II.

Od wieków zainteresowanie Polską i Warszawą
nie maleje. Bez względu na wiek i kolor skóry,

For centuries, interest in Poland and Warsaw has

do Warszawy przyjeżdżają ludzie z najodleglejszych

not decreased. Regardless of age and skin color,

zakątków świata. Przybywają nie tylko w celu objęcia

there are people from the remotest corners of

posad w coraz liczniejszych spółkach zagranicznych

the world coming to Warsaw. They arrive not only

działających w naszej stolicy. Głównym magnesem

to take positions in the growing number of foreign

ściągającym ich tutaj jest, jak dawniej, kultura.

companies that operate in our capital. The main

Dla jednych wydaje się ona być znajoma i bliska,

magnet that attracts them here is, as it once used

innych przyciąga jej egzotyczność,

to be, culture. For some, it seems to be familiar
and close, others are attracted to exoticism, which

Oferta stolicy Polski nie jest być może tak atrakcyjna,

they try to get to know on the spot.

jak oferty Paryża, Londynu czy Wiednia, które od
wieków przyciągają gości możliwością zawodowego

The offer of the Polish capital is perhaps not as at-

wybicia się, rozwoju talentu i zbicia fortuny. Tu nad

tractive as the offer of Paris, London or Vienna,

Wisłą z tym zbijaniem fortuny jest jeszcze pewien

which for centuries have been attracting guests

problem i nie jest ono równoznaczne z robieniem

with the opportunity to “make it” professionally,

kariery zawodowej czy artystycznej. Współcześni

develop one’s talents and make a fortune. Here,

goście mniej więc stawiają na bogacenie się,

along the Vistula, there is still a problem with this

a przyciągani są raczej przyjaznością miejsca

fortune-making and it is not tantamount to making

i atrakcyjnością relacji społecznych, nie do końca

a professional or artistic career. Contemporary

jeszcze zdeterminowanych grubością portfeli.

guests, therefore, are less interested in enrichment
and are rather attracted by the friendliness of the
place and attractiveness of social relations, not yet
determined by wallet thickness.
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Rafał Chwiszczuk, Fundacja Cultus.
Temat wielokulturowości Warszawy zdaje się być

Rafał Chwiszczuk, Cultus Foundation.

niemożliwym do wyczerpania, przeglądając bowiem życiorysy osób bardziej lub mniej zasłużo-

The subject of multiculturalism in Warsaw seems

nych dla naszego miasta, a także państwa, można

impossible to exhaust; looking at the biographies

przekonać się, że wiele z nich miało cudzoziem-

of people who rendered meritorious services to our

skie pochodzenie lub wyznawało inną religię, niż

city and the state, it can be seen that many of them

dominująca w kraju. Warszawa, do czasu II wojny

were of foreign origin or a different religion than

światowej, na ogromną skalę – trudną do porów-

the one that prevailed in the country. Until World

nania z dniem dzisiejszym – była miastem wielo-

War II, Warsaw – on a huge scale – that is difficult

kulturowym, a przede wszystkim wieloreligijnym.

to compare with today, was a multicultural city, and

I działo się tak od początków swego istnienia jako

above all, a multi-religious city. And it has been this

stolica. Zagraniczni artyści i rzemieślnicy przyjeż-

way since the beginning of its existence as a capital.

dżali do niej na zlecenie królów, książąt, szlachty,

Foreign artists and craftsmen arrived under the

bogatego mieszczaństwa oraz duchowieństwa

order of kings, princes, noblemen, rich bourgeoisie

i tworzyli dzieła na europejskim poziomie: zamki,

and clergy, and created works of a European level:

pałace, świątynie, gmachy, kamienice, rzeźby,

castles, palaces, temples, buildings, houses,

pomniki. Większość obiektów o znaczeniu histo-

sculptures, monuments. Most objects of historical

rycznym została zaprojektowana przez cudzo-

significance were designed by foreigners or their

ziemców lub ich potomków.

descendants.

Osiedlali się tutaj także przedstawiciele obcych

There were also representatives of foreign armies,

armii, przetaczających się przez naszą słowiańską

moving through our Slavic land, who settled here,

krainę, a ich synowie i wnukowie walczyli później

and their sons and grandsons later fought for the

o wolność nowej ojczyzny. Inni przybywali w nasze

freedom of a new homeland. Others came to where

strony uciekając przed prześladowaniami, w poszu-

we’re from to escape persecution, search for a job

kiwaniu pracy lub licząc na dochodowe interesy.

or count on profitable business. They founded com-

Zakładali firmy i budowali fabryki, dawali zatrud-

panies and built factories, gave employment, and

nienie, a zyski nie tylko inwestowali w nowe dzia-

invested their profits not just in new businesses,

łania, ale także fundowali instytucje charytatywne,

but also funded charity institutions, paid for hos-

łożyli na szpitale, szkoły, a nawet mieszkania dla

pitals, schools and even housing for the poor.

ubogich. Pamiątkami po tym wielokulturowym

Remembrances from this multicultural phenome-

zjawisku są – u niektórych z nas – obco brzmiące

non are – in some individuals – foreign-sounding

nazwiska oraz cmentarze różnych wyznań: dwa

names and cemeter-ies of various religions: two

ewangelickie, dwa żydowskie (w tym jeden

Evangelical, two Jewish (including one of the larg-

z największych na świecie, przy ul. Okopowej),

est in the world, at Okopowa Street), two Muslim,

dwa muzułmańskie, prawosławny i inne.

Orthodox and others.

Rok 2018 jest datą dwóch okrągłych rocznic unice-

2018 is the year of two round anniversaries which

stwiających w dużej części tę warszawską wielokul-

in large part annihilated this Warsaw multicultural-

turowość. To 75. rocznica powstania w getcie

ism. It is the 75th anniversary of the ghetto uprising

i 50. rocznica tzw. „wydarzeń marcowych”, kiedy

and the 50th anniversary of the so-called “March

większość z garstki ocalałych z bezwzględnego

events”, when most from the handful of survivors

ludobójstwa została przez ówczesny rząd wydalona

of ruthless genocide were expelled from the coun-

z kraju, bez możliwości powrotu. Przed wybuchem

try by the government of that time, without the pos-

II wojny światowej, w Warszawie liczącej około

sibility of return. Before the outbreak of World War II,

1 miliona 300 tysięcy mieszkańców – według

there were about 1,300,000 inhabitants in Warsaw,

różnych źródeł – żyło od 360 do 400 tysięcy żydów,

and according to various sources, there were from

co oznacza, że była to prawie 1/3 populacji stolicy.

360,000 to 400,000 Jews, which means that they

W kampanii wrześniowej 1939 r. wzięło udział około

comprised almost 1/3 of the capital’s population.
The September campaign of 1939 included about
120,000 Jews. Taking an oath to Major Baruch
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120 tys. żydów, którzy, składając przysięgę majorowi
Baruchowi Steinbergowi (1897-1940) – naczelnemu
rabinowi WP, zamordowanemu później, wraz

Steinberg (1897-1940) – chief rabbi of the Polish

z innymi polskimi oficerami, w Katyniu – walczyli

Army, who was later murdered, together with

o wolność tych ziem.

other Polish officers, in Katyń – they fought for
the freedom of these lands.

Idąc dalej w przeszłość tropem bojowników
o niepodległość, należy wspomnieć i o tym, że

Going further into the past along the trail of fighters

żołnierzami w polskim wojsku byli również muzuł-

for independence, it is necessary to mention that

manie. To z myślą o nich i o innych wyznawcach

Muslims were also soldiers in the Polish army. It was

niekatolickich, MSW w 1919 r. uruchomiło sekcję

for their benefit and that of other non-Catholic

religijno-wyznaniową, a 16 lutego owego roku na

worshipers that the Ministry of the Interior launched

imama został obrany Tatar – Sinatułła Chabibulin.

a religious and denominational group in 1919,

Polscy żołnierze wyznania islamskiego mogli więc

and on February 16 that year, Tatar – Sinatułła

modlić się w meczecie lub w czystym pokoju,

Chabibulin was chosen as imam. Polish soldiers

a także pościć w czasie ramadanu. Po wojnie

of Islamic faith could therefore pray in a mosque

polsko-bolszewickiej imam został zdemobilizo-

or in a clean room, and also fast during Ramadan.

wany, a jego funkcję przywrócono w roku 1938.

After the Polish-Bolshevik war, the imam was

Nowym imamem został Ali Ismail Woronowicz

demobilized and his function was restored in 1938.

(1902-1941?), który od swoich żołnierzy-muzuł-

Ali Ismail Woronowicz (1902-1941?) became the new

manów przyjmował przysięgę, brzmiącą inaczej,

Imam who, took an oath from his Muslim soldiers,

niż u wojskowych wyznania chrześcijańskiego.

which had a different sound than that of the ser-

Funkcję imama w WP zlikwidowano po II wojnie.

vicemen of Christian denomination. The function
of the imam in the Polish Army was liquidated after

Pisząc o polskich muzułmanach, warto przypomnieć

the Second World War.

o zasłużonym dla naszego kraju bojowniku, żołnierzu
Legionów Polskich. To Aleksander Hoźmian-Mirza

When writing about Polish Muslims, it is worth

Sulkiewicz (1867-1916), który w 1900 r. zorganizował

recalling a well-deserved militant fighter, a soldier

ucieczkę Józefa Piłsudskiego ze szpitala w Peters-

of the Polish Legions. It is Aleksander Hoźmian-

burgu, a wcześniej w połowie 1893 r. uczestniczył

-Mirza Sulkiewicz (1867-1916), who in 1900 organ-

– wraz z nim, a także m.in. z przyszłym prezyden-

ized the escape of Józef Piłsudski from the hospital

tem RP Stanisławem Wojciechowskim – w I Zjeź-

in Saint Petersburg, and earlier in mid-1893 partic-

dzie Polskiej Partii Socjalistycznej. Dziś jest on

ipated – together with Piłsudski and the future

patronem jednej z ulic przy Belwederze.

President of the Republic of Poland, Stanisław
Wojciechowski – in the 1st Congress of the Polish

Czym można zjednoczyć wielokulturowych

Socialist Party. Today he is the patron of one

mieszkańców, wyznawców różnych religii, a także

of the streets at Belvedere.

przybyszów z zagranicy i ich potomków, aby
stworzyć jedno zwarte społeczeństwo? Przeszłość

What can unite multicultural residents, followers

pokazuje, że tym jednoczącym elementem jest

of different religions, as well as foreigners and their

idea wolności, wyrażająca się solidarnym działa-

descendants, to create a single compact society?

niem we wspólnym interesie. Tej wolności wielo-

The past shows that this unifying element is the

krotnie w naszej historii brakowało, więc jako

idea of freedom, expressed in solidary action for

społeczeństwo doskonale już znamy uczucie

common interest. There have been many times

jej niedostatku.

when this freedom was missing in our history,
so as a society, we already know the feeling

Czy dla mądrych liderów, przywódców i budow-

of lack thereof.

niczych ważne jest to, kto jakie ma pochodzenie
i jaką wyznaje religię, czy to, co potrafi, jakimi kieruje

Do wise leaders, headmen and builders see origin

się intencjami i jak pracuje dla dobra ogółu? Czyż

and religion as important, or rather value what one

nie jest tak, że moc rodzi się z miłości, otwartości

can do, what their intentions are and how they work
for the public good? Is it not that power is born
of love, openness and cooperation, while dividing,
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i współpracy, a dzielenie, izolowanie i odgradzanie
budzi obojętność, nienawiść i agresję? Wybór
należy do każdego z nas, ale z większości osobi-

isolating and separating raises indifference, hatred

stych historii prezentowanych w tej książce wynika,

and aggression? The choice belongs to each of us,

że wielokulturowość inspiruje, urozmaica, dodaje,

but most of the personal stories presented in this

pozwala wymieniać doświadczenia, uczy, rozwija,

book show that multiculturalism inspires, diversifies,

pomaga i buduje. Hasło „Respect!” głoszone na

adds, allows to exchange experiences, teaches,

współczesnych stadionach piłkarskich oznacza

develops, helps and builds. The slogan “Respect!”

szacunek dla wszystkich ludzi o każdym kolorze

proclaimed at contemporary football stadiums

skóry, a także poszanowanie dla ich poglądów,

means respect for people of all skin colors, as well

a w efekcie także wyznawanej wiary. Prawda to

as respect for their views and, and as a result, their

oczywista i niepodważalna, lecz zdaje się, że

faith. This truth is obvious and indisputable, yet

wymaga częstego przypominania.

it seems that it requires frequent reminiscence.

Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia

I thank you very much for the opportunity to partic-

w projekcie pt. „Stolica wielu kultur”. To polsko-

ipate in the project called “The capital of many

-angielskie wydawnictwo stara się przybliżyć

cultures”. This Polish-English publication attempts

szerokiemu gronu czytelników bardziej i mniej

to bring the readers closer to the broader and lesser-

znane, aktywne na wielu niwach, osoby, które

known people active in many fields, who came

przybyły do Warszawy z zagranicy, głównie

to Warsaw from abroad, mainly from Germany,

z Niemiec, Francji, Włoch, Rosji, Szwajcarii, Austrii

France, Italy, Russia, Switzerland, Austria or were

lub były ich potomkami. To także wyznawcy

their descendants. They are also followers of various

różnych religii: ewangelicy augsburscy (czyli

religions: the Augsburgs (Lutherans), Calvinists

luteranie), kalwiniści (czyli ewangelicy reformo-

(i.e., Reformed Evangelicals), but also other Protes-

wani), ale i inni protestanci, a także prawosławni,

tants, as well as Orthodox, Judaists and Muslims.

wyznawcy judaizmu oraz muzułmanie.
In 2009, the Cultus Foundation organized a venture
Fundacja Cultus w 2009 r. zorganizowała przedsię-

entitled “Warsaw of many cultures” and further,

wzięcie pt. „Warszawa wielu kultur” i wtedy, w publi-

in publication and at urban space exhibitions, we

kacji oraz na wystawach w przestrzeni miejskiej,

presented silhouettes of foreigners who had once

przedstawialiśmy sylwetki cudzoziemców niegdyś

lived in the capital, and who live here now. At that

i współcześnie mieszkających w stolicy. Wówczas

time, we did not show all the people we selected

nie pokazaliśmy wszystkich wybranych przez nas

from the recent and distant past, but there is much

osób z nieodległej i dalszej przeszłości, ale w tym

more place for that in this compilation. This list

opracowaniu miejsca jest znacznie więcej. Spis ten

mostly does not include figures of foreign origin,

w większości nie obejmuje postaci cudzoziem-

which we have already written about in our other

skiego pochodzenia, o których już wcześniej

books. Our website www.cultus.org.pl allows

pisaliśmy w innych naszych książkach. Na stronie

to download them in the form of pdf files.

www.cultus.org.pl jest możliwość ich bezpłatnego
pobrania w formie plików pdf.

Individuals’ biograms have been divided into
15 chapters and are presented chronologically,

Biogramy osób podzielone zostały na 15 rozdziałów

according to the order of dates of deaths.

i przedstawione są chronologicznie, według kolejności dat zgonów.

I am also grateful, that this publication could have
been created on the 10th anniversary of estab-

Dziękuję również, że publikacja ta mogła powstać

lishing the Cultus Foundation.

w 10. rocznicę założenia Fundacji Cultus.
I wish you an enjoyable read.
Życzę ciekawej lektury.
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I.
Architekci,
budowniczowie
i rzeźbiarze
Architects,
builders
and sculptors
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Constantino Tencalla, właściwie Costante
Tencalla (1610-1647). Architekt urodzony w Szwajcarii, który w latach 1633-1645 pracował kolejno

Constantino Tencalla, actually Costante Tencalla

dla królów – Zygmunta III i Władysława IV.

(1610-1647). An architect born in Switzerland; in the

To współtwórca zamku Ujazdowskiego i kolumny

years 1633-1645, he worked successively for kings

Zygmunta, a także pałacu Koniecpolskich przy

– Sigismund III and Władysław IV. He is a co-creator

Krakowskim Przedmieściu (współczesnej siedziby

of the Ujazdowski Castle and the Monument to King

prezydenta). Przypisuje mu się również stworzenie

Sigismund, as well as the Koniecpolski palace at

Arsenału przy ul. Długiej.

Krakowskie Przedmieście Street (the contemporary
seat of the president). He is also attributed the cre-

Tylman Gameren, wł. Tilman van Gameren

ation of Arsenal by Długa street.

zwany Tylmanem Gamerskim (1632-1706).
Architekt i malarz niderlandzki, który przybył do

Tylman Gameren, actually Tilman van Gameren

Polski w 1660 r. na zaproszenie hetmana Jerzego

called Tylman Gamerski (1632-1706). A Dutch archi-

Sebastiana Lubomirskiego. Projektował w War-

tect and painter, who arrived to Poland in 1660

szawie m.in. kościoły: św. Bonifacego na Czernia-

upon the invitation of Hetman Jerzy S. Lubomirski.

kowie (1687-1692) i PP. Sakramentek na Nowem

He designed in Warsaw, amongst others, churches:

Mieście (1688-1692); pałac Krasińskich (1689-1695),

of St Boniface on Czerniaków (1687-1692) and

oraz ogród i park w Ujazdowie, w Nieborowie oraz

Sacramentine Nuns’ church in Nowe Miasto (1688-

miejskie centrum handlowe Marywil (1692-1695),

-1692); the Krasiński Palace (1689-1695), as well as

a także przeprojektował pałac Ossolińskich

the garden and park in Ujazdów, in Nieborów and

(późniejszy Brühla) przy ul. Wierzbowej.

the Marywil municipal shopping center (1692-1695),

Zmarł w Warszawie. Jedna z ulic Śródmieścia

he also redesigned the Ossoliński Palace (later

została nazwana jego przybranym nazwiskiem.

Brühla). He died in Warsaw. One of the streets
of Śródmieście was given his assumed name.

Szymon Józef Bellotti, wł. Simone Giuseppe
Bellotti (zm. 1708). Architekt i sztukator pochodzący

Szymon Józef Bellotti, actually Simone Giuseppe

z Włoch, tworzący dzieła barokowe. Był nadwor-

Bellotti (died in 1708). Architect and decorator from

nym artystą Michała Korybuta Wiśniowieckiego

Italy; he created baroque works. He was the court

i Jana III Sobieskiego, dla którego pracował m.in.

artist of Michał Korybut Wiśniowiecki and Jan III

przy tworzeniu pałacu w Wilanowie. W Warszawie

Sobieski, for whom he worked, among others, on

wznosił m.in. Kościół Św. Krzyża, za 14 lat pracy nie

the creation of the palace in Wilanów. In Warsaw he

pobierając wynagrodzenia, równolegle brał udział

built, among others, the Saint Cross Church without

w budowie pałacu Krasińskich, w którym wyko-

taking any remuneration for 14 years of work; in par-

nywał sztukaterie. Na otrzymanej ziemi – tereny

allel he took part in the construction of the Krasiński

dzisiejszego Muranowa – wystawił dwór nazwany

Palace, where he made stuccowork. On the land

Murano. Zmarł od morowej zarazy. Jego nazwisko

which he received – the area of today’s Muranów

nosi jedna z muranowskich ulic.

– he exhibited a manor house named Murano.
He died of bubonic plague. One of the Muranów

Samuel Bogumił Locci (1650-1729) – budowniczy

streets bears his name.

sprowadzony z Włoch przez Jana III Sobieskiego;
przedstawiciel stylu barokowego. W 1676 r. otrzy-

Samuel Bogumił Locci (1650-1729) – a builder

mał indygenat szlachecki, potwierdzony przez sejm.

brought from Italy by Jan III Sobieski; representative

Obdarzony dobrami: Rakowiec, Służewiec, Wyglę-

of the baroque style. In 1676 he was given Polish

dów, Grotówek, Bukówka i Witkowice, ożenił się

nobility, confirmed by the parliament. He was be-

z Polką – Anną Szymanowską, skarbnikówną socha-

stowed with estates: Rakowiec, Służewiec, Wyglę-

czewską. Jest patronem ulicy na Sadybie.

dów, Grotówek, Bukówka and Witkowice, married
a Polish woman – Anna Szymanowska, treasurer

Matthäus Daniel Pöppelmann (1662-1736).

of Sochaczew. He is the patron of a street in Sadyba.

Architekt niemiecki. W Polsce w latach 1697-1718
pracował w służbie elektorów saskich, wykonując

Matthäus Daniel Pöppelmann (1662-1736).
German architect. In the years 1697-1718, he worked
in Poland in the service of the Saxon electors,
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Pałac Krasińskich zaprojektowany przez Tylmana Gameren. Przełom XIX i XX wieku.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
The Krasiński Palace designed by Tylman Gameren.
Break of the 19th and 20th century.
From the National Library collection.

Wnętrze Kościoła Św. Krzyża,
którego budowniczym był Szymon Józef Bellotti.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Interior of the Church of the Holy Cross,
built by Szymon Józef Bellotti.
From the collection of R. Chwiszczuk.

Oś Saska współautorstwa
Matthäusa Daniela Pöppelmanna.
Fragment planu Warszawy z roku 1822.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
The Saxon Axis co-created by
Matthäus Daniel Pöppelmann.
A fragment of the plan of Warsaw from 1822.
From the National Library collection.
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Pałac Jabłonowskich przy pl. Teatralnym, którego współtwórcą był Józef II Fontana. Rok 1827-1828.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
The Jabłonowski Palace at Teatralny Square, the cocreator of which was Józef II Fontana. Year 1827-1828.
From the National Library collection.

Nieistniejący już kompleks Szpitala
Dzieciątka Jezus przy pl. Wareckim
(dz. pl. Powstańców Warszawy)
wzniesiony przez Antoniego Fontanę.
Ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego.
The no longer existing complex
of the Infant Jesus Clinical Hospital
at Warecki Square (today Warsaw
Uprising Square) erected
by Antoni Fontana.
From the National Digital
Archives collection.
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rysunki i projekty przebudowy m.in. Zamku Królewskiego; pałacu Saskiego, Kazimierzowskiego, Błękitnego, Potockich i Sanguszków. Jest współau-

making drawings and rebuilding projects, among

torem projektu założenia Osi Saskiej. W części prac

others, the Royal Castle, as well as Saski, Kazimier-

uczestniczył jego syn – Carl Friedrich (1697-1750),

zowski, Błękitny, Potocki and Sanguszko palaces.

który był współautorem wschodniej fasady Zamku

He is co-author of the project for establishing

Królewskiego.

the Saxon Axis. His son Carl Friedrich (1697-1750)
participated in part of the work and co-authored

Józef II Fontana (1676-1739) – architekt włoski,

the eastern façade of the Royal Castle.

który zawitał w nasze strony ze Szwajcarii.
Był przedstawicielem barokowego klasycyzmu.

Józef II Fontana (1676-1739) – an Italian architect

Współtworzył m.in. szpital św. Rocha, kościół

who came to our land from Switzerland. He was

św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej i pałac

a representative of Baroque Classicism. He co-

Jabłonowskich, będący do czasów II wojny świa-

-created, among others, the hospital of St. Rocco,

towej ratuszem miejskim. W pracach często asysto-

church of St. John of God at Bonifraterska street and

wał syn Jakób (1710-1773), który mając za ojca

the Jabłonowski palace, which remained the town

chrzestnego marszałka Franciszka Bielińskiego,

hall until World War II. His son Jakub (1710-1773)

w dorosłym życiu często pracował na jego zlecenie.

often assisted in the works; having Marshal Fran-

Zaprojektował m.in. pałac Małachowskich przy

ciszek Bieliński as his godfather, he often worked

ulicy Miodowej.

on his behalf in his adult life. Designed, among
others, the Małachowski Palace at Miodowa street.

Jan Zygmunt Deybel von Hammerau
(przed 1700-1752) – architekt przybyły do Warsza-

Jan Zygmunt Deybel von Hammerau

wy z Saksonii. Dokonał przebudowy kilku pałaców:

(before 1700-1752) – an architect who arrived to

w Warszawie i w Wilanowie, a także wystawił

Warsaw from Saxony. He rebuilt several palaces:

według własnych projektów nowe: Uruskich

in Warsaw and Wilanów, and also designed new

(Czetwertyńskich) przy Krakowskim Przedmieściu

ones according to his own designs: Uruski (Czetwer-

oraz Branickich przy ul. Miodowej. Był majorem

tyński) at Krakowskie Przedmieście and Branicki,

artylerii konnej i czynnie udzielał się w wojsku.

at Miodowa street. He was major of the horse artillery and was active in the army.

Antoni Fontana (1690-1758) – budowniczy
o włoskich korzeniach, który sprowadzony został

Antoni Fontana (1690-1758) – a builder with Italian

przez marszałka Franciszka Bielińskiego. Na zle-

roots, who was brought here by Marshal Franciszek

cenie Komisji Brukowej od 1742 r. wybudował

Bieliński. At the request of the Cobblestone Com-

w Warszawie prawie wszystkie kanały, a równo-

mission, since 1742, he built almost all of the canals

legle, między rokiem 1745 a 1757 wystawił „jene-

in Warsaw, and simultaneously, between 1745 and

ralny” dla Warszawy – szpital Dzieciątka Jezus

1757, he erected a “jeneral” for Warsaw – the Baby

przy pl. Wareckim (dz. pl. Powstańców Warszawy).

Jesus Hospital at Warecki Square (today, the War-

Był również współtwórcą pałacu Bielińskich przy

saw Uprising Square). He was also co-founder

ul. Królewskiej. Na Bielanach jest ulica Antoniego

of the Bieliński Palace at Królewska street. Bielany

Fontany – innego architekta, o tym samym imieniu

has a street of Antoni Fontana – another architect,

i nazwisku, nie tworzącego dla Warszawy.

with the same name and surname, who did not
create for Warsaw.

Antoni Solari (1700-1763). Architekt włoskiego
pochodzenia, którego ojciec – mieszkający już

Antoni Solari (1700-1763). Architect of Italian origin,

w Polsce – miał posiadłość w Cureglii pod Lugano.

whose father – already living in Poland – owned

Urodził się w Warszawie, ale na studia został

property in Cureglia near Logano. He was born in

wysłany do Włoch. W latach 1726-1728 zaprojek-

Warsaw, but was sent to Italy to study. In the years

tował i prowadził budowę kościoła św. Jana Bożego

1726-1728 he designed and led the construction

wraz z klasztorem i szpitalem dla ojców bonifratów

of the church of St. John of God together with

(wspólnie z J. Fontaną, z którym utrzymywał dobre

the monastery and hospital for Bonifrat Fathers
(together with J. Fontana, with whom he maintained
good relations, and also had common land).
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stosunki towarzyskie, a także posiadał wspólne
grunty). Solari od 1739 r. do 1746 r. pracował przy
przebudowie Zamku Królewskiego, a ok. 1754 r.

From 1739 till 1746 Solari worked on the reconstruc-

wznosił kaplicę św. Witalisa w kościele Francisz-

tion of the Royal Castle, and around 1754 he erected

kanów (obecnie nieistniejącą). Czynnie udzielał się

the chapel of St. Vitalis in the Franciscan church

w pracach warszawskiego samorządu. Miał dzie-

(now nonexistent). He was active in the work

sięcioro dzieci powitych w czasie 12 lat przez żonę

of the Warsaw municipality. He had ten children

Katarzynę Hop. Jest patronem ulicy na Ochocie.

who were born by his wife Katarzyna Hop during 12
years. He is the patron of the street in Ochota.

Jan Chrzciciel Kammsetzer (1753-1795).
Architekt, rysownik, dekorat wnętrz i nadworny

Jan Chrzciciel Kammsetzer (1753-1795). Architect,

budowniczy króla Stanisława Augusta, który do

draftsman, interior decorator and court builder

Warszawy przybył z Drezna po ukończeniu studiów.

of King Stanisław August who came to Warsaw

Pracował m.in. przy budowie Pałacu na Wyspie

from Dresden after his graduation. He worked,

i Starej Kordegardy w Łazienkach Królewskich.

among others, at the construction of the Palace

Przebudowywał Zamek Królewski i stawiał pałac

on the Isle and the Old Guardhouse in the Royal

Tyszkiewiczów przy Krakowskim Przedmieściu.

Łazienki. He rebuilt the Royal Castle and built

Brał udział w insurekcji kościuszkowskiej w randze

the Tyszkiewicz Palace at Krakowskie Przedmieście.

kapitana. Pochowany został na Cmentarzu Ewange-

He took part in the Kościuszko Insurrection with

licko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej.

the rank of captain. He was buried in the Evangelical-Augsburg Cemetery at Młynarska street.

Dominik Merlini (1730-1797) – architekt rodem
z Lombardii we Włoszech. Jego dziełem są m.in.:

Dominik Merlini (1730-1797) – architect from

Zbiornik Wody w Łazienkach, zwany Okrąglakiem,

Lombardy in Italy. His works include: Water Reser-

Biały Dom i Teatr na Wyspie, a także pałac w Króli-

voir in Łazienki, called Okrąglak, White House and

karni. Brał udział w przebudowie Zamku Królew-

Theatre on the Isle, as well as the palace in Królikar-

skiego po pożarze w 1767 r., projektując w nim

nia. He took part in the reconstruction of the Royal

m.in. bibliotekę. Jego dziełem była także fabryka

Castle after a fire in 1767, among others designing

pończoch Towarzystwa Dobroczynności, założona

its library. His work was also the stocking factory

przez barona Le Forte’a przy drodze Wolskiej.

of the Philanthropic Association, founded by Baron

Przebudowywał liczne kościoły. Ma na Moko-

Le Forte on the Wolska road. He rebuilt numerous

towie swoją ulicę.

churches. He has his street in Mokotów.

Jakub Monaldi, wł. Giacomo Monaldi (1730-1798).

Jakub Monaldi, actually Giacomo Monaldi

Rzeźbiarz urodzony w Rzymie zatrudniony na

(1730-1798). Sculptor born in Rome, employed

dworze Stanisława Augusta. Rzeźbił i odlewał

at the court of Stanisław August. He carved and

posągi m.in. na wyposażenie Zamku Królewskiego

casted statues, among others for the equipment

i Łazienek Królewskich. Zaprojektował figury

of the Royal Castle and the Royal Łazienki.

czterech ewangelistów na fasadzie kościoła

He designed the figures of four evangelists

św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu.

on the facade of the Saint Anne’s Church
at Krakowskie Przedmieście.

Szymon Bogumił Zug (1733-1807) – architekt
niemieckiego pochodzenia, przedstawiciel klasy-

Szymon Bogumił Zug (1733-1807) – architect

cyzmu. Jego dziełem są m.in.: pałac Blanka przy

of German descent, representative of classicism.

Senatorskiej, Kościół Ewangelicko-Augsburski

His works include, among others: Blank Palace

Świętej Trójcy przy obecnym pl. Małachowskiego

at Senatorska St., the Evangelical-Augsburg

– który jako ewangelik zaprojektował za darmo,

Church of the Holy Trinity at the Małachow-

studnia Gruba Kaśka na Tłomackiem, Elizeum przy

skiego Square – which he designed for free as

ul. Książęcej, ratusz jurydyki Leszno (nieistniejący),

an Evangelist, the Gruba Kaśka at Tłomackie St.,

pałac dla Mostowskiego w Tarchominie, pawilony

Elizeum at Książęca street, Leszno iurisdictio town

ogrodowe ks. marszałkowej Elżbiety z Czartoryskich

hall (non-existent), the palace for Mostowski in
Tarchomin, the garden pavilions of Father Marshal
Elżbieta Lubomirska née Czartoryska in Mokotów
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W tworzenie zespołu pałacowo-ogrodowego Łazienek Królewskich zaangażowanych było
wielu cudzoziemców – m.in. Dominik Merlini, Jan Chrzciciel Kammsetzer i Jakub Monaldi.
Litografia Maksymiliana Fajansa z roku 1881. Ze zbiorów Bibilioteki Narodowej.
Many foreigners were engaged in the creation of the Royal Łazienki Park palace
and garden complex, such as Dominik Merlini, Jan Chrzciciel Kammsetzer and Jakub Monaldi.
Lithography of Maksymilian Fajans from 1881. From the National Library collection.

Zrealizowane projekty architektoniczne Szymona Bogumiła Zuga: studnia Gruba Kaśka na Tłomackiem
oraz Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy przy obecnym pl. Małachowskiego. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Architectural projects by Szymon Bogumił Zug: well Fat Kaśka on Tłomackie and the Evangelical-Augsburg Church
of the Holy Trinity by today’s Małachowski Square. From the collection of R. Chwiszczuk.
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Lubomirskiej w Mokotowie oraz Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ul. Młynarskiej, na którym
znajduje się jego nagrobek. Jego nazwiskiem

and the Evangelical-Augsburg Cemetery at Mły-

nazwana jest ulica na Bielanach.

narska Street, where his gravestone is located.
A street in Bielany bears his name.

Andrzej, wł. André Le Brun lub Lebrun (1737-1811).
Rzeźbiarz z Paryża, który przybył do Warszawy na

Andrzej, actually André Le Brun or Lebrun (1737-

zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

-1811). A sculptor from Paris who came to Warsaw

Jego dziełem jest większość odlanych z brązu

on behalf of King Stanisław August Poniatowski.

popiersi sławnych postaci na Zamku Królewskim

His work is constituted by most bronze casts of

oraz rzeźby w Łazienkach Królewskich: „Tańczący

famous figures in the Royal Castle and sculptures

Satyr” i „Bachantka”, a przede wszystkim pomnik

in the Royal Łazienki Park: “Dancing Satyr” and

Jana III Sobieskiego na mostku przy ul. Agrykola,

“Bacchante”, and above all a monument of Jan III

uważany za drugi w czasie pomnik stolicy.

Sobieski on the bridge at Agrykola Street, considered
the second monument of the capital at that time.

Jan Chrystian Szuch (1752-1813) – architekt, urbanista i ogrodnik urodzony w Dreźnie; w Warsza-

Jan Chrystian Szuch (1752-1813) – architect,

wie od 1775 r. Pracował dla Elżbiety (zw. Izabelą)

town planner and gardener born in Dresden;

z Czartoryskich Lubomirskiej przy zakładaniu

in Warsaw from 1775. He worked for Elżbieta

ogrodu w Mokotowie. Sławę przyniosło mu zapro-

(called Izabela) Lubomirska née Czartoryska on

jektowanie w stylu parku angielskiego Łazienek

setting up the garden in Mokotów. He was famous

Królewskich wraz z częścią budowli, m.in. Pomarań-

for designing an English park in the Royal Łazienki

czarnią, Ananasarnią, Figarnią. Pracował przy two-

Park along with a part of the buildings, including

rzeniu ogrodu w Wilanowie. Rozplanował tereny

Orangery, Pinery, Figaro. He worked to create the

między Alejami Ujazdowskimi, Koszykową, Polną

garden in Wilanów. He planned the areas between

i Bagatelą, tworząc okrągłe place z promieniście

Ujazdowskie Ave., Koszykowa, Polna and Bagatela,

rozchodzącymi się, szerokimi alejami. Był założy-

creating round plazas with radially spreading, wide

cielem pierwszej w kraju szkółki drzewek owoco-

avenues. He was the founder of the first nursery

wych, na której eksperymentował z metodami

of fruit trees in the country, where he experimented

ochrony ich przed mrozem. Posiadał rozległe grunty

with methods of protecting them from frost.

na zachód od Łazienek, które zostały skonfisko-

He owned extensive lands west of Łazienki, which

wane jego spadkobiercom-potomkom za udział

were confiscated by his heirs-descendants for his

w powstaniu listopadowym. Jest patronem jednej

participation in the November Uprising. He is

z ulic Śródmieścia, którą zaplanował.

the patron of one of the streets of Śródmieście,
which he planned.

Karol Galle (1782-1829) – budowniczy pochodzący
przypuszczalnie z Francji; absolwent uczelni berliń-

Karol Galle (1782-1829) – a builder who probably

skiej. Mieszkał na rogu ulic Żelaznej i Żytniej w pała-

originated from France; a graduate of the Berlin

cyku zbudowanym według jego projektu (obecnie

university. He lived on the corner of Żelazna and

klasztor). Wzniósł – na podstawie swoich, jak i po-

Żytnia in a palace built according to his design

wierzonych planów – wiele budynków mieszkal-

(currently a monastery). He erected – on the basis

nych, hotel Lipski przy ul. Bielańskiej (nieistniejący)

of his own, as well as entrusted plans – many

oraz rogatki na Grochowie według projektu Kubic-

residential buildings, the Lipski hotel at Bielańska

kiego. Pracował przy budowie Twierdzy Modlin.

street (non-existent) and the tollgate in Grochów

Zmarł wskutek odniesionych obrażeń

according to Kubicki’s design. He worked on the

po wypadnięciu z sanek.

construction of the Modlin Fortress. Died as a result
of injuries after falling off from a sled.

Jan (Giovanni) Boretti (1753-1833) – budowniczy
rodem z Księstwa Mediolańskiego z okolic

Jan (Giovanni) Boretti (1753-1833) – builder straight

Lago Maggiore. Do Warszawy przybył w 1784 r.

from the Duchy of Milan from the area of Lago

za panowania S. Augusta i pozostał do końca życia.

Maggiore. He arrived to Warsaw in 1784 during
the reign of S. August and remained until the end
of his life. He participated in the construction
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Pomnik Jana III Sobieskiego na mostku przy ul. Agrykola
projektu Andrzeja Le Bruna. Rok 1905.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Monument to Jan III Sobieski on the bridge

Układ placów i alei na zachód od Łazienek Królewskich

at Agrykola St. designed by Andrzej Le Brun. 1905.

zaprojektowanych przez Jana Chrystiana Szucha na planie

From the National Library collection.

Warszawy z roku 1822. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Layout of squares and avenues west of the Royal Łazienki Park
designed by Jan Chrystian Szuch on the Warsaw plan of 1822.
From the National Library collection.
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Bank Polski według projektu
Jana Jakóba Gaya na litografii
Maurycego Scholtza z roku 1841.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Bank of Poland as per the design
of Jan Jakób Gay on a lithography
by Maurycy Scholtz from 1841.
From the National Library collection.

Pomnik Mikołaja Kopernika autorstwa
Bertela Thorvaldsena. Początek XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Monument of Nicolaus Copernicus
by Bertel Thorvaldsen. Beginning of the 20th century.
From the collection of R. Chwiszczuk.
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Uczestniczył przy wznoszeniu około 70 obiektów,
wiele przebudował i zmodernizował. Wyszkolił
polskich renowatorów elewacji do odnawiania ich

of about 70 objects, many rebuilt and modernized.

niekoniecznie z rusztowań, ale drabin, co stano-

He trained Polish facade renovators to restore them

wiło novum. Jako pierwszy zainstalował na Zamku

not necessarily from scaffolding, but ladders, which

Królewskim odgromniki (piorunochrony).

was a novelty. He was the first to install arresters
(lightning rods) at the Royal Castle.

Bertel Thorvaldsen (1768-1844). Artysta duński
urodzony w Kopenhadze, przez większość życia

Bertel Thorvaldsen (1768-1844). Danish artist born

tworzący w Rzymie. Zwany skandynawskim

in Copenhagen, creating in Rome for most of his life.

Michałem Aniołem, uważany był jeszcze za życia

Called the Scandinavian Michelangelo, he was still

za jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy

considered to be one of the greatest sculptors in

w Europie. W Polsce zrealizował kilka własnych

Europe. In Poland, he created several projects

projektów, w tym dwa w Warszawie: pomnik księcia

of his own, including two in Warsaw: a monument

Józefa Poniatowskiego (ob. stojący przed pałacem

to Prince Józef Poniatowski (now standing in front

prezydenckim, a wcześniej na placu Saskim)

of the presidential palace and earlier in Saski Square)

oraz pomnik Mikołaja Kopernika przed pałacem

and a monument to Nicolaus Copernicus in front

Staszica na styku Nowego Światu i Krakowskiego

of the Staszic palace at the junction of Nowy Świat

Przedmieścia.

and Krakowskie Przedmieście.

Józef (Giuseppe) Boretti (1746-1849) – architekt

Józef (Giuseppe) Boretti (1746-1849) – archi-

i budowniczy urodzony w Lombardii. Młodszy brat

tect and builder born in Lombardy. Jan’s younger

Jana. Do Warszawy przybył w 1787 r. i pozostał

brother. He came to Warsaw in 1787 and stayed

w niej do końca swoich dni, a żył 103 lata! Budował

there until the end of his life, living 103 years!

i przebudowywał wiele gmachów, m.in.: dwa boczne

He built and rebuilt many large buildings, including

pawilony pałacu Kazimierzowskiego (1815--1816),

two side pavilions of the Kazimierzowski Palace

kościół N.M.P. na Nowym Mieście (1822 r.). Odnawiał

(1815-1816), the Church of Blessed Virgin Mary

m.in. kolumnę Zygmunta w 1808 r. Jego syn i wnuk

in the New Town (1822). He renewed, among others,

czuli się już Polakami.

the Monument to King Sigismund in 1808. His son
and grandson felt themselves as Poles.

Jan Jakób Gay (1801 lub 1803-1849). Architekt,
który jako pierwszy w Warszawie zaczął stosować

Jan Jakób Gay (1801 or 1803-1849). Architect,

lane żelazo do schodów i ozdób architektonicznych,

who was the first in Warsaw to use cast iron for stairs

a także wykorzystywać blachę cynkową do krycia

and architectural ornaments, as well as zinc sheet

dachów. W Warszawie zrealizował kilkanaście

for roofing. He has completed several projects

projektów, m.in.: Bank Polski przy pl. Bankowym,

in Warsaw, including: Bank of Poland at Bankowy

Towarzystwo Dobroczynności przy ul. Bednarskiej,

Square, Charity Association at Bednarska Street,

Dom Zrazowskiego przy Nowym Świecie. W okoli-

House of Zrazowski at Nowy Świat. In the vicinity

cach Warszawy wystawił dwie znane budowle,

of Warsaw, he erected two well-known buildings,

a mianowicie Magazyn Zbożowy w Modlinie

namely the Grain Warehouse in Modlin at the

przy ujściu rzeki Narwi do Wisły oraz Papiernię

mouth of the Narwia River to the Vistula River and

w Konstancinie. Pochowany został na Cmentarzu

the Paper Mill in Konstancin. He was buried in the

Ewangelicko-Augsburskim. Jego syn Stanisław

Evangelical-Augsburg Cemetery. His son Stanisław

zginął w powstaniu styczniowym, a wnuk – Henryk

died in the January Uprising, and his grandson

Julian (1875-1936) – również był znanym architek-

– Henryk Julian (1875-1936) – was also a well-known

tem, twórcą m.in.: fabryki Wedla na Pradze,

architect, the creator of, among others, the Wedel

budynków Kasy Chorych przy ul. Mariańskiej

factory, buildings of the health fund at Mariańskia

i ul. Wolskiej, Hali Targowej przy nieistniejącym

and Wolska Streets, Market Hall near the non-

placu Witkowskiego oraz Korpusu Kadetów

-existing Witkowski Square and the Suvorov

Suworowa – współczesnej siedziby kancelarii

Cadet Corps – the contemporary headquarters

premiera w Alejach Ujazdowskich.

of the prime minister’s office in Aleje Ujazdowskie.
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Henryk Marconi (1792-1863) – architekt urodzony
w Rzymie, który do Warszawy zawitał w 1822 r.
Przedstawiciel klasycyzmu – uznawany za najwy-

Henryk Marconi (1792-1863) – architect born in Rome,

bitniejszego architekta, który tworzył na naszych

who came to Warsaw in 1822. A representative of

ziemiach w I połowie XIX wieku. Zaprojektował m.in.:

classicism – considered to be a prominent architect,

kościół św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej,

who created works on our land in the first half of

hotel Europejski, gmach Towarzystwa Kredytowego

the nineteenth century. He designed, among others,

przy ul. Kredytowej, pałac Branickich na Nowym

the church of St. Karol Boromeusz at Chłodna St.,

Mieście, Kościół Wszystkich Świętych na Grzybowie,

European hotel, edifice of the Land Credit Society

więzienie „na Pawiaku”, a także Wodozbiór w Ogro-

at Kredytowa St., Branicki Palace in Nowe Miasto,

dzie Saskim. Był członkiem Akademii Inżynierii

All Saints’ Church in Grzybowo, prison in Pawiak,

i Architektury w Bolonii, Akademii Sztuk Pięknych

as well as Wodozbiór in the Saxon Garden. He was

we Florencji, ASP w Petersburgu oraz profesorem

a member of the School of Engineering and Archi-

architektury w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie.

tecture in Bologna, the Florence Academy of Art,

Jego synowie również byli znanymi architektami

the Academy of Fine Arts in Petersburg and a pro-

projektującymi dla Warszawy – Władysław (1848-

fessor of architecture at the Academy of Fine Arts

-1915) był m.in. autorem hotelu Bristol, a Leandro

in Warsaw. His sons were also well-known architects

(1834-1919) Wielkiej Synagogi na Tłomackie. Bracia

designing for Warsaw – Władysław (1848-1915), he was,

są patronami ulicy w Wilanowie.

amongst all, author of the Bristol hotel, and Leandro
(1834-1919) of the Great Synagogue in Tłomackie.

Wacław Ritschel (1794-1872). Architekt pochodzący

The brothers are patrons of the street in Wilanów.

z Czech, który do Warszawy przybył w 1818 r.
Od 1824 r. był profesorem Królewskiego Uniwersy-

Wacław Ritschel (1794-1872). An architect from

tetu Warszawskiego, do jego zamknięcia w 1831 r.

the Czech Republic who came to Warsaw in 1818.

Zaprojektował m.in. cokół pomnika M. Kopernika

From 1824, he was a professor at the Royal Univer-

oraz wspólnie z A. Idźkowskim – kolumnadę Pałacu

sity of Warsaw, until its closure in 1831. He designed,

Saskiego, a także przebudowywał pałac Kazimie-

among others, the pedestal of the monument

rzowski oraz wzniósł gmachy szkolne: II Gimnazjum

of N. Copernicus and together with A. Idźkowski

Męskie na Nowolipkach, IV Gimnazjum Męskie przy

– a colonnade of the Saxon Palace, and recon-

pl. Św. Aleksandra (ob. pl. Trzech Krzyży) – później-

structed the Kazimierzowski Palace and erected

sze Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Jadwigi.

school buildings for: 2nd Junior High School in
Nowolipki, 4th Junior High School at St. Alexander’s

Antonio Corazzi (1792-1877) – architekt, który

Square (now Three Crosses Square) – later a Girls’

przybył z Florencji w 1819 r. na zaproszenie Stani-

Secondary School named after Queen Jadwiga.

sława Staszica. Jako budowniczy Generalnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych nominowany

Antonio Corazzi (1792-1877) – architect who came

został na stanowisko budowniczego okręgu szkol-

from Florence in 1819 at the invitation of Stanisław

nego warszawskiego. W ciągu 28 lat pobytu,

Staszic. As the builder of the General Governmental

po których wrócił do Włoch, zrealizował około

Commission of Internal Affairs, he was nominated

45 projektów w samej tylko Warszawie. Jego naj-

for the post of the Warsaw school district builder.

większymi dziełami są m.in.: pałac Staszica, gmach

During 28 years of his stay, after which he returned

Teatru Wielkiego (wzniesiony w latach 1825-1833)

to Italy, he completed about 45 projects in Warsaw

wspólnie z A. Schuchem, Bank Polski (z J. Gayem),

alone. His greatest works are, among others: the

a także domy i wille, m.in.: Dom Hołowczyca przy

Staszic palace, the building of the Grand Theater

Nowym Świecie. Do jego uczniów zaliczali się

(erected in 1825-1833) together with A. Schuch, the

m.in.: A. Idźkowski i A. Loewe. Ma swoją ulicę

Bank of Poland (with J. Gay), as well as houses and

w Śródmieściu.

villas, including: House of Hołowczyc at Nowy Świat.
His students included, among others: A. Idźkowski

Adolf Adam Loewe (1811-1885). Architekt – uczeń

and A. Loewe. He has his street in Śródmieście.

i współpracownik A. Corazziego; syn kupca i bankiera Gustawa Adolfa. Był projektantem m.in.:

Adolf Adam Loewe (1811-1885). Architect – student and
collaborator of A. Corazzi; son of merchant and banker
Gustaw Adolf. He was a designer, among others,
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Kościół Wszystkich Świętych na Grzybowie
– jeden z wielu projektów architektonicznych
Henryka Marconiego oraz nieistnijąca już
Wielka Synagoga na Tłomackiem
projektu Leandro Marconiego.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
All Saints’ Church in Grzybów
– one of the many architectural projects
of Henryk Marconi and the no longer
existing Great Synagogue in Tłomackie

according to Leandro Marconi design.
From the collection of R. Chwiszczuk.

Gmach Teatru Wielkiego – architekt Antonio Corazzi. Początek XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
The Grand Theater – architect Antonio Corazzi. Beginning of the twentieth century.
From the collection of R. Chwiszczuk.
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Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przy
ul. Leszno (ob. al. Solidarności) i Nowej Pomarańczarni w Łazienkach. Od 1869 r. członek Zboru E-R

of the Reformed Evangelical Church at Leszno St.

m.in. wydziału budowlanego. Miał pięcioro dzieci:

(now Solidarności Ave.) and New Orangery

spośród nich Kazimierz Franciszek (1845-1924)

in Łazienki Park. From 1869 a member of the Re-

był również architektem, który przed śmiercią

formed Evangelical Congregation, among others

zaprojektował m.in. gmach Wolnej Wszechnicy

the Construction Faculty. He had five children:

Polskiej. Pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-

among them, Kazimierz Franciszek (1845-1924) was

-Reformowanym przy ul. Żytniej.

also an architect who, before his death, developed,
among others, design of Wolna Wszechnica Polskia

Witold Lanci (1828-1892) – budowniczy. Jego ojciec

building. His funeral took place at the Evangelical

wykształcony na architekta w Rzymie – Franciszek

Reformed Cemetery at Żytnia St.

Maria (1799-1875) przybył do Polski w 1820 r. i przez
całe życie pracował w kilkudziesięciu miastach oraz

Witold Lanci (1828-1892) – builder. His father, edu-

majątkach ziemskich (projektował i budował m.in.

cated as an architect in Rome – Franciszek Maria

na Służewie i w Wilanowie), a także na Wawelu.

(1799-1875), came to Poland in 1820 and spent all

Dziś jest patronem ulicy na Ursynowie. Natomiast

his life working in dozens of cities and estates (he

Witold Lanci był projektantem m.in. Hotelu Brühlow-

designed and built, among others, in Służew and

skiego (projekt nie zrealizowany); a także wznosił

Wilanów), as well as Wawel Castle. Today he is

m.in.: giełdę przy Królewskiej oraz kamienice przy

the patron of the street in Ursynów. On the other

ulicach: Królewskiej, Leszno, Marszałkowskiej 98,

hand, Witold Lanci was a designer, among others

138, 156 i w Al. Jerozolimskich.

of the Brühlowski Hotel (project not completed);
and also erected, among others: The Stock Exchange

Franciszek (François) Arveuf (po ok. 1850-1902).

at Królewska St. and the tenement houses on the

Architekt francuski, który Akademię Sztuk Pięk-

streets: Królewska, Leszno, Marszałkowska 98, 138,

nych ukończył w Paryżu. Projektował głównie we

156 and in Jerozolimskie Avenue.

Francji, a do Warszawy zawitał na 6 ostatnich lat
swojego twórczego życia. W tym czasie zdołał

Franciszek (François) Arveuf (after approx. 1850-1902).

stworzyć pałacyk hr. Łubieńskich przy ul. Mazo-

French architect who graduated from the Academy

wieckiej (w głębi posesji), pałacyk hr. Rzyszczew-

of Fine Arts in Paris. He designed mainly in France,

skich na rogu Ujazdowskich i Chopina oraz stojący

and he came to Warsaw for the last 6 years of his cre-

po dziś dzień pałacyk Klubu Warszawskiego Towa-

ative life. At that time, he managed to create a palace

rzystwa Myśliwskiego przy ul. Kredytowej 7, który

for the Łubieńscy County at Mazowiecka St. (in the

w czasach PRL-u był siedzibą Towarzystwa Przyjaź-

depths of the estate), the palace of Rzyszczewscy

ni Polsko-Radzieckiej.

County at the corner of Ujazdowskie Ave. and Chopina St. (destroyed during World War II) and to this

Edward Lilpop (1844-1911). Architekt, pochodzący

day the palace of the Warsaw Hunting Club at Kre-

z rodziny wywodzącej się ze Styrii w Austrii; repre-

dytowa 7 St., who at the time of PRL was the head-

zentant architektury eklektycznej. Pracował na

quarters of the Polish-Soviet Friendship Society.

terenie Łodzi, Warszawy i okolic, w Konstancinie
wzniósł wieżę ciśnień (1899 r.). Był budowniczym

Edward Lilpop (1844-1911). An architect who came

gmachu Tow. Kredytowego Ziemskiego, a także

from a family based in Styria, Austria; representative

kaplicy Jungów na Cmentarzu Ewangelicko-

of eclectic architecture. He worked in Łódź, Warsaw

-Augsburskim (na którym zresztą spoczywa).

and the surrounding area, he erected a water tower
in Konstancin (1899). He was a builder of the edifice

Henryk Stifelman (1870-1938). Architekt żydow-

of the Land Credit Society, and the Jung Chapel in

skiego pochodzenia, urodzony w Odessie,

the Evangelical-Augsburg Cemetery (where he rests).

w której studiował na ASP; przedstawiciel modernizmu. Zaprojektował m.in. Gmach Wychowawczy

Henryk Stifelman (1870-1938). Architect of Jewish

Warszawskiej Gminy Starozakonnych na Pradze

origin, born in Odessa, where he studied at the Acade-

oraz Dom Sierot Żydowskich Janusza Korczaka

my of Fine Arts; representative of modernism. Designed, among others, the Educational Establishment of the Warsaw Jewish Community in Praga
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Kościół Ewangelicko-Reformowany
przy ul. Leszno (ob. al. Solidarności)
– architekt Adolf Adam Loewe.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Evangelical Reformed Church
at Leszno Street (now Solidarności Ave.)
– architect Adolf Adam Loewe.
From the collection of R. Chwiszczuk.

Nieistniejący już gmach giełdy
przy ul Królewskiej zaprojektowany przez
Witolda Lanciego. Przełom XIX i XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
The no longer existing stock exchange building
at Królewska St. designed by Witold Lanci.
Turn of the 19th and 20th centuries.
From the collection of R. Chwiszczuk.
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Dawny Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych
przy ul. Jagiellońskiej zaprojektowany przez Henryka Stifelmana.
Rok 2018. Fot. R. Chwiszczuk.
Former Educational Facility of the Jewish Community
of Warsaw at Jagiellońska St. designed by

Henryk Kuna (na zdjęciu z synem)

Henryk Stifelman. 2018. Phot. R. Chwiszczuk.

w Parku Skaryszewskim obok rzeźby
swojego autorstwa pt. „Rytm”.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Henryk Kuna (pictured with his son) in Skaryszewski Park, next to his

sculpture, titled “Rytm”. From the National Digital Archives collection.
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przy dz. ul. Jaktorowskiej (d. Krochmalna), a także
kilkadziesiąt kamienic, m.in. przy ul. Marszałkowskiej. Był członkiem komitetu założycielskiego

and the Korczak Orphanage at Jaktorowska Street

pisma „Architektura i Budownictwo”. Pochowany

(today Krochmalna St.), as well as several dozen

został na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej.

houses, including at Marszałkowska Street. He was
a member in the founding committee of the “Archi-

Henryk Kuna (1879-1945). Rzeźbiarz żydowskiego

tektura i Budownictwo” (Architecture and Construc-

pochodzenia, który za młodu kształcony był na

tion) magazine. He was buried at the Jewish Ceme-

rabina, a nauki piękne pobierał w Warszawie

tery at Okopowa Street.

i Krakowie. W 1912 r. ożenił się ze Stefanią Ewą
Krauze i przyjął chrzest. Był jednym z założycieli

Henryk Kuna (1879-1945). A sculptor of Jewish

i członków nieformalnego Stowarzyszenia Artystów

descent who at the time was educated as a rabbi,

Polskich „Rytm”, które działało w latach 1922-1932.

and received education in fine art in Warsaw and

W 1929 r. w parku Skaryszewskim odsłonięto rzeźbę

Krakow. In 1912, he married Stefania Ewa Krauze,

jego autorstwa pt. „Rytm”. W 1931 r. wygrał konkurs

and was baptized for this purpose. He was one

na projekt pomnika Mickiewicza w Wilnie. W 1937 r.

of the founders and members of the informal

dla Rzymu zaprojektował popiersie marszałka

“Rytm” Association of Polish Artists, which operated

Józefa Piłsudskiego, a w 1938 r. wystawił w parku

in the years 1922-1932. In 1929, his sculpture “Rytm”

praskim pomnik E. Orzeszkowej.

was unveiled in Skaryszewski Park. In 1931 he won
a competition for the design of the monument to

Borys von Zinserling (1889-1961) – architekt,

Mickiewicz in Vilnius. In 1937, he designed the bust

scenograf i wykładowca Politechniki Warszawskiej.

of Marshal Piłsudski, and in 1938 he set a monu-

Pierwsze prace tworzył w Rosji, a do Warszawy

ment of E. Orzeszkowa in the Praski Park.

przybył w 1922 r. W okresie międzywojennym
projektował scenografie do znanych kabaretów

Borys von Zinserling (1889-1961) – architect,

stolicy: „Qui Pro Quo” i „Perskie Oko”. Uczestniczył

scenographer and lecturer at Warsaw University

w odbudowie stolicy – do jego powojennych

of Technology. He created his first works in Russia,

realizacji architektonicznych należy m.in. gmach

and came to Warsaw in 1922. In the interwar period,

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

he designed settings for well-known cabarets of

na Bielanach.

the capital: “Qui Pro Quo” and “Perskie Oko”. He took
part in the capital’s reconstruction – his postwar

Teodor Bursche (1893-1965) – architekt niemiec-

architectural realizations include edifice of the Insti-

kiego pochodzenia. Syn Ernesta i Marii Matyldy

tute of Meteorology and Water Management

Harmel; brat przyrodni biskupa Kościoła E-A.

in Bielany.

Był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wykładowcą w Żeńskiej Szkole

Teodor Bursche (1893-1965) – architect of German

Architektury im. Noakowskiego, członkiem SARP.

origin. Son of Ernest and Maria Matylda Harmel;

Aresztowany przez Niemców we wrześniu 1939 r.

nephew of the Bishop of the E-A Church. He was

razem z braćmi: Edmundem i Aleksandrem, począt-

a graduate of the Faculty of Architecture at Warsaw

kowo osadzony na Pawiaku, następnie odesłany

University of Technology, lecturer at the Stanisław

do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Ora-

Noakowski Female Architecture School, member

nienburg, skąd z braćmi trafił do kamieniołomów

of SARP (The Association of Polish Architects).

w Mauthausen-Gusen, gdzie przebywał do zakoń-

He was arrested by the Germans in September 1939

czenia wojny. Jedynie jemu udało się przeżyć.

together with his brothers: Edmund and Aleksander,

Po powrocie pracował na Wydziale Architektury

initially imprisoned in Pawiak, then sent back to the

Zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy, był głównym

Sachsenhausen-Oranienburg concentration camp,

projektantem Pracowni Konserwacji Zabytków.

from where he came to the quarries in Mauthaus-

Pośród jego zrealizowanych projektów znalazł się

en-Gusen with his brothers, where he stayed until

gmach ZNP przy ul. Spasowskiego (przed wojną)

the end of the war. Only he managed to survive.

i odbudowane: Kościół E-A, kamienica Busserowska

After his return, he worked at the Department

na Rynku Starego Miasta (Klub Księgarza).

of Historical Architecture of the Warsaw Reconstruction Office, he was the main designer at the
Studio of Monuments Conservation. His realized
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Był twórcą znaczka noszonego przez wszystkich
więźniów obozów koncentracyjnych oraz współtwórcą pomnika zrealizowanego wspólnie ze

projects include the building of the Polish Teach-

S. Sikorą ku czci więźniów Mauthausen-Gusen.

ers’ Union, at Spasowskiego St. (before the war)

Spoczywa na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

and reconstructed buildings include: the Evangelical-Augsburg Church, Busserowska tenement

Oskar Mikołaj (Nikolai) Hansen (1922-2005).

on the Old Town Market Square (Klub Księgarza).

Architekt, malarz, rzeźbiarz i pedagog urodzony

He was the creator of a stamp worn by all prisoners

w Helsinkach. W 1923 r. zamieszkał w Wilnie po

of concentration camps and co-creator of the mon-

ucieczce ze zrewoltowanej Rosji, a trzy lata później

ument produced together with S. Sikora to honor

otrzymał polskie obywatelstwo. Po II wojnie świa-

prisoners of Mauthausen-Gusen. He rests on

towej studiował na warszawskiej politechnice na

the Evangelical-Augsburg Cemetery.

Wydziale Architektury. Od 1955 r. był wykładowcą,
a od 1967 r. profesorem ASP. Jego żoną była Zofia

Oskar Mikołaj (Nikolai) Hansen (1922-2005).

Garlińska-Hansen (1924-2013), z którą wspólnie

Architect, painter, sculptor and pedagogue born

projektowali – m.in. powojenne osiedle WSM

in Helsinki. In 1923, he lived in Vilnius after escap-

na Rakowcu. Ich prywatny dom w Szuminie nad

ing from revolted Russia, and three years later

Bugiem (1969 r.) jest pierwszym budynkiem włą-

he received Polish citizenship. After World War II,

czonym do prestiżowej sieci ikonicznych domów

he studied at the Warsaw University of Technology

zaprojektowanych przez największych architektów

at the Faculty of Architecture. From 1955, he was

i wpisany na listę Iconic Houses Network.

a lecturer and from 1967 a professor at the Academy of Fine Arts. His wife was Zofia Garlińska-Hansen (1924-2013), with whom they designed
together – amongst all, the post-war settlement
of WSM on Rakowiec. Their private house in Szumin
by the Bug river (1969) is the first building incorporated into the prestigious iconic network of houses
designed by major architects and entered into the
list of Iconic Houses Network.
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II.
Malarze,
rysownicy
i fotografowie
Painters,
graphic artists
and photographers
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Bernardo Bellotto zwany Canaletto (1721-1780).
Malarz-pejzażysta, urodzony w Wenecji. Do Warszawy przyjechał w 1767 r. i został nadwornym

Bernardo Bellotto named Canaletto (1721-1780).

artystą Stanisława Augusta. Jego najważniejszymi

Landscape painter, born in Venice. He came to War-

dziełami dla stolicy było 30 widoków miasta i pałacu

saw in 1767 and became the court artist of Stanisław

wilanowskiego (zachowało się 24). Oprócz obrazów

August. His most important works for the capital

malował również freski m.in. w zamku Ujazdowskim.

were 30 views of the city and the Wilanów Palace

Zmarł w Warszawie, nie wiadomo, gdzie został

(24 have been preserved). In addition to paintings,

pochowany. Ma swoją ulicę w Śródmieściu.

he also painted frescoes, including in the Ujazdowski
Castle. He died in Warsaw, it is unknown where

Marcello Baciarelli (1731-1818) – malarz urodzony

he was buried. He has his street in Śródmieście.

w Rzymie, który od 1766 r. był nadwornym artystą
króla Stanisława Augusta. Portrecista, ale również

Marcello Baciarelli (1731-1818) – a painter born in

autor kilku plafonów na Zamku Królewskim, m.in.

Rome, who from 1766 was a court artist of Stanisław

w Pokoju Marmurowym oraz w Pałacu Na Wyspie

August. Portraitist, but also the author of several pla-

w Łazienkach (Sala Salomona). Na zlecenie króla

fonds at the Royal Castle, among others in the Mar-

nabywał od innych włoskich mistrzów dzieła sztuki,

ble Room and at the Palace on the Isle in Łazienki

które złożyły się na sławną galerią S. Augusta.

Park (Solomon’s Hall). At the request of the king,

Był profesorem Królewskiego Uniwersytetu War-

he acquired works of art from other Italian masters,

szawskiego, członkiem Towarzystwa Warszaw-

which made up the famous gallery of S. August.

skiego Przyjaciół Nauk oraz wolnomularzem.

He was a professor at the Royal University of War-

Spoczął w katedrze św. Jana, a jego nazwiskiem

saw, a member of the Warsaw Scientific Society and

nazwana jest ulica w Śródmieściu.

a Freemason. He rested in the cathedral of St. John,
and a street in Śródmieście is named after him.

Zygmunt Vogel zw. „Ptaszkiem” (1764-1826).
Malarz-akwarelista i rysownik niemieckiego

Zygmunt Vogel named “Ptaszek” (1764-1826).

pochodzenia, który swoje umiejętności doskonalił

A watercolorist and drawer of German descent, who

w malarni królewskiej S. Augusta pod okiem m.in.

perfected his skills in the royal paint room of S. Augus-

Szymona B. Zuga. Kontynuator tradycji malarstwa

tus under the supervision of, among others, Szymon

Canaletta w przedstawianiu widoków stolicy i innych

B. Zug. Continuator of the tradition of Canaletto’s paint-

miast polskich. Wykonał liczne szkice i rysunki oraz

ing in presenting views of the capital and other Pol-

akwarele przedstawiające widoki Polski i Warszawy,

ish cities. He made numerous sketches and drawings

z których część zachowała się do chwili obecnej.

as well as watercolors depicting the views of Poland

Od 1787 r. był stałym gościem tzw. „obiadów czwart-

and Warsaw, some of which have survived to the

kowych”. Pod koniec życia został profesorem kate-

present. From 1787, he was a regular guest of the so-

dry w oddziale Sztuk Pięknych Królewskiego UW.

-called “Thursday Dinners”. At the end of his life, he

Członek Warsz. Tow. Naukowego, a także czynny

became a professor of the Department of Fine Arts

członek loży masońskiej, nawet po zajęciu War-

of the Royal University of Warsaw. Member of the

szawy przez Prusaków. Pochowany na Cm. E-A.

Warsaw Scientific Society and also an active mem-

Jest patronem ulicy w Wilanowie.

ber of the Masonic Lodge, even after the Prussians
seized Warsaw. Buried at the E-A Cemetery. He is

Franciszek Ksawery Lampi (1782-1852). Artysta-

the patron of a street in Wilanów.

-malarz przybyły do Polski w 1815 r. z Austrii, który
na stałe w Warszawie osiadł w 1819 r. Uprawiał malar-

Franciszek Ksawery Lampi (1782-1852). The artist-

stwo portretowe i pejzażowe wzorowane na dziełach

-painter came to Poland in 1815 from Austria and

J. Verneta i F. Canovy. W 1841 r. otworzył prywatną

settled permanently in Warsaw in 1819. He created

szkołę rysunkową i był nauczycielem m.in. P. Micha-

portrait and landscape paintings modeled on the

łowskiego i W. Statlera. Jego dzieła znajdują się

works of J. Vernet and F. Canova. In 1841 he opened

dzisiaj w zasobach Muzeum Narodowego i zdobią

a private drawing school and was a teacher, among

kilka pałaców. Pochowany został na Cm. Ewang.-

others, of P. Michałowski and W. Statler. His works

-Reformowanym w miejscu niezidentyfikowanym.

are in the National Museum today and are decorated
with several palaces. He was buried at the E-R
Cemetery in an unidentified place.
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Marcello Baciarelli
– „Autoportret w brązowym fraku”, rok 1793.
Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
Marcello Baciarelli
– “Self-portrait in the brown frock coat ”, 1793.
From the National Museum in Warsaw collection.

Portret Zygmunta Vogla z roku 1823
autorstwa Aleksandra Kokulara.
Ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie.
Portrait of Zygmunt Vogel
from 1823 by Aleksander Kokular.
From the National Museum
in Warsaw collection.

Nekrolog Zygmunta Vogla z „Gazety warszawskiej”
z dnia 28 kwietnia 1826 r. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Obituary of Zygmunt Vogel from “Gazeta Warszawska”
from April 28, 1826. From the collection of R. Chwiszczuk.
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Obraz Artura Grottgera
– „W Saskim Ogrodzie”, 1863 r.
Ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie.
Painting by Artur Grottger
– “In the Saxon Garden”, 1863.
From the National Museum
in Warsaw collection.

Budowa mostu Kierbedzia na fotografii Karola Beyera z roku 1861.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Construction of Kierbiedź bridge on the photograph by Karol Beyer from 1861.
From the National Library collection.
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Henryka z Minterów Beyer (1782-1855). Malarka
kwiatów, owoców i scen rodzajowych – uczennica A. Brodowskiego. Przedstawicielka niemiec-

Henryka Beyer née Minter (1782-1855). Painter

kiej rodziny, która w 1824 r. założyła pierwszą

of flowers, fruit and genre scenes – a student

szkołę malarską dla kobiet w Warszawie. Była

of A. Brodowski. A representative of a German fam-

uczestniczką wielu wystaw i laureatką nagród

ily, who in 1824 founded the first painting school for

w kraju i za granicą. Pochowana na Cmentarzu

women in Warsaw. She participated in many exhibi-

Ewangelicko-Reformowanym.

tions and won prizes in Poland and abroad. Buried
at the Evangelical Reformed Cemetery.

Artur Grottger (1837-1867) – malarz-batalista
i portrecista. Wnuk francuskiej guwernantki przy-

Artur Grottger (1837-1867) – battle painter and

byłej ze Szwajcarii. Zasłynął cyklami rysunków

portraitist. Grandson of a French governess who

patriotycznych związanych z okresem manifestacji

came from Switzerland. He became famous

narodowych 1861 r: Warszawa I (7 rys.), Warszawa II

in the series of patriotic drawings related to the

(7 rys.), Polonia (8 rys.), Lithuania (6 rys.). Jego naz-

period of national manifestations in 1861: Warsaw I

wisko nosi ulica na Mokotowie.

(7 drawings), Warsaw II (7 drawings), Polonia
(8 drawings), Lithuania (6 drawings). A street

Karol Beyer (1818-1877) – fotograf i numizmatyk.

in Mokotów is named after him.

Jego przyszły ojciec przybył do Warszawy wraz
z pruskimi urzędnikami po zajęciu miasta w wyniku

Karol Beyer (1818-1877) – photographer and numis-

III rozbioru Polski, matka natomiast przyjechała

matist. His future father came to Warsaw together

z niemieckiego wówczas Szczecina. Karol Beyer

with Prussian officials after the town was occupied

po ukończeniu szkoły pracował w fabryce odlewów

as a result of the Third Partition of Poland, while his

metalowych u swojego wuja Karola F. Mintera,

mother came from Szczecin, which belonged to

a następnie wyjechał do Paryża dla zapoznania

the Germans at that time. After graduating, Karol

się z techniką dagerotypii. Po powrocie założył

Beyer worked in the factory of metal casts owned

w Pałacu Zamoyskich przy ul. Senatorskiej pierw-

by his uncle, Karol F. Minter, and then went to Paris

szy w mieście zakład fotograficzny, przeniesiony

to learn about the daguerreotype technique. After

na ul. Warecką, a w 1856 r. na Krakowskie Przed-

returning, he founded the first photographic studio

mieście do własnej kamienicy na rogu ulicy Kró-

in the city, in the Zamoyski Palace at Senatorska

lewskiej. Był prekursorem rozpowszechnienia

Street, then moved to Warecka Street, and in 1856

w 1859 r. ksylofotografii. Stał się też fotokronika-

to Krakowskie Przedmieście to his own tenement

rzem wydarzeń rozgrywanych w Warszawie,

on the corner of Królewska street. He was a precur-

wydawał albumy z przedrukami fotografii doty-

sor of the prevalence of xylophotography in 1859.

czących historii Polski i dziejów miasta. W 1861 r.

He also became a photocronicist of events in War-

jego zakład wykonał fotografie „Pięciu Poległych”.

saw, he published albums with reprints of photo-

W tym samym roku został aresztowany za działal-

graphs concerning the history of Poland and the

ność patriotyczną i osadzony najpierw w Modlinie,

history of the city. In 1861, his factory took photo-

potem w warszawskiej Cytadeli, a w końcu zesłany

graphs of the “Five Fallen”. That same year, he was

na Sybir. W 1865 r. powrócił do Warszawy i nadal

arrested for patriotic activity and imprisoned first

prowadził swój zakład, który w 1872 r. – poprzez

in Modlin, then in the Warsaw Citadel, and finally

coraz większą konkurencję w fotografii – sprzedał

exiled to Siberia. In 1865 he returned to Warsaw

spółce „Kostka & Mulert”. W ostatnich latach swo-

and continued to run his factory, which in 1872

jego życia poświęcił się wyłącznie numizmatyce

– due to greater and greater competition in pho-

i archeologii. Znacząco przyczynił się do powstania

tography – was sold to “Kostka & Mulert”. In the last

Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

years of his life, he devoted himself exclusively to

Hojnie wspomagał instytucje dobroczynne – stał

numismatics and archeology. He contributed signif-

się też ich kronikarzem, fotografując ważniejsze

icantly to the founding of the Warsaw Numismatic

uroczystości. Jego nazwiskiem nazwany jest park

Society. He generously supported charitable insti-

na Powiślu.

tutions – he also became their chronicler, photographing more important celebrations. A park
in Powiśle is named after him.
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Maksymilian Fajans (1825 lub 1827-1890).
Rysownik, litograf, fotograf i wydawca. Związany był
z tzw. synagogą postępową przy ul. Daniłowiczow-

Maksymilian Fajans (1825 or 1827-1890). Illustrator,

skiej i interesował się historią oraz teraźniejszością

lithographer, photographer and publisher. He was

Polski. Otworzył i prowadził jeden z pierwszych

connected with the so-called progressive syna-

w Warszawie zakładów fotograficznych, a jego

gogue at Daniłowiczowska Street and was interest-

prace były wielokrotnie nagradzane na międzyna-

ed in the history and present of Poland. He opened

rodowych wystawach, przez co przyczynił się

and administered one of the first photographic estab-

do postawienia polskiej litografii barwnej

lishments in Warsaw, and his works were repeatedly

na światowym poziomie.

awarded at international exhibitions, which contributed to bringing Polish lithography on a global level.

Henryk Pillati (1832-1894) – malarz i ilustrator
włoskiego pochodzenia. W latach 1845-1848

Henryk Pillati (1832-1894) – painter and illustrator

studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych,

of Italian origin. In the years 1845-1848 he studied

następnie w Monachium i Rzymie. W 1857 r. osiadł

at the Warsaw School of Fine Arts, then in Munich

w Warszawie i malował sceny batalistyczne, histo-

and Rome. In 1857 he settled in Warsaw and paint-

ryczne i rodzajowe, nierzadko o tematyce miejskiej.

ed battle scenes, historical and genre, often urban.

Ze scen rodzajowych sławę przyniosły mu m.in.:

In the area of genre scenes, he was famous for:

„Wnętrza szynku na Starym Mieście”, „Stara prze-

“Wnętrza szynku na Starym Mieście”, “Stara prze-

kupka przy latarce”, „Targ za Żelazną Bramą” oraz

kupka przy latarce”, “Targ za Żelazną Bramą” and

liczne ilustracje do czasopism warszawskich,

numerous illustrations for Warsaw magazines,

głównie „Tygodnika Illustrowanego” i „Kłosów”.

mainly “Tygodnik Illustrowany” and “Kłosy”.

Jego brat – Ksawery (1843-1902), również był

His brother – Ksawery (1843-1902), was also a painter

malarzem i ilustratorem. Obaj są patronami ulicy

and illustrator. Both are patrons of the street in Mo-

na Mokotowie. Synem Ksawerego był Gustaw (1874-

kotów. The son of Ksawery was Gustaw (1874-1926),

-1926), uczeń T. Axentowicza, a w latach 1923-1926

a student of T. Axentowicz, and in the years 1923-

profesor Szkoły Sztuk Pięknych im. W. Gersona

-1926 a professor at the Wojciech Gerson School

w Warszawie – artysta niezależny.

of Fine Arts in Warsaw – independent artist.

Wojciech Gerson (1831-1901) – malarz i rysownik,

Wojciech Gerson (1831-1901) – painter and illus-

historyk sztuki, pedagog. Uczeń i wykładowca

trator, art historian, educator. Student and lecturer

warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, członek-

at the Warsaw School of Fine Arts, founding mem-

-założyciel Tow. Zachęty Sztuk Pięknych, profesor

ber of the Zachęta Fine Arts Society, professor and

i publicysta. Był nauczycielem m.in. J. Chełmoń-

publicist. He was a teacher, among others, of J. Cheł-

skiego, W. Podkowińskiego i L. Wyczółkowskiego.

moński, W. Podkowiński and L. Wyczółkowski.

Aktywny działacz parafii E-A Świętej Trójcy. Swoje

Active member of the E-A parish of the Holy Trinity.

prace publikował m.in. w „Tygodniku Illustrowanym”

He published his works, among others in “Tygod-

i „Kłosach”. Jest patronem ulicy na Pradze Północ.

nik Illustrowany” and “Kłosy”. He is the patron
of the Praga Północ Street.

Stanisław Lentz (1863-1920). Malarz pochodzenia
niemieckiego, uczeń W. Gersona i J. Matejki, konty-

Stanisław Lentz (1863-1920). A painter of German

nuator realistycznych tradycji malarstwa polskiego.

origin, a student of W. Gerson and J. Matejko, a con-

Od 1909 r. dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w War-

tinuator of realistic traditions of Polish painting.

szawie. Na swoich obrazach przedstawiał m.in.

From 1909, he was director of the School of Fine

wypadki rewolucyjne 1905 r. („Strajk”, „Mówca lu-

Arts in Warsaw. In his paintings he presented,

dowy”). Autor licznych portretów m.in. zbiorowych:

among others revolutionary incidents in 1905

Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1912 r.)

(“Strajk”, “Mówca ludowy”). Author of numerous por-

i ostatnich profesorów Szkoły Głównej (1913 r.)

traits, including collective: of the Warsaw Scientific

oraz karykatur typów warszawskich, zamieszcza-

Society (1912) and the last professors of the Main

nych w „Tygodniku Illustrowanym”. Ma swoją ulicę

School (1913) and caricatures of Warsaw personas,

w Wilanowie.

published in “Tygodnik Illustrowany”. He has his
street in Wilanów.
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Grafika Henryka Pillatiego na drzeworycie z roku 1873.
Ze zbiorów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.
Engraving by Henryk Pillati on woodcut from 1873.
From the collection of Mazovian Digital Library.

Wojciech Gerson
z uczniami. Rok 1895.
Ze zbiorów
Biblioteki Narodowej.
Wojciech Gerson
with his students. 1895.
From the National
Library collection.
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Winifred Cooper (1879-1931) – artystka-malarka
urodzona w Anglii, która studiowała w Paryżu.
Do Warszawy przybyła w 1906 r. w celu konty-

Winifred Cooper (1879-1931) – artist-painter born

nuacji nauki malarstwa u K. Krzyżanowskiego.

in England, who studied in Paris. She came to War-

Opuściwszy Polskę, ponownie pojawiła się w niej

saw in 1906 to continue studying painting under

w 1912 r. i wtedy podjęła pracę nauczycielki rysunku

K. Krzyżanowski. Having left Poland, she returned

i jęz. angielskiego na pensji Maszkowskiej w Skoli-

in 1912, and then she took a job as a drawing and

mowie. Czas I wojny światowej spędziła w Rosji,

English language teacher on Maszkowska’s pen-

skąd w 1919 r. wyjechała do Londynu, gdzie wysta-

sion in Skolimów. She spent World War I in Russia,

wiała swoje prace z czasu pobytu w Rosji. Po 1920 r.

from where she left for London in 1919. There, she

przyjechała kolejny raz do Polski z zamiarem osie-

exhibited her work from her stay in Russia. After

dlenia się i w 1923 r. zakupiła dom położony między

1920, she came to Poland again with the intention

Zakopanem, a Poroninem, który później występował

of settling down and in 1923 she bought a house

pod nazwą „Harenda”. Gościła w nim m.in. Witkacego

located between Zakopane and Poronin, which

i Kasprowiczów, którzy odkupili go od niej w 1924 r.

later appeared under the name “Harenda”. There,

Spotkania zaowocowały tłumaczeniami na język

she hosted, among others Witkacy and Kasprowicz,

angielski utworów Witkacego i poezji Kasprowicza.

who bought it from her in 1924. The meetings

Pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Reformo-

resulted in translations of Witkacy’s works and

wanym w Warszawie.

Kasprowicz’s poetry into English. Buried at
the Evangelical Reformed Cemetery.

Roman Kramsztyk (1885-1942). Malarz, grafik
i rysownik; wnuk Izaaka – nauczyciela Talmudu.

Roman Kramsztyk (1885-1942). Painter, graphic

Sztuki Piękne studiował w Krakowie i w Monachium,

artist and draftsman; Isaac’s grandson – teacher

a mieszkał we Francji. Był współzałożycielem Stowa-

of the Talmud. He studied fine arts in Krakow and

rzyszenia Artystów „Rytm”. Malował portrety, akty,

Munich, and lived in France. He was co-founder

martwe natury i pejzaże. W czasie okupacji trafił

of the Society of Polish Artists “Rytm”. He painted

do getta warszawskiego, w którym dalej tworzył.

portraits, nudes, still lifes and landscapes. During

Zginął rozstrzelany przez Niemców na podwórku

occupation, he went to the Warsaw Ghetto, where

domu, w którym mieszkał.

he continued to create. He was shot dead by the
Germans in the yard of the house where he lived.
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Iii.
Drukarze,
wydawcy
i księgarze
Printers,
publishers
and booksellers
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Piotr Dufour (1730-1797) – drukarz, księgarz
i wydawca rodem z Paryża. Przybył do Warszawy
w 1774 r. towarzysząc księciu Czartoryskiemu, który

Piotr Dufour (1730-1797) – printer, bookseller and

otoczywszy go opieką pomógł mu w otwarciu

publisher straight from Paris. He came to Warsaw

księgarni w swoim pałacu przy ul. Senatorskiej.

in 1774, accompanying Prince Czartoryski, who

Drukarnię założył początkowo przy ul. Świętojań-

took care of him and helped him open a bookshop

skiej, skąd przeniósł ją na Rynek Starego Miasta.

in his palace at Senatorska Street. Initially he set

W latach 1784-1794 był dyrektorem drukarni

up the printing house at Świętojańska Street, from

Korpusu Kadetów, którą wyposażył w urządzenia

where he transferred it to the Old Town Square.

techniczne tak, iż stała się najnowocześniejszym

In the years 1784-1794 he was the director of

zakładem w Warszawie. Do największych jego

a printing house of the Cadet Corps, which he

osiągnięć należą druki literackie oraz w dużej ilości

equipped with technical devices so that it became

urzędowe, w latach 1779 i 1794 wydał 56 tomów

the most modern plant in Warsaw. His greatest

zbiorowych cyklu „Teatr Polski”.

achievements include literary and large official
prints, in 1779 and 1794 he published 56 collective

Michał Gröll (1722-1798) – drukarz, księgarz

volumes as part of the “Polski Teatr” series.

i wydawca. Założyciel jednej z pierwszych księgarni
z wypożyczalnią książek w Marywilu, gdzie serwo-

Michał Gröll (1722-1798) – printer, bookseller and

wano czytającym kawę lub kakao. Wprowadził

publisher. Founder of one of the first bookshops

aukcje księgarskie. Jego drukarnia „Pod Znakiem

with a book rental office in Marywil, where readers

Poetów” jako pierwsza wypuszczała katalogi

were served coffee or cocoa. He introduced book-

i drukowała recenzje. Zapoczątkował zwyczaj

selling auctions. His printing house “Pod Znakiem

płacenia honorariów autorom, a preferował

Poetów” was the first to release catalogs and print

twórczość pisarzy polskich oraz literaturę patrio-

reviews. He started the practice of paying royal-

tyczną, był m.in. wydawcą dzieł I. Krasickiego

ties to authors, and he preferred the work of Polish

i J. U. Niemcewicza oraz wydrukował pierwszy tekst

writers and patriotic literature, being the publisher

Konstytucji 3 Maja. Uważany za wydawcę, który

of works of I. Krasicki and J. U. Niemcewicz.

wprowadził książkę polską na rynki zagraniczne.

He printed the first text of the Constitution of 3 May

Był czynnym działaczem Zboru Ewangelicko-

1791. Considered to be the publisher who intro-

-Augsburskiego, w 1778 r. został pierwszym jego

duced Polish books into foreign markets. He was

prezesem. Pochowany na Cm. E-A.

an active member in the Evangelical-Augsburg
Congregation, in 1778 he became its first president.

Natan Glücksberg (zm. 1831). Drukarz żydowskiego

Buried at the E-A Cemetery.

pochodzenia, którego ojciec przybył do Warszawy
z Niemiec. W 1819 r. otworzył przy Krakowskim

Natan Glücksberg (died in 1831). A printer of Jewish

Przedmieściu nowoczesną drukarnię, przy której

descent whose father came to Warsaw from Ger-

w 1827 r. założył odlewnię czcionek produkującą

many. In 1819, he opened a modern printing house

czcionki na skalę masową. Wydał ok. 220 pozycji

at Krakowskie Przedmieście, where in 1827 he

charakteryzujących się wysokim poziomem edy-

founded a font foundry producing fonts on a mass

torskim, w tym ponad 100 z polskiej literatury,

scale. He published about 220 items at a high edito-

sprzedawanych poniżej kosztów własnych.

rial level, including over 100 from Polish literature,

Zwolennik asymilacji. Był jednym z 12 najzamożniej-

sold below their own costs. Supporter of assimila-

szych obywateli żydowskich w Królestwie Polskim.

tion. He was one of the 12 most wealthy Jewish

Członek loży masońskiej „Bouclier du Nord”.

citizens in the Kingdom of Poland. Member of
the Masonic lodge “Bouclier du Nord”.

Jan Glücksberg (zm. ok. 1858) – księgarz i drukarz;
brat Natana. W 1834 r. otworzył w Warszawie

Jan Glücksberg (died around 1858) – bookseller

księgarnię, a w rok później drukarnię, w której

and printer; Nathan’s brother. In 1834, he opened

drukował poczytne wówczas pierwsze przewod-

a bookshop in Warsaw, and a year later a printing

niki i magazyny. Z myślą o czytelnikach zakładał

house, in which he printed the then widely-read

czytelnie – pierwsza powstała w roku 1838.

guides and magazines. Having the readers in mind,
he founded reading rooms – the first one was
created in 1838. He was a member of the Tutelary
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Był członkiem Rady Opiekuńczej Szpitala Starozakonnych, a w czasie powstania listopadowego
wszedł w skład Stołecznej Rady Narodowej.

Board of Jewish Hospital, and during the November

Zwolennik asymilacji. W 1855 r. otrzymał obywatel-

Uprising he became a member of the National

stwo m. Warszawy. Pochowany na Cm. Żydowskim

Council of the Capital City. Supporter of assimila-

przy ul. Okopowej. Jego syn Michał (1838-1907)

tion. In 1855 he was granted citizenship of the city

był również księgarzem i wydawcą – drukował

of Warsaw. Buried at the Jewish Cemetery at Oko-

m.in. znane pismo dla kobiet „Bluszcz”.

powa Street. His son Michał (1838-1907) was also
a bookseller and publisher – he printed, among

Samuel (Szmuel) Orgelbrand (1810-1868).

others, a famous magazine for women “Bluszcz”.

Księgarz i wydawca; absolwent warszawskiej
Szkoły Rabinów, której nauczycielami byli zarówno

Samuel (Szmuel) Orgelbrand (1810-1868). Book-

żydzi, jak i chrześcijanie. Działalność wydawniczą

seller and publisher; a graduate of the Warsaw

rozpoczął w 1829 r., a w 1836 r. założył przy ulicy

School of Rabbis, whose teachers were both Jews

Nowiniarskiej księgarnię, którą w 1839 r. przeniósł

and Christians. He began publishing in 1829, and

na ul. Miodową, otworzywszy przy niej wypożyczal-

in 1836 founded a bookstore at Nowiniarska Street,

nię książek polskich. W roku 1844 nabył drukarnię,

which he translocated in 1839 to Miodowa Street,

przy której urządził odlewnię czcionek. W 1859 r.

opening a Polish book lending library nearby.

kupił przy Krakowskim Przedmieściu kamienicę

In 1844 he purchased a printing house, where he

i otworzył w niej nową księgarnię, w której po

arranged a font casting house. In 1859, he bought

czterech latach prowadził sprzedaż wyłącznie

a tenement house at Krakowskie Przedmieście

swoich wydawnictw! Szeroki asortyment zapew-

and opened a new bookshop there. After four years,

niła mu własna, nowoczesna drukarnia otwarta

he sold just his own publications! The wide assort-

przy ul. Bednarskiej, zatrudniająca 160 osób, która

ment was provided by his own, modern printing

jako pierwsza w Królestwie Polskim zastosowała

house, opened at Bednarska Street, employing

do napędu maszyn drukarskich parę wodną.

160 people, who was the first in the Kingdom of

Drukował m.in. dzieła J. Słowackiego, A. Fredry

Poland to use water vapor for printing machines.

i I. Kraszewskiego, a w latach 1859-1868 wydał

He printed, among others, works by J. Słowacki,

28-tomową, pierwszą „Wielką Encyklopedię

A. Fredro and I. Kraszewski, and in the years 1859-

Powszechną”, do przygotowania której zatrudnił

-1868, he published a 28-volume, first “Great Uni-

181 polskich uczonych. Zgromadził duży majątek

versal Encyclopedia”, for the preparation of which

m.in. w nieruchomościach i chętnie łożył na cele

he employed 181 Polish scholars. He accumulated

dobroczynne. Działał w Warszawskim Towarzy-

a large fortune, among others in real estate and

stwie Dobroczynności, Resursie Obywatelskiej,

eagerly invested in charity. He was active in the

Radzie Opiekuńczej Szpitala dla Starozakonnych

Warsaw Charitable Society, Resursa Obywatelska,

i Komitecie Synagogi Postępowej przy ul. Daniłowi-

Tutelary Board of the Orthodox Jew Hospital and

czowskiej. Pochowany został na Cmentarzu Żydow-

Union for Progressive Judaism at Daniłowiczowska

skim przy ul. Okopowej. Schedę po nim przejęli

Street. Buried at the Jewish Cemetery at Okopowa

synowie: Hipolit (1843-1920) i Mieczysław (1847-

Street. His legacy was taken over by his sons:

-1903), którzy jako zwolennicy asymilacji przyjęli

Hipolit (1843-1920) and Mieczysław (1847-1903),

chrzest w obrządku rzymskokatolickim.

who, as supporters of assimilation, were baptized

Jego postać upamiętnia skwer na Mariensztacie.

in the Roman Catholic rite. His figure is commemorated by the square on Mariensztat.

Józef Unger (1817-1874) – drukarz wywodzący
się ze spolszczonej rodziny żydowskiej. Interes

Józef Unger (1817-1874) – a printer originating from

wydawniczy prowadził od 1842 r., w 1874 r. zatrud-

a Polonised Jewish family. He started his publishing

niając ponad stu pracowników. Był wydawcą

business in 1842, in 1874 employing over a hundred

popularnych wówczas pism: „Tygodnika Illustro-

employees. He was the publisher of magazines

wanego”, „Wędrowca”, „Dziennika Warszawskiego”

popular at that time: “Tygodnik Illustrowany”, “Wę-

i corocznych kalendarzy-poradników w formie

drowiec”, “Dziennik Warszawski” and annual cal-

książkowej. Od 1872 r. współwłaściciel księgarni

endars-guides in book form. From 1872, he was
co-owner of a bookstore at Krakowskie Przedmieście.
He was socially involved – in 1869, in the buildings
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Samuel Orgelbrand.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Samuel Orgelbrand.
From the collection of R. Chwiszczuk.

Winieta „Tygodnika Illustrowanego”, którego wydawcą był Józef Unger.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Vignette of “Tygodnik Illustrowany”, published by Józef Unger.
From the collection of R. Chwiszczuk.
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przy Krakowskim Przedmieściu. Angażował się
społecznie – w 1869 r., w zabudowaniach kościoła
św. Jacka przy ul. Freta, ufundował pierwszą Tanią

of the church of St. Jack at Freta Street, he founded

Kuchnię, która wydawała dziennie 300 posiłków

the first Affordable Cuisine, which gave 300 meals

ubogim. Kolekcjonował dzieła sztuki, skupując

a day to the poor. He collected works of art, buying

prace od młodych artystów-malarzy.

works from young artists-painters.

Bernard Lesman (1815-1878) – księgarz i wydawca,

Bernard Lesman (1815-1878) – bookseller and

będący absolwentem Szkoły Rabinów. Prowadził

publisher, a graduate of the Rabbinical School.

własną księgarnię, wpierw przy ul. Nowiniarskiej,

He ran his own bookshop, first at Nowiniarska

a później przy ul. Rymarskiej. Miał pięcioro dzieci.

Street, at then at Rymarska Street. He had five

Jego syn Józef był ojcem Bolesława Leśmiana

children. His son Józef was the father of Bolesław

(1877-1937) – poety, autora m.in. „W malinowym

Leśmian (1877-1937) – a poet, author of, among

chruśniaku” (którego wnuczką jest aktorka

others “W malinowym chruśniaku” (whose grand-

Gillian Hills, znana chociażby z „Mechanicznej

daughter is actress Gillian Hills, known for example

pomarańczy” Stanleya Kubricka). Natomiast syn

from Stanley Kubrick’s “The Clockwork Orange”).

Aleksander Stanisław był ojcem Jana Brzechwy,

On the other hand, son Aleksander Stanisław was

wł. Jana Wiktora Lesmana (1898-1966) – poety,

the father of Jan Brzechwa, actually Jan Wiktor

bajkopisarza, satyryka, autora m.in.: „Akademii Pana

Lesman (1898-1966) – poet, fabulist, satirist, author

Kleksa”, „Przygody Pchły Szachrajki”, „Brzechwa

of: “Akademia Pana Kleksa”, “Przygody Pchły Szach-

dzieciom”. Bernard Lesman pochowany został na

rajki”, “Brzechwa dzieciom”. Bernard Lesman was

Cmentarzu Żydowskim. Wnukowie są patronami

buried at the Jewish Cemetery. The grandchildren

ulic w Warszawie – Leśmian na Bielanach,

are patrons of the streets in Warsaw – Leśmian

Brzechwa w Ursusie.

in Bielany, Brzechwa in Ursus.

Jan (Cotti) Cotty (1801-1885) – drukarz i wydawca

Jan (Cotti) Cotty (1801-1885) – printer and pub-

urodzony w Szwajcarii. Pracę rozpoczął od kantoru

lisher born in Switzerland. He started his work

wekslowego S. A. Fraenkla w Warszawie. Właści-

at the exchange office of S. A. Fraenkel in Warsaw.

cielem drukarni i zakładu litograficznego został

He became owner of the printing house and lith-

po zakupieniu od braci Hindemith zakładu przy

ographic plant after buying the plant at Daniłow-

ul. Daniłowiczowskiej (1862 r.). Jego drukarnia

iczowska Street from the Hindemith brothers (1862).

obsługiwała takie firmy wydawnicze jak: F. Hoesick,

His printing house served such publishing compa-

M. Arct i Gebethner & Wolff. W latach 1866-1868

nies as: F. Hoesick, M. Arct and Gebethner & Wolff.

drukował „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego

In the years 1866-1868, he printed the “Diary of the

Warszawskiego”, podjął również własną działalność

Warsaw Medical Association”, he also undertook

wydawniczą, drukując kalendarze i katalogi. Epizo-

his own publishing business by editing and printing

dycznie od 1868 r. zakład występował pod nazwą:

calendars and catalogs. Episodically from 1868,

„Drukarnia Teatrów Warszawskich”, drukując utwory

the plant was known as: “Drukarnia Teatrów War-

sceniczne, programy, afisze teatralne, klepsydry

szawskich”, from printing stage works, programs,

oraz ogłoszenia i reklamy związane z rozrywką.

theater posters, hourglasses as well as announce-

Od 1897 r. mieścił się przy ul. Kapucyńskiej i pod

ments and advertisements related to entertainment.

tym adresem przetrwał do wybuchu II wojny świa-

From 1897, it was located at Kapucyńska St. and

towej. Jan Cotty pochowany został na Cm. E-R.

survived at this address until the outbreak of WW II.
Jan Cotty was buried at the E-R Cemetery.

Juliusz Volkmar Fleck (ok. 1814-1888) – litograf
pochodzący z Saksonii. Syn duchownego ewange-

Juliusz Volkmar Fleck (around 1814-1888) – a litho-

lickiego, żonaty z Franciszką Julianną Palch – córką

graph from Saxony. A son of an Evangelical priest,

aptekarza z Jasła. Pracował w zakładzie litograficz-

married to Franciszka Julianna Palch – daughter

nym F. Szustra przy Krakowskim Przedmieściu, a po

of a pharmacist from Jasło. He worked in the litho-

kilku latach stał się jego właścicielem i przeniósł go

graphic factory of F. Szuster at Krakowskie Przed-

na ul. Nowo-Senatorską (ob. ulica Moliera),

mieście, and after a few years he became its owner
and moved it to Nowo-Senatorska St. (now Moliera
St.), where he printed accounting books, maps,
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gdzie drukował druki rachunkowe, mapy, nuty,
a nawet litografie portretowe. Na skutek denuncjacji przez własnego pracownika skazany został na

notes and even portrait lithographs. As a result

9 lat pobytu w twierdzy w Tomsku, a wtedy zakład

of denunciation by his own employee, he was

był prowadzony przez żonę i syna. Pochowany na

sentenced to 9 years in the fortress in Tomsk, and

Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

at that time the plant was run by his wife and son.
Buried at the Evangelical-Augsburg Cemetery.

Ferdynand Wilhelm Hoesick (1835-1900).
Księgarz-wydawca i pisarz. Był synem stolarza

Ferdynand Wilhelm Hoesick (1835-1900).

przybyłego do Warszawy z Westfalii, a matka

Bookseller-publisher and writer. He was the son

pochodziła z Królewca, należącego do Prus.

of a carpenter who came to Warsaw from West-

Księgarstwa uczył się m.in. w zakładzie Glücks-

phalia, and his mother came from Königsberg,

berga oraz u księgarzy francuskich i niemieckich.

which belonged to Prussia. He learned bookselling,

Własną księgarnię założył w Warszawie na rogu

among others, at the Glücksberg plant and at the

Senatorskiej i Miodowej. Zaczynał od wydań książek

French and German booksellers. He founded his

dla dzieci i nut (1868 r.). Po nim zakład przejął syn,

own bookstore in Warsaw on the corner of Senator-

również Ferdynand (1867-1941), przygotowany do

ska and Miodowa. He started with publishing chil-

prowadzenia interesu, pisarz i redaktor naczelny

dren’s books and sheet music (1868). After him,

„Kuriera Warszawskiego”.

the plant was taken over by a son – also Ferdynand
(1867-1941), prepared to run the business, writer and
editor-in-chief of “Kurier Warszawski”.

Gustaw Adolf Gebethner (1831-1901). Księgarz
i wydawca wywodzący się z protestanckiej rodziny
(syn Wilhelma i Joanny z Rietzów – właściciela fa-

Gustaw Adolf Gebethner (1831-1901). Bookseller

bryki mydła i świec), która w czasie wojny trzydziesto-

and publisher of a Protestant family (son of Wilhelm

letniej uciekła z Niemiec do Polski. Praktykował

and Joanna of Rietz, owner of a soap and candle

w Warszawie i Kijowie; w 1847 r. uzyskał świadectwo

factory) who fled Germany to Poland during the

Zgromadzenia Kupców m. Warszawy, a w 1857 r.

Thirty Years’ War. He practiced in Warsaw and Kiev;

wszedł w spółkę z kolegą z praktyk, również pocho-

in 1847 he obtained a certificate of the Merchants’

dzącym z rodziny przybyłej z Niemiec – Robertem

Association in Warsaw, and in 1857 he entered into

Wolffem (1833-1910). Firma na długie lata znalazła

a partnership with a friend from an internship, also

lokum w lewym skrzydle pałacu Potockich, gdzie

from a family who came from Germany – Robert

występowała pod szyldem: „G. Gebethner i Spółka”.

Wolff (1833-1910). For many years, the company was

Wyspecjalizowała się w wydawaniu dzieł polskich

based in the left wing of the Potocki Palace, where

pisarzy, obok książek sprzedawała nuty i… instru-

it operated under the banner of: “G. Gebethner

menty muzyczne. Sztandarową pozycją stały się

i Spółka”. It specialized in publishing works of Polish

„Dzieje Polski” w 24 obrazkach Anczyca (1862 r.),

writers, apart from books, it sold sheet music and

a muzyczną: wyciąg fortepianowy z opery „Halka”

... musical instruments. The flagship position was

Moniuszki. Po nich, jak lawina, poszły następne,

“History of Poland” in 24 pictures by Anczyc (1862),

m.in. 6-tomowa edycja utworów Chopina (1868 r.)

and in music: a piano extract from the opera “Halka”

Ponadto firma wydawała „Kurier Warszawski”

by Moniuszko. Following those, like an avalanche,

(odstąpiony Lewentalowi), „Kurier Codzienny”

went the next works, including a 6-volume edition

i „Tygodnik Illustrowany”. W miarę rozwoju otwierała

of Chopin’s works (1868). In addition, the company

przedstawicielstwa w innych miastach: Krakowie,

published “Kurier Warszawski” (sold to Lewental),

Łodzi, Poznaniu, Wilnie, Zakopanem, a nawet

“Kurier Codzienny” and “Tygodnik Illustrowany”.

w Paryżu. Na początku XX w. wybudowała okazałą

As it progressed, it opened branches in other cities:

kamienicę u zbiegu ulic Sienkiewicza i Zgoda,

Krakow, Łódź, Poznan, Vilnius, Zakopane, and even

gdzie obok księgarni znalazły się biura zarządu.

Paris. At the beginning of the twentieth century,

Wydawnictwo uzyskało wyłączność na utwory

it built a magnificent tenement at the intersection

m.in.: Iwaszkiewicza, Konopnickiej, Sienkiewicza,

of Sienkiewicza and Zgoda, with board offices

Prusa, Reymonta i Żeromskiego. Gebethner włączał

located next to the bookstore. The publishing house

się w działania społeczne, w 1872 r. był inicjatorem

was granted exclusive rights to works of: Iwaszkiewicz, Konopnicka, Sienkiewicz, Prus, Reymont, Żeromski. Gebethner was involved in social activities,
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„Tańce Polskie” wydane nakładem wydawnictwa Ferdynanda Wilhelma Hoesicka
(pisanego jeszcze Hösick). Rok 1890. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
“Tańce Polskie” issued by the publishing house of Ferdynand Wilhelm Hoesick
(then written as Hösick). 1890. From the National Library collection.
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Portret Gustawa Gebethnera.
Ze zbiorów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
Portrait of Gustav Gebethner.
From the collection of the Public Library
of the Capital City of Warsaw
- Main Library of the Mazowieckie Voivodeship.

Franciszek Salezy Lewental na fotografii
z „Biesiady Literackiej”. Rok 1902.
Ze zbiorów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
Franciszek Salezy Lewental on a photograph from
“Biesiada Literacka”. 1902.
From the collection of the Public Library
of the Capital City of Warsaw
- Main Library of the Mazowieckie Voivodeship.
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założenia Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej
dla Pomocników Księgarskich m. Warszawy,
a równocześnie członkiem Kolegium Zboru

in 1872 he was the initiator of founding the Warsaw

Ewangelicko-Augsburskiego i Komitetu Przemy-

Deposits and Loans Fund for Bookselling Assistants,

słowców Warszawskich. Wydawnictwo zostało

and at the same time a member of the College

znacjonalizowane w 1950 r. Przez wszystkie lata

of the Evangelical-Augsburg Congregation and

swojej działalności wydało – samych tylko tytułów

the Committee of Industrialists in Warsaw. The pub-

książkowych – ponad 7 tysięcy.

lishing house was nationalized in 1950. Throughout
all its years of operation, it published as many

Franciszek (Schuster) Szuster (1811-1901) – litograf,

as 7,000 book titles alone.

uczeń legendarnego Francuza Letronne’a. Pochodził ze Styrii w Austrii, był synem Jana – zastępcy

Franciszek (Schuster) Szuster (1811-1901)

prefekta (odpowiednik burmistrza) Dubiecka nad

– lithographer, student of the legendary Frenchman

Sanem; żonaty z Rozalią z Piestrzyńskich Vivier,

Letronne. He came from Styria, Austria, he was

wdową po swoim pryncypale, po którym przejął

the son of John – the deputy prefect (equivalent

dobrze prosperujący zakład litograficzny przy

of mayor) of Dubiecko on the San River; married to

Krakowskim Przedmieściu. W 1845 r. nabył od Anny

Rozalia from Piestrzyńscy Vivier, widow of his prin-

z Tyszkiewiczów Potockiej Dunin-Wąsowiczowej

cipal, after which he took over a thriving lithography

folwark Mokotów z osiemnastowiecznym pałacem

plant at Krakowskie Przedmieście. In 1845, he pur-

i otaczającym go 20-morgowym parkiem, który od

chased from Anna Potocka Dunin-Wąsowicz née

czasu zakupu zaczęto nazywać Ogrodem Szustra.

Tyszkiewicz the Mokotów farm with an eighteenth-

Nie posiadając potomstwa, starał się zabezpieczyć

-century palace and the surrounding 20-acre park,

nabyte przez siebie dobra ziemskie poprzez uczy-

which, from the time of its purchase, began to be

nienie z nich majoratu, który dopuszczał przejęcie

called the Szuster Garden. Without any offspring,

majętności jedynie prawem starszeństwa wraz

he tried to secure the acquired land by making it

z baronią przypisaną nazwisku Szuster (Schuster)

a majorat, which allowed the takeover of property

von Peretlett. Z tego powodu dziedzicem mokotow-

only by the right of seniority together with the baro-

skiego pałacu został jego młodszy brat Antoni

nies assigned by the name of Szuster (Schuster) von

(Schuster) Szuster (1820-1906), również z zawodu

Peretlett. For this reason, his younger brother Antoni

litograf. Został pochowany w mauzoleum na terenie

(Schuster) Szuster (1820-1906) became the heir of

Ogrodu Szustra, a po II wojnie ekshumowany na

the Mokotow palace, also a lithographer by profes-

Powązki. Miał w dzielnicy Mokotów swoją ulicę,

sion. He was buried in a mausoleum in the Szuster

biegnącą od ul. Puławskiej, po wojnie zmienioną

Garden, and after World War II he was exhumed

na ul. Dąbrowskiego.

for Powązki. He had his street in the Mokotów district, running from Puławska Street, after the war

Franciszek Salezy (Salomon) Lewental

changed to Dąbrowskiego Street.

(1839 lub 1841-1902). Księgarz i wydawca pochodzenia żydowskiego, który kształcił się w Szkole

Franciszek Salezy (Salomon) Lewental

Rabinów. W 1863 r. przejął firmę Glücksberga,

(1839 or 1841-1902). Bookseller and publisher

z córką którego się ożenił. W latach 1865-1890

of Jewish origin, who was educated at the Rab-

wydawał „Kłosy”, a w latach 1884-1887 „Świt”,

binical School. In 1863, he took over the Glücks-

następnie w latach 1887-1902 „Kurier Warszawski”

berg company and married his daughter. In the

i „Tygodnik Illustrowany” (wykupiony przez Gebeth-

years 1865-1890, he published “Kłosy”, and in the

nera). Drukował m.in. dzieła: A. Fredry, J. Korzeniow-

years 1884-1887 “Świt”, then in the years 1887-1902

skiego, I. Kraszewskiego i E. Orzeszkowej. Był człon-

“Kurier Warszawski” and “Tygodnik Illustrowany”

kiem Gminy Starozakonnych oraz Komitetu Budowy

(bought by Gebethner). He printed, among others,

Wielkiej Synagogi. W kilku warszawskich szpitalach

works of: A. Fredro, J. Korzeniowski, I. Kraszewski

założył ambulatoria dla ubogich chorych. Przyjął

and E. Orzeszkowa. He was a member of the Jew-

chrzest w 1902 r.

ish Community and the Great Synagogue Construction Committee. He set up outpatient clinics
for the poor in several Warsaw hospitals. He was
baptized in 1902.
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Otton Fleck (1843-1908) – litograf, który studiował
w Dreźnie. Po ślubie z Leonią Szuster (w 1863 roku)
przejął prowadzenie zakładu litograficznego ojca

Otton Fleck (1843-1908) – a lithographer who studied

– Juliusza – przy ul. Nowo-Senatorskiej, zesłanego

in Dresden. After his marriage to Leonia Szuster (in

do Tomska. W 1868 r. nabył dobrze prosperujący

1863), he took over management of the lithographic

zakład litograficzny z drukarnią druków regestro-

department of his father – Juliusz – at Nowo-Sena-

wych F. Szustra, mieszczący się przy Krakowskim

torska Street, sent to Tomsk. In 1868, he acquired

Przedmieściu. W 1893 roku zakład ten przeniósł

a thriving lithographic factory with the printing

na ulicą Chmielną i ostatecznie zlikwidował po

house of F. Szuster’s register prints, located at Kra-

włączeniu go w 1901 r. do Towarzystwa Akcyjnego

kowskie Przedmieście. In 1893, this plant was

S. Orgelbranda. Zakład litograficzny odziedziczony

moved to Chmielna St. and finally liquidated after

po ojcu przekazał swemu najstarszemu synowi

his incorporation in 1901 into the S. Orgelbrand

– Józefowi (1870-1941). Realizował m.in. zamówienia

Joint Stock Company. The lithographic department

Rządu Narodowego, który w 1865 r. powierzył mu

inherited from his father was handed over to his

swoje pieczęcie celem ich ukrycia. Zostały one

eldest son, Józef (1870-1941). He executed, among

schowane w podziemiach między gmachem

others, orders of the National Government, which

Teatru Wielkiego, a domem przy ulicy Nowo-

in 1865 entrusted him its seals for hiding. They

Senatorskiej. Choć był protestantem, drukował

were hidden in the basement between the building

dla ojców paulinów „Dzwonek Częstochowski”,

of the Grand Theater and the house at Nowo-Sen-

rekwirowany przez cenzurę. Nie mniejszym zaufa-

atorska Street. Although he was a Protestant, he

niem i sympatią darzyli go pracownicy przejętego

printed the “Dzwonek Częstochowski” for the Paul-

przez niego wydawnictwa Orgelbranda, którzy,

ine Fathers, requisitioned by censors. He was given

gdy zachorował, wysłali słomą jezdnię ulicy

not lesser trust and sympathy from his employees

przed jego domem, aby przejeżdżające pojazdy

of the Orgelbrand’s publishing house which he

nie dudniły. Pochowany został na Cmentarzu

had acquired. When he fell ill, they padded out

Ewangelicko-Augsburskim.

the street in straw in front of his house, so that
the passing vehicles did not thud. Buried at the

Edward Wende (1830-1914) – księgarz-wydawca.

Evangelical-Augsburg Cemetery.

Potomek sukiennika (Hermana) przybyłego z Görlitz
(Zgorzelec), osiadłego w Konstantynowie. Dla unik-

Edward Wende (1830-1914) – bookseller-publisher.

nięcia nauki języka rosyjskiego został wysłany do

Descendant of a clothier (Herman) who came from

Birkenryh k. Rygi, do szkoły. Mając 15 lat rozpoczął

Görlitz (Zgorzelec), settled in Konstantynów. To avoid

praktykę księgarską w Rydze, kontynuowaną na-

learning the Russian language he was sent to Birk-

stępnie w Wilnie i Warszawie, a własną księgarnię

enryh near Ryga, to school. At the age of 15, he

założył przy Krakowskim Przedmieściu, razem

began his book practice in Riga, then continued

z dwoma wspólnikami. Działał przy niej salon

in Vilnius and Warsaw, and founded his own book-

literacki, w którym zbierali się pisarze, tłumacze,

store at Krakowskie Przedmieście, along with two

krytycy i naukowcy. Księgarnia „Wende & Spółka”

accomplices. There was a literary salon operating

wydawała m.in. czasopismo „Książka” poświęcone

nearby, where writers, translators, critics and sci-

krytyce i bibliografii oraz miesięcznik „Bibliografia

entists gathered. The bookstore “Wende & Com-

Polska”. Rozwój firmy przypadł na lata 1881-1900,

pany” published, amongst all, the journal “Książka”

kiedy współpracowała z prof. Estreicherem i innymi.

devoted to criticism and bibliography and monthly

Dwukrotnie żonaty, po raz pierwszy z Emilią Wittingen,

“Bibliografia Polska”. The company’s development

z którą miał dwoje dzieci: Romana i Karolinę (zam.

took place in the years 1881-1900, when it cooper-

z dr Schretterem), po raz drugi z Karoliną Natalią

ated with prof. Estreicher and others. Twice mar-

Lidke, z którą miał syna Edwarda (przyszłego pa-

ried, for the first time with Emilia Wittingen, with

stora) i córkę Marię (zam. Sokalową). Pochowany

whom he had two children: Romana and Karolina

na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

(married with Dr. Schretter), for the second time
with Karolina Natalia Lidke, with whom he had
a son Edward (future pastor) and daughter Maria
(Sokalowa). Buried at the Evangelical-Augsburg
Cemetery.
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Wilhelm Mietke (1864-1944). Księgarz i wydawca
pochodzenia niemieckiego, syn Jana (kierownika
i nauczyciela szkoły dwuklasowej przy Cm. E-A)

Wilhelm Mietke (1864-1944). Bookseller and

i Emilii z Weschków. Przy pomocy finansowej Bry-

publisher of German descent, son of John (head

tyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego

teacher and teacher of a two-class school at

założył pierwszą księgarnię ewangelicką w Króle-

the E-A Cemetery) and Emilia of Weschke. With

stwie Polskim. Początkowo mieściła się przy ulicy

the financial help of the British and Foreign Bible

Ogrodowej, skąd po roku została przeniesiona na

Society, he founded the first Biblical bookshop

ul. Elektoralną 30, a później 32, a w 1934 r. swoje

in the Kingdom of Poland. Initially it was located

miejsce znalazła przy ul. Wspólnej. Przez 45 lat

at Ogrodowa Street, where after a year it was trans-

wydawał trzy kalendarze: ewangelicki „Przyjaciel

located to Elektoralna 30, and later 32, and in 1934

Domu” (część nakładu dla Mazurów), w języku

it found its place at Wspólna Street. For 45 years,

niemieckim „Hausfreund” (dla kolonistów niemiec-

it published three calendars: the Evangelical

kich znad Wołgi) i kalendarz „Pielgrzym” (ogólno-

“Przyjaciel Domu” (part of the edition for Masuria),

chrześcijański). Wydawnictwa drukowane w oficynie

in German “Hausfreund” (for German colonists

Mietkego (m.in. „Zwiastun Ewangeliczny”) trafiały

from the Volga region) and the calendar “Pielgrzym”

do ewangelików w Prusach Wschodnich, w Rosji,

(widespread Christian). Publications printed in

USA i Kanadzie. W pracy pomagała mu żona Maria

the Mietke’s outhouse (including the “Zwiastun

z Kasnerów (1864-1934) i syn Wilhelm Ernest (1892-

Ewangeliczny”) went to evangelicals in East Prussia,

-1965), uczestnik bitwy pod Radzyminem (1920),

Russia, the USA and Canada. His wife Maria with

najstarszy z sześciorga rodzeństwa. Wilhelm Mietkie

Kasnerów (1864-1934) and son Wilhelm Ernest

został pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-

(1892-1965), a participant in the battle of Radzymin

-Augsburskim.

(1920), the oldest of 6 siblings, helped him with his
work. Wilhelm Mietkie was buried at the Evangelical-Augsburg Cemetery

49

Iv.
Pisarze
i redaktorzy
writers
and editors
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Jan Beniamin Steinhäuser (ok. 1692-1767).
Historyk, radca dworu Augusta III, Saksończyk.
Dostarczył K. Niesieckiemu materiałów heraldycz-

Jan Beniamin Steinhäuser (around 1692-1767).

nych, które ten wykorzystał przy opracowywaniu

Historian, councilor of the court of August III,

swego czterotomowego „Herbarza polskiego...”,

Saxon. He provided K. Niesiecki with heraldic

wydanego w latach 1728-1743. Sam natomiast

materials, which he used during the development

przetłumaczył z języka francuskiego na niemiecki

of his four-volume “Herbarz polski ...”, published in

traktat A. S. Dembowskiego o ustroju Polski (1763 r.),

1728-1743. He himself translated from French into

a także był autorem dzieła o uzdrowieniu monety

German the treaty of A. S. Dembowski on the polit-

polskiej (1761 r.). Jego bogatą bibliotekę ze zbiorem

ical system of Poland (1763), and he also authored

rękopisów nabył Stanisław August za sumę 3500

the work on healing the Polish coin (1761). His rich

dukatów. Pochowany na starym Cmentarzu Ewan-

library with a collection of manuscripts was pur-

gelickim na Lesznie, następnie ekshumowany

chased by Stanisław August for the sum of 3,500

na istniejący do chwili obecnej Cmentarz Ewange-

ducats. Buried at the old Evangelical Cemetery

licko-Augsburski.

in Leszno, then exhumed to the existing Evangelical-Augsburg Cemetery.

Samuel Bogumił Linde (1771-1847) – nauczyciel,
językoznawca i bibliotekarz. Szwed z pochodzenia,

Samuel Bogumił Linde (1771-1847) – teacher,

mieszkaniec Warszawy od ok. 1824 r. Popularyzator

linguist and librarian. A Swede by birth, a resident

mowy i słownictwa polskiego, który w latach

of Warsaw since around 1824. A popularizer of Polish

1807-1815 wydał sześciotomowy słownik języka

language and vocabulary, who in the years 1807-1815

polskiego, co zapewniło mu rozgłos w kraju

issued a six-volume dictionary of Polish language,

i za granicą. Czynny członek warszawskiego Zboru

which provided him with notoriety at home and

Ewangelicko-Augsburskiego i jego prezes. Żonaty

abroad. An active member of the Warsaw Evangeli-

z Ludwiką Nussbaum (1800-1836), ur. w Eislingen

cal-Augsburg congregation and its president. Mar-

(Niemcy). W czasie powstania listopadowego ma-

ried to Ludwika Nussbaum (1800-1836), born in

nifestował postawę patriotyczną, a po jego klęsce

Eislingen (Germany). During the November Upris-

kontynuował prace nad słownikiem porównawczym

ing he manifested a patriotic attitude, and after

polsko-rosyjskim. Jest patronem szkoły podstawo-

his defeat he continued the work on a Polish-Rus-

wej przy ul. Rosoła fundacji Ewangelickie Towarzy-

sian comparative dictionary. He is the patron of the

stwo Oświatowe, a także ulicy na Bielanach.

primary school at Rosoła Street, of the Evangelical
Education Association, as well as a street in Bielany.

Zofia z Vergich Meller (1848-1909). Pisarka
od 19 roku życia, Greczynka. Zadebiutowała

Zofia Meller nee Vergi (1848-1909). Writer from

utworem dramatycznym p.t. „Złote Runo”, ale

the age of 19, Greek. She made her debut with

sukcesy przyniosły jej krótkie jednoaktowe utwory

a dramatic play titled “Złote Runo”, but she achieved

komediowo-satyryczne, opowiadające o życiu sfer

success with short, one-act comedic-satirical

ziemiańskich i mieszczańskich. Była jedyną kobietą

pieces about the life of landowners and burghers.

w kraju piszącą komedie, a pisane przez nią utwory

She was the only woman in the country writing

z powodzeniem wystawiano w teatrzykach ogród-

comedies, and the songs she wrote were success-

kowych Warszawy, Krakowa, Lwowa i na prowincji.

fully staged in the garden theaters of Warsaw,

Napisała również powieść obyczajową pt. „Grocho-

Krakow, Lviv and in provincial areas. She also wrote

we wianki”, poza tym tłumaczyła jednoaktówki

a moral novel entitled “Grochowe wianki”, she also

dla teatrów francuskich i włoskich. Niektóre prace

translated one-act plays for French and Italian

publikowała pod pseudonimem Wiktor Burzan.

theaters. Some works were published under

W latach 80. XIX wieku. prowadziła w swym miesz-

the pseudonym Wiktor Burzan. In the 1880s, in her

kaniu przy pl. Teatralnym salon towarzyski chętnie

apartment at the Theatre Square, she ran a social

odwiedzany przez ówczesną śmietankę artystyczną.

salon, eagerly visited by the cream of artists of that

Po owdowieniu żyła w samotności, uczęszczając

time. After becoming a widow, she lived in solitude,

jednak na premiery teatralne.

but attended theater premieres.
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Samuel Bogumił Linde.
Ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie.
Samuel Bogumił Linde.
From the National Museum
in Warsaw collection.

Portret Henryka Sienkiewicza z córką i synem oraz jamnikiem Wykopem w Oblęgorku. Rok 1900.
Ze zbiorów archiwum Marii Korniłowiczowej.
Portrait of Henryk Sienkiewicz with his daughter and son, and a dachshund Wykop in Oblęgorek. 1900.
From the collection of Maria Korniłowiczowa archive.
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Icchok (Izaak) Lejb Perec (1851 lub 1852-1915).
Z wykształcenia prawnik, autor licznych publikacji.
Pochodził z rodziny Żydów sefardyjskich, a w War-

Icchok (Izaak) Lejb Perec (1851 or 1852-1915).

szawie mieszkał od 1888 r. przy ul. Ceglanej, która

Lawyer by education, author of numerous publi-

dzisiaj nosi jego nazwisko. Był publicystą, pisał

cations. He came from a family of Sephardic Jews,

nowele i dramaty, tworzył wiersze oraz poematy

and lived in Warsaw since 1888 at Ceglana Street,

w języku polskim i hebrajskim, a od 1888 r. w jidysz

which today bears his name. He was a publicist,

(znał jeszcze język francuski, rosyjski i niemiecki).

wrote novels and dramas, created poems in Polish

Dzięki dwóm wydawnictwom, które współtworzył:

and Hebrew, and from 1888 in Yiddish (he also

„Gazetki Pereca” (jidysz: „Perec-Błetłech”) i „Gazet-

knew French, Russian and German). Thanks to two

ki Świąteczne” (jid. „Jontew-Błetłech”) przyczynił się

publishing houses, which he co-created: “Gazetka

do powstania w Warszawie literackiego centrum

Pereca” (Yiddish: “Perec-Błetłech”) and “Gazetki

jidysz. Opublikował około 300 pozycji, z czego

Świąteczne” (Yiddish “Jontew-Błetłech”) he contrib-

część była w latach 1891-1895 wydana w Bibliotece

uted to the creation of the literary center of Yiddish

Żydowskiej. W 1909 r. założył Towarzystwo Literac-

in Warsaw. Around 300 items have been published,

kie. Przez swoje ostatnie ćwierćwiecze pracował

of which a part was published in the Jewish Library

jako urzędnik w gminie żydowskiej. Zwany ojcem

in the years 1891-1895. In 1909, he founded

poezji żydowskiej. Na jego pogrzeb na Cmentarzu

the Literary Society. For the last quarter-century,

Żydowskim przy ul. Okopowej przyszło około

he worked as a clerk in the Jewish community.

100 tysięcy osób.

Called the father of Jewish poetry. Hs funeral
at the Jewish Cemetery at Okopowa Street was

Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Twórca narodo-

attended by around 100 thousand people.

wych epopei. Urodził się na Podlasiu w rodzinie
zubożałej szlachty pochodzenia tatarskiego,

Henryk Sienkiewicz (1846-1916). The creator

osiadłej w XV lub XVI wieku w Wielkim Księstwie

of national epics. Bon in Podlasie in a poor noble-

Litewskim. Do gminazjum uczęszczał w Warszawie,

man family of Tatar origin, settled in the 15th

ale naukę przerwał z powodu braku pieniędzy

or 16th century in the Grand Duchy of Lithuania.

i został guwernerem na prowincji (szkołę kończąc

He attended middle school in Warsaw, but stopped

zaocznie). Powrócił do Warszawy i od 1866 r. podjął

his education due to lack of money and became

studia medyczne, szybko zamienione na prawnicze,

a tutor in provincial areas (he finished school extra-

a ostatecznie kontynuowane na wydziale filozo-

murally). He returned to Warsaw and, since 1866,

ficzno-historycznym. W tym czasie napisał m.in.

began medical studies, quickly changed to law, and

powieść „Na marne” oraz odrzucony przez „Tygodnik

finally continued at a philosphical-historical faculty.

Illustrowany” utwór „Sielanka Młodości”. Od 1873 r.

At the time, he wrote, among others the novel “Na

był stałym felietonistą w „Gazecie Polskiej”, od 1874 r.

marne” and the song “Sielanka Młodości” rejected

prowadził dział literacki w tygodniku „Niwa”, a od

by “Tygodnik Illustrowany”. From 1873, he was a reg-

1882 r. pracował w dzienniku „Słowo”. Napisane

ular columnist in “Gazeta Polska”; from 1874 he ran

w latach 1875-1877 nowele: „Stary sługa”, „Hania”

the literary department in the weekly “Niwa”, and

i „Selim Mirza” nazwane zostały po latach „małą

from 1882 he worked in the newspaper “Słowo”.

trylogią”. Był trzykrotnie żonaty: pierwsza żona przed-

Novellas written in 1875-1877: “Stary sługa”, “Hania”

wcześnie zmarła, związek z drugą został unieważ-

and “Selima Mirza” after many years were named

niony. Często podróżował – w latach 1876-1879

“a small trilogy”. He was married three times: the first

przebywał w USA (opublikowane z tego okresu „Listy

wife died prematurely, the relationship with the sec-

z podróży” przyniosły mu w kraju dużą popularność);

ond was annulled. He often travelled – in the years

był w Londynie i Paryżu; a także we Włoszech,

1876-1879, he lived in the USA (“Listy z podróży”

w Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, Rumunii, Bułgarii,

published at that time brought him great popu-

Turcji, Grecji, Egipcie i na Zanzibarze. Powieść

larity); he visited London and Paris; he was also in

„Ogniem i mieczem” napisał w latach 1883-1884,

Italy, Austria, Spain, Switzerland, Romania, Bulgaria,

„Potop” pomiędzy rokiem 1884 i 1886, a w okresie

Turkey, Greece, Egypt and Zanzibar. He wrote the

1887-1888 „Pana Wołodyjowskiego”. Po wydaniu

novel “Ogniem i mieczem” in 1883-1884, “Potop”

trylogii został najbardziej znanym polskim pisarzem.

between 1884 and 1886, and in the period 1887-1888 “Pan Wołodyjowski”. After the trilogy was published, he became the most famous Polish writer.
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Kolejnym dziełem było „Quo Vadis” z 1896 roku
(które doczekało się przekładów na 40 języków,
w tym na arabski, japoński i esperanto), pod koniec

Another great work of his was “Quo Vadis” from 1896

XIX w. stworzył „Krzyżaków”, a w latach 1910-1911

(which has been translated into 40 languages, in-

„W pustyni i w puszczy”. W 1905 r otrzymał za cało-

cluding Arabic, Japanese and Esperanto); at the end

kształt twórczości nagrodę Nobla. Na początku

of the nineteenth century he created “Krzyżacy”,

I wojny (na rok przed śmiercią) wyjechał do Szwaj-

and in 1910-1911 “W pustyni i w puszczy”. In 1905,

carii, gdzie wspólnie z I. Paderewskim założyli

he received a Noble prize for lifetime achievements.

Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

At the beginning of the First World War (one year

W 1924 r. szczątki pisarza sprowadzono do kraju

before his death) he went to Switzerland, where

i złożono w katedrze Św. Jana. Jego nazwisko nosi

together with I. Paderewski they founded the Com-

ulica w Śródmieściu.

mittee of Relief for War Victims in Poland. In 1924,
the writer’s remains were brought to the country

Aleksander Kraushar, ps. Alkar (1842-1931).

and placed in the cathedral of St. John. A street

Prawnik, publicysta, historyk, pisarz, varsavianista

in Śródmieście is named after him.

oraz poeta, a prywatnie zięć M. Bersohna i kolega
z gimnazjalnej ławki Hipolita Wawelberga. Zasłu-

Aleksander Kraushar, alias Alkar (1842-1931).

żony dla Warszawy jej dziejopisarz, pochodzący

Lawyer, publicist, historian, writer, varsavianist,

z żydowskiej rodziny, był zwolennikiem asymilacji

poet, and privately son-in-law of Mathias Bersohn

– wraz z żoną przyjął chrzest. Organizator i społecznik

and colleague from the gymnasium of Hipolit

– był m.in. współzałożycielem Tow. Miłośników

Wawelberg. Well-deserved historian of Warsaw,

Historii, Tow. Naukowego Warszawskiego, Kasy

descendant of a Jewish family, a supporter of as-

im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania

similation – he and his wife were baptized. Organ-

Nauki w Warszawie, członkiem Komitetu Budowy

izer and social worker – he was, amongst all,

Wielkiej Synagogi. Odznaczony Krzyżem Oficerskim

co-founder of the Society of Friends of History,

Odrodzenia Polski. Ma na Mokotowie swoją ulicę.

Warsaw Scientific Society, the Józef Mianowski
Fund – a fund for supporting scholarship, member

Władysław Buchner (1860-1939?) – redaktor

of the Great Synagogue Construction Committee.

i publicysta, urodzony w Anglii. Po ukończeniu

Distinguished with the Order of Polonia Restituta.

szkoły Zboru E-A studiował na UW. W latach

He has his street in Mokotów.

1882-1887 współpracował z pismem humorystycznym „Kolce”, a także z „Kurierem Świątecznym”,

Władysław Buchner (1860-1939?) – editor and

„Gońcem” i „Kurierem Porannym”. Od 1888 r. był

journalist, born in England. After graduating from

redaktorem naczelnym i wydawcą pisma satyrycz-

the E-A school, he studied at the University of War-

nego „Mucha”, drukowanego w W-wie, o popular-

saw. In the years 1882-1887 he collaborated with

ności którego świadczą nazwiska jego stałych

the humor magazine “Kolce”, as well as with “Kurier

ilustratorów: F. Kostrzewskiego, A. Gierymskiego

Świąteczny”, “Goniec” and “Kurier Poranny”. From

i H. Pillatiego. Jego bliskimi współpracownikami

1888, he was the editor-in-chief and publisher of

byli m.in.: W. Gąsiorowski, W. Gomulicki, B. Prus

the satirical magazine “Mucha”, printed in Warsaw,

oraz A. Oppman, ps. Or-Ot. Jako wydawca podpadł

whose popularity is confirmed by the names of his

carskiej cenzurze, a w 1906 r. został skazany na

regular illustrators: F. Kostrzewski, A. Gierymski and

jednoroczne opuszczenie granic Królestwa Pol-

H. Pillati. His close associates included: W. Gąsio-

skiego. W latach: 1913, 1917 i 1918 pismo było konfi-

rowski, W. Gomulicki, B. Prus and A. Oppman, alias

skowane. Buchner ponadto miał również głośny

Or-Ot. As a publisher, he was subject to the tsarist

proces sądowy za zabicie w obronie własnej autora

censorship, and in 1906 he was sentenced to lea-

wykpionego na łamach pisma, ale sprawa zakoń-

ving the Polish Kingdom for one year. In years: 1913,

czyła się uniewinnieniem. Od początku lat 20.

1917 and 1918 the magazine was confiscated. Buch-

był udziałowcem Fabryki Przyrządów Sanitarnych,

ner, moreover, also had a loud lawsuit for killing in

prowadzonej przez honorowego konsula szwajcar-

self-defense his own author, who had been mocked

skiego K. Wettlera. We wrześniu 1939 r. uciekł do

on the pages of the magazine, but the case finished

Wilna, w którym prawdopodobnie zmarł lub zginął

with an acquittal. Since the beginning of the 20s,
he was a partner of the Factory of Sanitary Tools,
administered by an honorary consul of Switzerland,
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Aleksander Kraushar – weteran powstania z 1863 roku.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Aleksander Kraushar – veteran of the 1863 uprising.
From the National Digital Archives collection.

Rysunek satyryczny z pisma „Mucha”
(16 listopada 1928 r.), którego
wydawcą i redaktorem
był Władysław Buchner.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Satirical drawing from the “Mucha” magazine
(November 16, 1928),
whose publisher and editor
was Władysław Buchner.
From the collection of R. Chwiszczuk.
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Julian Tuwim (stoi za Józefem Piłsudskim) na uroczystym obiedzie wydanym
przez Polskie Towarzystwo Literackie w salach hotelu „Polonia”. Rok 1927.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Julian Tuwim (standing behind Józef Piłsudski) at a solemn dinner held
by the Polish Literary Society in the halls of the “Polonia” hotel. 1927.
From the National Digital Archives collection.
Afisz z roku 1923.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Poster from 1923.
From the National Library collection.
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w nieznanych okolicznościach i w nieznanym czasie.
W wydanej w 1925 r. przez Gebethnera i Wolffa
rozprawie pt. „Z rozmyślań Polaka” pisał w jednym

K. Wettler. In September 1939, he fled to Vilnius,

z utworów pt. „Cudowny lek”: Pewien Polak modlił

where he probably passed away or died in unknown

się w kościele, błagając Pana Boga o jakiś lek na

circumstances and at an unknown time. In a dis-

szerzącą się w Polsce nędzę. Prosił tak gorąco, iż

course published in 1925 by Gebethner and Wolff

zlitowało się serce Boskie i rzekł Pan: – Bacz pilnie

“Z rozmyślań Polaka”, in one of his works ”Cudowny

na ołtarz! Wypiszę tam dla Polaków cudowny środek

lek”, he wrote: A Pole prayed in church, begging God

leczniczy. Gdy go zastosujecie, w lot uczynicie Polskę

for medicine against the misery spreading in Poland.

potężną i bogatą. Modlący się zwrócił rozradowany

He prayed so fervently that the heart of God took pity

wzrok na ołtarz Pański i ujrzał po chwili na tle figury

and the Lord said: ”Take a close look at the altar!

Boskiej, wypisane złocistemi literami jedno zbawcze

There I shall write a miraculous remedy for the Poles.

słowo: Praca.

When you do by it, you will make Poland powerful
and rich in the blink of an eye. The praying man

Julian Tuwim (1894-1953) – pisarz i poeta, autor

turned his overjoyed gaze upon the altar of the Lord

skeczów, tekstów piosenek i tłumacz. Urodził się

and saw in a moment, against the background of

w Łodzi w rodzinie zasymilowanych Żydów.

the figure of God, one salvific word written in golden

Do Warszawy przyjechał na studia prawnicze

letters: Labor.

i polonistyczne w 1916 r., a dwa lata później zadebiutował tomikiem poezji pt. „Czyhanie na Boga”.

Julian Tuwim (1894-1953) – writer and poet, author

W czasie wojny polsko-bolszewickiej pracował

of sketches, song lyrics and translator. He was born

w Biurze Prasowym naczelnego wodza J. Piłsud-

in Łódź to a family of assimilated Jews. He arrived to

skiego. Wspólnie z: A. Słonimskim, J. Iwaszkiewi-

Warsaw for law and Polish literature studies in 1916,

czem, K. Wierzyńskim i J. Lechoniem był współza-

two years later, he debuted with a volume of poetry

łożycielem grupy poetyckiej „Skamander”. Tworzył

“Czychanie na boga”. During the Polish-Bolshevik

– znajdujące się dziś w kanonie – wiersze dla dzieci:

war he worked in the Press Office of the chief com-

„Bambo (1935 r.), „Rzepka (1938 r.) i „Lokomotywa”

mander J. Piłsudski. Together with: A. Słonimski,

(1938 r.). Na początku II wojny światowej wyemigro-

J. Iwaszkiewicz, K. Wierzyński and J. Lechoń, he was

wał do Francji, a następnie przez Amerykę Połud-

cofounder of the poetic group “Skamander”. He cre-

niową do USA. Do kraju wrócił w 1946 r. Piosenki do

ated poems for children, which are listed in the offi-

jego tekstów śpiewali m.in.: H. Ordonówna, S. Borys,

cial canon today. “Bambo” (1935), “Rzepka (1938) and

M. Fogg, M. Grechuta, Cz. Niemen, a utwory do jego

“Lokomotywa” (1938). At the beginning of the World

wierszy komponowali m.in.: H. M. Górecki, W. Luto-

War II, he emigrated to France and then to South

sławski i K. Szymanowski. W Warszawie jest ulica

America through the USA. He returned to the coun-

i szkoła imienia Juliana Tuwima.

try in 1946. Songs to his texts were sung by, among

Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni

others: H. Ordonówna, S. Borys, M. Fogg, M. Gre-

pokazać listy uwierzytelniające. Julian Tuwim „Bóg”.

chuta, Cz. Niemen, and compositions for his poems
were created by, among others: H. M. Górecki,

Antoni Słonimski (1895-1976). Pisarz, poeta

W. Lutosławski and K. Szymanowski. Warsaw

i satyryk, felietonista oraz krytyk. Jego pradziadkiem

has a street and school named after Julian Tuwim.

był Abraham Stern, dziadkiem Chaim Zelig (ojciec

Those who speak on behalf of God should present

Stanisław, lekarz – przyjął chrzest). Zadebiutował

their testimonial letters. Julian Tuwim “Bóg”.

w 1913 r. na łamach czasopisma „Złoty Róg”.
W roku 1918 był współzałożycielem kawiarni literac-

Antoni Słonimski (1895-1976). Writer, poet and

kiej „Pod Pikadorem”. Tworzył teksty satyryczne

satirist, columnist and critic. His great-grandfather

do warszawskich kabaretów i teatrzyków – jedna

was Abraham Stern, grandfather Chaim Zelig

z jego komedii pt. „Murzyn warszawski” opowiadała

(father Stanisław, physician – he was baptized).

o snobizmie części zasymilowanej społeczności.

He made his debut in 1913 on pages of the “Złoty

Należał do „Skamandrytów”. W czasie wojny polsko-

Róg” magazine. In 1918, he was cofounder of the

-bolszewickiej wstąpił do wojska. Jego dowcipne

literature café “Pod Pikadorem”. He created satirical

i ostre teksty bywały przyczyną konfliktów i ataków

texts for Warsaw cabarets and theaters – one of his
comedies titled “Murzyn warszawski” talked about
the snobbery of some assimilated community.
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– od antysemitów i ONR-wców po syjnonistów.
W lutym 1939 r. ówczesny minister spraw wojskowych wnioskował o osadzenie Słonimskiego

He belonged to the “Skamandryci”. During the Polish-

w Berezie Kartuskiej (wyrok odroczono, a wybuch

-Bolshevik war, he joined the army. His witty and

wojny uniemożliwił jego wykonanie). We wrześniu

sharp lyrics were the cause of conflicts and attacks

1939 r. wyjechał przez Rumunię do Paryża,

– from anti-Semites and ONR followers to Zionists.

a następnie do Londynu, w którym pracował

In February 1939, the minister of military affairs at

w polskiej sekcji BBC, w redakcji miesięcznika

that time requested for settlement of Słonimski in

„Nowa Polska”, jako szef Sekcji Literatury UNESCO

the Bereza Kartuzka (the sentence was adjourned

oraz dyrektor (1948-1951) Instytutu Kultury Polskiej

and the outbreak of war made it impossible). In Sep-

w Londynie. Do Polski wrócił w 1951 r. W latach

tember 1939, he left through Romania to Paris, and

1953-1955 był prezesem warszawskiego oddziału

then to London, where he worked in the Polish BBC

Związku Literatów Polskich i jego Zarządu Głów-

section, in the editorial office of monthly “Nowa Pol-

nego (1956-1959). Uznawany za czołową opozycyjną

ska”, as head of the UNESCO Section of Literature

postać wobec władz PRL w środowisku literatów

and director (1948-1951) of the Polish Cultural Insti-

– jako Żyd – atakowany już w marcu 1956 r. i w 1968 r.

tute in London. He returned to Poland in 1951. In the

za protest wobec tzw. „wydarzeń marcowych”.

years 1953-1955, he was chairman of the Warsaw

Uczestnik dyskusji Klubu Krzywego Koła i sygna-

department of the Polish Writers’ Union and its Main

tariusz tzw. „Listu 34 pisarzy i uczonych” (1964 r.),

Board (1956-1959). Considered a leading opposition

za co został objęty zakazem druku i współpracy

figure towards the authorities of the PRL in the lit-

ze środkami masowego przekazu. Od roku 1971

erate community – as a Jew – he was attacked in

współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”.

March 1956 and in 1968 for a protest against the so-

Od 1972 r. członek loży wolnomularskiej „Kopernik”

-called “March events”. Member of the discussion

w Warszawie. W 1974 r. podpisał tzw. „List 15” postu-

of the Crooked Wheel Club and signatory of the

lujący ułaskawienie więzionych działaczy „Ruchu”,

so-called “The letter of 34 writers and scientists”

a także „Memoriał 59 intelektualistów” (1975 r.).

(1964), for which he was banned from printing and

Ma swój skwer na Mokotowie.

cooperation with the mass media. From 1971, he
cooperated with “Tygodnik Powszechny”. From 1972,

Jerzy Jurandot, wł. Jerzy Glejgewicht (1911-1979).

member of the Masonic lodge “Copernicus” in War-

Poeta, dramaturg i autor tekstów piosenek, z wy-

saw. In 1974, he signed the so-called “The letter of

kształcenia matematyk; mąż Stefanii Grodzieńskiej.

15” postulating the pardon of imprisoned activists

W latach 30. pisał teksty i skecze do teatrzyków

of “Ruch”, as well as “The memorial of 59 intellectu-

warszawskich, m.in.: „Cyrulik Warszawski”, „Morskie

als” (1975). He has his own square in Mokotów.

Oko”, „Qui Pro Quo”. Jego piosenki śpiewali: Chór
Dana, T. Mankiewiczówna, L. Sempoliński i A. Żab-

Jerzy Jurandot, actually Jerzy Glejgewicht (1911-1979).

czyński. Tworzył dialogi do filmów, m.in.: „Manewry

Poet, playwright and songwriter, a mathematician

miłosne”, „Ada! To nie wypada!”, „Pani minister

by education; husband of Stefania Grodzieńska. In the

tańczy”. W getcie warszawskim był dyrektorem

30s, he wrote texts and sketch comedies for little

artystycznym teatrów: „Melody Palace” przy ulicy

Warsaw theaters. “Cyrulik Warszawski”, “Morskie

Rymarskiej i teatru „Femina”. Po wojnie założył teatr

Oko”, “Qui Pro Quo”. His songs were sung by: Chór

Syrena, w 1948 roku przeniesiony do stolicy.

Dana, T. Mankiewiczówna, L. Sempoliński and
A. Żabczyński. He created dialogues for films, among

Jerzy Edigey wł. Korycki (1912-1983) – publicysta,

all: “Ada! To nie wypada!”, “Manewry miłosne”, “Pani

pisarz książek kryminalnych i przygodowych.

minister tańczy”. In the Warsaw ghetto he was the artis-

Ukończył Wydział Prawa na UW. W latach 30.

tic director of theaters: “Melody Palace” at Rymarska

był działaczem ONR, za co skazany został na kilka

St. and theater “Femina”. After the war, he founded

miesięcy odsiadki w Berezie Kartuskiej. W czasie

the Syrena theater, in 1948 relocated to the capital.

okupacji niemieckiej prowadził w Warszawie biuro
nieruchomości, a po wojnie pisał między innymi

Jerzy Edigey actually Korycki (1912-1983) – colum-

dla „Expressu Wieczornego”. Zwolniony z pracy

nist, writer of crime books and adventure stories.

w 1950 r. ze względu na przedwojenną działalność

He graduated from the Faculty of Law at the University of Warsaw. In the 1930s he was an activist
of the ONR, for which he was sentenced to several
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w ONR z zakazem publikowania, został trenerem
wioślarskim. W latach 60. powrócił do pisania,
a uznanie przyniosły mu książki i opowiadania

months in Bereza Kartuska. At the time of German

kryminalne, a także przygodowe dla dorosłych

occupation, he ran a real estate office in Warsaw,

i młodzieży (tłumaczone na inne języki) – kilka

and after the war he wrote, among others for

z nich posłużyło za scenariusze do serialu TVP

“Express Wieczorny”. Released from work in 1950

pt. „07 zgłoś się”. Zginął w wypadku samocho-

due to his pre-war activity in ONR with a ban on

dowym. Pochowany został na Muzułmańskim

publishing, he became a rowing coach. In the 60s,

Cmentarzu Tatarskim przy ul. Tatarskiej.

he returned to writing, gaining recognition with
criminal books and stories, as well as adventure

Lepold Tyrmand (1920-1985) – dziennikarz, pisarz

books for adults and teenagers (translated into

i propagator jazzu. Pochodził z rodziny żydowskiej;

other languages) – a few of them served as scenar-

jego dziadek – Zelman, był członkiem zarządu syna-

ios for a TVP series named “07 zgłoś się”. He died

gogi Nożyków (ojciec zginął w Majdanku, a matka

in a car accident. Buried at the Muslim Tatar Ceme-

przeżyła i wyjechała do Izraela). Po wybuchu wojny

tery at Tatarska Street.

uciekł do Wilna, gdzie pracował w redakcjach gazet
lewicujących. Za próbę nawiązania kontaktów z pod-

Leopold Tyrmand (1920-1985) – journalist, jazz writer

ziemiem został aresztowany przez NKWD i skazany

and promoter. He came from a Jewish family; his

na 8 lat więzienia. Uciekł ze zbombardowanego

grandfather – Zelman, was a member of the board

przez Niemców transportu i wrócił do Wilna. Tam

of the Nożyki synagogue (his father died in Majdanek,

zgłosił się na roboty do Niemiec, skąd próbował

and his mother survived and left to Israel). After the

przedostać się do Szwecji – pojmany na norweskim

outbreak of war, he ran to Vilnus, where he worked

statku trafił do obozu pod Oslo, gdzie doczekał

in editorial offices of communist newspapers. He be-

końca wojny. Nim w 1946 r. wrócił do Polski, praco-

gan to contact the underground, for which he was

wał m.in. w duńskim oddz. Czerwonego Krzyża.

arrested by the NKVD and sentenced to 8 years in

W Warszawie zarabiał pisaniem do „Przekroju”

prison. He fled from the transport bombed by the

i „Expressu Wieczornego”. W 1947 r. ukazał się

Germans and returned to Vilnius. There, he volun-

jego zbiór opowiadań „Hotel Ansgar”. W 1948 r. na

teered for work in Germany, from where he tried to

Kongresie Intelektualistów we Wrocławiu przepro-

get to Sweden – he was captured on a Norwegian

wadził wywiad z Pablem Picasso. Pracę w „Przekroju”

ship and went to a camp near Oslo, where he lived

stracił za krytykę radzieckich sędziów, oceniających

to see the end of the war. Before he returned to

turniej bokserski (1950 r.). Wtedy z pomocą przyszedł

Poland in 1946, he worked, among others, in the Dan-

mu S. Kisielewski, załatwiając etat w redakcji „Tygod-

ish branch of the Red Cross. In Warsaw he earned

nika Powszechnego”, który w 1953 r. zamknięto za

a living with writing for “Przekrój” and “Express Wie-

odmowę druku nekrologu Stalina. W momencie, gdy

czorny”. Year 1947 was when his collection of novels

kolejny raz był bezrobotny, rozpoczął pisanie „Dzien-

“Hotel Ansgar” was issued. In 1948, at the Congress

nika 1954”, przerwanego zleceniem napisania „Złego”

of Intellectuals in Wrocław, he interviewed Pablo

(opublikowanego w 1955 r.). Aktywnie uczestniczył

Picasso. He lost his job in “Przekrój” for criticism

w życiu jazzowym, wpierw podziemnym, a później

of the Soviet raters judging a boxing tournament

festiwalowym. Był trzykrotnie żonaty – drugą żoną

(1950). It was then that S. Kisielewski came to help

była projektantka mody Barbara Hoff. Nie zyskując

him, arranging him a job at the editorial office of

aplauzu władz dla swej twórczości, postanawił

“Tygodnik Powszechny” which, in 1953, was closed

opuścić Polskę. Wyjechał 15 marca 1965 r., nim

for denial to print a necrology of Stalin. At the time

osiadł w USA, podróżował po Europie i świecie,

when he was once unemployed, he began writing

odwiedził matkę w Izraelu. Będąc już w USA, publi-

“Dziennik 1954”, interrupted by the order to write

kował w paryskiej „Kulturze”, a w latach 1967-1971

“Zły” (published in 1955). He actively participated

w „The New Yorker”. Zmarł na zawał serca na Flory-

in jazz life, first underground and later in festival.

dzie. Jego imieniem nazwany jest minipasaż przy

He was married three times – his second wife was

placu Trzech Krzyży.

fashion designer Barbara Hoff. Without winning
the authorities’ approval for his work, he decided
to leave Poland. He left on March 15, 1965 before
he settled in the USA, he travelled across Europe
and the world, and visited his mother in Israel.
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Izaak Baszewis Singer. Rok 2008.
Ze zbiorów MDCarchives.
Izaac Baszewis Singer. 2008.
From the MDCarchives collection.

Irena Krzywicka (z lewej)
z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską.
Rok 1933. Ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego.
Irena Krzywicka (on the left)
with Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.
1933. From the National Digital
Archives collection.
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Igor Neverly, wł. Igor Abramow-Newerly
(1903-1987). Pisarz, syn carskiego kapitana Mikołaja
Abramowa i wnuk Józefa Newerlego – Czecha,

Being in the USA, he published in the Parisian “Kul-

pełniącego funkcję łowczego na dworze Mikołaja II.

tura”, and in 1967-1971 in “The New Yorker”. He died

Studiował prawo na uniwersytecie kijowskim, skąd

of a heart attack in Florida. A minipassage at Three

został relegowany. W Warszawie został sekretarzem

Crosses Square is named after him.

Janusza Korczaka (od 1926 r.). W prasie pisał pod
pseudonimem Jerzy Abramow. Podczas okupacji

Igor Neverly, actually Igor Abramow-Newerly

za działalność konspiracyjną trafił kolejno do obo-

(1903-1987). Writer, son of the czarist captain Mikołaj

zów na Majdanku i w Oświęcimiu. Po wojnie rozwinął

Abramow and grandson of Józef Newerly – Czech,

działalność pisarską – od 1964 r., przez dwie kaden-

who played the role of a hunter at the court of

cje był prezesem warszawskiego Związku Literatów

Nicholas II. He studied law at the University of Kiev,

Polskich. Pomagał prześladowanemu przez władze

from where he was relegated. He became secretary

PRL Jackowi Kuroniowi, zatrudniając go fikcyjnie,

of Janusz Korczak in Warsaw (from 1926). In the press,

jako swojego sekretarza. Napisał m.in. powieść

he wrote under an alias Jerzy Abramow. During

„Chłopiec z Salskich Stepów” (1948 r.) oraz scena-

the occupation, he was sent to the Majdanek and

riusz filmu wg. powieści J. Korczaka „Król Maciuś I”.

Auschwitz camps for conspiracy. After the war, he

Ma swój skwer na Żoliborzu.

developed a writing business – from 1964, for two
terms he was president of the Warsaw Polish Writ-

Izaak (Isaac, Icchok) Baszewis (Bashevis) Singer

ers’ Union. He helped Jacek Kuroń, persecuted

(1902 lub 1904-1991) – pisarz tworzący wyłącznie

by the Polish communist authorities, by giving him

w języku jidysz. Pochodził z rodziny rabinackiej

fictious employment as his secretary. He wrote,

z Leoncina, skąd w 1908 r. trafił do Warszawy.

amongst others, the novel “Chłopiec z Salskich

Mieszkał przy ulicy Krochmalnej pod numer 10,

Stepów” (1948 r.) and a film scenario according

prawdopodobnie do czasu przenosin na 5 lat do

to the novel by J. Korczak “Król Maciuś I”. He has

Biłgoraja. Jako niespełna dwudziestolatek zaczął

his square in Żoliborz.

pracować w redakcji nowootwartego tygodnika
„Literarisze Bleter” poświęconego sztukom. W nim

Izaak (Isaac, Icchok) Baszewis (Bashevis) Singer

to również zadebiutował w 1925 r. opowiadaniem

(1902 or 1904-1991) – writer who created only in Yid-

pt. „Na Starość”. Przekładał na język jidysz dzieła

dish. He came from a rabbinic family from Leoncin,

literatury światowej, m.in.: „Na zachodzie bez zmian”

from where he came to Warsaw in 1908. He lived

E. M. Remarque'a i „Czarodziejską górę” T. Manna.

at Krochmalna Street number 10, probably from

Pisał chwytliwe i poczytne opowiadania, które

the time of being relocated to Biłgoraj for 5 years.

publikował później odcinkami w sensacyjnej, co-

Being less than twenty years old, he started work-

dziennej popołudniówce „Warsawer Radio”, czy też

ing in the editorial office of the newly opened

paryskim „Parizer Hajnt”. W obu wypadkach pod

weekly “Literarisze Bleter” dedicated to arts. It was

pseudonimami. Swoją pierwszę książkę „Szatan

there that he debuted in 1925 with a narrative called

w Goraju” wydał jeszcze w Polsce, w 1935 r., w roku,

“Na Starość”. He translated works of world literature

w którym wyjechał do USA. Od 1949 r. na stałe

into Yiddish, including: “Na zachodzie bez zmian”

współpracował z dziennikiem „Forwerts”, redago-

by E. M. Remarque and “Czarodziejska góra” by

wanym w Nowym Jorku. Opublikował w nim

T. Mann. He wrote catchy and widely read stories,

w odcinkach wiele swoich opowiadań i powieści.

which he later published in episodes in the sensa-

Przełomową datą w jego karierze był rok 1953,

tional, evening paper “Warsawer Radio” or Pari-

kiedy opowiadanie „Gimpel Głupek” zostało przeło-

sian “Parizer Hajnt”. In both cases, he wrote under

żone i wydrukowane w języku angielskim. Tytuły

pseudonyms. He issued his first book “Szatan

jego książek to m.in.: „Sztukmistrz z Lublina” (1960 r.),

w Goraju” in Poland, in 1935, when he also set off

„Dwór” (1967 r.), „Spuścizna” (1970 r.), „Szosza” (1977 r.).

to the USA. From 1949, he entered into long coop-

W 1978 r. otrzymał literacką Nagrodę Nobla.

eration with the daily “Forwerts”, edited in New

W swoich książkach wielokrotnie wspominał

York. He published many of his stories and novels

przedwojenną Warszawę. W latach 80. i 90. był

in episodes. A breakthrough date in his career was

jednym z najpopularniejszych pisarzy w Polsce.

year 1953, when the narrative “Gimpel Głupek” was
translated and printed in English. Titles of his books
are, amongst others: “Sztukmistrz z Lublina (1960),
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W stolicy co roku organizowany jest Festiwal
Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”.
Jeśli złamiesz jedno z Dziesięciorga Przykazań

“Dwór” (1967), “Spuścizna” (1970), “Szosza” (1977).

– złamiesz je wszystkie. Izaak B. Singer „Pokutnik”.

In 1978 he received the literary Nobel Prize. In his
books he repeatedly mentioned Warsaw of the pre-

Irena Krzywicka z Goldbergów (1899-1994).

war times. In the 80s and 90s, he was one of the

Publicystka urodzona na Syberii, na którą zesłany

most popular writers in Poland. The capital holds

został jej ojciec za działalność socjalistyczną.

the Jewish Culture Festival “Warszawa Singera”

Otrzymała staranne wykształcenie, a za mąż wyszła

every year.

za J. Krzywickiego – syna Ludwika. Od 1918 r. była

If you break one of the Ten Commandments – you will

działaczką ruchu feministycznego; prowadziła

break them all. Izaak B. Singer “Pokutnik”.

kampanie na rzecz edukacji seksualnej, domagała
się prawa do aborcji, wspierała lesbijki i homoseksu-

Irena Krzywicka of the Goldbergs (1899-1994).

alistów. Uważana za ikonę Warszawy, wraz ze swym

A columnist born in Siberia, to where her father was

nieformalnym partnerem – T. Boyem-Żeleńskim

exiled for socialist activity. She received due educa-

i Skamandrytami, tworzyła bohemę „Ziemiańskiej”.

tion, and married J. Krzywicki – son of Ludwik. Since

W Podkowie Leśnej założyła bibliotekę publiczną,

1918, she was an activist of a feministic movement;

a w latach 30. na łamach prasy broniła dobrego

she led campaigns for sexual education, she de-

imienia Rity Gorgonowej, skazanej w głośnym pro-

manded the right to abortion, she supported lesbi-

cesie za zabójstwo, do którego się nie przyznała.

ans and homosexuals. Considered the icon of War-

Podczas okupacji trafiła do getta, skąd uciekła dzięki

saw, together with her informal partner – T. Boy-

fałszywym dokumentom załatwionym jej przez

-Żeleński and Skamandryci, she created the “Zie-

Mariana Falskiego (autora pierwszego polskiego

miańska” bohemia. She founded a public library

elementarza). Współpracowała z AK. Po wojnie

in Podkowa Leśna, and in the 1930s in the press

została attaché kulturalnym ambasady polskiej

she defended the good name of Rita Gorgonova

w Paryżu, a po powrocie do Warszawy pisała recen-

who was condemned in a high-profile trial for mur-

zje teatralne. Była członkiem Związku Literatów

der, which she did not admit to having committed.

Polskich, a po 1956 r. członkiem Zarządu Głównego.

During the occupation, she was sent to a ghetto,

W 1954 r. została radną m. Warszawy. W latach

from where she ran thanks to false documents

1955-1962 prowadziła w stolicy salon literacki.

which she obtained with the help of Marian Falski

Zmarła pod Paryżem – pochowana w Warszawie,

(author of the first Polish primer). She cooperated

w grobowcu rodzinnym na Cm. E-A.

with the AK. After the war, she became a cultural
attaché of the Polish embassy in Paris, and after
her return to Warsaw, she wrote theatrical reviews.
She was a member of the Polish Writers’ Union,
and after 1956, she was also a member of the Main
Board. In 1954, she became a councilor of Warsaw.
In the years of 1955-1962, she led a literary saloon
in the capital. She died near Paris – buried in Warsaw, in a family tomb at the E-A Cemetery.
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v.
Muzycy
i kompozytorzy
musicians
and composers
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Maciej Kamieński (1734-1821) – kompozytor
nazywany „Ojcem opery polskiej”. Spolonizowany
Słowak osiadły w Warszawie za panowania Stani-

Maciej Kamieński (1734-1821) – composer named

sława Augusta, któremu sławę przyniosło skompo-

the “Father of the Polish opera”. Polonized Slovak

nowanie opery zatytułowanej „Nędza uszczęśli-

settled in Warsaw during the reign of Stanisław

wiona”, uchodzącej za pierwszy taki utwór polski,

August, who became famous for composing

chociaż jako jej twórca wcale Polakiem nie był.

the opera titled “Nędza uszczęśliwiona”, which

Jest patronem ulicy w Falenicy.

was considered the first Polish song of such type,
although, being its creator, he was not a Pole at all.

Wincenty Lessel (ok. 1750-1825) – kompozytor

He is the patron of a street in Falenica.

i pedagog. Czech z pochodzenia, urodzony
w Jilove pod Pragą, który po studiach muzycz-

Wincenty Lessel (around 1750-1825) – composer

nych w Dreźnie przybył do Polski i został kapelmi-

and pedagog. Of Czech descent, born in Jilove near

strzem orkiestry na dworze książąt Czartoryskich

Prague; after his musical studies in Dresden he came

w Puławach. W Warszawie wstąpił do loży masoń-

to Poland and became a bandmaster of the orches-

skiej „Göttin von Eleusis”, do której należał ówczesny

tra at the court of Czartoryski princes in Puławy.

monarcha, król Stanisław August Poniatowski.

In Warsaw, he joined the masonic lodge “Göttin von

Wincenty był ojcem równie wybitnego kompo-

Eleusis”, whose member was the monarch of that

zytora muzyki poważnej, Franciszka (1780-1838),

time, King Stanisław August Poniatowski. Wincenty

zaliczanego już zdecydowanie w poczet kompo-

was also the father of the equally prominent com-

zytorów polskich.

poser of classical music, Franciszek (1780-1838),
who was already recognized among the galaxy

Wojciech (wł. Živný) Żywny (1760-1842) – kompo-

of Polish composers at that time.

zytor urodzony w Czechach. Po przyjeździe do
Polski był nauczycielem gry na fortepianie dzieci

Wojciech (actually Živný) Żywny (1760-1842)

Kazimierza ks. Sapiehy na jego dworze. Jako wy-

– composer born in the Czech Republic. After arriv-

kształcony muzyk pracował później w warszawskim

ing to Poland, he was a piano teacher for children

konserwatorium muzycznym, gdzie jednym z jego

of Kazimierz, Ft Sapieha at his court. As an educated

uczniów był przyszły wybitny kompozytor i pianista

musician, he later worked in a Warsaw music con-

pochodzenia francuskiego – Fryderyk Chopin. Jest

servatory, where one of his students was the future

patronem ulicy na Wierzbnie, w dzielnicy Mokotów.

prominent Polish composer and pianist of French
origin – Fryderyk Chopin. He is a patron of a street

Karol August Freyer (1801-1883) – organista

in Wierzbno, in the Mokotów district.

i wirtuoz fortepianu. Syn właściciela ziemskiego
z Oberschaar w Saksonii. Do Warszawy przybył

Karol August Freyer (1801-1883) – organist and

w 1827 r. z zamiarem studiów w Szkole Głównej

virtuoso of the piano. Son of a landlord from Ober-

Muzyki u Jerzego Elsnera, gdzie kolegą jego był

schaar in Saxony. He arrived to Warsaw in 1827, with

F. Chopin, późniejszy kompozytor. Wśród uczniów

a plan to study at Józef Elsner’s Central School of

był też 8-letni wówczas S. Moniuszko. W 1831 r.

Music in Warsaw, where his friend was F. Chopin,

Freyer odbył swoje pierwsze tournée po Europie,

a future composer. Among the students was also

trwające około pół roku. Niemiecka krytyka zali-

8-year old S. Moniuszko. In 1831, Freyer had his first

czyła go do czołowych wirtuozów gry organowej.

tour through Europe, which lasted around six

Po powrocie – od 1837 r. był etatowym organistą

months. German critics recognized him as one of

warsz. parafii E-A i członkiem komisji kancjonalnej,

the leading virtuosos of organ music. After his return

która pod przewodnictwem proboszcza – pastora

– since 1837, he was a full-time organ player at the

Leopolda Otto – opracowała dla potrzeb zboru

Warsaw E-A parish and member of the hymnal

śpiewnik w języku polskim (1866 r.). Od 1861 r.

committee, which, under the leadership of the par-

był profesorem gry organowej i teorii w Instytucie

son – pastor Leopold Otto – created a songbook

Muzycznym oraz jednym z założycieli Warsz. Tow.

in Polish specially for the congregation (1866). Since

Muzycznego. Żoną jego była Dorota z Bothów

1861, he was a professor of organ music and theory

I v. Einert. Pochowany na Cm. E-A.

at the Musicians Institute and one of the founders
of the Warsaw Music Society. His wife was Dorota
née Both I v. Einert. Buried at the E-A Cemetery.
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Maciej Kamieński na litografii Alojzego Misierowicza
z roku 1848. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Maciej Kamieński on a lithography of Alojzy Misierowicz
from 1848. From the National Library collection.

Wojciech Żywny. Rycina z roku 1918.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Wojciech Żywny. Illustration from 1918.
From the National Library collection.

Polonez do śpiewu z opery
„Nędza uszczęśliwiona”.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Sung polonaise from the opera
“Nędza uszczęśliwiona”.
From the National Library collection.
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Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
From the National Library collection.

Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
From the National Library collection.
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Jan Quatrini (1822-1893). Kapelmistrz, dyrygent
i nauczyciel śpiewu, który przyjechał z Włoch.
Dyrektor Opery Warszawskiej. Był propagatorem

Jan Quatrini (1822-1893). Band master, conductor

polskiej twórczości operowej – pod jego batutą

and singing teacher who came from Italy. Director

wystawiono po raz pierwszy „Halkę” S. Moniuszki.

of the Warsaw Opera. He was a propagator of Polish operatic art – under his baton, S. Moniuszko's

Jan Meller (1824-1903) – artysta muzyk, pedagog,

“Halka” was staged for the first time.

dyrygent niemieckiego pochodzenia. Poślubił
literatkę Zofię z Vergich. W młodości uczęszczał

Jan Meller (1824-1903) – musician, teacher, con-

do szkoły baletowej, a następnie do szkoły śpiewu

ductor of German origin. He married Zofia née Vergi.

przy Teatrze Wielkim. Równocześnie uczył się gry

In his youth, he attended ballet school and then

fortepianowej i organowej u A. Freyera. Od 1837 r.

went to a singing school at the Grand Theater.

śpiewał w chórze Opery, a później jako akompa-

At the same time, he studied piano and organ play-

niator asystował przy próbach chóru. Przez 40 lat

ing with A. Freyer. Since 1837, he sang at the Opera

– od 1854 r. był kierownikiem i korepetytorem chóru

choir, and later as an accompanist assisted in choir

operowego, równocześnie przez 21 lat wykładał

rehearsals. For 40 years – since 1854, he was head

zasady muzyki i solfeżu w II Gimnazjum Męskim

and tutor of the opera choir, simultaneously for 21

i szkole chórów przy Teatrze Wielkim. Pochowany

years he lectured principles of music and solfege

na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

at the II Male Gymnasium and choir school by
the Grand Theater. Buried at the Evangelical-Augs-

Aleksander Glier (1849-1912). Kompozytor i fabry-

burg Cemetery.

kant instrumentów dętych, francuskiego pochodzenia. Jego wyroby odznaczane były złotymi me-

Aleksander Glier (1849-1912). A composer and

dalami na wystawach krajowych i zagranicznych.

manufacturer of brass instruments of French origin.

Był dyrygentem orkiestr wojsk rosyjskich oraz orkie-

His products were distinguished with gold medals

stry Warsz. Tow. Muzycznego, znany jako solista gry

at domestic and international exhibitions. He was

na klarnecie oraz kompozytor utworów wykonywa-

the conductor of orchestras of Russian troops and

nych przez orkiestry dęte. Założona przez niego

orchestra of the Warsaw Music Society, known as

firma dotrwała do 1944 r. Pochowany został na

a soloist of the clarinet and composer of music per-

Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

formed by brass orchestras. The company founded
by him survived until 1944. He was buried at

Ludwik Grossman (1835-1915) – kupiec i kompo-

the Evangelical-Augsburg Cemetery.

zytor muzyki operowej. Pochodził z rodziny wywodzącej się z Saksonii, urodzony w Turku; założyciel

Ludwik Grossman (1835-1915) – merchant and

firmy handlowej „Herman i Grossman” przy ulicy

composer of opera music. He came from Saxony,

Mazowieckiej 16, sprzedającej instrumenty mu-

born in Turek; founder of a trade firm “Herman

zyczne, z przedstawicielstwem w St. Petersburgu.

i Grossman” at Mazowiecka 16 Street, which sold

Za granicą ceniony kompozytor oper, które były

musical instruments, with delegation in St. Peters-

wystawiane na scenach Europy, a wśród nich:

burg. An appreciated composer of operas overseas;

„Duch wojewody”, prezentowanej w Wiedniu

the operas were shown on stages of Europe, includ-

(1877 r.), w tym samym roku w Krakowie, Peszcie

ing: “Duch wojewody”, presented in Vienna (1877),

i Petersburgu, we Lwowie (1878 r.), w Grazu, Ciepli-

in the same year in Krakow, Pest and Petersburg,

cach, Bernie i Berlinie (1884 r.). Autor kantaty na

in Lviv (1878), in Graz, Cieplice, Berne and Berlin

uroczystość otwarcia Kanału Sueskiego, nagro-

(1884). Author of a cantata for the opening ceremo-

dzony orderem przez cesarza Napoleona III.

ny of the Suez Canal, awarded with the order by

Zmarł w Baden-Baden. We współczesnej Polsce

the Emperor Napoleon III. He died in Baden-Baden.

nie tylko nie doceniany, ale nie znany, nie ma go

In modern Poland, he is not only underestimated,

w żadnych publikacjach. Pochowany na Cmentarzu

but unknown, he is not present in any publications.

Ewangelicko-Reformowanym.

Buried at the Evangelical Reformed Cemetery.
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Okładka do nut z muzyką Artura Golda. Rok 1926.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Sheet music binder with the music of Artur Gold. 1926.
From the National Library collection.
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Artur Gold (1897-1943) – skrzypek, kompozytor
estradowy i dyrygent. Pierwsze szlify muzyczne
zdobywał w Londynie – tam też nagrywał płyty
dla Columbia Records. W Warszawie grał i prowa-

Artur Gold (1897-1943) – violinist, stage composer

dził kilka orkiestr, m.in. w teatrzyku „Qui Pro Quo”

and conductor. He gained his first musical experi-

i Adrii. Skomponował wiele znanych i lubianych

ence in London – he also made records for Colum-

piosenek, m.in.: „Jesienne róże”, „Czarne Oczy”,

bia Records there. He played and conducted sev-

„Chodź na Pragę”. W czasie okupacji przebywał

eral orchestras in Warsaw, including in the “Qui Pro

w getcie, w którym występował m.in. w kawiarni

Quo” and Adria theater. He composed many known

„Nowoczesna” przy ul. Nowolipki 10 (w tej samej,

and loved songs, such as: “Jesienne róże”, “Czarne

w której grał m.in. W. Szpilman). W trakcie akcji

Oczy”, “Chodź na Pragę”. At the time of occupation,

wysiedleńczej z warszawskiego getta do Treblinki

he was in the ghetto, where he performed, amongst

został rozpoznany w tłumie pędzonym do komór

others, in the cafe “Nowoczesna” at Nowolipki 10 St.

gazowych i zastępca obozu Kurt Franz polecił mu

(the same where, amid others, W. Szpillman played)

zorganizowanie orkiestry obozowej, skomponował

During deportation from the Warsaw ghetto to Tre-

wtedy tzw. „hymn Treblinki”. Nie przeżył zagłady.

blinka, he was recognized in a crowd driven to gas
chambers and deputy of the camp, Kurt Franz,

Henryk Wars (Warszawski, Warszowski)

ordered him to organize a camp orchestra; that is

(1902-1972). Kompozytor estradowy i filmowy

when he composed the so-called “Treblinka hymn”.

żydowskiego pochodzenia, pionier polskiego jazzu.

He did not survive the extermination.

Autor wielu filmowych szlagierów, takich jak m.in.:
„A u mnie siup, a u mnie cyk” (wykonawca A. Dym-

Henryk Wars (Warszawski, Warszowski)

sza), „Ach, jak przyjemnie” (wyk. A. Aston), „Ach, śpij

(1902-1972). A stage and film composer of Jewish ori-

kochanie” (wyk. E. Bodo, A. Dymsza), „Już nie zapo-

gin, a pioneer of Polish jazz. Author of many film hits,

mnisz mnie” (A. Żabczyński), „Już taki jestem zimny

such as: “A u mnie siup, a u mnie cyk” (performed by

drań” (wyk. E. Bodo), „Miłość ci wszystko wybaczy”

A. Dymsza), “Ach, jak przyjemnie” (performed by

(tekst J. Tuwim, wyk. H. Ordonówna), „Umówiłem się

A. Aston), “Ach, śpij kochanie” (performed by E. Bodo,

z nią na dziewiątą” (wyk. E. Bodo). Był kierownikiem

A. Dymsza), “Już nie zapomnisz mnie” (A. Żabczyński),

artystycznym wytwórni płytowej Syrena Rekord.

“Już taki jestem zimny drań” (performed by E. Bodo),

W czasie II wojny światowej przebywał w ZSRR,

“Miłość ci wszystko wybaczy” (lyrics J. Tuwim, per-

który opuścił z armią Andersa. W 1947 r. wyjechał do

formed by H. Ordonówna), “Umówiłem się z nią

USA, a w 1954 r. rozpoczął współpracę z Hollywood

na dziewiątą” (performed by E. Bodo). He was the

– jego piosenki wykonywał m.in. Bing Crosby.

artistic director of the record label Syrena Rekord.
At the times of the Second World War, he resided

August Agbola O’Brown, ps. Ali (1895-1976).

in USSR, which he departed with Anders’ army.

Czarnoskóry perkusista, który przyjechał z Nigerii

In 1947, he left to the USA, and in 1954, he began

do Warszawy w 1922 r. i grał w jazzowych kapelach

cooperation with Hollywood – his songs were per-

oraz modnych lokalach. Brał udział w obronie sto-

formed by, amongst others, Bing Crosby.

licy i w Powstaniu Warszawskim w Śródmieściu
Południowym. Po wojnie pracował w Wydziale

August Agbola O’Brown, alias Ali (1895-1976).

Kultury i Sztuki Zarządu Miejskiego i dalej udzielał

A black drummer who in 1922 came from Nigeria

się muzycznie. W 1958 r. wyemigrował do Anglii.

to Warsaw and played in jazz bands and trendy
venues. He participated in the defense of the capital

Henryk Gold (1902-1977) – skrzypek, kompozytor

and the Warsaw Uprising at Southern Downtown.

i dyrygent; młodszy brat Artura. Wykształcenie

After the war, he worked at the Department of Arts

muzyczne zdobył w Rosji, ale kształcił się również

and Cultures of the Municipal Board and still worked

w Warszawie, będąc w wieku 17 lat najmłodszym

with music. In 1958, he emigrated to England.

członkiem orkiestry Filharmonii Warszawskiej.
Występował w „Adrii” i „Ziemiańskiej”. Był m.in.

Henryk Gold (1902-1977) – violinist, composer

autorem piosenki pt. „Szkoda twoich łez, dziew-

and conductor; Arthur's younger brother. He ob-

czyno”. W 1942 r. ewakuował się z armią Andersa,

tained his music education in Russia, but he also
studied in Warsaw; at the age of 17, he was the
youngest member of the Warsaw Philharmonic
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Okładka do nut z kompozycją
Henryka Warsa. Rok 1929.
Ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie.
Sheet music binder with a composition
by Henryk Wars. 1929.
From the collections of the Regional
Public Library in Krakow.

Orkiestra Artura Golda i Jerzego Petersburskiego. Rok ok. 1930.
B. Kirshenblatt-Gimblett, A. Polonsky „Polin. 1000 lat historii Żydów polskich”,
Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2014.
Orchestra of Artur Gold and Jerzy Petersburski. Approximately 1930.
B. Kirshenblatt-Gimblett, A. Polonsky “Polin. 1000 lat historii Żydów polskich”,
Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2014.
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a po wojnie – w 1953 r. wyjechał do Nowego Jorku,
w którym prowadził orkiestrę, m.in. w hotelu Plaza.
Przed wojną bracia Gold mieszkali w stojącej do

orchestra. He performed in “Adria” and “Ziemiańska”.

dziś kamienicy przy ul. Chmielnej 122.

He was, amongst all, author of the song “Szkoda
twoich łez, dziewczyno”. In 1942, he evacuated with

Jerzy Petersburski (1895-1979) – kompozytor

Anders' army, and after the war – in 1953 he went

wywodzący się ze znanej żydowskiej rodziny muzycz-

to New York, where he conducted the orchestra,

nej. Twórca takich przebojów, jak m.in.: „Ta ostatnia

among others, at the Plaza hotel. Before the war,

niedziela” „Tango milonga” i „Już nigdy”. Kompono-

the Gold brothers resided in the tenement house

wał dla warszawskich teatrzyków muzycznych

today located at Chmielna 122 Street.

i razem z A. Goldem założył orkiestrę, która występowała m.in. w Adrii. II wojna światowa zastała go

Jerzy Petersburski (1895-1979) – a composer from

w ZSRR, w którym koncertował i jako sierżant

a well-known Jewish musical family. creator of such

wyjechał z armią Andersa do Palestyny, a później

hits, as: “Ta ostatnia niedziela”, “Tango milonga” and

do Ameryki Poludniowej. W 1967 r. wrócił do Polski.

“Już nigdy”. He composed for Warsaw musical theaters and together with A. Gold, he founded an or-

Jerzy Lefeld (1898-1980). Kompozytor i pianista,

chestra which performed, among other things, in

pedagog – profesor Konserwatorium Warszaw-

Adria. World War II found him in the USSR, where he

skiego. Wiele koncertował, był m.in. akompania-

gave concerts and as a sergeant, left with the army

torem skrzypaczki Ireny Dubiskiej, zaprzyjaźniony

of Anders to Palestine and later to South America.

z rodziną inż. arch. A. Schiele, jednego z dyrektorów

In 1967 he returned to Poland.

największego browaru warszawskiego p.f. „Haberbusch & Schiele”, bywał w jego domach w Alei

Jerzy Lefeld (1898-1980). Composer and pianist,

Róż w Warszawie i w Konstancinie. Pochowany

pedagog – professor of the Warsaw Conservatory.

na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

He gave many concerts, he was, among other
things, accompanist of violinist Irena Dubiska,

Jerzy Żurawlew (1887-1980). Pianista rosyjskiego

a friend of the family Ing. arch. A. Schiele, one of

pochodzenia, pedagog i profesor stołecznych

the directors of the largest Warsaw brewery “Haber-

wyższych uczelni muzycznych – uczeń jednego

busch & Schiele”, visited his houses in the Róż Ave-

z największych szopenistów A. Michałowskiego.

nue in Warsaw and Konstancin. Buried at the Evan-

Był projektodawcą i inicjatorem (1927 r.) Międzyna-

gelical-Augsburg Cemetery.

rodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina
w Warszawie – ich współorganizatorem i członkiem

Jerzy Żurawlew (1887-1980). A pianist of Rus-

jury do końca swego życia.

sian descent, pedagogue and professor at Warsaw's major music universities – student of one

Anna German-Tucholska (1936-1982). Piosenkarka

of the greatest chopinist, A. Michałowski. He was

i kompozytorka (geolog z wykształcenia); urodzona

the designer and initiator (1927) of the F. Chopin

w Uzbekistanie w niemieckiej rodzinie o korzeniach

International Piano Competition in Warsaw – their

mennonickich (matka była z d. Martens). Jej dziadek

co-organizer and member of the jury for the rest

był pastorem baptystów. W domu mówiło się po

of his life.

niemiecku, rosyjsku i fryzyjsku, a ponadto Anna
German swobodnie posługiwała się językiem staro-

Anna German-Tucholska (1936-1982). Singer and

holenderskim. Na scenie zadebiutowała w 1960 r.,

composer (geologist by profession); born in Uzbek-

podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim,

istan in a German family with Mennonite roots (the

w tamtejszym kabarecie studenckim „Kalambur”.

mother’s family name was Martens). Her grandfa-

W 1963 r. wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu

ther was a Baptist pastor. At home, they spoke Ger-

Piosenki w Sopocie, na kórym zajęła II miejsce za

man, Russian, Frisian, and what is more Anna Ger-

wykonanie utworu „Tak mi źle”. Rok później na festi-

man was fluent in old Dutch. She debuted on stage

walu w Opolu również zajęła II miejsce za piosenkę

in 1960, during her studies at the Wroclaw Univer-

zatytułowaną „Tańczące Eurydyki” – w tym samym

sity, in the local student cabaret “Kalambur”. In 1963,

roku w Sopocie ten utwór zajął pierwsze miejsce.

she performed at the Sopot International Song
Festival, where she took 2nd place for performing
the song “Tak mi źle”. A year later in Opole, she also
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W 1965 r. kompozycja „Zakwitnę różą” zdobyła
w Opolu I miejsce. W 1966 r. podpisała trzyletni kontrakt z włoską wytwórnią fonograficzną, a w 1967 r.

took 2nd place for a song “Tańczące Eurydyki”

jako pierwsza polska piosenkarka wystąpiła na

– that same year in Sopot, this song took 1st place.

Międzynarodowym Konkursie Piosenki w San Remo.

In 1965, the composition “Zakwitnę różą” got first

Wielokrotnie występowała za granicą, m.in. w Anglii,

place in Opole. In 1966, she signed a three-year

Francji i we Włoszech, w Księstwie Monaco, a także

contract with an Italian record company, and in 1967,

w ZSRR. W 1968 r., w czasie trwania tournée po Wło-

she performed as the first Polish singer at the San-

szech, uległa poważnemu wypadkowi samochodo-

remo Music Festival. She has performed abroad

wemu i na estradę powróciła dopiero po kilku latach.

many times, including in: England, France and Italy,

Odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu

Monte Carlo, the Principality of Monaco, as well as

Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

in the USSR. In 1968, during the tour in Italy, she had

Jej pogrzeb odbył się na Cmentarzu Ewangelicko-

a serious car accident and returned to the stage

-Reformowanym w kwaterze Adwentystów Dnia

only after a few years. She was awarded the Knight

Siódmego.

Cross of the Polish Revival and the Gold Cross
of Achievement. Her funeral was held at the Evan-

Władysław Szpilman, ps. Al. Legro (1911-2000).

gelical Reformed Cemetery in the Seventh-day

Pianista i kompozytor pochodzący z muzycznej

Adventist quarters.

rodziny, który grał m.in. z Bronisławem Gimplem
(1911-1979) – polsko-amerykańskim skrzypkiem-

Władysław Szpilman, alias Al. Legro (1911-2000).

-wirtuozem żydowskiego pochodzenia. Od 1935 r.

A pianist and composer from a musical family who

pracował jako etatowy pianista w Polskim Radio,

played, among others, with Bronisław Gimpl (1911-

równolegle komponując pierwsze swoje przeboje,

-1979) – Polish-American violinist-virtuoso of Jewish

m.in. muzykę do filmu pt. „Doktór Murek” w reżyserii

origin. Since 1935, he worked as a full-time pianist

Juliusza Gradsteina (1901-1944) – późniejszego

in the Polish Radio, at the same time composing

żydowskiego dokumentalistę obrony Warszawy

his first hits, among other things music for the film

w 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej znalazł się

“Doktór Murek” directed by Juliusz Gradstein (1901-

wraz z rodziną w getcie, w którym dalej grał m.in.

-1944) – later a Jewish documentary maker in War-

w kawiarniach: „Nowoczesna”, „Sztuka” i „Cafe Capri”,

saw in 1939. During the German occupation, he

założonej przez Belę Gelbardt – pisarkę, skandalistkę

stayed with his family in the ghetto, where he con-

i muzę artystów, a także z Żydowską Orkiestrą Sym-

tinued to play, including in cafes: “Nowoczesna”,

foniczną, m.in. z Szymonem Pullmanem (1890-1942)

“Sztuka” and “Cafe Capri”, founded by Bela Gelbardt

– przedwojennym muzykiem wiedeńskim.

– writer, scandalist and musician of artists, as well as

Wyciągnięty z Umschlagplatzu, z transportu do

with the Jewish Symphonic Orchestra, among oth-

komór gazowych Treblinki, ukrywał się później dzięki

ers with Szymon Pullman (1890-1942) – a pre-war

pomocy przyjaciół po aryjskiej stronie w kilku miesz-

Viennese musician. Taken out of the Umschlag-

kaniach: przy ul. Noakowskiego 10, Puławskiej 83,

platz, from transport to the gas chambers of Tre-

al. Niepodległości 227/233, al. Niepodległości 218,

blinka, with the help of his friends, he later hid on

al. Niepodległości 217 (wszystkie budynki przetrwa-

the Aryan side in several Warsaw apartments:

ły wojnę). Pod ostatnim adresem, już po upadku

at Noakowskiego 10 St., Puławska 83 St., Niepod-

Powstania Warszawskiego, Szpilmanowi pomagał

ległości 227/233 Ave., Niepodległości 218 Ave.,

oficer Wehrmachtu – W. Hosenfeld (zmarły w 1952 r.

Niepodległości 217 Ave. (all buildings survived the

w obozie pod Stalingradem, w 2007 r. uhonorowany

war). At the last address, after the fall of the Warsaw

przez prezydenta RP L. Kaczyńskiego Komandor-

Uprising, Szpilman assisted a Wehrmacht officer

skim Orderem Odrodzenia Polski, a w 2009 r. przez

– W. Hosenfeld (who died in 1952 in the camp at

izraelski Instytut Jad Waszem tytułem Sprawiedli-

Stalingrad, in 2007 honored by the President of the

wego wśród Narodów Świata). Szpilman – jako jeden

Republic of Poland L. Kaczyński with the Order of

z kilku tysięcy Robinsonów warszawskich, ukrywa-

Polonia Restituta, and in 2009 by the Israeli Institute

jących się zimą w ruinach miasta – doczekał wejścia

Yad Vashem as the Righteous Among the Nations).

do stolicy Ludowego Wojska Polskiego. Tuż po

Szpilman – as one of several thousand Warsaw

wojnie swoją historię spisał w książce zatytułowanej

Robinsons hiding in the ruins of the city in the winter, he saw the entrance to the capital of the The
Polish People's Army (LWP). After the war, he wrote
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Władysław Szpilman, rok 1934.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Władysław Szpilman, 1934.
From the National Digital Archives collection.

Okładka do nut z muzyką
Władysława Szpilmana.
Ze zbiorów Biblioteki
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Sheet music binder with the music
of Władysław Szpilman.
From the collections
of the University of Zielona Góra Library.
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„Śmierć miasta” pod redakcją J. Waldorffa, na kanwie
której powstał film pt. „Miasto nieujarzmione”.
Do 1963 r. pracował w Polskim Radio jako dyrektor

down his story in a book titled “Śmierć miasta”

muzyczny. Dalej komponował, a były to znane

under the editorship of J. Waldorff, based on which

utwory i szlagiery (ok. 1000 piosenek!), m.in.: sygnał

a film “Miasto nieujarzmione” was made. Until 1963,

do Polskiej Kroniki Filmowej, „Trzej przyjaciele

he worked in the Polish Radio as a music director.

z boiska”, „Do roboty”, „Autobus czerwony”.

He still composed, and these were well-known

Był pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu

songs and hits (around 1000 songs!), amongst all:

Piosenki w Sopocie, jak również reaktywował

a signal to the Polish Film Chronicle, “Trzej przyja-

Związek Artystów i Kompozytorów. Skomponował

ciele z boiska”, “Do roboty”, “Czerwony autobus”.

również kilka utworów muzyki poważnej. W 1998 r.

He was the originator of the Sopot International

ukazała się w Niemczech i w Anglii książka pod

Song Festival, as well as reactivated the Composers

tytułem „Pianista”, która została okrzyknięta

and Artists’ Union. He also composed several

w Wielkiej Brytanii i USA najlepszą książką 1999 r.,

pieces of classical music. In 1988, a book titled

a we Francji 2002 r. W Polsce była bestsellerem

“Pianist” was published in Germany and England,

przez 80 tygodni, a do tej pory została przełożona

and it was acclaimed the best book of 1999, and

na 38 języków. Na jej podstawie R. Polański nakręcił

in France 2002. In Poland, it was a bestseller for 80

w 2002 r. film pt. „Pianista”, nagrodzony m.in. Złotą

weeks, and has been translated into 38 languages

Palmą w Cannes (2002 r.) i 3 oskarami w Hollywood

until this day. On its basis, R. Polański made a film

(2003 r.). Władysław Szpilman odznaczony został

called “Pianist” in 2002, awarded, among other

m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler-

things, with a Golden Palm in Cannes (2002) and

skim, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odro-

3 Oscars in Hollywood (2003). Władysław Szpilman

dzenia Polski.

was awarded, among others, with the Gold Cross
of Achievement, the Knight Cross, Commander's
Cross with Order of Polonia Restituta.
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vI.
aktorzy
i filmowcy
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filmmakers
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Estera Rachel Kamińska (1870-1925). Aktorka
teatru jidysz, zwana „matką żydowskiego teatru”,
również aktorka filmowa. Pierwszy raz zagrała

Estera Rachel Kamińska (1870-1925). Actress of

na scenie warszawskiej w 1888 r. Występowała

the Yiddish theater, called “the mother of the Jewish

z dużym powodzeniem na scenach świata: w Rosji

theater”, also a film actress. The first time she per-

(1908-1909), w USA (1909-1911), a także w Londynie

formed on the Warsaw scene was in 1888. She per-

i w Paryżu. Uważana za aktorkę, która wylansowała

formed with great success on national stages in:

na scenie żydowskiej klasyki europejskie, utwory

Russia (1908-1909), in the USA (1909-1911), as well

Szekspira, Czechowa i Shaw'a. Z własnych środków

as in London and Paris. Considered an actress who

założyła, wspólnie z mężem, w 1913 r. teatr, który

promoted European classics, works by Shake-

mieścił się w odnowionym budynku rotundy na

speare, Chekhov and Shaw on the Jewish stage.

Dynasach. Była współzałożycielką Warszawskiej

From her own funds, together with her husband,

Grupy Literackiej, do której należeli artyści piszący

in 1913 she founded a theater which was located

w jidysz. Pochowana została na Cm. Żydowskim.

in a renovated building of rotunda on Dynasy.
She was cofounder of the Warsaw Literary Group,

Aleksander Hertz (1879-1928). Reżyser, scena-

with members who were artists writing in Yiddish.

rzysta i producent filmowy; w młodości pracownik

Buried at the Jewish Cemetery.

bankowy. Był zaangażowany w działalność PPS
i ukrywał J. Piłsudskiego, za co zesłany został na

Aleksander Hertz (1879-1928). Director, screen-

Sybir. Po powrocie do Warszawy zajął się przemy-

writer and film producer; bank employee in his

słem kinematograficznym i w 1909 r. uruchomił przy

youth. He was involved in the activities of the PPS

ul. Marszałkowskiej kino „Sfinks”, a dwa lata później

and hid J. Piłsudski, for which he was exiled to

pierwszą polską wytwórnię filmową pod tą samą

Siberia. After returning to Warsaw, he took up work

nazwą, która wylansowała m.in. przyszłą hollywo-

in the cinematographic industry and at Marszał-

odzką gwiazdę Polę Negri (wł. Apolonię Chałupiec).

kowska Street, he founded the “Sfinks” cinema,

Pochowany na Cmentarzu Żydowskim.

and two years later the first Polish film production
company under the same name, which endorsed,

Marian Fuks (1884-1935). Fotoreporter m.in.

among other things, the future Hollywood star Pola

tygodnika „Świat”, założyciel pierwszej polskiej

Negri (actually Apolonia Chałupiec). Buried at

agencji fotograficznej, obsługującej tytuły prasowe

the Jewish Cemetery.

– krajowe i zagraniczne. Pionier polskiej kroniki
filmowej, który utrwalił na taśmie m.in.: pogrzeb

Marian Fuks (1884-1935). Photojournalist of, among

B. Prusa w 1912 r., głośny proces hrabiego Ronikera

others, “Świat” weekly, founder of the first Polish

oraz wkroczenie w 1920 r. polskich wojsk do Kijowa.

photo agency, servicing press titles – domestic and

Wraz ze S. Jaraczem nakręcił w 1912 r. film fabularny

foreign. Pioneer of the Polish film chronicle, who

pt. „Obłąkany”. Po odmowie przyjęcia go w poczet

recorded on tape, among other things, the funeral

powstającego m.in. z jego inicjatywy Stowarzy-

of B. Prus in 1912, the loud trial of Count Roniker and

szenia Fotografów Zawodowych Królestwa Pol-

the entry of Polish troops in Kiev in 1920. Together

skiego założył Stowarzyszenie Pracowników Foto-

with S. Jaracz, he filmed in 1912 a feature film called

grafii, które skupiło wyłącznie firmy żydowskie.

“Obłąkany”. After refusal to his acceptance into the
galaxy of the Association of Professional Photogra-

Michał Znicz, wł. Michał Feiertag (1888 lub 1892-

phers of the Kingdom of Poland, being founded on,

-1943). Aktor estradowy, teatralny i filmowy, reżyser

among other things, his initiative, he founded the

Teatru Narodowego i Kameralnego. Uczestnik

Association of Photographers, which focused exclu-

I wojny światowej i więzień pruski. Karierę arty-

sively on Jewish companies.

styczną rozpoczął w „Qui Pro Quo” i „Cyruliku
Warszawskim”. Znany jako aktor charakterystyczny

Michał Znicz, actually Michał Feiertag (1888 or 1892-

i drugoplanowy, w okresie międzywojennym

-1943). A stage, theater and film actor, director of

wystąpił w ok. 30 filmach, m.in.: „Bolek i Lolek”,

the National and Chamber Theater. Participant of

„Dodek na froncie”, „Jadzia”, „Pani minister tańczy”.

World War I and a Prussian prisoner. He began

W czasie okupacji niemieckiej przebywał w getcie,

his artistic career in ”Qui Pro Quo” and “Cyrulik Warszawski”. Known as a characteristic and supporting
actor, in the interwar period, he performed in approx.
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Marian Fuks, rok 1935.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Marian Fuks, 1935.
From the National Digital Archives collection.

Michał Znicz, rok 1934.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Michał Znicz, 1934.
From the National Digital Archives collection.
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Eugeniusz Bodo, rok 1934.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Eugeniusz Bodo, 1934.
From the National Digital Archives collection.

Afisz „Cafe Bodo” z okresu okupacji niemieckiej.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Poster “Cafe Bodo” from the times of German occupation.
From the National Library collection.
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w którym dalej występował w teatrach. Przerzucony
na stronę aryjską, zmarł w Pruszkowie (lub popełnił
samobójstwo). Pochowany został pod nazwiskiem

30 films, i.a.: “Bolek i Lolek”, “Dodek na froncie”,

Arnold Szubert.

“Jadzia”, “Pani minister tańczy”. During German
occupation, he stayed in the ghetto, where he

Eugeniusz Bodo, wł. Bogdan Eugène Junod

continued to perform in theaters. Transported to

(1899-1943). Piosenkarz, tancerz i aktor filmowy.

the Aryan side, he died in Pruszków (or committed

Obywatel szwajcarski z racji urodzenia w Genewie

suicide). Buried under the name Arnold Szubert.

(jak ojciec i dziadek) – jeden z najbardziej znanych
polskich aktorów, rozchwytywany przez wielbicielki

Eugeniusz Bodo, actually Bogdan Eugène Junod

amant polskiego kina przedwojennego. Wraz z ro-

(1899-1943). Singer, dancer and film actor. A Swiss

dzicami mieszkał w Łodzi, gdzie ojciec założył kino-

citizen due of his birth in Geneva (like his father

teatr „Urania”. Od 1919 r. występował na deskach

and grandfather) – one of the best-known Polish

teatrzyków rewiowych stolicy („Qui Pro Quo”,

actors, lover of the Polish pre-war cinema admired

„Morskie Oko”, „Cyrulik Warszawski”) pod ps. Bodo.

by his fans. Together with his parents, he lived in

Od 1925 r. zagrał w ok. 30 produkcjach filmowych,

Łódź, where his father founded the “Urania” cinema.

m.in.: „Czy Lucyna to dziewczyna (1934 r.) i „Paweł

From 1919, he appeared on the boards of revue

i Gaweł (1938 r.). Był wykonawcą takich szlagierów,

theater in the capital (“Qui Pro Quo”, “Morskie Oko”,

jak m.in.: „Ach, śpij, kochanie”, „Już taki jestem

“Cyrulik Warszawski”) under the pseudonym Bodo.

zimny drań”, „Sex appeal” i „Umówiłem się z nią

From 1925, he played in about 30 film productions,

na dziewiątą” do muzyki H. Warsa oraz „Całuję

including: “Czy Lucyna to dziewczyna (1934) and

Twoją dłoń, madame” (muz. Ralph Erwin).

“Paweł i Gaweł” (1938). He was a performer of such

Jego niedoszłą partnerką życiową miała być

hits, i.a.: “Ach, śpij, kochanie”, “Już taki jestem zimny

aktorka tahitańska Reri (wł. nazw. Anne Chevalier

drań”, “Sex appeal” and “Umówiłem się z nią na

– urodzona na Bora-Bora, wschodząca gwiazda

dziewiątą” to music by H. Wars and “Całuję Twoją

Hollywoodu) – od 1933 r. bawiąca w Warszawie,

dłoń, madame” (music by Ralph Erwin). His would-

która w 1934 r. zagrała w jego filmie „Czarna perła”.

-be life partner was supposed to be Tahitian actress

Bodo pisał udane scenariusze, a przed wybuchem

Reri (actually Anne Chevalier – born on Bora-Bora,

II wojny reżyserował filmy i otworzył własne studio

a rising Hollywood star) – from 1933, she resided

filmowe, a w ślad za nim kawiarnię Café-Bodo

in Warsaw; in 1934, she played in his film “Czarna

przy ul. Foksal, w której bywał. Znany jako absty-

perła”. He wrote successful scripts, and before

nent, kobieciarz i miłośnik dobrego jedzenia (w tym

the outbreak of World War II, he directed films and

czekolady). We wrześniu 1939 r. schronił się we

opened his own film studio, followed by the Café-

Lwowie, skąd myślał przedostać się do USA,

-Bodo – cafe at Foksal Street, which he often vis-

jednak w połowie 1941 r. został aresztowany przez

ited. Known as a teetotalist, feminist and lover of

NKWD i skazany na 5 lat ciężkiego obozu. Zmarł

good food (including chocolate). In September 1939,

z wycieńczenia i głodu w archangielskim Kotłasie.

he found shelter in Lviv, from where he planned
to get to the USA, however, in the middle of year

Samuel (Szmul) Goldwyn (Gelbfisz, Goldfisz)

1941, he was arrested by the NKVD and sentenced

(1882-1974) – jeden z najbardziej znanych produ-

to 5 years of hard work. He died of exhaustion and

centów hollywoodzkich. Urodził się w ubogiej

famine in Archangel Kotlas.

żydowskiej rodzinie na warszawskich Nalewkach.
W wieku 16 lat wyruszył za chlebem do Hamburga,

Samuel (Szmul) Goldwyn (Gelbfisz, Goldfisz)

pokonując pieszo 850 km i przeprawiając się

(1882-1974) – one of the best-known Hollywood

wpław przez Odrę. Stamtąd trafił do Birmingham

producers. He was born in a poor Jewish family

w Anglii, w którym, pozbawiając wujostwo kilkuty-

in the Warsaw Nalewki. At the age of 16, he set off

godniowego utargu na handlu gąbkami, w 1898 r.

to make a living to Hamburg, overcoming 850 km

wsiadł na statek płynący do Kanady. W 1910 r. stał

on foot and swimming across Odra. From there,

się obywatelem USA i Nowego Jorku. Pierwszy

he reached Birmingham in England, where, depriv-

majątek zgromadził na produkcji i handlu rękawicz-

ing his uncles of a few week’s take on sponge trade,

kami, który w 1915 r. zainwestował we wschodzący

in 1898, he boarded a ship sailing to Canada. In 1910,
he became a citizen of the USA and New York.
He made his first money on the production and trade
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przemysł kinematograficzny. Razem ze wspólnikami – braćmi Selwyn – założył Goldwyn Pictures
Corporation. Od 1923 r. produkował filmy w wytwórni

of gloves; in 1915 he invested in the emerging cine-

Goldwyn Pictures, przekształconej w 1924 r. w Metro-

matographic industry. Together with his partners

-Goldwyn-Mayer (nazwa obowiązuje do dzisiaj).

– the Selwyn brothers – he founded Goldwyn Pic-

Był najprawdopodobniej pierwszym producentem

tures Corporation. Since 1923, he produced films

filmowym, który do pracy nad scenariuszem zaan-

in the Goldwyn Pictures studio, in 1924 transformed

gażował literata – i była to na dodatek kobieta.

into Metro-Goldwyn-Mayer (the name has remained

Uważany jest za tego, który zrealizował pierwszy

until today). He was probably the first film producer,

na świecie film pełnometrażowy.

who engaged a literate to work on a script – and on
top of that, it was a woman. Considered to be the

Ida Kamińska (1899-1980) – aktorka i reżyserka

one to have made the world's first full-length film.

teatralna, urodzona w Odessie jako córka aktorki
E. R. Kamińskiej. Karierę rozpoczęła u boku rodzi-

Ida Kamińska (1899-1980) – actress and theater

ców w Trupie Wileńskiej. W latach 1934-1939

director, born in Odessa as the daughter of actress

stanęła na czele Teatru Kamińskich. W roku 1938

E. R. Kamińska. She started her career at her par-

podpisała pięcioletni kontrakt na objęcie Teatru

ents' side in the Vilnius corpse. In the years 1934-

Nowości w Warszawie. Po wybuchu II wojny uciekła

-1939 she became the head of the Kamiński Theater.

do Lwowa, a później do Kirgizji. Do Polski wróciła

In 1938, she signed a five-year contract for the in-

w 1947 r., gdzie od 1955 r. kierowała Państwowym

corporation of the New Theater in Warsaw. After

Teatrem Żydowskim w Warszawie, noszącym imię

outbreak of the Second World War, she fled to Lviv

jej matki. W 1967 r. otrzymała nagrodę Oscara za

and later to Kyrgyzstan. She returned to Poland in

rolę w czechosłowackim filmie pt. „Sklep przy

1947, from where in 1955 she managed the State

głównej ulicy”. W 1968 r., po rządowej nagonce

Jewish Theater in Warsaw, bearing the name of her

na Żydów, wyjechała z kraju. Zagrała 124 role

mother. In 1967, she received an Oscar for her role

(większość w jidysz) w Europie i obu Amerykach,

in the Czechoslovakian film titled “Sklep przy głów-

wyreżyserowała 65 spektakli, 58 utworów przeło-

nej ulicy”. In 1968, after a governmental campaign

żyła, napisała 2 własne sztuki oraz wspomnienia

against Jews, she left the country. She played 124

wydane drukiem.

roles (most in Yiddish) in Europe and in both Amer-

Żydzi Warszawy! Nie wiem, kto zrobił lepiej? Ja, która

icas, she directed 65 spectacles, she translated

wyjechałam, czy wy, którzy zostaliście? Wy macie

58 songs, wrote 2 plays of her own and memories

swój dom, ja tego domu nie posiadam – te słowa

released in print.

wypowiedziała w Państwowym Teatrze Żydowskim

Jews of Warsaw! I don’t know who’s done better?

w 1975 r., kiedy odwiedziła Warszawę. Zmarła na

I, who has left, or you, who have stayed? You have

zawał w Nowym Jorku.

your own home, and I do not have mine – she spoke
these words at the State Jewish Theater in 1975,

Adam (Adolf) Aston (Loewinsohn)

when she visited Warsaw. She died of a heart attack

(1902-1993) – aktor i piosenkarz żydowskiego

in New York.

pochodzenia. Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., a później żołnierz w bitwie o Monte

Adam (Adolf) Aston (Loewinsohn) (1902-1993)

Cassino. Karierę zaczynał w Chórze Warsa, wystę-

– actor and singer of Jewish origin. Volunteer in the

pował też w „Morskim Oku”. Znany z wykonania

Polish-Bolshevik war of 1920, and later a soldier in

takich piosenek, jak: „Jesienne róże”, „Każdemu

the Battle of Monte Cassino. He began his career in

wolno kochać”, „Ach, jak przyjemnie”. Zagrał

the Wars Choir, he also performed in “Morskie Oko”.

w filmach: „Manewry miłosne” (1935 r.), „Dwie

Known for performing such songs as: “Jesienne róże”,

Joasie” (1935 r.). Po wybuchu wojny występował we

“Każdemu wolno kochać”, “Ach, jak przyjemnie”.

Lwowie z orkiestrą H. Warsa, a później w Teatrze

He played in films: “Manewry miłosne” (1935), “Dwie

Wojskowym II Korpusu gen. W. Andersa. Po wojnie

Joasie” (1935). After the outbreak of war, he per-

pozostał na emigracji – najpierw w Johannesburgu,

formed in Lviv with the orchestra of H. Wars, and

a od 1960 r. w Londynie.

later in the Military Theater of the II Corps of general
W. Anders. After the war he remained in exile – first
in Johannesburg, and from 1960 in London.
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Afisz do spektaklu w Państwowym Teatrze Żydowskim im. E. R. Kamińskiej pod kierownictwem Idy Kamińskiej.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Spectacle poster from the Ester Rachel Kamińska State Jewish Theater managed by Ida Kaminska.
From the National Library collection.

81

Stefania Grodzieńska-Jurandot (1914-2010).
Tancerka, aktorka i pisarka. Przed II wojną występowała m.in. w „Cyruliku Warszawskim”, a podczas

Stefania Grodzieńska-Jurandot (1914-2010).

okupacji trafiła do getta, w którym grała w Teatrze

Dancer, actress and writer. Before the Second

Femina. Po wojnie pisała felietony do „Szpilek”

World War, she performed, among others in

oraz skecze i monologi, których wykonawcami byli

“Cyrulik Warszawski” and during the occupation

m.in.: H. Bielicka, A. Dymsza, L. Halama, B. Kobiela

she was placed in the ghetto, where she played

i I. Kwiatkowska. Pracowała w Polskim Radio i TVP.

at the Femina Theater. After the war, she wrote

Odznaczona został m.in. Krzyżem Komandorskim

columns for “Szpilki” and skits and monologues,

Orderu Odrodzenia Polski.

the performers of which included, among others:
H. Bielicka, A. Dymsza, L. Halama, B. Kobiela and

Małgorzata Braunek (1947-2014) – aktorka filmowa.

I. Kwiatkowska. She worked at the Polish Radio and

Ojciec katolik, natomiast matka (Anna Ruta z d. Beni)

TVP. Was awarded, among others, with Command-

była luteranką. Na ekranie filmowym od 1967 r.,

er's Cross of the Order of Polonia Restituta.

zagrała w kilkudziesięciu filmach i serialach, m.in. w:
„Polowaniu na muchy” A. Wajdy (1969 r.), „Potopie”

Małgorzata Braunek (1947-2014) – film actress.

J. Hoffmana (1974 r.), „Lalce” R. Bera (1977 r.).

Catholic father, and mother (Anna Ruta née Beni)

Była buddystką, mistrzynią i nauczycielką w polskim

was a Lutheran. On the film screen since 1967 – she

ośrodku Związku Buddyjskiego „Kanzeon”, opartym

played in several dozen films and series, including

na nauce „Zen”, należącym do międzynarodowej

in: “Polowanie na muchy” by A. Wajda (1969), “Potop”

sanghi buddyjskiej z siedzibą w Salt Lake City.

by J. Hoffman (1974), “Lalka” by R. Ber (1977). She was

Wegetarianka, działaczka na rzecz praw zwierząt,

a Buddhist, master and teacher at the Polish center

wspierająca również ruch na rzecz praw człowieka

of the “Kanzeon” Buddhist Association, based on

w Chińskiej Republice Ludowej. W 2007 roku

the science of “Zen”, belonging to the international

była współautorką adaptacji bajek buddyjskich,

Buddhist sangha based in Salt Lake City. Vege-

dostępnych za darmo. Zmarła na raka. Buddyjskie

tarian, animal rights activist, who also supported

uroczystości pogrzebowe trwały od 23 do 30

a movement for people’s rights in the People's

czerwca, pochowana 5 lipca na Cmentarzu

Republic of China. In 2007, she co-authored the

Ewangelicko-Augsburskim, 6 lipca zostało odpra-

adaptation of Buddhist fairytales, available for free.

wione nabożeństwo żałobne w luterańskim

She died of cancer. Buddhist funeral ceremonies

Kościele Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego.

lasted from June 23 to 30; she was buried on July 5
at the Evangelical-Augsburg Cemetery, on 6 July
a memorial service was held in the Lutheran Holy
Trinity Church at Małachowski Square.

82

Stefania Grodzieńska, rok 1937.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Stefania Grodzieńska, 1937.
From the National Digital Archives collection.

Ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej
Uniwersytetu Łódzkiego.
From the The Digital Library
of the University of Lodz collection
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VIi.
przemysłowcy
i filantropi
Industrialists and
philanthropists
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Leopold Kronenberg (1812-1878) – finansista
i przemysłowiec. Pochodził z rodziny rabinów;
w wieku 33 lat zamienił wyznanie na rzymskokato-

Leopold Kronenberg (1812-1878) – financier and

lickie. Działacz patriotyczny, gospodarczy i filantrop.

industrialist. He came from a family of rabbis; at the

Był jednym z najbogatszych ludzi swojej epoki w tej

age of 33, he changed his religion to Roman Catho-

części Europy. Zaczynał od przemysłu tytoniowego,

lic. Patriotic, economic and philanthropist. He was

inwestował w rolnictwo (zwłaszcza cukrownictwo),

one of the richest people of his time in this part

budował linie kolejowe i fabryki. Założył m.in. Szkołę

of Europe. He started with the tobacco industry,

Handlową (dz. Szkoła Główna Handlowa) oraz

invested in agriculture (especially sugar), built rail-

Bank Handlowy. Wspierał finansowo powstanie

way lines and factories. He founded, among others,

styczniowe, przez co, uciekając przed władzami,

the Commercial School (today, the Warsaw School

wyjechał do Drezna, a po powrocie do kraju zmu-

of Economics) and Commercial Bank. He provided

szony był do opłacania wolności pieniędzmi.

financial support for the January Uprising, because

Założył pismo „Ekonomista” i był właścicielem

of which he left for Dresden fleeing from the author-

„Gazety Warszawskiej”. Jego pałac (zniszczony

ities, and after his return to the country, he was

podczas II wojny) stał w miejscu dzisiejszego hotelu

forced to pay his way into freedom. He founded

„Victoria”. Wspomagał wiele instytucji charytatyw-

the journal “Ekonomista” and was owner of the “Ga-

nych, niezależnie od wyznania. Pochowany został

zeta Warszawska”. His palace (destroyed during

na Powązkach.

World War II) stood at the place of today’s hotel
“Victoria”. He supported many charities, regardless

Hipolit Wawelberg (1844-1901). Finansista – współ-

of religion. He was buried at Powązki.

właściciel Domu Bankowego „H. Wawelberg” i filantrop. Wraz ze Stanisławem Rotwandem (1839-1916),

Hipolit Wawelberg (1844-1901). Financier – co-

w 1891 r. ufundował Średnią Szkołę Mechaniczno-

-owner of the Banking House “H. Wawelberg” – and

-Techniczną. Założył Muzeum Rzemiosł i Sztuki

a philanthropist. Together with Stanisław Rotwand

Stosowanej oraz Muzeum Przemysłu i Handlu,

(1839-1916), in 1891, he funded the Secondary

a także powołał Towarzystwo Kolonii Letnich dla

School of Mechanics and Technology. He founded

Dzieci. Pod koniec XIX wieku fundacja Hipolita

the Museum of Crafts and Applied Arts, as well

i Ludwiki Wawelbergów wybudowała przy ulicy

as the Museum of Industry and Trade, and also

Górczewskiej osiedle mieszkaniowe dla niezamoż-

appointed the Society for Summer Camps for Chil-

nych robotników, składające się z 3 domów cztero-

dren. At the end of the 19th century, the foundation

piętrowych, mieszczących 320 mieszkań, pralnię

of Hipolit and Ludwika Wawelberg built at Górcz-

mechaniczną, łaźnię, ochronkę dla dzieci, czytelnię

eska Street a residential estate for poor workers,

i ambulatorium lekarskie. W latach 1927-1929

consisting of three four-story houses, housing 320

ze środków Fundacji wystawiono II Osiedle Tanich

apartments, a mechanical laundry, a bathhouse,

Mieszkań, przeznaczone dla ubogiej inteligencji

a children's nursery, a reading room and an out-pa-

(przy ulicy Ludwiki na Czystem).

tients’ clinic. In the years 1927-1929, thanks to the

Wawelberg zainicjował druk tanich i ogólnie do-

Foundation’s funds, managed by wife Ludwika,

stępnych wydawnictw książkowych takich autorów,

the II Settlement of Cheap Housing was set up,

jak m.in.: A. Mickiewicz, E. Orzeszkowa, B. Prus

meant for poor intelligentsia (today, he is parton

i H. Sienkiewicz. Pokaźną sumą wsparł budowę

of the street at Czyste, near which her work stands).

pomnika Mickiewicza przy Krakowskim Przedmie-

Wawelberg initiated the printing of cheap and gen-

ściu. Pochowany na Cmentarzu Żydowskim.

erally available book publications of such authors

Ma na Młynowie swoją ulicę.

as: A. Mickiewicz, E. Orzeszkowa, B. Prus and
H. Sienkiewicz. He supported construction of

Jan Bogumił (Gotlib) Bloch (1836-1902).

the Mickiewicz monument at Krakowskie Przed-

Finansista, ekonomista, filantrop i obrońca pokoju.

mieście with a substantial sum. Buried at the Jewish

Jego dziadek trudnił się handlem tałesami – wycho-

Cemetery. He has his own street in Młynów.

wywany był w religii mojżeszowej, w wieku 14 lat
przeszedł na wyznanie ewangelicko-reformowane,

Jan Bogumił (Gotlib) Bloch (1836-1902). Financier,

a po sześciu latach, został katolikiem.

economist, philanthropist and defender of peace.
His grandfather traded with tallith – he was brought
up in the Mosaic religion, at the age of 14 he converted to an evangelical-reformed confession,
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Jan Bogumił Bloch.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Jan Bogumił Bloch.
From the collection of R. Chwiszczuk.

Portret Leopolda Kronenberga
wykonany przez Karola Beyera. Rok 1861.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Płaskorzeźba z wizerunkiem małżonków Wawelberg

Portrait of Leopold Kronenberg

na elewacji domu II Osiedla przy ul. Ludwiki.

by Karol Beyer from 1861.

Rok 2018. Fot. R. Chwiszczuk.

From the National Library collection.

Bas-relief with the image of the Wawelbergs
on the facade of the II Settlement house at Ludwiki St.
2018. Phot. R. Chwiszczuk.
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Zdjęcie i plan zakładów
Spółki Akcyjnej Tow. Fabryk Metalowych
„Norblin, Bracia Buch & T. Werner”.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Photograph and plan of the plant
of the Metal Factories Stock Society
“Norblin, Buch Brothers & T. Werner’.
From the National Library collection.
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Nazywany „królem kolei” z powodu licznych inwestycji związanych z budową kolei w Królestwie
Polskim. Współtwórca Banku Handlowego. W latach

and after 6 years he became a Catholic. Called

1865-1867 radca Banku Polskiego, w 1882 r. starszy

the “king of railway” due to many investments con-

Zgromadzenia Kupców, a od 1882 r. do 1885 r. prezes

nected with construction of railway in the Kingdom

Komitetu Giełdowego. Pisał opracowania na temat

of Poland. Cofounder of the Commercial Bank.

ekonomii i społeczeństwa, a w swoim największym

In the years 1865-1867, counsellor of the Polish

dziele p.t. „Przyszła wojna” (1898 r.) przekonywał,

Bank, in 1882, Senior at the Merchants' Association,

że konflikt zbrojny w ówczesnych warunkach przy-

and from 1882 to 1885 chairman of the Exchange

niesie zagładę walczącym stronom. Publikacja

Committee. He wrote elaborations on economy

przetłumaczona na kilka języków zapoczątkowała

and society, and in his greatest work called

ruch pacyfistyczny i dała również początek między-

“Przyszła wojna” (1898 r.), he argued that armed

narodowym konwencjom haskim. Przed śmiercią

conflict in the contemporary conditions would bring

zorganizował w szwajcarskiej Lucernie Międzynaro-

destruction to the battling parties. His publication

dowe Muzeum Wojny i Pokoju (istniejące do chwili

translated into several languages initiated a pacifist

obecnej), za co został zgłoszony jako kandydat

movement and also gave origin to the international

do I Pokojowej Nagrody Nobla. Do końca życia

Hague conventions. Before his death, he organized

hojnie łożył na organizacje żydowskie. Pochowany

the International Museum of War and Peace in the

został na Powązkach.

Swiss Lucerne (which exists until this day), for which
he was proposed as a candidate for the I Nobel

Wincenty Ludwik Norblin (1836-1914) – przemy-

Peace Prize. For the rest of his life, he gave gener-

słowiec. Swoją fabrykę przekształcił w spółkę

ous contributions to Jewish organizations. He was

akcyjną Tow. Fabryk Metalowych „Norblin, Bracia

buried at Powązki.

Buch & T. Werner” SA (1882 r.) i otworzył nowe
działy, rozszerzywszy asortyment produkcji.

Wincenty Ludwik Norblin (1836-1914) – industrial-

Był hojnym ofiarodawcą na cele społeczne,

ist. He transformed his factory in a joint-stock com-

12 cennych obrazów przekazał w darze Towarzy-

pany of the Metal Factories Stock Society “Norblin,

stwu Zachęty Sztuk Pięknych. Członek Kolegium

Bracia Buch & T. Werner” SA (1882) and opened new

Kościelnego Parafii E-R, a od 1886 r. jego prezes.

departments, expanding the range of production.

Dwukrotnie żonaty: po raz pierwszy z Cecylią

He was a generous donor for social purposes, he

Strohmeyer (1844-1864), a następnie z Zofią Fukier

donated 12 valuable paintings to the Society for

(1848-1911), potomstwa nie zostawił. Pochowany

the Encouragement of the Fine Arts. Member of

na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

the Church College of the E-R Parish, and from
1886 its President. Twice married: for the first time

Hugon Seydel (1847-ok. 1930) – winiarz, sędzia

with Cecilia Strohmeyer (1844-1864), and then with

Trybunału Handlowego. Syn Maurycego Seydla

Zofia Fukier (1848-1911); he left no progeny. Buried

przybyłego z Berlina. Był właścicielem firmy winiar-

at the Evangelical Reformed Cemetery.

skiej, posiadającej winnice w Serbii, sędzią pokoju
Warszawskiego Trybunału Handlowego, a także

Hugon Seydel (1847- around 1930) – winemaker,

honorowym konsulem Królestwa Serbii. Jego firma

judge of the Tribunal of Commerce. Son of Maurice

zbankrutowała na skutek utraty rynku rosyjskiego

Seydel from Berlin. He was owner of a wine com-

i... przeinwestowania dobroczynności – Seydel

pany that owns vineyards in Serbia, a judge

bowiem poczynił wiele zapisów na rzecz różnych

of peace of the Warsaw Tribunal of Commerce,

firm, zobowiązując się łożyć na nie systematy-

and an honorary consul of the Kingdom of Serbia.

cznie ustalone kwoty. Kiedy te przestały otrzy-

His company went bankrupt due to loss of the

mywać przyrzeczone fundusze, pozwały go do

Russian market and ... overinvestment in charity –

sądu, a filantrop, starając się spłacić zobowiązania,

Seydel has made many contributions for various

sprzedał swoje nieruchomości razem z firmą, którą

companies, committing to lay down systematically

w 1933 r. przejęła warszawska spółka winiarska

fixed amounts. When they stopped receiving the

Brocard. Jeszcze w czasach dobrej prosperity,

promised funds, they sued him, and the philanthro-

w podwarszawskim Konstancinie ufundował

pist, in an attempt to pay off his obligations, sold his
estates together with his company, which in 1933
was taken over by a Warsaw wine company Brocard.
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Zakład Przyrodoleczniczy, od swego imienia
nazwany „Hugonówką”, który po kapitalnym
remoncie jest dziś siedzibą Konstancińskiego

In times of good prosperity, in Konstancin near War-

Domu Kultury.

saw, he founded the Institute of Natural Medicine,
due to its name called “Hugonówka”; after a major

Bracia Palowie: Ferdynand (1887-1935), Oskar

renovation, it is now a seat of the Konstanciński

(1889-1951), Alfred (1893-1960) i Gustaw (1894-

House of Culture.

-1984). Przedsiębiorcy branży chemicznej; właściciele Fabryki Chemicznej „Dobrolin” w W-wie,

Pal brothers: Ferdynand (1887-1935), Oskar (1889-

założonej w 1907 r., od 1933 r. mieszczącej się

-1951), Alfred (1893-1960) and Gustaw (1894-1984).

w nowoczesnych budynkach przy ul. Wolskiej,

Entrepreneurs of the chemical industry; owners of

nieopodal Cmentarza Prawosławnego. Pomimo

the “Dobrolin” Chemical Factory in Warsaw, founded

niemieckiego pochodzenia, czuli się Polakami

in 1907, from 1933, housed in modern buildings at

i nawet spolszczyli pisownię swego nazwiska Pahl

Wolska Street, near the Orthodox cemetery. Despite

na Pal. Ich zakład finansował wiele akcji społecz-

their German origin, they felt like Poles and even

nych, m.in.: kolonie letnie dla dzieci, a także łóżko

polonized the spelling of their surname from Pahl

w Szpitalu Ewangelickim, z funduszem wieczy-

to Pal. Their plant financed many public campaigns,

stym na pokrycie kosztów leczenia osoby na nim

among other things: summer camps for children,

leczonej. Palowie, we wrześniu 1939 r., kazali ze

as well as a bed at the Evangelical Hospital, with

swej fabryki wytoczyć beczki z terpentyną i ich

a perpetual fund to cover the costs of treated indi-

zawartość wylać na ulicę wprost pod gąsienice

viduals. The Pals, in September 1939, ordered to

nadjeżdżających czołgów wroga, które stanęły

roll out barrels with turpentine from their factory

w płomieniach.

and pour out their contents into the street, straight
under the incoming tracks of the enemy’s tanks,

Sigmund Shimon Nissenbaum (1926-2001).

which immediately caught fire.

Przedsiębiorca budowlany. Urodził się w rodzinie
żydowskiej, podczas okupacji przesiedlonej

Sigmund Shimon Nissenbaum (1926-2001).

do getta. Przetrwał wiele łapanek, transportów

Building contractor. He was born in a Jewish family,

i obozów. Po wojnie osiadł w Niemczech, w Kon-

during a displacement occupation to the ghetto. He

stancji, gdzie, skupiwszy wokół siebie ocalonych

survived many raids, transports and camps.

z Holocaustu, założył gminę żydowską i wybudował

After the war, he settled in Germany, in Konstanz,

synagogę. Prowadził biznes budowlany i inwesto-

where, having gathered around Holocaust survi-

wał w stocznie żeglugi turystycznej. Do Warszawy

vors, he founded a Jewish community and built

powrócił w 1983 r. i, widząc zaniedbanie oraz de-

a synagogue. He ran a construction business and

wastację cmentarzy żydowskich, podjął decyzję

invested in shipbuilding yachts. He returned to War-

o ich ratowaniu, zakładając w tym celu Fundację

saw in 1983; seeing the neglect and devastation

Rodziny Nissenbaumów. Odznaczony Krzyżem

of Jewish cemeteries, he decided to rescue them,

Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej

for this purpose establishing the Nissenbaum Fam-

Polskiej, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem za

ily Foundation. He was awarded the Commander’s

Warszawę 1939-1945, a także Złotym Medalem

Cross of the Polish Order of Merit, the Oświęcim

Opiekuna Pamięci Narodowej.

Cross, the Medal for Warsaw in 1939-1945, and
the Gold Medal for the Protector of Places of
National Remembrance.
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viiI.
Patrioci
i działacze
niepodległościowi
Patriots and
independence
activists
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Jerzy Henryk (Bützow) Butzau (ok. 1740-1771).
Hajduk królewski, pochodzący z Meklemburgii,
który podczas zamachu konfederatów barskich

Jerzy Henryk (Bützow) Butzau (around 1740-1771).

na Stanisława Augusta, 3 listopada 1771 r., uratował

Royal Haiduk, who originated from Mecklenburg; dur-

monarchę od śmierci. Incydent miał miejsce przy

ing the coup of the Bar Confederates on Stanisław

ul. Miodowej. Wiernemu słudze król ufundował

August on November 3, 1771, he saved the monarch

nagrobek na nieistniejącym już Cmentarzu E-A

from death. The incident took place at Miodowa St.

przy ul. Karmelickiej. W 1822 r. fundusz wieczysty

The king founded his faithful servant a tombstone

na rzecz ochrony tego pomnika złożyła Teresa

on the now non-existent E-A Cemetery at Karmel-

z Poniatowskich de Talleyrand, siostra ks. Józefa.

icka St. In 1822, a perpetual fund for the protection

Monument zniknął z terenu sąsiedztwa Szpitala

of this monument was taken by Teresa of Ponia-

Ewangelickiego, w nieznanych okolicznościach,

towscy de Talleyrand, sister of Ft Joseph. The mon-

już po 1945 r. Grób aktualnie nie istnieje.

ument disappeared from the vicinity of the Evangelical Hospital, in unknown circumstances, after 1945.

Berek (Berko) Joselewicz (Josielewicz)

The grave currently does not exist.

(1764 lub 1765-1809). Oficer Wojska Polskiego
żydowskiego pochodzenia; członek lóż masońskich.

Berek (Berko) Joselewicz (Josielewicz) (1764 or

Za młodu parał się kupiectwem, handlem końmi

1765-1809). An officer of the Polish Army of Jewish

na Pradze, a także zaopatrywał wojsko w paszę.

origin; member of masonic lodges. During his youth

Po wybuchu powstania kościuszkowskiego utwo-

he dealt with merchantability, trade of horses in Pra-

rzył żydowski pułk lekkokonny, a Kościuszko mia-

ga, and supplied the army with fodder. After the

nował go jego pułkownikiem. W czasie obrony

outbreak of the Kościuszko Uprising, he created

Pragi w 1794 r. ludność żydowska pod jego wodzą

a Jewish light-cavalry regiment, and Kościuszko

ofiarnie walczyła – niestety, większość żołnierzy,

appointed him a colonel. During the defense of

jak i mieszkańców Pragi, zginęła w rzezi, którą urzą-

Praga in 1794, the Jewish population led a sacrifi-

dzili Rosjanie. Po upadku powstania wyemigrował

cial fight under his leadership – unfortunately, most

do Lwowa, a stamtąd do Włoch, gdzie jako legioni-

of the soldiers, as well as the inhabitants of Praga,

sta służył u boku H. Dąbrowskiego. W 1807 r. wstą-

died in the slaughter, which the Russians organized.

pił do armii Księstwa Warszawskiego i brał udział

After the fall of the uprising, he emigrated to Lviv,

w wielu walkach, za co odznaczony został Krzyżem

and from there to Italy, where he served as a le-

Virtuti Militari. Zginął, walcząc pod Kockiem.

gionnaire alongside H. Dąbrowski. In 1807, he joined

Jest patronem ulicy na Pradze Południe.

the army of the Duchy of Warsaw and took part in
many battles, for which he was awarded the Virtuti

Maurycy Hauke (1775-1830) – generał WP,

Militari Cross. He died, fighting under Kock. He is

uczestnik wojny polsko-rosyjskiej (1792 r.). Pocho-

the patron of the Praga South street.

dził z holenderskiej rodziny, której pierwotna
wersja nazwiska brzmiała de Haacken, względnie

Maurycy Hauke (1775-1830) – General of the Polish

Van der Haacken. Do Polski jako pierwszy przybył

Army, participant of the Polish-Russian war (1792).

z Moguncji jego ojciec Fryderyk Karol Emanuel,

He came from a Dutch family whose original name

który został profesorem Liceum Warszawskiego,

was de Haacken or Van der Haacken. Father Frederic

zająwszy miejsce M. Chopina (ojca Fryderyka).

Karol Emanuel came to Poland from Mainz; he be-

Awans na podpułkownika otrzymał w powstaniu

came a professor at the Warsaw Lyceum, taking

kościuszkowskim. Przedostawszy się do Włoch,

the place of M. Chopin (father of Fryderyk). He was

walczył w Legionach pod wodzą H. Dąbrowskiego

promoted to lieutenant colonel in the Kościuszko

i dosłużył się stopnia generała brygady (1807 r.).

Uprising. Having made his way to Italy, he fought

W 1813 r. opowiedział się po stronie Aleksandra I

in the Legions under the leadership of H. Dąbrowski

– nagrodzony został stopniem generała broni

and became brigadier general (1807). In 1813, he

Królestwa Polskiego (1826 r.), a w 1829 r. tytułem

took the side of Aleksander I – he was awarded

hrabiowskim. Za swe związki z Rosją został zastrze-

the rank of general of the branch of the Kingdom

lony po wybuchu powstania listopadowego. Żonaty

of Poland (1826), and in 1829 with a count title. For his

z Zofią Lafontaine, córką naczelnego lekarza WP.

links with Russia, he was shot after the outbreak of
the November Uprising. Married to Zofia Lafontaine,
daughter of the head doctor of the Polish Army.
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Okładka nut marszu „Berek Joselewicz” kompozycji Arona Zamsztejgmana. Rok 1925.
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
Music sheet binder for a march “Berek Joselewicz” by Aron Zamsztejgman. 1925.
From the collections of the Jagiellonian Library.
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Paweł Boretti (1797-1831) – podporucznik 20. pułku
piechoty Wojska Polskiego. Do Warszawy przybył
z Włoch. Podjął tu studia na Wydziale Nauk i Sztuk

Paweł Boretti (1797-1831) – second lieutenant of the

Pięknych Królewskiego Uniwersytetu Warszaw-

20th Infantry Regiment of the Polish Army. He came

skiego. Uczestniczył w powstaniu listopadowym,

to Warsaw from Italy. He studied at the Faculty of

poległ w bitwie pod Olszynką Grochowską.

Sciences and Fine Arts at the Royal University of
Warsaw. He participated in the November Uprising,

Karol Levittoux (ok. 1820-1841). Działacz młodzie-

he died in the battle of Olszynka Grochowska.

żowy francuskiego pochodzenia, patriota nie wahający się poświęcić życia za przybraną ojczyznę.

Karol Levittoux (around 1820-1841). A youth activist

Uczeń gimnazjum w Łukowie, a następnie w War-

of French descent, a patriot who did not hesitate to

szawie. Był założycielem młodzieżowej, patrio-

sacrifice his life for his adopted homeland. A student

tycznej organizacji spiskowej, a także organiza-

of the gymnasium in Łuków, and then in Warsaw.

torem strajku szkolnego. Aresztowany i osadzony

He was the founder of a youth, patriotic conspiracy

w Cytadeli, gdzie, perfidnie torturowany, spalił się

organization as well as the organizer of a school

żywcem w celi, nie chcąc wydać kolegów z organi-

strike. He was arrested and imprisoned in the Citadel,

zacji. Jego patriotyczna postawa zainspirowała

where, terribly tortured, he burned alive in the cell,

poetów: m.in. C. K. Norwida i W. Syrokomlę,

not wanting to turn in his colleagues in the organi-

a P. Gintrowski śpiewał piosenkę do utworu

zation. His patriotic attitude inspired poets:

J. Czecha. Karol Levittoux pochowany został na

C. K. Norwid and W. Syrokomla, and P. Gintrowski

Powązkach. Jest patronem ulicy na Żoliborzu,

performed a song to a piece by J. Czech. Karol

na terenie Cytadeli.

Levittoux was buried at Powązki. He is a patron
of the street in Żoliborz, within the Citadel.

Karol Jan (Fischer) Fiszer (1767-1843). Audytor
dywizyjny Wojska Polskiego, major. Pochodził

Karol Jan (Fischer) Fiszer (1767-1843). Divisional

z Niemiec. Uczestnik walk w insurekcji kościusz-

auditor of the Polish Army, major. He came from

kowskiej, nagrodzony przez naczelnika złotym

Germany. Participant of struggles in the Kościuszko

pierścieniem z napisem: „Ojczyzna swemu

Insurrection, awarded by the governor with a golden

obrońcy”; członek loży masońskiej. Był bratem

ring with an inscription: “Fatherland to its defender”;

Stanisława Fiszera (1769-1812), generała WP

member of the masonic lodge. He was the brother

– w 1794 r. adiutanta T. Kościuszki, szefa sztabu

of Stanisław Fiszer (1769-1812), general of the Polish

głównego Wojsk Księstwa Warszawskiego

Army – in 1794, the adjutant of T. Kościuszko, chief

– poległego podczas kampanii napoleońskiej.

of staff of the main army of the Duchy of Warsaw

Pochowany został na Cm. E-R.

– killed during the Napoleonic campaign. Buried
at the E-R Cemetery.

Jan Jerzy Lepigé (1788-1849) – pułkownik artylerii
Wojska Polskiego, francuskiego pochodzenia.

Jan Jerzy Lepigé (1788-1849) – colonel of artillery

Uczestnik kampanii 1809, 1812 i 1813 r., dwukrotnie

of the Polish Army, of French origin. Participant of

ranny w bitwie pod Raszynem, odznaczony Krzy-

a campaign in 1809, 1812 and 1813, twice wounded

żem Legii Honorowej i Krzyżem Virtuti Militari.

at the Battle of Raszyn, decorated with the Cross of

Nazwisko jego zostało umieszczone na sklepie-

the Legion of Honor and the Cross of Virtuti Militari.

niu Łuku Triumfalnego w Paryżu obok nazwisk

His surname was placed at the vault of the Trium-

generałów: H. Dąbrowskiego, J. Zajączka i księcia

phal Arch in Paris next to the surnames of generals:

J. Poniatowskiego. Spoczął na Cm. E-A.

H. Dąbrowski, J. Zajączek and Prince J. Poniatowski.
He is buried at the E-A Cemetery.

Józef Zachariasz Bem (1794-1850) – generał
artylerii wojska polskiego i węgierskiego. Pionier

Józef Zachariasz Bem (1794-1850) – general of ar-

techniki rakiet bojowych. Bohater walk narodowo-

tillery of the Polish and Hungarian army. Pioneer of

-wyzwoleńczych pod Ostrołęką, dowódca obrony

combat rocket technology. A hero of nationalist liber-

Warszawy w powstaniu listopadowym 1830/31

ation fights near Ostrołęka, commander of Warsaw's

roku, ale i rewolucji węgierskiej 1848/49 roku,

defense in the November Uprising of 1830/31 and of
the Hungarian Revolution of 1848/49, where he was
appointed the commander-in-chief of this country.
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gdzie otrzymał nominację na naczelnego wodza
tego kraju. Członek narodowej loży wolnomularskiej. Od 1819 r. pracował nad ulepszeniem

A member of the national Masonic lodge. From 1819

rakiety bojowej, wynalezionej przez angielskiego

he worked on improving a combat rocket invented

inż. Congreve’a. Na emigracji we Francji, stronnik

by the English engineer. Congreve. During emigration

A. Czartoryskiego i członek Związku Jedności

in France, supporter of A. Czartoryski and member

Narodowej. W 1848 r. dowódca obrony objętego

of the Association for National Unity. In 1848, the com-

rewolucją Wiednia. Po klęsce powstania węgier-

mander of defense of Vienna, which was covered

skiego wyemigrował do Turcji, gdzie służył

by the revolution. After the defeat of the Hungarian

w tamtejszej armii pod nazwiskiem Murat–Basza.

uprising, he emigrated to Turkey, where he served

Zmarł w Aleppo (Syria), a jego pogrzeb odbył się

in the local army under the name of Murat-Basza.

zgodnie z ceremoniałem muzułmańskim. Jego

He died in Aleppo (Syria), and his funeral took place

drugą żoną była Marianna Ostafińska. W 1929 r.

in accordance with the Muslim ceremonies. His

prochy przywieziono do Polski i pochowano

second wife was Marianna Ostafińska. In 1929, his

w mauzoleum wzniesionym w rodzinnym Tarnowie.

ashes were brought to Poland and buried in a mau-

Jest patronem ulicy na Czystem, w dzielnicy Wola.

soleum erected in hometown – Tarnów. He is the
patron of the street on Czyste, in the Wola district.

Jakub Stanisław Otto (1794-1850). Oficer Wojska
Polskiego, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej,

Jakub Stanisław Otto (1794-1850). An officer of the

walk Legionów Dąbrowskiego oraz kampanii

Polish Army, a participant in the Kościuszko Insur-

napoleońskiej 1812 r. Od 1818 r. był artylerzystą

rection, the battles of the Dąbrowski Legions and

i pirotechnikiem Dyrekcji Fabryki Pocisków, a także

the Napoleonic campaign of 1812. From 1818, he

autorem podręczników artylerii. Pochowany został

was the gunner and pyrotechnician of the Factory of

na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Missiles, as well as the author of artillery textbooks.
Buried at the Evangelical Reformed Cemetery.

Władysław Leopold Maurycy Hauke (1812-1852).
Generał, uczestnik powstania listopadowego, za co

Władysław Leopold Maurycy Hauke (1812-1852).

został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari.

General, participant of the November Uprising, for

Wyjechał do Francji, podczas Wiosny Ludów 1848-

which he was awarded the Golden Cross of Virtuti

-1849 walczył w Legionie Polskim we Włoszech,

Militari. He left to France during the Spring of Na-

skąd wrócił do Francji i wyemigrował do USA.

tions of 1848-1849, fought in a Polish Legion in Italy,

Umarł w Nowym Orleanie. Jego trzy córki: Zofia

from where he returned to France and emigrated to

została pisarką dla dzieci, druga Julia, poślubiwszy

the USA. He died in New Orleans. His three daugh-

ks. heskiego Aleksandra, stała się założycielką rodu

ters: Zofia became a writer for children, the second

Battenberg. To morganatyczne małżeństwo bez

Julia, married to Ft Alexander of Hessian, became

prawa dziedziczenia tronu Hesji, dało początek

the founder of the Battenberg family. This morganat-

linii, której potomkowie znaleźli się na kilku tronach

ic marriage, without the right to inherit the Hesja

europejskich. Znamienitym przedstawicielem rodu

throne, gave birth to a line whose descendants

był Józef Ludwik Hauke-Bosak (1834-1871), generał,

found themselves on several European thrones.

przywódca powstania styczniowego.

A prominent representative of the family was Józef
Ludwik Hauke-Bosak (1834-1871), general, leader

Joachim Lelewel (1786-1861) – historyk, polityk,

of the January Uprising.

działacz demokratyczny. Wnuk Henryka – lekarza
nadwornego Augusta III, przybyłego z Prus Książę-

Joachim Lelewel (1786-1861) – historian, politician,

cych, występującego pod nazwiskiem de Löven-

democratic activist. Grandson of Henryk – a court

sprung Lölhoeffel. Profesor uniwersytetów w Wilnie

physician of August III, who arrived from the Duchy

i Warszawie, a w czasie powstania listopadowego

of Prussia, performing under the surname de Löven-

członek Rządu Narodowego i prezes Towarzystwa

sprung Lölhoeffel. A professor of universities in Vil-

Patriotycznego. Od 1833 r. mieszkał w Brukseli kieru-

nius and Warsaw, and at the time of the November

jąc polskimi organizacjami demokratycznymi, a od

Uprising, member of the National Government and

1837 r. przewodził Zjednoczeniu Emigracji Polskiej.

chairman of the National Patriotic Association. Since
1833, he lived in Brussels, leading Polish democratic
organizations, and since 1837, he was a leader of
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Generał Józef Bem jako Murat-Basza.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
General Józef Bem as Murat-Basza.
From the National Digital Archives collection.

Joachim Lelewel.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Joachim Lelewel.
From the National Digital Archives collection.
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Od 1847 r. członek i wiceprezes Międzynarodowego Towarzystwa Demokratycznego. Jako historyk
wydał drukiem „Dzieje Polski potocznym sposobem

the Polish Emigration Association. From 1847, a mem-

opowiedziane”, „Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej”.

ber and vice-president of the International Dem-

Był również autorem szeregu opracowań z dzie-

ocrat Union. As a historian, he published ”Dzieje

dziny geografii historycznej, numizmatyki, nauk

Polski potocznym sposobem opowiedziane”,

pomocniczych historii, prawa, dziejów kultury,

“Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej”. He was also

piśmiennictwa, bibliotekoznawstwa, bibliografii,

an author of a number of studies in the field of his-

polityki i obyczajów. Ma swoją ulicę na Żoliborzu.

torical geography, numismatics, auxiliary sciences
of history, law, the history of culture, literature,

Romuald Traugutt (1826-1864) – oficer carski

librarianship, bibliography, politics and customs.

niemieckiego pochodzenia. Uczestnik kampanii

He has his street in Żoliborz.

węgierskiej 1848-1849 i wojny krymskiej w latach
1853-1856. W 1862 r. wystąpił ze służby wojskowej

Romuald Traugutt (1826-1864) – tsarist officer of

w stopniu podpułkownika i włączył się w działania

German descent. Participant of the Hungarian cam-

konspiracyjne poprzedzające wybuch powstania

paign of 1848-1849 and the Crimean War in 1853-

1863 r. – od maja był dowódcą oddziału wojsko-

-1856. In 1862, he left military service with a Lieu-

wego na Podlasiu, stoczył zwycięskie bitwy pod

tenant-Colonel degree and took part in conspira-

Horkami i Bielinką. Od 26.07.1863 r. działał w Warsza-

tional activities, which preceded the outbreak of the

wie, gdzie 14 sierpnia otrzymał nominację na gene-

uprising in 1863 – since May, he was commander of

rała. Po upadku rządu „Czerwonych” – 17.10.1863 r.

the military division in Podlasie, be fought winning

objął dyktaturę powstania, a 27.12.1863 roku

battles at Horki and Bielinka. From July 26th, 1863,

wydał dekrety w sprawie realizacji powstańczego

he was active in Warsaw, where on August 14, he

uwłaszczenia chłopów (zrealizował reorganizację

received a nomination for general. After the fall of

armii powstańczej). 11.04.1864 r. został aresztowany

the “Czerwoni” government – on October 17, 1863,

w swym konspiracyjnym mieszkaniu przy ulicy

he took over the dictatorship of the uprising, and

Smolnej, a 5 sierpnia 1864 r. stracony na stokach

on December 27, 1863, he issued decrees regarding

Cytadeli Warszawskiej. W stolicy Polski uczczony

the implementation of the Abolition of serfdom

potrójnie: ulicą w Śródmieściu, parkiem swego

(he reorganized the rebel army). April 11, 1864 he

nazwiska i nazwą fortu u wylotu ul. Zakroczymskiej.

was arrested in his conspirational flat at Smolna
Street, and on August 5, 1864, he was executed on

Aleksander Hoźmian-Mirza Sulkiewicz,

the slopes of the Warsaw Citadel. Honored three

ps. Czarny Michał (1867-1916). Działacz niepod-

times in the capital of Poland: with a street in Śród-

ległościowy i socjalista. Muzułmanin tatarskiego

mieście, a park bearing his name and the name

pochodzenia, urodzony w Skirsobolach Tatarskich

of the fort at the end of Zakroczymska Street.

na Suwalszczyźnie, a naukę pobierał w Konstantynopolu (d. Stambule). Z socjalistami zetknął się

Aleksander Hoźmian-Mirza Sulkiewicz, alias Czar-

w Wilnie i bardzo szybko stał się aktywnym

ny Michał (1867-1916). Independence activist and

uczestnikiem ruchu wyzwoleńczego. W roku 1892

socialist. Muslim of Tatar origin, born in Skirsobole

w Paryżu wziął udział w tworzeniu Związku Zagra-

Tatarskie in the Suwałki region; he received his edu-

nicznego Socjalistów Polskich, przedostał się do

cation in Constantinople (former Istanbul). He came

kraju i zaczął współtworzyć wileńskie grupy PPS.

into contact with socialists in Vilnius and very quickly

W połowie 1893 r. uczestniczył w naradzie wspólnie

became an active participant in the liberation move-

ze Stefanem Bielakiem (1868-1907), również

ment. In 1892 in Paris, he took part in creating the For-

Tatarem i muzułmaninem, Józefem Piłsudskim,

eign Union of Polish Socialists, he got to the country

Stanisławem Wojciechowskim (późniejszym prezy-

and began cocreating Vilnius PPR groups. In the

dentem Polski w latach 1922-1926) i Ludwikiem

middle of 1893 he participated in the council together

Zajkowskim, co zostało uznane za I Zjazd Polskiej

with S. Bielak (1868-1907), also Tatar and Muslim, J. Pił-

Partii Socjalistycznej. Pracując jako urzędnik celny

sudski, S. Wojciechowski (later president of Poland

w okręgu Marianpolskim, przemycał do okupowa-

in 1922-1926) and L. Zajkowski, which was consid-

nego przez zaborców kraju nielegalną literaturę.

ered the First Congress of the Polish Socialist Party.
Working as a customs official in the Marianpolski
county, he smuggled illegal literature to the country
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Romuald Traugutt na fotografii z roku 1863.
Ze zbiorów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
Romuald Traugutt on a photography from 1863.
From the collection of the Public Library
of the Capital City of Warsaw
- Main Library of the Mazowieckie Voivodeship.

Aleksander Hoźmian-Mirza Sulkiewicz.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Aleksander Hoźmian-Mirza Sulkiewicz.
From the National Digital Archives collection.
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Ignacy Boerner (pierwszy od lewej) podczas powitania J. Piłsudskiego
na Dworcu Wileńskim w Warszawie, 12 grudnia 1916 roku.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Ignacy Boerner (first on the left) during the greeting of J. Piłsudski
at the Wilenski Railway Station in Warsaw on December 12, 1916.
From the National Digital Archives collection.

Ignacy Boerner – minister poczt i telegrafów (stoi trzeci od lewej) wraz z członkami
rządu premiera Walerego Sławka z wizytą u prezydenta RP Ignacego Mościckiego
w dniu utworzenia gabinetu. 29 marca 1930 roku.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Ignacy Boerner – the minister of posts and telegraphs (standing third on the left)
with members of the government of Prime Minister Valery Sławek during a visit to
the President of the Republic of Poland Ignacy Mościcki on the day the office was formed.
March 29, 1930. From the National Digital Archives collection.
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Oddany współpracownik i przyjaciel Piłsudskiego
– w 1900 r. zorganizował jego ucieczkę ze szpitala
w Petersburgu, w którym ten przebywał, symulując

occupied by partitioning powers. A devoted collab-

chorobę psychiczną. Po wybuchu I wojny zacią-

orator and friend of Piłsudski – in 1900 he organ-

gnął się do Legionów Polskich i został oddelego-

ized his escape from the hospital in St. Petersburg,

wany przez Piłsudskiego do Warszawy, do działania

in which he stayed, simulating mental illness. After

w ramach warszawskiej struktury POW (Polskiej

the outbreak of the WW I, he enlisted in the Polish

Organizacji Wojskowej). Brał udział w walkach

Legions and was delegated by Piłsudski to Warsaw

Legionów Polskich jako żołnierz w stopniu sierżan-

to act within the framework of the Warsaw POW

ta, zginął w bitwie pod Sitowiczami 18.09.1916 r.

(Polish Military Organization). He took part in the bat-

Jego prochy zostały sprowadzone do kraju w 1935 r.

tles of Polish Legions as a soldier with a sergeant

W trakcie trwania uroczystości pogrzebowych przy

degree, he died in the battle of Sitowicze on Septem-

Grobie Nieznanego Żołnierza, z udziałem m.in.

ber 18, 1916. His ashes were brought to the country

premiera, marszałków sejmu i senatu, muftiego

in 1935. During the funeral ceremony at the Tomb

i imamów gmin muzułmańskich, generał Edward

of the Unknown Soldier, with the participation of,

Rydz-Śmigły – Generalny Inspektor Sił Zbrojnych

among others the Prime Minister, Speakers of the

– przyznał Sulkiewiczowi pośmiertnie krzyż Virtuti

Sejm and the Senate, Mufti and Imams of Muslim

Militari. Grób-mauzoleum z symbolem islamu

communities, Gen. E. Rydz-Śmigły – General Inspec-

– półksiężycem – znajduje się na Cmentarzu

tor of the Armed Forces – Sulkiewicz was posthu-

Wojskowym na Powązkach. Jego postać upamięt-

mously admitted the Virtuti Militari cross. The grave-

nia jedna z ulic przy Belwederze.

-mausoleum with the symbol of Islam – a crescent
– is located at the Powązki Military Cemetery. Com-

Karol Gerhardt (ok. 1844-1924) – agronom pocho-

memorated by one of the streets near the Belvedere.

dzący z Niemiec. Uczestnik powstania 1863 roku
w oddziale „Kruka”. Jego towarzyszem broni był

Karol Gerhardt (around 1844-1924) – agronomist

ówczesny student Szkoły Głównej – Aleksander

from Germany. Participant of the 1863 uprising in

Głowacki, późniejszy pisarz tworzący pod pseudo-

the “Kruk” branch. His companion was student of

nimem Bolesław Prus. Pochowany został na

the Main School of that time – Aleksander Głowacki,

Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

later a writer under the pseudonym Bolesław Prus.
Buried at the E-A Cemetery.

Ignacy Boerner (1875-1933) – inżynier politechniki
w Darmstadt, płk WP. Jego dziadek przybył najpraw-

Ignacy Boerner (1875-1933) – Polytechnic engineer

dopodobniej z Saksonii po III rozbiorze Polski,

in Darmstadt, Colonel of the Polish Army. His grand-

a ojciec był pastorem ewang.-augsb. walczącym

father probably came from Saxony after the Third Par-

w powstaniu styczniowym. W młodości działacz

tition of Poland, and his father was an Evangelical-

PPS. W 1914 r. z pierwszą kompanią kadrową wy-

-Augsburg pastor fighting in the January Uprising.

ruszył na front – internowany w obozie jenieckim

A PPS activist in his youth. In 1914, he set out with

w Beniaminowie, a po zwolnieniu – szef oddziału

the first staff company to the front – he was interned

wywiadowczego Komendy Naczelnej POW.

in a prisoner-of-war camp in Beniaminów, and after

Po powrocie Piłsudskiego z Magdeburga objął

his release – the head of the intelligence department

funkcję jego męża zaufania przy niemieckiej

of the POW Supreme Headquarters. Upon Piłsud-

Radzie Żołnierskiej. W końcowej fazie I wojny, jako

ski's return from Magdeburg, he took over the func-

polski delegat przy w/w radzie, przyczynił się do

tion of his person of trust in the German Soldier

bezkrwawego rozbrojenia Niemców i ich ewaku-

Council. In the ending phase of WW I, as a Polish del-

acji z Warszawy. Po wojnie pracował w Inspekto-

egate by the abovementioned council, he contributed

racie Armii, a podczas wojny polsko-bolszewickiej

to a bloodless disarmament of Germans and their

pełnił rozmaite funkcje w sztabach wojskowych.

evacuation from Warsaw. After the war, he worked

W latach 1923-1924 został attachè wojskowym

in the Army Inspectorate and performed various

w Moskwie, a po powrocie wstąpił do Wyższej

functions in the military staffs during the Polish-

Szkoły Wojskowej i z dyplomem oficera sztabu

-Bolshevik war. In the years 1923-1924 he became

generalnego został szefem wydziału wojskowego

a military attaché in Moscow, and after returning he
joined the Military Academy and with the diploma
of the general staff officer he became head of
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w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, w randze pułkownika. Minister poczt i telegrafów II RP. Twórca
kolonii Boernerowo. Pochowany na Cmentarzu

the military department in the Ministry of Industry

Wojskowym na Powązkach.

and Trade, with a colonel rank. Minister of posters and

Gustaw Orlicz-Dreszer (1889-1936). Generał WP,

ernerowo colony. Buried in the Powązki Military Cem.

telegraphs of the II Polish Republic. Creator of the Bosyn adwokata pochodzącego z niemieckiej rodziny.
Ukończywszy liceum w Częstochowie podjął

Gustaw Orlicz-Dreszer (1889-1936). General of the

studia na wydziale prawa UW, skąd przeniósł się

Polish Army, son of a lawyer from a German family.

do Szkoły Handlowej w Leodium (Belgia), a następ-

After graduating from a high school in Częstochowa,

nie do Akademii Eksportowej w Hawrze (Francja).

he began studying at the Faculty of Law of the UW

Powołany do armii rosyjskiej, jako podporucznik

from where he moved to the School of Commerce

rezerwy kawalerii, zdezerterował z całym szwa-

in Leodium (Belgium), and then to the Export Acade-

dronem i przeszedł do Strzelców Józefa Piłsud-

my in Le Havre (France). Appointed to the Russian

skiego. Walczył w 1 pułku ułanów I Brygady

army, as a second lieutenant in the cavalry reserve,

Legionów. Internowany w Szczypiornie, potem

he deserted with the entire squadron and went to

kolejno w Havelbergu, Rastadt i Werl. Komendant

Piłsudskis’ Strzelcy. He fought in the 1st Uhlan Regi-

okręgu WP w Chełmie (1918 r.). W wojnie polsko-

ment of the First Brigade of Polish Legions. Interned

-bolszewickiej d-ca 1. Pułku Szwoleżerów, a później

in Szczypiorno, then in Havelberg, Rastadt and Werl.

IV Brygady i w końcu Dywizji Jazdy. Podczas za-

Commander of the district of the Polish Army in

machu majowego przewodził wojskom zbunto-

Chełm (1918). During the Polish-Bolshevik war com-

wanym, którymi dowodził płk J. Beck. W latach

mander of the 1st Regiment of Szwoleżerzy, then the

1930-1936 był inspektorem armii oraz prezesem

4th Brigade and finally the Cavalry Division. During

ZG Ligi Morskiej i Kolonialnej. Od kwietnia 1936 r.

the May Coup he was leader of the rebel forces,

pierwszy w II RP inspektor lotnictwa. Dwukrotnie

led by Col. J. Beck. In the years 1930-1936 he was

żonaty. Zginął w katastrofie samolotu RWD-9

an inspector of the army and the president of main

pod Orłowem. Jego nazwiskiem nazwano park

board of the Maritime and Colonial League. From

na Mokotowie.

April 1936, he was the first aviation inspector in the
Second Polish Republic. Married twice. He died in

Franciszek Kleeberg (1888-1941) – generał WP.

a crash of the RWD-9 plane near Orłowo. A park in

Według rodzinnego przekazu Kleebergowie

Mokotów is named after him.

wywodzili się od szwedzkiego żołnierza, który
wtargnął z wrogim wojskiem do Polski i tu pozostał.

Franciszek Kleeberg (1888-1941) – General of the

W kampanii wrześniowej 1939 r. był dowódcą

Polish Army. According to the family story, the Klee-

samodzielnej grupy operacyjnej „Polesie”.

bergs came from a Swedish soldier who invaded

Po walkach z Niemcami w rejonie Kobrynia

Poland with hostile troops and remained here. In the

jego oddziały przedzierające się do Warszawy

September campaign of 1939, he was commander

napotkały na silne zgrupowanie wojsk nieprzy-

of the independent operational group “Polesie”. After

jacielskich i w dniach 2-5 października stoczyły

battles with the Germans in the area of Kobryń,

bitwę nad Wieprzem w rejonie Kocka i Woli Gułow-

his troops that fought for Warsaw encountered

skiej. Z powodu wyczerpania amunicji złożyły broń

a strong grouping of enemy troops and on October

6.10.1939 r., co stanowiło zakończenie kampanii

2-5, they fought near Wieprz in the area of Kock and

polsko-niemieckiej. Zmarł w obozie jenieckim

Wola Gułowska. Due to the exhaustion of ammu-

Königstein pod Dreznem. Ma swoją ulicę na

nition, they laid down their weapons on October 6,

Boernerowie.

1939, which was the end of the Polish-German campaign. He died in a prisoner camp Königstein near

Mordechaj Anielewicz, ps. Aniołek (1919-1943).

Dresden. He has his street in Boernerowo.

Naukę pobierał w prywatnym, hebrajskim, męskim
Gimnazjum Towarzystwa „Laor” („Ku światłu”), które

Mordechaj Anielewicz, alias Aniołek (1919-1943).

mieściło się przy ul. Nalewki pod numerem 2 a.

He was educated in the private, Hebrew, male

Był wyróżniającym się uczniem, o czym świadczyć

Gymnasium of the Laor Society (“Ku światłu”),
which was located on Nalewki Street at number 2a.
He was a distinguished student, as evidenced by
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Gustaw Orlicz-Dreszer (z prawej) na moście Poniatowskiego w rozmowie
z Józefem Piłsuskim i prezydentem Stanisławem Wojciechowskim.
Początek wydarzeń majowych 1926 r. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Gustaw Orlicz-Dreszer (on the right) on the Poniatowski bridge
talking to Józef Piłsuski and President Stanisław Wojciechowski.
Beginning of the May 1926 events. From the collection of R. Chwiszczuk.

Wykładowcy Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie (od lewej): komendant Wyższej Szkoły
Wojennej – płk Louis Faury, płk Franciszek Kleeberg i mjr Pillegand.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Lecturers of the Military Academy in Warsaw (from the left): commander of the Military Academy
– Col. Louis Faury, Col. Franciszek Kleeberg and Maj. Pillegand.
From the National Digital Archives collection.
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może zwolnienie go i jego rodziców – Abrama
i Cyrli z domu Zandram – z czesnego. Od 1933 r.
zaangażowany w działalność młodzieżówek, m.in.:

the exemption of him and his parents – Abram and

„Ha-Szomer Ha Cair” (lewicowo-syjonistyczna

Cyrli née Zandram – from school fees. Since 1933,

organizacja skautowa) – organizator samoobrony

he was engaged in the activity of youth organiza-

przeciwko antysemickim akcjom ONR. Na początku

tions, among other things: “Ha-Szomer Ha Cair”

okupacji niemieckiej kontynuował swoją działalność

(left-Zionist scouting organization) – inter alia self-

w Komendzie Naczelnej Ha-Szomer Ha Cair, a tak-

-defense organizer against anti-Semitic actions of

że był instruktorem w kibucu przy ulicy Nalewki 23

the ONR. At the beginning of German occupation,

W getcie, w marcu 1942 r., zaczął współorganizować

he continued his activity in the Supreme Headquar-

Żydowski Blok Antyfaszystowski (który działał

ters of Ha-Szomer Ha Cair, and was also an instructor

również w innych gettach). Dzięki kontaktom z pol-

in kibbutz at Nalewki 23 Street. He began co-orga-

skim harcerstwem przemieszczał się pomiędzy

nizing a Jewish Anti-Fascist Bloc in the ghetto in

gettami i współorganizował w nich ruchy samo-

March 1942 (which also operated in other ghettos).

obrony. Od października 1942 r. był komendantem

Thanks to contacts with Polish scouting, he moved

Żydowskiej Organizacji Bojowej. W dniach 18-21

between ghettos and co-organized self-defense

stycznia 1942 r. kierował pierwszą zbrojną samo-

movements. Since October 1942, he was a comman-

obroną w getcie, dzięki której Niemcy przerwali

der of the Jewish Combat Organization. Between

deportację mieszkańców getta do komór gazo-

January 18-21, 1942, he led the first armed self-

wych. 19 kwietnia stanął na czele powstania

-defense in the ghetto, thanks to which the Germans

w getcie. Zginął 8 maja, wraz z innymi członkami

interrupted deportation of ghetto citizens to gas

ŻOB, w bunkrze, który mieścił się w piwnicach

chambers. On April 19, he led the ghetto uprising.

domu przy ul. Miłej 18. Z rozkazu Komendy Głównej

He died on May 8, with other Jewish Combat

Armii Krajowej z dnia 25 lipca 1944 r. został po-

Organization members in a bunker, located in

śmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

a basement of a house at Miła 18 Street. Upon the

Jedna z głównych ulic Muranowa (przed wojną

order of the Main Headquarters of the Home Army,

Gęsia) nosi jego nazwisko.

on July 25, 1944, he was posthumously awarded
the Cross of Valor. One of the main streets of Mura-

Roger Barlet, ps. Rożek (1914-1944). Żołnierz

nów (before the war – Gęsia street) bears his name.

francuski wcielony do Wehrmachtu, z którego
zdezerterował i przystąpił do Powstania Warszaw-

Roger Barlet, alias Rożek (1914-1944). A French sol-

skiego po stronie polskiej. Walczył w III plutonie

dier incorporated into Wehrmacht, from where he fled

„Felek” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”

and joined the Warsaw Uprising on the Polish side.

Zgrupowania AK „Radosław”. Kapral. Zginął w ostat-

He fought in the third platoon of “Felek” of the 2nd

nich dniach sierpnia w obronie Starego Miasta.

company “Rudy” in the “Zośka” battalion of the Home
Army group “Radosław”. Corporal. He died during the

Juliusz Karol Wilhelm Rómmel (1881-1967).

last days of August in the defense of the Old Town.

Generał brygady WP, baron inflancki. W latach
1928-1939 był inspektorem armii, a we wrześniu

Juliusz Karol Wilhelm Rómmel (1881-1967). Briga-

1939 r. dowódcą armii „Łódź”, następnie „Warszawa”.

dier General of the Polish Army, Livonian Baron.

Opublikował wspomnienia „Za Honor i Ojczyznę”.

In the years 1928-1939, he was an inspector of the

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powąz-

army, and in Sept. 1939 he was the commander of the

kach. Jego bratem był Karol (1890-1967), ppłk WP,

army “Łódź”, then “Warsaw”. He published his mem-

reprezentant Polski i jeden z pierwszych polskich

ories “Za Honor i Ojczyznę”. Buried in the Powązki

olimpijczyków w zawodach jeździeckich.

Military Cemetery. His brother was Karol (1890-1967),
Lt. Col. of the Polish Army, representative of Poland

Mirosław Iringh, ps. Stanko (1914-1985). Przed 1939 r.

and one of the first Polish Olympians in riding sports.

dziennikarz, a w Powstaniu Warszawskim podporucznik – dowódca oddziału Słowaków 535. plu-

Mirosław Iringh, alias Stanko (1914-1985). Before 1939,

tonu AK, wchodzącego w skład 1. kompanii bata-

a journalist, and in the Warsaw Uprising, a second

lionu „Tur” Zgrupowania „Kryska” na Czerniakowie

lieutenant – commander of the Slovakian 535th AK
platoon, which was part of the first company of the
“Tur” battalion at the “Kryska” grouping in Czerniaków
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Odezwa generała Armii „Warszawa” do mieszkańców stolicy.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Appeal of the “Warszawa” Army general to the residents of the capital.
From the National Library collection.
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(pluton liczył 57 żołnierzy, w tym: 28 Słowaków,
3 Węgrów, 6 Gruzinów, 1 Czecha, 1 Ukraińca,
i 18 Polaków). W czasie trwania Powstania wykonał

(the platoon amounted to 57 soldiers, including:

wiele fotografii. Po wojnie represjonowany przez

28 Slovaks, 3 Hungarians, 6 Georgians, 1 Czech,

władze komunistyczne za działalność w AK;

1 Ukrainian and 18 Poles). He made many photo-

pracował jako dziennikarz i fotograf, m.in. w CAFie,

graphs during the uprising. After the war, he was

„Życiu Warszawy” i „Rzeczpospolitej”. Uhonoro-

repressed by the communist authorities for his activ-

wany następującymi odznaczeniami: Orderem VM

ity in AK; he worked as a journalist and photogra-

V klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia

pher, including in CAF, “Życie Warszawy” and “Rzec-

Polski i Krzyżem Walecznych.

zpospolita”. Honored with the following decorations:
Order Virtuti Militari Fifth Class, Officer Cross of the

Icchak Cukierman, ps. Antek (1915-1981).

Order of Polonia Restituta and the Chivalry Cross.

Działacz młodzieżówek syjonistycznych w Wilnie
i Warszawie. Pierwszy raz do Warszawy przyjechał

Icchak Cukierman, alias Antek (1915-1981). Activist of

w 1936 r., na polecenie swoich władz, i szkolił się

Zionist youth in Vilnius and Warsaw. The first time he

na przyszłego pioniera. Od 1940 r. ponownie

came to Warsaw was 1936, upon the order of his au-

znalazł się w stolicy z misją tworzenia żydowskiego

thorities, and he trained himself to be a future pio-

ruchu konspiracyjnego pod okupacją niemiecką.

neer. From 1940, he once again found himself in the

Był jednym z przywódców podziemnego życia

capital with the mission of creating a Jewish under-

w getcie. Współorganizował przerzut ludzi do

ground movement under German occupation. He

Palestyny przez punkt tranzytowy w Bardejowie

was one of the leaders of the ghetto underground

na Słowacji, podróżując po kraju na podstawie

life. He co-organized the transfer of people to Pal-

fałszywych papierów, wystawionych na nazwiska:

estine through a transit point in Bardejov, Slovakia,

A. Wilczyński, S. Bagniewski i W. Kimstaczas.

traveling around the country on the basis of false

Członek powstałego w marcu 1942 r. Bloku Antyfa-

papers issued under the names of: A. Wilczyński,

szystowskiego, a po rozpoczęciu tzw. Wielkiej Akcji

S. Bagniewski and W. Kimstaczas. A member of the

w getcie, w lipcu 1942 r. współzałożyciel i członek

Anti-fascist Bloc formed in March 1942, and after

sztabu Żydowskiej Organizacji Bojowej, która rozpo-

the start of the so-called Great Action in the ghetto,

częła zbrojną walkę z okupantem. Od stycznia do

in July 1942, co-founder and member of the staff

kwietnia 1943 r. dowodził jednym z trzech sektorów,

of the Jewish Combat Organization (ŻOB), which

na które było podzielone getto przez ŻOB. Z jego

began an armed struggle with the occupant. From

ramienia został oddelegowany na „stronę aryjską”

Jan. to Apr. 1943 he commanded one of the three

do nawiązania kontaktu z Armią Krajową. W czasie

sectors into which the ghetto was divided by ŻOB.

powstania w getcie był komendantem ŻOB po

From this branch, he was delegated to the “Aryan

aryjskiej stronie, a po jego upadku zorganizował

side” to establish contact with the Home Army.

przerzut kanałami pozostających przy życiu bojow-

During the uprising in the ghetto, he was a com-

ników. Dalej prowadził działalność konspiracyjną

mander of ŻOB on the Aryan side, and after its fall,

– redagował raporty wysyłane kanałami przerzuto-

he organized a transfer of soldiers who remained

wymi AK m.in. do Londynu. W Powstaniu Warszaw-

alive through canals. He continued to conduct under-

skim walczył na Starówce w plutonie ŻOB (był jego

ground activities – he edited reports sent by Home

dowódcą), III batalionie AL zgrupowania „Róg” Grupy

Army transfer channels, including to London. In the

„Północ” AK. Po jego upadku wyszedł z miasta wraz

Warsaw Uprising, he fought in the Old Town in the

z cywilami. Po wojnie próbował organizować ruch

ŻOB platoon (he was its commander), the 3rd AL

syjonistyczny wśród ocalałych z zagłady w kibucu

battalion of the “Róg” group of the “Północ” AK group.

przy ul. Poznańskiej 58. Z Polski wyemigrował

After its fall, he left the city with civilians. After the

w 1947 r. W 1961 r. był świadkiem w procesie zbrod-

war, he tried to organize a Zionist movement among

niarza hitlerowskiego Adolfa Eichmanna.

the survivors of the kibbutz at Poznańska 58 St.

Lubił ludzi. Nieswojo czuł się tylko wówczas,

He emigrated from Poland in 1947. In 1961,he was

gdy trzeba było strzelać. – tak po latach wspominał

a witness in the trial of the Nazi criminal A. Eichmann.

Antka Cukiermana jego przyjaciel z czasów walki

He liked people. He felt uncomfortable only when you

Marek Edelman.

had to shoot. – this is how his friend from the time
of battles, Marek Edelman recalled Cukierman after
many years.
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Charles Douw Van der Krap (1908-1995).
Zawodowy żołnierz, obywatel holenderski urodzony
na Jawie, w Holenderskich Indiach Wschodnich,

Charles Douw Van der Krap (1908-1995).

jako syn plantatora. W 1929 r. ukończył Królewski

A professional soldier, a Dutch citizen born in Java,

Instytut Marynarki w holenderskim Den Helder.

in the Dutch East Indies, as the son of a cultivator.

Brał udział w walkach o Rotterdam i został wzięty

In 1929 he graduated from the Royal Navy Institute

przez Niemców do niewoli, a po odmowie podpi-

in Dutch Den Helder. He took part in the battles for

sania deklaracji lojalności więziony był w oflagach,

Rotterdam and was taken prisoner by the Germans;

z których uciekał 14 razy! Ostatnim razem w 1943 r.

after refusing to sign a declaration of loyalty he was

– wspólnie z Frederikiem E. Kruiminkiem (później-

imprisoned in oflags, from where he escaped 14

szym admirałem) wydostali się podkopem z obozu

times! The last time in 1943 – together with Frederik

w Stanisławowie i przedostali do Warszawy, w której

E. Kruiminek (a later admiral) they escaped through

nawiązali współpracę z AK. Dzięki fałszywym

a tunnel from the camp in Stanisławów and reached

papierom, pozyskanym od holenderskich pracow-

Warsaw, where they began cooperation with the AK.

ników warszawskich zakładów Philipsa „legalnie”

Thanks to false documents, acquired from the Dutch

przebywali w Warszawie. Brał udział w Powstaniu

employees of Warsaw's Philips factories, they had

w pierwszych dniach zrywu, do czasu ewakuacji

a “legal” stay in Warsaw. They took part in the Upris-

pracowników fabryki do Holandii, gdzie dalej

ing, in the first days, until the time of evacuation of

walczył z Niemcami. Odznaczony został Krzyżem

factory workers to Holland, where he continued to

Armii Krajowej.

fight the Germans. He was awarded the Home
Army Cross.

Walter Edward Smith (1915-po 1990). Barman,
urodzony w Sydney, który po wybuchu II wojny

Walter Edward Smith (1915- after 1990). Barman,

światowej wstąpił do wojska australijskiego.

born in Sydney, who after the outbreak of World

Do niewoli niemieckiej trafił po inwazji hitlerowskiej

War II joined the Australian army. He was taken pris-

na Kretę w 1941 r. Umieszczony w stalagu

oner by the Nazis after the Nazi invasion of Crete

pod Toruniem, z którego uciekł i przedostał się

in 1941. He was placed in a stalag near Toruń, from

do Warszawy (z obozów jenieckich uciekał kilka-

which he escaped and got to Warsaw (he escaped

krotnie – zarówno w Polsce, jak i wcześniej za

from prisoner-of-war camps several times – both in

granicą). Walczył w Powstaniu w rejonie Śródmie-

Poland and abroad). He fought in the Uprising in the

ścia, za co otrzymał Krzyż Powstańczy od Polonii

area of Śródmieśie, for which he received an Insur-

australijskiej. Po kapitulacji przedostał się do

gent Cross from the Australian Polish diaspora. After

Krakowa, w którym za namową napotkanego

capitulation, he managed to get to Krakow, where,

księdza ujawnił się Niemcom (księdzem tym był

at the instigation of a priest he had met, he revealed

Karol Wojtyła). Po pobycie w stalagu, po zakoń-

himself to the Germans (this priest was Karol Woj-

czeniu działań wojennych, powrócił do Australii.

tyła). After his stay in the stalag, he returned to Australia after the war ended.

Alina Margolis, ps. Ala (1922-2008). Uczestniczka
dwóch zrywów zbrojnych: w getcie i Powstaniu

Alina Margolis, alias Ala (1922-2008). A participant

Warszawskim, w którym za udział została odzna-

of two armed uprisings: in the ghetto and the

czona Krzyżem Walecznych. Po wojnie została

Warsaw Uprising, for which she was awarded

w Polsce i opuściła ją dopiero w 1968 roku, po rządo-

with a Cross of Valour. After the war, she stayed

wej nagonce na Żydów. W czasie stanu wojennego

in Poland and left in 1968, after a governmental

organizowała za granicą pomoc, założyła również

campaign against the Jews. During martial law,

fundację „Dzieci Niczyje”. W 1998 r. dzieci nomino-

she organized help abroad, she also founded

wały ją do tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu.

the Nobody’s Children Foundation. In 1998, children

Zmarła w Paryżu – jej symboliczny grób znajduje się

nominated her to the rank of a Knight of the Order

na Cmentarzu Żydowskim. Prywatnie była żoną

of Smile. She died in Paris, and her symbolic tomb

Marka Edelmana.

is located at the Jewish Cemetery. In her private life,
she was the wife of Marek Edelman.
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Marek Edelman. Rok 1960.
Ze zbiorów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.
Marek Edelman. 1960.
From the collection of Mazovian Digital Library.
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Marek Edelman (1919 lub 1922-2009).
Działacz polityczny i społeczny, lekarz. Będąc dzieckiem przystąpił do organizacji Socjalistiszer Kinder-

Marek Edelman (1919 or 1922-2009). Political and

-Farband, działającej przy Bundzie, a w 1939 r. został

social activist, doctor. As a child, he joined the Socia-

członkiem Cukunft (Socjalistycznego Związku

listiszer Kinder-Farband organization operating near

Młodzieży „Przyszłość”). W czasie okupacji niemiec-

Bund, and in 1939 became a member of Cukunft

kiej członek Bundu, a w 1942 r. jeden z założycieli

(Union of Socialistic Youth “Przyszłość”). During the

ŻOB. W powstaniu w getcie – po śmierci M. Aniele-

German occupation, a Bund member, and in 1942

wicza – był ostatnim przywódcą bojowników ŻOB.

one of the founders of the Jewish Combat Organ-

10 maja wraz z 36 innymi, ocalałymi bojownikami

ization. In the ghetto uprising – after the death

getta (m.in. z Tosią Altman – organizatorką podziem-

of M. Anielewicz– he was the last leader of ŻOB

nych struktur „Ha-Szomer Ha Cair” i Cywią Lubetkin

fighters. On May 10, along with 36 other combat-

– członkinią dowództwa ŻOB, która brała później

ants of the ghetto who had survived (among others,

udział w Powstaniu Warszawskim) wydostał się ka-

Tosia Altman – organizer of underground structures

nałami na stronę aryjską, włazem na ulicę Prostą 51.

“Ha-Szomer Ha Cair” and Cywia Lubetkin – member

Brał udział w Powstaniu na Starym Mieście i później,

of the ŻOB command, who later participated in the

po ewakuacji kanałami, na Żoliborzu, a po jego

Warsaw Uprising), he escaped to the Aryan side

upadku ukrywał się m.in. z I. Cukiermanem przy

through canals, through a hatch leading to Prosta 51

ul. Promyka 43. Po wojnie, w 1946 r., wyjechał do

Street. He took part in the Uprising in the Old Town

Łodzi, w której ukończył studia medyczne i praco-

and later, after evacuation through sewers, in Żoli-

wał jako kardiochirurg. W latach 70. rozpoczął dzia-

borz, and after its fall, he hid, among others with

łalność w Komitecie Obrony Robotników, a od

I. Cukierman at Promyka 43 Street. After the war,

początku lat 80. był członkiem Solidarności,

in 1946, he left to Łódź, where he graduated in med-

na krótko internowany po wprowadzeniu stanu

ical studies and worked as a heart surgeon. In the

wojennego. W 1988 r. przewodniczył Komisji

70s, he began activity in the Workers’ Defense Com-

ds. Mniejszości Narodowych w ramach Komitetu

mittee, and since the 80s, he was a member of Sol-

Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a także

idarność, interned for a short period of time after

uczestniczył w Obradach Okrągłego Stołu w podze-

imposition of martial law. In 1988, he presided over

spole ds. spraw zdrowia. Członek Budowy Muzeum

the National Commission for Minorities as part of

Historii Żydów Polskich. Wyróżniony najwyższym

the Lech Wałęsa Citizens' Committee, and partici-

polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.

pated in the Round Table discussions in the sub-

Spoczął na Cm. Żydowskim. Jego nazwiskiem

-department for health matters. A member of the

została nazwana ulica na Muranowie (wcześniej

construction of the Museum of the History of Polish

jej patronem był Józef Lewartowski).

Jews. Honored with the highest Polish distinction
– Order of the White Eagle. He is buried at the Evangelical-Augsburg Cemetery. A street in Muranów
bears his name (previously its patron was Józef
Lewartowski).
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Engineers,
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Tytus Liwiusz Burattini, wł. Tito Livio Burattini
(1617-1681). Budowniczy i wynalazca, prekursor
awiacji, pochodzący z Wenecji. Do Warszawy przybył

Tytus Liwiusz Burattini, actually Tito Livio Burattini

ok. 1646 r. W 1650 r. z polecenia króla rozpoczął

(1617-1681). Builder and inventor, forerunner of avia-

budowę pałacu Kazimierzowskiego przy Krakowskim

tion, coming from Venice. He arrived in Warsaw

Przedmieściu, a w 1666 r. uczestniczył w stawianiu

around 1646. In 1650, he ordered the construction

mostu na Wiśle. W czasie Potopu Szwedzkiego

of the Kazimierzowski Palace at Krakowskie Przed-

zorganizował i opłacił własny oddział wojska, który

mieście, and in 1666 he took part in setting up the

brał udział w walkach pod wodzą Czarnieckiego.

bridge over the Vistula. During the Swedish Deluge,

Po przyznaniu polskiego indygenatu został dzier-

he organized and paid for his own army division,

żawcą kilku mennic, co przysporzyło mu zarówno

which took part in the battles led by S. Czarniecki.

majątku, jak i kłopotów, ponieważ został oskarżony

After being granted Polish nobility, he became

o nadużycia finansowe za bicie monet ponad usta-

a leaseholder of several mints, which caused him

lone limity. Jako wynalazca skonstruował m.in.:

both more property and troubles, as he was charged

mikromierz, wiatrak służący do nawadniania ziemi

with financial abuse for minting coins above set

(jeden zamontowany został w ogrodzie przy pałacu

limits. As an inventor, he designed, among others,

Morsztyna), czułe wagi, mikroskopy, teleskopy (dzięki

a micrometer, a windmill for irrigating the earth (one

jednemu z nich odkrył plamy na Wenus). W 1648 r.

was installed in the garden by the palace of Morsz-

zaprojektował i skonstruował pierwszą w Polsce

tyn), sensitive scales, microscopes, telescopes

machinę latającą, będącą modelem ornitoptera,

(thanks to one of them he discovered spots on

nazwaną przez siebie Latającym Smokiem. Była to

Venus). In 1648, he designed and constructed the

maszyna długości 1,5 metra, złożona z kół zębatych

first in Poland flying machine, which was a model

i dźwigni poruszanych sprężynami, wyposażona

of an ornithopter, called the Flying Dragon. It was

w busolę i spadochron. Jako pierwszy w czasach

a machine with a length of 1.5 meters, consisting

nowożytnych użył słowa „metr”.

of gears and levers moved by springs, equipped
with a compass and a parachute. He was the first

Franciszek Leopold Lafontaine (1756-1812).

in modern time to use the word “meter”.

Okulista, rodem z miasteczka Biber w Wirtembergii.
Doktorat z medycyny zdobył zaocznie na uniwersy-

Franciszek Leopold Lafontaine (1756-1812).

tecie w Halle. Był wydawcą czasopisma „Dziennik

Ophthalmologist, a native of the town of Bieber

Zdrowia dla Wszystkich”. Ks. J. Poniatowski miano-

in Württemberg. He obtained a PhD in medicine

wał go generalnym protochirurgiem wojskowym

at Halle University. He was the publisher of the ma-

w Księstwie Warszawskim i awansował do stopnia

gazine “Dziennik Zdrowia dla Wszystkich”. Prince

generała. Kolekcjonował obrazy i tworzył poezję.

J. Poniatowski appointed him the general military

Żonaty z Teresą Kornelly, z pochodzenia Węgierką,

protosurgeon in the Duchy of Warsaw and he was

z którą mieli pięcioro dzieci. Zmarł w Mohylowie

promoted to the rank of general. He collected

podczas odwrotu Napoleona spod Moskwy.

paintings and created poetry. Married to Teresa Kor-

Pochowany został w kościele kapucynów.

nelly, a Hungarian, with whom he had five children.
He died in Mohylów during the retreat of Napoleon

Abraham Stern (1762 lub 1769-1842) – wynalazca-

from Moscow. He was buried in the Capuchin church.

-samouk. Członek Tow. Przyjaciół Nauk, dziadek
poety A. Słonimskiego, autor wierszy w języku

Abraham Stern (1762 or 1769-1842) – self-taught

hebrajskim. Zaprojektował prototypy maszyn rolni-

inventor. Member of the Society of the Friends

czych – młockarni i kosiarki, a w 1813 r. skonstru-

of Science, grandfather of poet A. Słonimski, author

ował maszynę do obliczeń matematycznych, która

of poems in Hebrew. He designed prototypes of

potrafiła wyciągać pierwiastki i ułamki. Był zaanga-

agricultural machines – threshers and mowers, and

żowany w działalność społeczną warszawskiego

in 1813 he constructed a machine for mathematical

środowiska żydowskiego – członek Izby Doradczej

calculations, which was able to extract elements

Komitetu Starozakonnych w Królestwie Polskim.

and fractions. He was involved in social activity

Jego pochówek odbył się na Cmentarzu Żydow-

of the Warsaw Jewish community – a member of

skim na Bródnie.

the Advisory Chamber of the Orthodox Committee
in the Kingdom of Poland. His burial took place
at the Jewish cemetery in Bródno.
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Abraham Stern.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Abraham Stern.
From the National Library collection.

Strona tytułowa książki pt. „Farmacya”
współautorstwa Teodora Heinricha.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Title page of the book “Farmacya”
co-authored by Teodor Heinrich.
From the National Library collection.

110

Jan (wł. Jean) Anns (1794-1850). Lekarz-stomatolog;
emigrant francuski. Nauczyciel w Warszawskiej
Szkole Felczerów. Autor 4 wydanych prac poświę-

Jan (actually Jean) Anns (1794-1850). Dentist;

conych chorobom zębów i ich leczeniu. Pochowany

French emigrant. Teacher at the Warsaw School

na Cm. E-R w nieznanym miejscu.

of Feldshers. Author of 4 published papers devoted
to tooth diseases and their treatment. Buried at

Teodor Heinrich (1790-1869). Doktor medycyny

the E-R Cemetery in an unknown place.

i farmacji, właściciel apteki przy ul. Senatorskiej
w kamienicy Petyskusa. Syn ewangelickiego

Teodor Heinrich (1790-1869). Doctor of medicine

duchownego F. Wilhelma i Leopoldyny z Heiserów.

and pharmacy, owner of the pharmacy at Senator-

Od 1822 r. był wykładowcą chemii i fizyki w Insty-

ska St. in the Petyskus tenement house. A son of

tucie Agronomicznym i Szkole Weterynaryjnej.

Evangelical priest F. Wilhelm and Leopoldyna of the

W 1835 r., wspólnie z farmaceutą S. Fabianem,

Heisers. From 1822, he was a lecturer in chemistry

napisał pierwszy w polskiej literaturze podręcznik

and physics at the Institute of Agronomy and at the

farmacji. W 1842 r. opublikował pracę pt. „Zbiór

Veterinary School In 1835, together with pharmacist

treściowy sposobów dochodzenia dobroci lekarstw

S. Fabian, he wrote the first book of pharmacy in

przy rewizji aptek oraz krótki wywód postępowania

Polish literature. In 1842, he published a paper called

przy wykryciu arszeniku”. Z aptekarzem J. Schil-

“A content collection of ways for claiming the good-

lerem opublikował również 3-tomowy podręcznik

ness of medicines in the revision of pharmacies and

T. I Chemia farmaceutyczna, T. II Botanika, T. III

a brief explanation of proceedings when detecting

Zoologia, a w latach 1852-1853 „Zbiór chemiczno-

arsenic”. Together with pharmacist J. Schiller, he also

-farmaceutycznych wiadomości pod względem

published a 3-volume textbook T. I Pharmaceutical

teorii i praktyki podług najnowszych doświadczeń

Chemistry, T. II Botany, T. III Zoology, and in the years

ułożony”. Był inicjatorem i prezesem Kasy Wsparcia

1852-1853 “A collection of chemical and pharmaceu-

dla Podupadłych Farmaceutów oraz Wdów po nich.

tical messages in terms of theory and practice ar-

Członek loży masońskiej „Halle der Beständigkeit”.

ranged according to the latest experience”. He was

Pochowany na Cm. Ewangelicko-Augsburskim.

the initiator and president of the Support Office for
Pharmacists and their Widows. Member of the

Edward bar. Klopmann (1801-1878). Od 1830 r.

Masonic Lodge “Halle der Beständigkeit”. Buried

naczelny inżynier m. Warszawy. Wprowadził

at the Evangelical-Augsburg Cemetery.

w mieście oświetlenie gazowe, wodociągi oraz
chodniki z płyt kamiennych. Był autorem zrealizo-

Edward bar. Klopmann (1801-1878). From 1830,

wanego przez inż. Pancera projektu zjazdu z placu

chief engineer of Warsaw. He introduced gas

Zamkowego na most Kierbedzia. Prezes Kolegium

lighting, waterworks and pavements made of stone

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pochowany

slabs to the city. He was the author of the project

został na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

implemented by Ing. Pancer of an exit project from
Zamkowy Sq. to Kierbedź Bridge. President of the

Jakub (Jakób) Pik (1806-1897) – kupiec i wynalazca,

College of E-A Church. Buried at the E-A Cemetery.

absolwent Szkoły Rabinów. Od połowy lat 40.
XIX wieku zarządzał największym w mieście zakła-

Jakub (Jakób) Pik (1806-1897) – merchant and

dem optycznym, a od 1845 r. był właścicielem

inventor, graduate of the Rabbinical School. From

Instytutu Optycznego – uważanego za najlepszą

the mid-40s of the 19th century, He managed the

firmę optyczną w Warszawie. W 1860 r. opublikował

biggest optical salon in the city, and since 1845,

pracę pt. „O doborze używania szkieł ocznych

he was the owner of an Optical Institute – recog-

i okularów”. Ponadto interesował się historią miasta

nized as the best optical company in Warsaw.

oraz chętnie udzielał społecznie. Za swe zasługi

In 1860, he published a paper titled “On the choice

otrzymał tytuł „honorowego optyka miasta War-

of eye lenses and glasses”. In addition, he was inter-

szawy”, Srebrny Medal Św. Anny, a także zezwolenie

ested in the history of the city and willingly gave

na używanie jako znaku herbu Królestwa Polskiego.

social contributions. For his merits he received

Spoczął na Cmentarzu Żydowskim.

the title of “honorary optician of the city of Warsaw”,
Silver St. Anne Medal, as well as permission to use
the Coat of Arms of the Polish Kingdom as his sign.
He is buried at the Jewish Cemetery.
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William Lindley (1808-1900) – inżynier angielski,
specjalista w zakresie wodociągów i kanalizacji.
Początkowo działał na terenie Niemiec, opraco-

William Lindley (1808-1900) – English engineer,

wując projekty i kierując budową sieci kanaliza-

specialist in the field of water supply and sewage

cyjnej w Hamburgu i Frankfurcie nad Menem.

systems. He was initially active in Germany, devel-

W Warszawie, w latach 1876-1878, zrealizował

oping projects and directing construction of a sew-

projekt kanalizacji, w czym pomagali mu jego

erage network in Hamburg and Frankfurt am Main.

synowie: William Henryk i Józef. Ma swoją ulicę

In Warsaw, in the years 1876-1878, he realized

w pobliżu Filtrów.

a sewage project, with the help of his sons: William
Henryk and Józef. He has his street near Filtry.

Zygmunt Gloger (1845-1910) – etnograf, archeolog
i historyk kultury. Prace terenowe prowadził już

Zygmunt Gloger (1845-1910) – ethnographer,

podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

archaeologist and cultural historian. He had already

w Krakowie, a swoje odkrycia i spostrzeżenia

conducted fieldwork during his studies at the Jag-

ogłaszał w pismach fachowych. Równocześnie

iellonian University in Krakow, and published his

prowadził działalność kulturalno-oświatową, a także

findings and observations in professional journals.

pisał książki popularne dla mieszkańców wsi.

At the same time, he was involved in cultural and

W 1869 r. stworzył pracę zatytułowaną „Obchody

educational activities, and he also wrote books

weselne”, a w latach 1900-1903 wydał „Encyklo-

popular for rural residents. In 1869, he created

pedię staropolską ilustrowaną”. Ponadto zgromadził

a work titled “Obchody weselne”, and in the years

pokaźne zbiory, bibliotekę i archiwum, które zapisał

1900-1903 he released “Encyklopedia staropolska

muzeom i bibliotekom. Pochowany na Powązkach.

ilustrowana”. In addition, he collected substantial

Jest patronem ulicy na Ochocie.

collections, a library and archives, which he left for
museums and libraries. Buried at the Powązki Cem-

Albert Wettler (1842-1912) – inżynier, absolwent

etery. He is the patron of the street in Ochota.

Politechniki w Zurychu, Szwajcar. W latach 1898-1908 był prezesem dwóch organizacji: Szwajcar-

Albert Wettler (1842-1912) – engineer, graduate

skiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża oraz

of the Technical University of Zurich, Switzerland.

Szwajcarskiego Tow. Dobroczynności. W spółce

In the years 1898-1908 he was the president of two

z inż. M. Nassiusem – właścicielem składu urządzeń

organizations: Swiss Red Cross and Swiss Philan-

sanitarnych – założył przy ul. Hożej Fabrykę Przy-

thropic Association. Together with Eng. M. Nassius

rządów Sanitarnych produkującą kotły i rury cen-

– owner of a warehouse for sanitary facilities – he

tralnego ogrzewania, kotły łazienkowe węglowe

founded at Hoża Street a Sanitary Device Factory

oraz gazowe, kaloryfery, oczyszczalnie ścieków,

producing central heating boilers and pipes, coal

oświetlenie gazowe, a także urządzenia dla rzeźni

and gas bathroom boilers, radiators, sewage treat-

miejskich. Zakład otrzymał liczne nagrody i medale

ment plants, gas lighting, as well as devices for

na wystawach krajowych oraz zagranicznych.

municipal slaughterhouses. The plant has received

Pochowany na Cm. E-R.

numerous awards and medals at domestic and foreign exhibitions. Buried at the E-R Cemetery.

Torsten Daniel Vingquist (1874-1916) – inżynier.
Szwed, od 1903 r. dyrektor przedstawicielstwa

Torsten Daniel Vingquist (1874-1916) – engineer.

szwedzkich telefonów CEDERGREN w Warszawie,

Swede, from 1903, director of the representation

a także konsul honorowy Królestwa Szwecji. Żonaty

of Swedish CEDERGREN telephones in Warsaw,

z Józefą (nazw. nieustalone), miał syna (o nieusta-

as well as honorary consul of the Kingdom of Swe-

lonym imieniu) i córkę Margit (zam. Ilnicką). Zmarł

den. Married to Józefa (unidentified surname), he

na posterunku – podczas pełnienia obowiązków

had a son (of an unknown name) and a daughter

dyrektora spółki telefonicznej i konsula – w drugim

Margit (her surname after marriage was Ilnicka).

roku trwania I wojny światowej w Warszawie.

He died in an outpost – when fulfilling his duties

Pochowany początkowo na Cmentarzu E-A, na-

of a telephone company director and consul

stępnie przeniesiony na jeden z cmentarzy prowin-

– in the second year of WW I in Warsaw. Initially

cjonalnych poza Warszawą.

buried at the E-A Cemetery, then transferred to
one of the provincial cemeteries outside of Warsaw.
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Reklama zakładu Jakóba Pika z roku 1854.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Advertisement of the Jakóba Pika factory from 1854.
From the collection of R. Chwiszczuk.

William Lindley.
Ze zbiorów Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
William Lindley .
From the collections of the Association

Zygmunt Gloger.

of Polish Geodesists.

Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Zygmunt Gloger.
From the National Library collection.
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Ludwik Zamenhof (1859-1917). Lekarz-okulista
i poliglota, twórca języka esperanto. Swoje dzieło
pt. „Lingvo internacia” (Język międzynarodowy)

Ludwik Zamenhof (1859-1917). Doctor-ophthalmol-

opublikował w 1887 r. W 1889 r. powstało pierwsze

ogist and polyglot, creator of the Esperanto lan-

pismo w tym języku, a także pierwszy klub, zało-

guage. He published his work “Lingvo internacia”

żony w Norymberdze. W I Światowym Kongresie

(international language) in 1887. In 1889, the first

Esperantystów w Boulogne-sur-Mer uczestniczyło

letter in that language was created, and the first

w 1905 roku 688 osób, a w 1908 r. zawiązał się

club was founded in Nuremberg. In the first World

Światowy Związek Esperancki. Na 72. Światowy

Esperanto Congress in Boulogne-sur-Mer, there

Kongres, który miał miejsce w Warszawie w 1987 r.

were 688 people who participated in 1905, and

przybyło 6000 osób. W 2012 r. Google Translate

in 1908 the Universal Esperanto Association was

dodało Esperanto jako sześćdziesiąty czwarty język.

formed. There were 6000 participants in the 72nd

Na całym świecie tym językiem posługuje się od

World Congress held in Warsaw in 1987. In 2012,

ok. 100 tysięcy do 2 milionów osób, w zależności

Google Translate added Esperanto as its sixty-

od stopnia zaawansowania. Marzeniem Zamenhofa

-fourth language. Around 100,000 to 2 million

było, aby esperanto stało się językiem wszystkich

people speak this language worldwide, depending

Żydów osiedlających się w Palestynie. Przekładał

on the level of advancement. Zamenhof's dream

na ten język dzieła Szekspira, Goethego, Gogola,

was that Esperanto would become the language

Moliera, a także Stary Testament. Jest patronem

of all Jews settling in Palestine. He translated the

ulicy na Muranowie. Najbardziej chyba znanym

works of Shakespeare, Goethe, Gogol, Molière, and

w Warszawie wyrazem w języku esperanto jest

the Old Testament into this language. He is a patron

„Veturilo”, czyli środek transportu lub pojazd.

of the street in Muranów. The most known expression in Esperanto in Warsaw is “Veturilo”, which is

Maurycy Spokorny (1859-1917) – farmaceuta,

a means of transport or vehicle.

przedsiębiorca i działacz społeczny. Był jednym
z inicjatorów budowy tramwajów elektrycznych

Maurycy Spokorny (1859-1917) – pharmacist, entre-

– ostatni dyrektor tramwajów konnych i pierwszy

preneur and social activist. He was one of the initia-

dyrektor tramwajów elektrycznych w Warszawie.

tors for the construction of electric trams – the last

Żeby piastować tę funkcję, wraz z żoną przeszedł

director of horsedrawn trams and first director of

z wyznania mojżeszowego na katolicyzm. Za jego

electric trams in Warsaw. In order to hold this posi-

kadencji pracownicy tramwajów należeli do Kasy

tion, he and his wife moved from the Judaism to

Zapomogowo-Pożyczkowej, a ich dzieci korzystały

Catholicism. During his tenure, tram workers be-

z bezpłatnych ochronek i opieki lekarskiej.

longed to the Benefits and Loan Fund, and their

W 1912 roku sfinansował budowę gmachów Szkoły

children used free nurseries and medical care.

Przemysłowo-Rzemieślniczej dla Dzieci Tramwa-

In 1912, he financed the construction of buildings

jarzy przy ul. Hożej, której był pomysłodawcą

of the School of Industry and Crafts for Children

(zachowanych do chwili obecnej). Był też głównym

of Tram Drivers at Hoża Street, which he was the

inicjatorem Towarzystwa Budowy i Eksploatacji

originator of (preserved to the present). He was also

Teatrów w Warszawie, zakupił plac przy ul. Karasia

the main initiator of the Society for Construction

i pokrył 30% kosztów wystawienia Teatru Polskie-

and Exploitation of Theaters in Warsaw, he bought

go. W czasie I wojny światowej, jako członek Pol-

the square at Karasia Street and covered 30%

skiego Komitetu Sanitarnego, organizował trans-

of the costs to build the Polish Theater. During the

port rannych z warszawskich dworców do szpitali.

First World War, as a member of the Polish Health-

Zaprowadził pierwsze elektryczne oświetlenie

care Commission, he organized transport of the

Zamku Królewskiego.

wounded from Warsaw stations to hospitals. He set
up the first electric lighting of the Royal Castle.

Karol Albert Wettler (1873-1925). Inżynier-metalurg
po politechnice w Zurichu (syn Alberta). Był drugim

Karol Albert Wettler (1873-1925). Metallurgist-

w kolejności właścicielem, od 1904 r., Fabryki Przy-

-engineer at the Technical University of Zurich (son

rządów Sanitarnych, założonej przez jego ojca, osta-

of Albert). He was the second owner and director,

tecznie występującej pod firmą: „Wettler i Makarczyk”,

from 1904, of the Sanitary Ware Factory, founded by
his father, eventually appearing under the company:
“Wettler & Makarczyk”, which survived until 1930.
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Grupa esperantystów w roku 1908.
Ludwik Zamenhof siedzi pośrodku przy stoliku.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Group of Esperantists in 1908.
Ludwik Zamenhof sits in the middle of the table.
From the National Library collection.

Słownik esperancko-polski
wydany w roku 1906.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Esperanto-Polish dictionary
published in 1906.
From the National Library collection.

115

Plan sieci Tramwajów
w Warszawie z roku 1908,
kiedy dyrektorem był
Maurycy Spokorny.
Ze zbiorów Biblioteki
Narodowej.
Plan of the Warsaw tram
network from 1908, when
the director was Maurycy
Spokorny. From the
National Library collection.

Teatr Polski przy ul. Karasia, którego budowę współfinansował Maurycy Spokorny.
Ze zbiorów Politechniki Warszawskiej.
Polish Theater at Karasia St., whose construction was co-financed by Maurycy Spokorny.
From the collections of the Warsaw University of Technology.

116

która przetrwała do 1930 r. W latach 1909-1919
konsul honorowy Szwajcarii w Warszawie. Pochowany został na Cm. Ewangelicko-Reformowanym.

In the years 1909-1919, honorary consul of Switzerland in Warsaw. Buried at the Evangelical Reformed

Jan Ignacy Niecisław Baudoin de Courtenay

Cemetery.

(1845-1929). Profesor uniwersytetów w Petersburgu,
Kazaniu, Dorpacie, Krakowie i Warszawie, wybitny

Jan Ignacy Niecisław Baudoin de Courtenay

lingwista. Syn Aleksandra, geometry – uczestnika

(1845-1929). Professor of universities in St. Peters-

powst. listopadowego, pochodzenia francuskiego,

burg, Kazan, Dorpat, Krakow and Warsaw, an outs-

ponoć potomka Jana Grubego Kapetynga – władcy

tanding linguist. The son of Alexander, a geome-

Frankonii. W 1922 r. był zgłoszony na kandydata do

trician – participant of the November Uprising, of

fotela prezydenckiego przez przedstawicieli mniej-

French origin, allegedly descendant of Jan Gross

szości narodowych (ustąpił miejsca profesorowi

Kapetyng, ruler of Franconia. In 1922, he was ap-

G. Narutowiczowi). Wypowiadał się w sprawach

pointed as a candidate for the presidential chair by

naukowych, ale i światopoglądowych, odważnie

representatives of national minorities (he gave way

bronił mniejszości wyznaniowych i narodowych,

to prof. G. Narutowicz). He spoke on scientific and

był agnostykiem, nie będąc ateistą. Członek licz-

ideological issues, boldly defended religious and

nych towarzystw naukowych. Żonaty z Cezarią

national minorities, he was an agnostic, not an athe-

z Pryfków (1841-1878) – córką urzędnika Banku

ist. Member of numerous scientific societies. Mar-

Polskiego, po jej śmierci poślubił Romualdę

ried to Cezaria née Pryfek (1841-1878) – daughter

z Bagnickich (1857-1935), historyczkę, z którą miał

of an official of the Bank of Poland, after her death

cztery córki i syna o imieniu Świętosław (zm. 1961).

he married Romualda née Bagnicki (1857-1935),

Najstarsza z córek Cezaria (1885-1967), profesor

a historian with whom he had four daughters and

etnografii (której trzecim mężem był rektor pol-

a son named Świętosław (died on 1961). The oldest

skiego uniwersytetu w Londynie – Stefan Jędrze-

daughter Cezaria (1885-1967), an ethnography pro-

jewicz). Pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-

fessor (whose third husband was a rector of a Polish

-Reformowanym.

university in London – Stefan Jędrzejewicz). Buried
at the Evangelical Reformed Cemetery.

Karol August Jenike (1872-1943) – inżynier.
Razem z bratem Julianem (1876-1950), w 1901 r.,

Karol August Jenike (1872-1943) – engineer.

założył przy ul. Wilanowskiej fabrykę urządzeń

Together with his brother Julian (1876-1950), in 1901,

dźwigowych, której warsztaty i biuro mieściło się

he founded at Wilanowska Street a crane factory,

początkowo w Al. Jerozolimskich. Obaj odbyli

whose workshops and office were initially located

praktykę w zakładach metalurgicznych firmy

in Al. Jerozolimskie. They both took apprenticeship

„Lilpop, Rau & Loewenstein” SA. Pierwszy z nich był

at the metallurgical plants of the company “Lilpop,

po I wojnie organizatorem poczty i jej pierwszym

Rau & Loewenstein” SA. After World War I, the first

dyrektorem (w latach 1919-1920), a także ławnikiem

of them was an organizer of the post and its first

magistratu m. Warszawy, a ponadto wspótwórcą

director (in the years 1919-1920), as well as a magis-

potęgi własnej firmy, prowadzonej solidarnie ze

trate juror for the municipality of Warsaw, as well as

wspomnianym już bratem. Pochowany na Cm. E-R.

co-creator of the power of his own company, which
he maintained jointly with the aforementioned bro-

Emanuel Ringelblum (1900-1944) – pedagog,

ther. Buried at the E-R Cemetery.

historyk i archiwista; doktor UW. Od młodości związany z Poalej Syjon (żydowskim ruchem robotni-

Emanuel Ringelblum (1900-1944) – pedagogue,

czym, łączącym hasła i ideologie syjonistyczne

historian and archivist; doctor of the University of

z socjalistycznymi). W czasie okupacji niemieckiej

Warsaw. From his youth, he was associated with

przebywał w getcie, w którym z grupą współpra-

Poale Zion (a Jewish workers' movement connec-

cowników potajemnie gromadził urzędowe i pry-

ting slogans and Zionist ideologies with socialist

watne dokumenty, a także spisywał informacje

ones). At the time of German occupation, he stayed

i relacje osób mieszkających w dzielnicy żydow-

in the ghetto, where, with a group of collaborators,

skiej i innych gettach GG. Materiały z Archiwum

he secretly gathered governmental and private
documents, as well as recorded information and
reports of people residing in the Jewish district and
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Teodor Emil Landsberg.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Teodor Emil Landsberg.
From the collection of R. Chwiszczuk.

Reklama firmy, której współwłaścicielem
był Karol August Jenike.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Advertisement of a company co-owned
by Karol August Jenike.
From the collection of R. Chwiszczuk.
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Ringelbluma opisywały aktualną sytuację oraz
położenie ludności żydowskiej i ukazywały się
w postaci biuletynów przeznaczonych dla władz

other GG ghettos. Materials from the Ringelblum

Polski Podziemnej, w kraju, a także za granicą.

Archive described the current situation and loca-

Po przeprowadzeniu przez Niemców w 1942 r.

tion of the Jewish population and appeared in the

tzw. Wielkiej Akcji, część Archiwum zostało ukryte

form of bulletins for authorities of the Polish Under-

w metalowych skrzynkach i bańkach na mleko

ground, in the country, as well as abroad. After in

w piwnicach kamienicy Nowolipki 68. Po wojnie

1942 the Germans carried out the so-called Great

zostały odnalezione i częściowo opublikowane.

Action, part of the Archive was hidden in metal

Na osiedlu Koło obok Moczydła jest ulica imienia

crates and milk cans in the cellars of the Nowo-

Emanuela Ringelbluma.

lipki 68 building. After the war they were found

Przy jednym ze stołów, koło palącej się lampki

and partly published. The Koło settlement next

karbidowej, siedział, zawsze w tym samym miejscu,

to Moczydło has a street named after Emanuel

małomówny mężczyzna w średnim wieku i pisał.

Ringelblum.

Pisał prawie bezustannie, w czasie całych dni i wie-

At one of the tables, he sat near a burning carbide

czorów, godzinami nie odchodząc od stołu, zawalo-

lamp, always at the same place, a taciturn middle-

nego papierami i książkami. (…) – Irena Grodzińska,

aged man, and he wrote. He wrote almost constantly,

Bunkier „Krysia”, Oficyna Bibliofilów, Łódź 1997.

for entire days and evenings, for hours without leaving
the table, crumpled with papers and books. (…)

Teodor Emil Landsberg (1880-1952). Inżynier

– Irena Grodzińska, “Krysia” Bunker, Oficyna Biblio-

kolejnictwa, karierę zawodową rozpoczynał od sta-

filów, Łódź 1997.

nowiska naczelnika ruchu Kolei Nadwiślańskiej
w Warszawie. Latem 1915 r. został wraz z rodziną

Teodor Emil Landsberg (1880-1952). Railway engi-

ewakuowany do Rosji i do kraju wrócił w 1918 r.

neer, he started his professional career from the po-

Organizował dyrekcję Polskich Kolei Państwowych

sition of head of the Nadwiślańska Railway in War-

w Wilnie, a także był rzeczoznawcą sejmowej

saw. In summer of 1915, he and his family were eva-

Komisji Opałowej. W 1924 r. przeniósł się do Łodzi,

cuated to Russia and he returned to the country in

w której pracował jako dyrektor generalny w jednym

1918. He organized the directorship of the Polish

z największych prywatnych zakładów przemysłu

State Railways in Vilnus, and was also an expert in

włókienniczego „I. Poznański” SA. Do Warszawy

the Sejm's Fuel Committee. In 1924, he moved to

wrócił po otrzymaniu posady dyrektora zarządu

Łódź, where he worked as general director one

Warszawskiej Spółki Budowy Parowozów. Członek

of the greatest private plants of the textile industry

rady Centralnego Związku Polskiego Przemysłu,

“I. Poznański” SA. He returned to Warsaw after re-

Górnictwa, Handlu i Finansów oraz Rady Nadzorczej

ceiving the post of board director of the Warsaw

Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

Steam Locomotive Construction Company. Member

Z żoną Natalią z Boguszów miał dwie córki: Irenę

of the board of the Central Association of Polish

z Landsbergów Burmanową i Walentynę z Lands-

Industry, Mining, Trade, and Finance and the Super-

bergów Markowską (późniejszą Gałachową).

visory Board of the Credit Society of the Polish

Po II wojnie światowej był zaangażowany w rewin-

Industry. He had two daughters with his wife Natalia

dykację polskiego mienia wywiezionego do Nie-

née Bogusz: Irena Burmanowa née Landsberg and

miec i Austrii, ale kiedy w kraju zaczął narastać

Valentine Markowska née Landsberg (later Gała-

komunistyczny terror, wyjechał do Francji, w której

chowa). After World War II, he was engaged in revin-

mieszkał do śmierci. Jego krewny – Vytautas

dication of Polish property exported to Germany

Landsbergis był prezydentem Litwy.

and Austria, but when communist terror began
to rise in the country, he went to France, where

Ludwik Hirszfeld (1884-1954). Lekarz, bakteriolog

he lived until his death. His relative – Vytautas

i immunolog po studiach w Niemczech. Twórca

Landsbergis was the president of Lithuania.

dziedziny nauki – seroantropologii i odkrywca
prawa dziedziczenia grupy krwi przy dochodzeniu

Ludwik Hirszfeld (1884-1954). Doctor, bacteriolo-

ojcostwa (zastosował oznaczenie grup krwi jako

gist and immunologist who graduated in Germany.

O, A, B i AB, które przyjęto na świecie w 1928 r.).

Creator of a field of science – seroanthropology
and discoverer of the right to inherit blood group
in the investigation of paternity (he applied blood
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Po odzyskaniu niepodległości współorganizował
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, którym
kierował w latach 1924-1939. W czasie II wojny

group designation as 0, A, B and AB, which was

światowej zmuszony do przesiedlenia się do getta,

adopted in the world in 1928). After regaining inde-

dalej prowadził badania, a także leczył chorych na

pendence, he co-organized the National Hygiene

tyfus plamisty (jego zapiski z okupacji zostały po

Institute in Warsaw, which he managed in the years

wojnie opublikowane w książce pt. „Historia jednego

1924-1939. During the Second World War, he was

życia”). W lipcu 1942 r. uciekł na aryjską stronę, a po

forced to move to the ghetto, continued research,

zakończeniu wojny przeniósł się do Wrocławia

and treated patients with typhoid fever (his post-war

i rozpoczął pracę na uniwersytecie, zostając jego

records were published after the war in the book

pierwszym dziekanem – w 1952 r. utworzył Instytut

“Historia jednego życia”). In July 1942, he ran to the

Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. W 1950 r.

Aryan side, an after the end of the war, he moved to

został nominowany do nagrody Nobla. Jest patro-

Wrocław and began working at a university, beco-

nem ulicy na Ursynowie. Jego ojciec – Ludwik

ming its first dean – in 1952, he created the Institute

Maurycy (1814-1876) również był lekarzem – ana-

of Immunology and Experimental Therapy PAN.

tomem, pochowanym na Cm. Żydowskim.

In 1950, he was nominated for a Nobel prize. He is
a patron of a street in Ursynów. His father – Ludwik

Helena Welfle (1863-1955) – nauczycielka.

Maurycy (1814-1876) was also a doctor – an anato-

Twórczyni „aparatu rachunkowego” do nauki

mist, buried at the Jewish Cemetery.

początkowej rachunków dla dzieci. Urządzenie
pomagało zrozumieć podstawowe pojęcia

Helena Welfle (1863-1955) – teacher. Creator

matematyczne, można też było na nim wykonać

of the “accounting device” for primary education

cztery działania matematyczne i opanować

of counting for children. The device helped to under-

tabliczkę mnożenia – wynalazek został opaten-

stand basic mathematical concepts, it was also

towany za granicą. Pełniła ona również funkcję

possible to perform four mathematical activities on

kierownika Zakładu dla Niedorozwiniętych Zboru

it and master the multiplication table – the inven-

Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Karolkowej 77

tion was patented abroad. She was also the head

(1911 r.), a także sekretarza Korporacji Chrobacja,

of the Department for the Undeveloped of the E-A

której czynnym członkiem był jej syn.

Congregation at Karolkowa 77 Street (1911), and
the secretary of the Chrobacja Corporation, whose

Zdzisław Kazimierz Hroboni (1910-1971). Inżynier

active member was her son.

zootechnik, pochodzenia węgierskiego. Organizator
racjonalnej hodowli koni w Polsce, który wiele lat

Zdzisław Kazimierz Hroboni (1910-1971). Engineer

poświęcił na doświadczenia prowadzące do wyho-

of zootechnics, of Hungarian origin. Organizer of ra-

dowania konika polskiego, tzw. tarpana. Ponadto

tional horse breeding in Poland; he devoted many

był wykładowcą SGGW i autorem licznych prac

years to experiments leading to the breeding of

z dziedziny hodowli koni. Zasłużony przy rewindy-

a Polish horse, the so-called tarpan. In addition,

kacji koni wywiezionych do Niemiec podczas

he was a lecturer at SGGW and author of numerous

II wojny światowej.

works in the field of horse breeding. Well-deserved
in the recovery of horses taken to Germany during

Edward Rühle (1905-1988) – geolog. Twórca

Second World War.

polskiej kartografii geologicznej, emerytowany
profesor zwyczajny Państwowego Instytutu Geo-

Edward Rühle (1905-1988) – geologist. Creator

logicznego i jego dyrektor w latach 1955-1966.

of Polish geological mapping, retired professor

Jego rodzina przybyła do Polski z Saksonii.

of the Polish Geological Institute and its director in

Uczestnik Powstania Warszawskiego na Starówce

1955-1966. His family came to Poland from Saxony.

pod ps. Gozdawa i Zawrat. Pierwszy zastępca

Participant of the Warsaw Uprising in the Old Town

szefa Wojskowej Służby Kartograficznej Komendy

under the pseudonyms Gozdawa and Zawrat. First

Głównej AK, odznaczony Krzyżem Komandorskim

Deputy Head of the Military Cartographic Service

Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą oraz wieloma

of the Home Army Headquarters, decorated with

innymi odznaczeniami. Pochowany na Cm. E-A.

the Commander’s Cross with Star of the Order of
Merit and many other awards. Buried at the Evangelical-Augsburg Cemetery.
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Ludwik Hirszfeld na procesie Rity Gorgonowej w roku 1933.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Ludwik Hirszfeld at the Rita Gorgonowa trial in 1933.
From the National Digital Archives collection.

Zakład dla Niedorozwiniętych Zboru Ewangelicko-Augsburskiego
przy ul. Karolkowej, którego kierowniczką była Helena Welfle.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Center for Disabled Persons of the Evangelical-Augsburg Congregation
at Karolkowa St., whose head was Helena Welfle.
From the National Digital Archives collection.
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Józef Rotblat (1908-2005) – współtwórca bomby
atomowej i laureat... Pokojowej Nagrody Nobla
w 1995. Urodził się w Warszawie w rodzinie żydow-

Józef Rotblat (1908-2005) – co-founder of the

skiej. Doktorat obronił na UW w 1938 r., a 30 sierpnia

atomic bomb and laureate ... of the Nobel Peace

1939 r. wyjechał do Liverpoolu i m.in. rozpoczął pra-

Prize in 1995. He was born in Warsaw to a Jewish

cę przy projekcie „Manhattan”, którego celem była

family. He defended his doctorate at the University

konstrukcja broni masowego rażenia (wycofał się

of Warsaw in 1938; on August 30, 1939 he left for

z tego projektu wraz z końcem wojny). Od 1946 r.

Liverpool and, among others, started working on

obywatel brytyjski. Był współzałożycielem w 1957 r.

the “Manhattan” project, whose aim was construc-

międzynarodowego ruchu pacyfistycznego naukow-

tion of weapons of mass destruction (he withdrew

ców działających na rzecz likwidacji broni masowej

from this project upon the end of war). From 1946,

zagłady. Dążył do zbliżenia uczonych USA i ZSRR

a British citizen. In 1957, he was a co-founder of

oraz ich solidarności przeciwko rozwijaniu badań

the international pacifist movement of scientists

nad bronią nuklearną.

working for the decommissioning of weapons of
mass destruction. He strived to bring closer US and

Andrzej Pinno (1927-2006). Architekt, absolwent

USSR scholars and their solidarity against the deve-

Wydziału Architektury PW i Wydziału Architektury

lopment of research into nuclear weapons.

Wnętrz ASP w Warszawie, a także Graduate School
of Design Uniwersytetu Harvarda. Projektant Biura

Andrzej Pinno (1927-2006). An architect, graduate

Projektów Architektonicznych Miastoprojekt Stolica,

of the Faculty of Architecture at Warsaw University

Zakładów Doświadczalnych Architektury ASP.

of Technology and the Interior Architecture Depart-

Był wykładowcą na uniwersytetach Kanady i USA.

ment of the Academy of Fine Arts in Warsaw, as

Twórca „Kolekcji rodziny Pinno” i jej donator na

well as the Graduate School of Design at Harvard

rzecz Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu.

University. Designer of Miastoprojekt Stolica Design

Zmarł w Arlington, w Teksasie. Pochowany został

Office, Experimental Works of Architecture at

na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

the Academy of Fine Arts. He was a lecturer at
the universities of Canada and the USA. Creator

Leonid Hurwicz (1917-2008) – laureat Nagrody

of “Kolekcja rodziny Pinno” and its donator for

Nobla w Dziedzinie Ekonomii w 2007 r. Urodzony

the Jacek Malczewski Museum in Radom. He died

w Warszawie, pochodził z rodziny żydowskiej, która

in Arlington, Texas. Buried at the Evangelical-Augs-

w czasie I wojny wyjechała do Moskwy, a po wojnie

burg Cemetery.

wróciła do stolicy. W 1938 r. ukończył prawo na UW,
studiując następnie kolejno w Londynie i Genewie,

Leonid Hurwicz (1917-2008) – Nobel laureate

skąd w 1940 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczo-

in Economics of 2007. Born in Warsaw, he came

nych. Zmarł w USA.

from a Jewish family who left for Moscow during
the First World War and returned to the capital after
the war. In 1938 he graduated law at the University
of Warsaw, then studied successively in London
and Geneva, from where in 1940 he emigrated to
the United States. He died in the USA.

122

x.
Sportowcy
Athletes

123

Karol Teodor Matthes (1801-1866) – pedagog
i gimnastyk rodem z Niemiec. Absolwent i wykładowca (od 1831 r.) berlińskiego Instytutu Gimnastycz-

Karol Teodor Matthes (1801-1866) – educator and

nego. Dwa lata później, na zaproszenie H. Łubień-

gymnastics straight from Germany. A graduate and

skiego, przybył do Warszawy, jako nauczyciel nowej

lecturer (since 1831) of the Berlin Gymnastics Insti-

dyscypliny – gimnastyki w szkołach. Przy ul. Królew-

tute. Two years later, at the invitation of H. Łubieński,

skiej zorganizował pierwszą salę gimnastyczną dla

he came to Warsaw as a teacher of a new discipline

dorosłych i dzieci, która zapoczątkowała powstanie

– gymnastics in schools. He organized the first

Instytutu Gimnastyczno-Leczniczego przy ul. Sewe-

gymnasium for adults and children at Królewska

rynów, gdzie prowadził gimnastykę rehabilitacyjną,

Street, which initiated the creation of the Gymnastic

masaże oraz naukę fechtunku. Równocześnie był

and Therapeutic Institute at Sewerynów Street,

nauczycielem gimnastyki w Instytucie Agronomicz-

where he taught rehabilitation gymnastics, mas-

nym w Marymoncie, kształcącym nauczycieli tego

sages and swordsmanship. At the same time, he

nowego wówczas kierunku. Pochowany na Cmen-

was a gymnastics teacher at the Agronomic Insti-

tarzu Ewangelicko-Reformowanym w nieustalo-

tute in Marymont, educating teachers of this new

nym miejscu.

direction at the time. Buried at the Evangelical
Reformed Cemetery in an unknown place.

Edward Karol Loth (1835-1903) – organizator
pierwszych wyścigów pływackich w Warszawie.

Edward Karol Loth (1835-1903) – organizer of the

Wielki entuzjasta sportów wodnych i gimnastyki.

first swimming races in Warsaw. Great enthusiast

Pochodził z rodziny wywodzącej się z Niemiec,

of water sports and gymnastics. He came from

która osiadłszy w Warszawie prowadziła fabrykę

a family that descended from Germany, who settled

kapeluszy; jego bracia byli uczestnikami powstania

in Warsaw and ran a hat factory; his brothers were

styczniowego 1863 r. Pochowany został na Cmen-

participants in the January Uprising of 1863. He was

tarzu Ewangelicko-Augsburskim.

buried at the Evangelical-Augsburg Cemetery.

Henryk Weiss (1886-1914). Zdobywca nagród

Henryk Weiss (1886-1914). Winner of numerous

na licznych wyścigach cyklistów – mistrz Dynasów

cyclist races – Dynasy champion in 1905-1908.

w latach 1905-1908. Był kierownikiem warsztatów

He was the manager of the “Varsovie-Automobile”

firmy „Varsovie-Automobile”. Pochowany na Cmen-

workshop. Buried at the Evangelical-Augsburg

tarzu Ewangelicko-Augsburskim w nieustalonym

Cemetery in an unknown place.

miejscu.
Telesfor Stanisław (around 1860-1907) and Rudolf
Telesfor Stanisław (ok. 1860-1907) i Rudolf

(around 1860-1926) Graff – newcomers from Ger-

(ok. 1860-1926) Graffowie – przybysze z Niemiec.

many. Founders of the School of Swimming on

Założyciele Szkoły Pływania na Wiśle p.f. „Bracia

the Vistula, “Bracia Graff” and a Gymnastics Plant.

Graff” oraz Zakładu Gimnastycznego. Rudolf był

Rudolf was the owner of the Fencing School in Cie-

właścicielem Szkoły Szermierki w Ciechocinku,

chocinek, and also gave individual swimming les-

a poza tym udzielał indywidualnych lekcji pływania

sons at the Warsaw Rowing Society; member

w Warszawskim Towarzystwie Wioślarskim; członek

of the first nest of the Gymnastics Society “Sokół”

pierwszego gniazda Tow. Gimnastycznego „Sokół”

in Warsaw.

w Warszawie.
Jan Tadeusz Loth (1900-1933) – trader. He pracJan Tadeusz Loth (1900-1933) – handlowiec.

ticed several sports – he was the runner-up of

Uprawiał kilka dyscyplin sportowych – był wicemi-

Poland in the double tennis game (1925), and

strzem Polski w grze podwójnej w tenisa (1925 r.),

also a football player, both the goalkeeper and

a także piłkarzem nożnym, zarówno bramkarzem,

the striker! In 1921, after a match against Hungary,

jak i napastnikiem! W 1921 r., po meczu z Węgrami,

despite losing 0-1, he became the hero of the duel

mimo przegranej 0-1, został bohaterem pojedynku

(he defended many dangerous goals, including

(obronił wiele groźnych strzałów, w tym rzut karny),

a penalty), and the Hungarian press wrote that

a prasa węgierska pisała, że polski bramkarz był

the Polish goalkeeper was as if made of rubber and
flew around despite not having any wings. In another football match, this time with the Swedes,
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Jan Tadeusz Loth jako tenisista (pierwszy z prawej) i piłkarz (drugi z prawej).
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Jan Tadeusz Loth as a tennis player (first on the right) and a footballer (second on the right).
From the National Digital Archives collection.
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Teodor Sztekker z żoną pisarką
Wandą Melcer w swoim mieszkaniu.
Rok 1930. Ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego.
Teodor Sztekker with his wife,
writer Wanda Melcer in his apartment.
1930. From the National Digital
Archives collection.

Teodor Sztekker. Rok 1932,
Ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego.
Teodor Sztekker. 1932,
From the National Digital
Archives collection.
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Emil Ryszard Schweitzer – zdobywca mistrzostwa Warszawy na zawodach motocyklowych na torze Legii. Rok 1934.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Emil Ryszard Schweitzer – winner of the Warsaw championship in motorcycle competitions at the Legia track. 1934.
From the National Digital Archives collection.
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jak z gumy i fruwał bez skrzydeł. W innym z kolei
meczu piłkarskim, tym razem ze Szwedami, zagrał
jako napastnik i ustrzelił hat-tricka. Pochowany na

he played as an assailant and shot a hat-trick.

Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

Buried at the Evangelical-Augsburg Cemetery
in an unknown place.

Teodor (Stöcke) Sztekker (1897-1934) – zapaśnik
walczący w stylu francuskim, z zawodu rolnik.

Teodor (Stöcke) Sztekker (1897-1934) – a wrestler

Syn Michała i Emmy z Nützów. Szkołę gimnazjal-

fighting in French style, a farmer by profession. Son

ną ukończył w Kijowie i przez dwa lata studiował

of Michał and Emma née Nütz. He graduated from

prawo. Był dwukrotnie żonaty, po raz pierwszy

the gymnasium in Kiev and studied law for two

z Wandą Melcer-Rutkowską – córką kompozytora,

years. He was married twice, for the first time with

a drugi raz z Jadwigą z Tobiaszków. Stosował czyste

Wanda Melcer-Rutkowska – composer's daughter,

zasady w zmaganiach z przeciwnikami. Zmarł mło-

and the second time with Jadwiga née Tobiaszek.

do z powodu białaczki. Pochowany na Cm. E-A.

He fought his opponents fairly. He died young due
to leukemia. Buried at the E-A Cemetery.

Emil Ryszard Schweitzer (1910-1935). Pionier
polskiego sportu motocyklowego. Pochodził z ro-

Emil Ryszard Schweitzer (1910-1935). Pioneer of

dziny wywodzącej się z Niemiec, która na gruncie

the Polish motorcycle sport. He came from a family

warszawskim zasłynęła z produkcji musztardy,

that came from Germany, which in Warsaw was

sosów i zapraw do potraw – był właścicielem

famous for the production of mustard, sauces

największej fabryki tej branży. Członek WKS „Legia”

and mortars – he owned the largest factory in this

– zginął podczas próby bicia rekordu szybkości.

industry. A member of WKS “Legia” – he died while

Pochowany na Cm. Ewangelicko-Augsburskim.

trying to break a speed record. Buried at the Evangelical-Augsburg Cemetery.

Stefan August Loth (1896-1936) – piłkarz
KS „Polonia”. Ppłk WP, Dowborczyk, instruktor POW

Stefan August Loth (1896-1936) – player of

i współorganizator pułku Legii Akademickiej,

KS “Polonia”. Lt Col of the Polish Army, Dowborczyk,

uczestnik walk 1919/1920 r. Był zaangażowany

POW instructor and co-organizer of the Academic

w akcję plebiscytową na Śląsku, Warmii i Mazurach.

Legion regiment, participant of the 1919/1920 bat-

Od 1934 r. oficer sztabu WP jako inspektor armii.

tles. He was involved in the plebiscite campaign

Zginął pod Orłowem razem z gen. Gustawem

in Silesia, Warmia and Mazury. From 1934, a staff

Orlicz-Dreszerem. Pochowany został na Cm. E-A.

officer of the Polish Army as an army inspector.
He died at Orlov together with gen. Gustaw Orlicz-

Henryk Liefeldt (1894-1937) – inżynier-konstruktor.

-Dreszer. Buried at the E-A Cemetery.

Pierwszy automobilowy Mistrz Polski, który nie tylko
zwyciężał, ale położył wielkie zasługi dla rozwoju

Henryk Liefeldt (1894-1937) – engineer constructor.

motoryzacji i automobilizmu. W 1918 r. uczestniczył

The first automotive Polish Champion, who not

w organizacji pierwszej polskiej eskadry lotniczej.

only won, but also made great contributions to the

Był współwłaścicielem wytwórni silników przemy-

development of motoring and automotive. In 1918,

słowych i samolotowych pf. „Liefeldt & Schiffner”.

he participated in the organization of the first Polish

Pochowany na Cm. Ewangelicko-Augsburskim.

air squadron. He was a co-owner of the industrial
and aircraft engine plant “Liefeldt & Schiffner”.

Stanisław Kohn (1895-1940) – lekarz. Jeden z naj-

Buried at the Evangelical-Augsburg Cemetery.

lepszych polskich szachistów okresu międzywojennego – reprezentował nasz kraj na nieofi-

Stanisław Kohn (1895-1940) – doctor. One of the

cjalnej olimpiadzie szachowej w Paryżu w 1924 r.

best Polish chess players from the interwar period

Był mistrzem Warszawy w latach 1925 i 1927.

– he represented our country at the unofficial chess

W 1926 roku brązowy medalista indywidualnych

Olympiad in Paris in 1924. He was the Warsaw

mistrzostw Polski, w 1929 r. złoty medalista druży-

champion in 1925 and 1927. In 1926, he became

nowych mistrzostw kraju. W czasie okupacji nie-

bronze medalist of the individual Polish champion-

mieckiej, w 1940 r. został pojmany przez Gestapo

ship, in 1929 he was gold medalist of the national
team championships. During the German occupation, in 1940, he was captured by the Gestapo
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Uroczystość jubileuszowa kapitana drużyny
KS „Polonia” – Stefana Augusta Lotha (z prawej)
z okazji 200. meczu w barwach klubu.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Jubilee ceremony of KS „Polonia” captain
– Stefan August Loth (on the right)
during the 200th match in club colors.
From the National Digital Archives collection.

Henryk Liefeldt w samochodzie Austro-Daimler. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Henryk Liefeldt in an Austro-Daimler car. From the National Digital Archives collection.
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Symultana szachowa Akiby Rubinsteina w hotelu Bristol, marzec 1931 r.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Simultaneous chess game of Akiba Rubinstein at Bristol Hotel, March 1931.
From the National Digital Archives collection.

Akiba Rubinstein (z lewej) i Ksawery Tartakower rozgrywający partię szachową. Rok 1927.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Akiba Rubinstein (on the left) and Ksawery Tartakower playing a chess game. 1927.
From the National Digital Archives collection.
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– wraz z innymi szachistami żydowskiego pochodzenia – w kawiarni szachowej przy ul. Marszałkowskiej 76 (m.in. z Dawidem Przepiórką, wicepre-

– along with other chess players of Jewish origin

zesem Polskiego Związku Szachowego) i rozstrze-

– in a chess cafe at Marszałkowska 76 St. (among

lany w Palmirach.

others with Dawid Przepiórka, vice-president of
the Polish Chess Federation) and shot in Palmiry.

Eugenia Frydman (daty ur. i śmierci nieznane).
Pływaczka, członkini żydowskiego Klubu Sporto-

Eugenia Frydman (date of birth and death

wego „Makkabi” Warszawa. Wielokrotna mistrzyni

unknown). Swimmer, member of the Jewish

i wicemistrzyni Polski w pływaniu i w skokach do

Sports Club “Makkabi” Warsaw. Multiple champion

wody, indywidualnie i drużynowo. W 1928 r. klub

and runner-up of Poland in swimming and water

Makkabi na znak protestu wobec stronniczości

diving, individually and as a team. In 1928, the Mak-

sędziów zrezygnował z udziału w mistrzostwach

kabi club, as a sign of protest against the bias of

Warszawy i zorganizował pokaz skoków do Wisły

judges, resigned from participation in the Warsaw

z mostu Kierbedzia, w którym wzięło udział

championships and organized a show of jumps to

4 skoczków i 2 skoczkinie (w tym E. Frydman).

the Vistula from the Kierbedzia bridge, with 4 male

Paradą skoków do rzeki z wysokości ok. 15 metrów

and 2 female jumpers (including E. Frydman)

entuzjazmował się około 10-tysięczny tłum widzów.

who took part. The parade of jumps to the river
from about 15 meters entertained about 10,000

Akiba Rubinstein (1882-1961). Najwybitniejszy polski

spectators.

szachista w dziejach tej dyscypliny, który urodził się
jako dwunaste z czternaściorga dzieci w ubogiej ży-

Akiba Rubinstein (1882-1961). The most outstand-

dowskiej rodzinie. Do Warszawy przyjechał w 1909 r.

ing Polish chess player in the history of this disci-

Przez 2 pierwsze dekady XX wieku uznawany był

pline, born as the twelfth of fourteen children

za czołowego szachistę świata, a w 1914 r. został

in a poor Jewish family. He arrived to Warsaw

wybrany przez opinię światową jako jedyny moż-

in 1909. For the first 2 decades of the twentieth

liwy kandydat do starcia szachowego o mistrzo-

century, he was recognized as the leading chess

stwo świata z Emanuelem Laskerem (Niemcem

player in the world, and in 1914 he was chosen

żydowskiego pochodzenia, urodzonym w Barlinku

as the only possible candidate to a chess battle

– mistrzem świata przez 27 lat z rzędu) – na prze-

for the world championship with Emanuel Lasker

szkodzie stanął wybuch wojny. Na olimpiadzie

(German of Jewish origin, born in Barlinek – world

szachowej w Hamburgu w 1930 r. zdobył dla Polski

champion for 27 years in a row) – the outbreak

złoty medal drużynowy (miał też najlepszy wynik

of war got in his way. At the chess Olympiad in

indywidualny). W tamtej złotej wówczas, polskiej

Hamburg in 1930, he won a gold team medal for

drużynie szachowej zagrało pięciu zawodników

Poland (he also had the best individual score).

– czterech z nich miało żydowskie pochodzenie

The Polish chess team, golden at that time, includ-

– oprócz Rubinsteina byli to: Dawid Przepiórka

ed five players – four of them were of Jewish origin

(1880-1940), Ksawery Tartakower (1887-1956)

– apart from Rubinstein, they were: Dawid Przepiórka

i Paulin Frydman (1905-1982). W latach 30. leczył

(1880-1940), Ksawery Tartakower (1887-1956) and

się w Belgii, tam też był w czasie II wojny światowej

Paulin Frydman (1905-1982). In the 1930s he was

ukrywany. Ostatnie swoje lata spędził zapomniany

treated in Belgium, where he was also hidden

w przytułku. Uznawany jest za jednego z prekurso-

during World War II. He spent his last years for-

rów nowoczesnej gry pozycyjnej. Rok 2012 był

gotten in a shelter. He is considered one of

– ogłoszony przez Europejską Unię Szachową

the precursors of the modern positional game.

– „Rokiem Akiby Rubinsteina”.

As declared by the European Chess Union, 2012
was the “Akiba Rubinstein Year”.

Jerzy Loth (1880-1967) – działacz Warszawskiego
Towarzystwa Wioślarskiego i organizator regat na

Jerzy Loth (1880-1967) – an activist of the Warsaw

Wiśle. Geograf, profesor UW w latach 1921-1944,

Rowing Association and organizer of the Vistula

wykładowca WSH, SGH i SGPiS – autor licznych

regatta. Geographer, professor at the University

prac naukowych z zakresu geografii ogólnej

of Warsaw in 1921-1944, lecturer at WSH, SGH
and SGPiS – author of numerous scientific papers
in the field of general and economic geography.
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Zarząd Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich
– Jerzy Loth drugi od prawej. Rok 1933.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Board of the Polish Rowing Association
– Jerzy Loth second from the right. 1933
Michał hr. Scipio del Campo i jego aeroplan.

From the National Digital Archives collection.

Rok 1911. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Michał hr. Scipio del Campo and his aeroplane.
1911. From the collection of R. Chwiszczuk.

132

i ekonomicznej. Członek honorowy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i prezes Polskiego
Związku Esperantystów. Pochowany został na

Honorary member of the International Olympic

Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

Committee and president of the Polish Esperanto
Association. Buried at the Evangelical-Augsburg

Aleksander Schiele (1890-1976). Inżynier-architekt

Cemetery.

po politechnice wiedeńskiej; dyrektor Fabryki
Wódek i Zapraw Browaru „Haberbusch & Schiele” SA.

Aleksander Schiele (1890-1976). Engineer-architect

Od czasów studenckich alpinista i taternik, a także

at the Vienna University of Technology; director

zapalony narciarz (wielokrotny zwycięzca) – współ-

of the “Haberbusch & Schiele” SA brewery. From

założyciel i właściciel Wytwórni Nart na Kasprusiach

student times, an alpinist and mountaineer, and

w Zakopanem, prowadzonej wspólnie z bratem

an avid skier (multiple winner) – co-founder and

bliźniakiem; sponsor polskich narciarzy i muzyków.

owner of the Skis Factory on Kasprusie in Zakopane,

W czasie II wojny wykupił cały skład wagonów

run together with his twin brother; sponsor of Polish

z dziećmi z Zamojszczyzny, przeznaczonymi przez

skiers and musicians. During the Second World

Niemców do eksterminacji. Jeden z niewielu byłych

War, he bought the entire section of wagons with

właścicieli firm, który dopracował w rodzinnej firmie

children from the Zamość region, intended by the

do emerytury, po jej nacjonalizacji, i to na stano-

Germans for extermination. One of the few former

wisku dyrektora administracji.

business owners who worked in the family company until his retirement, after its nationalization,

Michał hr. Scipio del Campo (1887-1984).

and as the director of administration.

Nestor polskiego lotnictwa, inżynier; potomek gubernatora księstwa Bari, włoski hrabia. Właściciel

Michał hr. Scipio del Campo (1887-1984).

dóbr ziemskich Rajki pod Berdyczowem oraz kilku

Nestor of Polish aviation, engineer; descendant

innych. Poliglota władający 12 językami! Jego przo-

of the governor of the Bari principality, Italian count.

dek przybył do Polski w orszaku królowej Bony

Owner of the Rajki estate near Berdyczów and sev-

w 1518 r. Żonaty z Ludwiką Hirszman (1911 r.).

eral others. Polyglot who spoke 12 languages! His

Jako pierwszy Polak odbył lot nad Warszawą.

ancestor came to Poland in the procession of Queen

Jest uważany za jednego z trzech pierwszych rosyj-

Bona in 1518. Married to Ludwika Hirszman (1911).

skich pilotów, których nazwiska zostały umieszczo-

He was the first Pole to fly over Warsaw. He is con-

ne na tablicy honorowej w domu lotnika, w Sankt

sidered one of the first three Russian pilots, whose

Petersburgu. Oblatywacz maszyn i wielokrotny

names were placed on the honorary plaque in the

uczestnik pokazów lotniczych na terenie Rosji

house of the airman, in in St. Petersburg. Machine

carskiej i cesarstwa Austro-Węgierskiego. Mieszkał

tester and multiple participant of air shows in the

w Berlinie, Sztokholmie, Norwegii, Mediolanie

tsarist Russia and the Austro-Hungarian empire.

i Rio de Janeiro. Do Warszawy na powrót przybył

He lived in Berlin, Stockholm, Norway, Milan and

w 1932 r., gdzie przeżył okupację niemiecką

Rio de Janeiro. He came back to Warsaw in 1932,

i Powstanie. W 1945 roku przeniósł się do Katowic

where he survived the German occupation and

i podjął pracę jako inżynier-termodynamik.

the Uprising. In 1945, he moved to Katowice and
started working as a thermodynamics engineer.

Szapsa Rotholc (1913-1996) – bokser, z zawodu
drukarz. Na ringu występował od 1929 r. do 1939 r.

Szapsa Rotholc (1913-1996) – boxer, a printer by

Polskę reprezentował szesnastokrotnie – 15 razy

profession. He performed on the ring from 1929

wygrał i jeden raz zremisował. Na mistrzostwach

to 1939. He represented Poland sixteen times

Europy w Budapeszcie w 1934 r. zdobył brązowy

– he won 15 times and drew once. He won a bronze

medal. Mistrz Polski w 1933 r. i wicemistrz w 1934 r.

medal at the European Championships in Budapest

W plebiscycie Przeglądu Sportowego na najlep-

in 1934. Polish champion in 1933 and runner-up

szego sportowca roku – w 1934 r. zajął 10., a w 1935

in 1934. In the Sports Review plebiscite for best ath-

– 6 miejsce. W kilka dni po Kryształowej Nocy,

lete of the year – in 1934 he took 10th place, and in

w 1938 r., stoczył w niemieckim wtedy Wrocławiu,

1935 – 6th place. A few days after the Crystal Night,

w ramach meczu bokserskiego Niemcy-Polska,

in 1938, he fought in Wrocław, which was German
at that time, as part of the Germany-Poland boxing
match, a duel with Obermauer – the future runner up
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Polska reprezentacja bokserska na Pięściarski Puchar Europy Środkowej. Szapsa Rotholc
pierwszy od lewej w drugim rzędzie. W pierwszym rzędzie drugi od lewej trener Feliks Stamm.
Listopad 1934 r. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Polish boxing team at the Central European Cup in Boxing. Szapsa Rotholc first from the left
in the second row. In the first row, second from the left, coach Feliks Stamm. November 1934.
From the National Digital Archives collection.

Mecz bokserski Warszawa – Monachium. Zwycięzca pojedynku Rotholc (pierwszy
z lewej) w trakcie walki z Seubertem. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Warsaw – Munich boxing match. Wnner of the duel Rotholc (first on the left) during
the fight against Seubert. From the National Digital Archives collection.
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pojedynek z Obermauerem – przyszłym wicemistrzem Europy. Wygrał! Jego występy i zwycięstwa
łączyły Polaków i Żydów. Popularny „Szapsio”

in Europe. He won! His performances and victories

– szybki i nieustępliwy na ringu, był ulubieńcem

joined together Poles and Jews. Popular “Szapsio”

warszawskich kibiców. Podczas pojedynków

– fast and unyielding on the ring, was the favorite

z bokserami niemieckimi – krzyczeli w jego stronę:

of Warsaw fans. During his matches with German

„Szapsio, bij Szwaba w swastykę”. W czasie okupacji

boxers – they shouted at him: “Szapsio, beat Jerry

kilka razy go pobito w odwecie za zwycięstwa

in the swastika.” During occupation, he was beaten

nad pięściarzami z Niemiec. Przebywał w getcie,

several times in retaliation for victories with German

w którym był funkcjonariuszem Żydowskiej Służby

boxers. He stayed in the ghetto, where he was

Porządkowej, za co po wojnie zostały mu przedsta-

an officer of the Jewish Order Service, for which

wione zarzuty. Jako że relacje świadków były roz-

he was charged after the war. As accounts of the

bieżne, został skazany na dwuletnie wykluczenie

witnesses were divergent, he was sentenced to

ze społeczności żydowskiej. W 1949 r. wyemigrował

two years of exclusion from the Jewish community.

do Belgii, a następnie do Kanady.

In 1949 he emigrated to Belgium and then to
Canada.
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xi.
Urzędnicy
państwowi
i samorządowi
State and local
government
officials
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Michał Sacres (zm. przed 1775). Rajca miejski
w 1754 r., prezydent Starej Warszawy w latach: 1761,
1766 oraz 1768. Wywodził się z francuskiej rodziny

Michał Sacres (died before 1775). City councilor

przybyłej do miasta pod koniec XVII wieku, jego

in 1754, president of Old Warsaw in: 1761, 1766 and

ojciec Filip Sacres był kupcem. Za czasów swojej

1768. He came from a French family who came to

pierwszej prezydentury uporządkował i opracował

the city at the end of the 17th century, and his father

przepisy dotyczące organizacji gaszenia pożarów

Filip Sacres was a merchant. During the time of his

w stolicy. Był członkiem siedmioosobowej depu-

first presidency, he organized and developed regu-

tacji, która została stworzona, aby zająć się poprawą

lations regarding organization of fire fighting in

sytuacji miast w Polsce i na Litwie.

the capital. During the time of his first presidency,
he organized and developed an organization for

Samuel Kahle (1732-1805). Radca dworu króla

firefighting in the capital.

Stanisława Augusta, pochodzący z Prus, nobilitowany w 1768 r. W maju 1777 r., jako delegat war-

Samuel Kahle (1732-1805). Counselor of the court

szawskiego Zboru E-R, brał udział w Synodzie

of King Stanisław August, originated from Prussia,

w Sielcach, na którym zawarto tzw. Unię Sielecką,

ennobled in 1768. In May 1777, as a delegate of the

proklamującą wspólny konsystorz dla obu wyznań

E-R Congregation in Warsaw, he took part in the

ewangelickich z terenu Małopolski i Mazowsza.

Synod in Sielce, where the so-called Union of Siel-

W latach 1781-1789 był członkiem kancelarii Rady

ce was concluded, proclaiming a joint consistory

Nieustającej, a w 1793 r. sekretarzem Komisji

for both Evangelical denominations from the area

Demarkacyjnej. Po zajęciu Warszawy przez Pru-

of Małopolska and Mazovia. In the years 1781-1789

saków został tłumaczem, a następnie głównym

he was a member of the Permanent Council office,

cenzorem Kamery pruskiej. W maju 1805 r. należał

and in 1793 secretary of the Demarcation Commis-

do grona założycieli loży masońskiej „Świątynia

sion. After Warsaw was taken over by the Prussian,

Mądrości”. Miał syna Samuela Wilhelma (zm. 1809),

he became a translator, and then the head censor

też urzędnika Kamery pruskiej obwodu warszaw-

of the Prussian Kamera. In May 1805, he belonged

skiego. Pochowany został na Cm. E-R.

to the group of founders of the Masonic lodge
“Temple of Wisdom”. He had a son, Samuel Wilhelm

Aleksander Jan Józef Hauke (1814-1868), generał.

(died in 1809), also an official of the Prussian Kamera

Pochodził z holenderskiej rodziny. W Warszawie

in the Warsaw region. Buried at the E-R Cemetery.

pojawił się w 1862 r., gdzie do śmierci pełnił obowiązki prezesa Dyrekcji Teatrów Rządowych.

Aleksander Jan Józef Hauke (1814-1868), general.

Jego zasługą stało się wprowadzenie do repertuaru

He came from a Dutch family. He came to Warsaw

utworów polskich: Blizińskiego, Dmuszewskiego

in 1862, where he fulfilled the role of president of

i Fredry. W 1865 r. został mianowany generał-

the Management of Governmental Theaters for

-majorem zarządzającym Księstwem Łowickim,

the rest of his life. His merit include introduction to

nadanym J. Grudzińskiej, morganatycznej żonie

the repertoire Polish works of: Bliziński, Dmuszewski

w. ks. Konstantego. Pochowany na Cm. Ewange-

and Fredro. In 1865 he was appointed general-major

licko-Reformowanym w nieustalonym miejscu.

of the Łowicz Duchy, given to J. Grudzińska, a morganatic wife of the Grand Duke Konstantin. Buried

Sokrates Starynkiewicz (1820-1902).

at the E-R Cemetery in an unknown place.

Rosyjski generał wyznania prawosławnego,
który do Warszawy przyjechał w 1849 r. Od roku

Sokrates Starynkiewicz (1820-1902). Russian gen-

1875 do 1892 pełnił obowiązki prezydenta War-

eral of Orthodox religion, who came to Warsaw in

szawy i uważany jest za jednego z najbardziej

1849. From 1875 to 1892 he was president of War-

zasłużonych dla naszego miasta gospodarzy.

saw; he is considered one of the most distinguished

Doprowadził do uruchomienia w 1881 r. pierw-

hosts for our city. He led to launching of the first

szej linii tramwaju konnego i przyczynił się do

horse-drawn tramway in 1881 and contributed

budowy w 1883 r. wodociągów i kanalizacji ze Stacją

to the construction in 1883 of water and sewage

Filtrów na Koszykach. W 1884 r. założył cmentarz

systems with a Filtering Station in Koszyki. In 1884

na Bródnie, odciążając nekropolię na Powązkach;

he founded a cemetery in Bródno, relieving the
necropolis at Powązki; expanded the network of
two-burner gas lanterns (until 1887, their number
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Sokrates Starynkiewicz, ok. roku 1892.
Ze zbiorów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego
Sokrates Starynkiewicz, around 1892.
From the collection of the Public Library
of the Capital City of Warsaw
- Main Library of the Mazowieckie Voivodeship.

Pogrzeb Sokratesa Starynkiewicza – 26 sierpnia 1902 roku.
Kondukt ustawiony na pl. Teatralnym.
Ze zbiorów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
– Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego
Funeral of Sokrates Starynkiewicz – August 26, 1902.
Funeral procession formed at the Theater Square.
From the collection of the Public Library of the Capital City of Warsaw
– Main Library of the Mazowieckie Voivodeship.
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rozbudował sieć dwupalnikowych latarni gazowych
(do 1887 r. ich liczba zwiększyła się z 2 do 5 tys.).
Rozpoczął regulację Wisły i uporządkował kwestię

increased from 2 to 5 thousand). He began imple-

wywozu nieczystości, a także ucywilizował targo-

menting regulations of the Vistula River and sorted

wiska, m.in. budując Hale Mirowskie i Halę na Ko-

out the issue of waste disposal, as well as civilized

szykach. Mimo iż był wyznania prawosławnego,

marketplaces, including the construction of Hale

wyremontował wiele kościołów rzymskokatolickich.

Mirowskie and Hala on Koszyki. Although he was

Aktywny członek WTD, Towarzystwa Przeciwżebra-

of Orthodox religion, he renovated many Roman

czego i przewodniczący Wydziału Tanich Kuchni.

Catholic churches. Active member of the WTD,

Nawet po zakończeniu prezydentury doradzał wielu

Anti-Mendicity Society and chairman of the Depart-

organizacjom oraz pomagał swoim następcom.

ment of Low-Cost Kitchens. Even after the end of

W jego pogrzebie na Cmentarzu Prawosławnym

his presidency, he advised many organizations and

przy ul. Wolskiej wzięło udział ok. 200 tys. osób!

helped his successors. There were 200 thousand

Ma swój plac na Ochocie, przy Filtrach.

people at his funeral at the Orthodox Cemetery

Jednym z braci Sokratesa był Olimp – generał

at Wolska Street! He has his square in Ochota, near

wojsk carskich i inżynier, który przyczynił się do

Filtry. One of Socrates' brothers was Olimp – a gen-

wybudowania elewatora na Czystem.

eral of the tsarist army and engineer who contributed to the construction of an elevator on Czyste.

Gustaw Wertheim (1878-1939) – dyrektor zakładów
amunicyjnych „Pocisk”; absolwent Wyższej Szkoły

Gustaw Wertheim (1878-1939) – director of the

Handlowej w Lipsku. Znawca i mecenas sztuki, który

“Pocisk” ammunition factory; graduate of the School

wspierał i kolekcjonował obrazy polskich twórców,

of Economics in Leipzig. An expert and patron of arts,

m.in.: J. Brandta, A. i M. Gierymskich, Fałata, Wyczół-

who supported and collected paintings of Polish

kowskiego i Wyspiańskiego. O rozmiarze zgroma-

artists, including: J. Brandt, A. and M. Gierymscy, Fałat,

dzonej przez niego kolekcji świadczy fakt, że zbiór

Wyczółkowski and Wyspiański. The size of his collec-

ten po II wojnie światowej zasilił Muzeum Narodowe

tion is evidenced by the fact that after the WW II,

w Warszawie. W Konstancinie wzniósł w latach

it was added to the National Museum in Warsaw.

1933-1935 okazałą willę, nazwaną Julisinem, zapro-

In Konstancin, he built a magnificent villa in the years

jektowaną przez C. Przybylskiego. Na początku

1933-1935, named Julisin, designed by C. Przybylski.

II wojny światowej, po śmierci żony, skatowanej przez

At the beginning of World War II, after the death of

gestapo, odebrał sobie życie. W czasie okupacji

his wife, who was tortured by the Gestapo, he took

niemieckiej konstancińska willa była rezydencją

his own life. During the German occupation, the Kon-

gubernatora dystryktu warszawskiego GG – Ludwiga

stancin villa was the residence of the Governor of

Fischera, a po wojnie, od 1948 r. mieszkaniem

the Warsaw District GG – Ludwig Fischer, and after

Bolesława Bieruta. Pospiesznie sprzedana, została

the war, from 1948, the apartment of Bolesław

pod osłoną nocy bezprawnie rozebrana przez

Bierut. Hurriedly sold, it was unlawfully dismantled

nabywcę. W 2008 r. z nakazu sądu miała zostać

by the buyer under the cover of the night. In 2008,

odbudowana, ale do dzisiaj tak się nie stało.

it was to be rebuilt by court order, but it has not
been completed to this day.

Henryk Stanisław Brun (1888-1940) – kupiec
i przemysłowiec, który pochodził ze szwedzkiej

Henryk Stanisław Brun (1888-1940) – a merchant

rodziny szlacheckiej herbu Łabędź. Syn Stanisława

and industrialist who came from a Swedish noble

Gustawa (członka Tymczasowej Rady Stanu i posła

family of the Łabędź coat of arms. Son of Stanisław

na Sejm ustawodawczy, następnie senatora RP)

Gustaw (member of the Provisional Council of State

i Marii ze Spiessów, dwukrotnie żonaty z Zofią ze

and Member of the Seym, then Senator of the RP)

Sznuków Zarębską, a po raz drugi z Julią Ceraską.

and Maria née Spiess, married twice with Zofia Sznu-

Był współwłaścicielem firmy „Krzysztof Brun & Syn”,

ków Zarębska, and for the second time with Julia Ce-

Towarzystwa Przemysłowo-Handlowego „Block

raska. He was a co-owner of the company “Krzysz-

& Brun” oraz Fabryki Wyrobów Metalowych

tof Brun & Syn”, the Industrial and Trade Association

„Pelikan”. Prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich,

“Block & Brun” and metal products factory “Pelikan”.

członek Rady Banku Polskiego, wiceprezes

President of the Association of Polish Merchants,
member of the Council of the Bank of Poland, vice-president of the Chamber of Commerce and
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Izby Przemysłowo-Handlowej, a także (w latach
1928-1930) poseł na Sejm z ramienia sfer gospodarczych. Z jego inicjatywy, przy Naczelnej Radzie

Industry, and (in 1928-30) a Member of the Sejm for

Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego, został powołany

economic spheres. His initiative led to establishing

Kupiecki Instytut Wiedzy Zawodowej. Zginął w Pal-

the Merchant Institute of Vocational Knowledge

mirach z powodu odmowy przeprowadzenia zbiórki

by the Supreme Council of the Association of Polish

na budowę domu SS.

Commerce. He died in Palmiry due to refusal to carry
out a collection for the construction of an SS house.

Adam (Abraham) Czerniakow (Czerniaków)
(1880-1942) – inżynier. W 1909 r. za działalność

Adam (Abraham) Czerniakow (Czerniaków)

niepodległościową więziony przez władze carskie.

(1880-1942) – engineer in 1909, he was imprisoned

Radny m. Warszawy, a także senator RP w latach

by the tsarist authorities for underground activity.

1931-1935 z ramienia BBWR (przez okres między-

A councilor of Warsaw, and senator of the RP in 1931-

wojenny w senacie RP zasiadało 22 przedstawi-

-1935 on behalf of the BBWR (during the interwar pe-

cieli żydowskiego pochodzenia). Pod koniec wrze-

riod in the Senate of the Republic of Poland, there

śnia 1939 r. został mianowany przez S. Starzyń-

were 22 representatives of Jewish origin). At the end

skiego prezesem Żydowskiej Gminy Wyznaniowej

of September 1939, he was appointed chairman of

i pozostał nim po utworzeniu przez Niemców getta,

the Jewish Religious Commune by S. Starzyński and

w którym organizował opiekę i pomoc socjalną.

remained on this position after the Germans estab-

Odmówił podpisania obwieszczenia o przymuso-

lished the ghetto, where he organized social protec-

wym wysiedleniu mieszkańców dzielnicy żydow-

tion and care. He refused to sign a declaration of

skiej do obozu zagłady w Treblince. W dzień po

forced displacement of inhabitants in the Jewish

pierwszej deportacji popełnił samobójstwo.

district to the extermination camp in Treblinka.

Pochowany został na Cmentarzu Żydowskim.

The day after the first deportation, he committed
suicide. Buried at the Jewish Cemetery.

Abraham (Abram) Gepner (1872-1943). Kupiec
artykułami żelaznymi z okolic pl. Grzybowskiego,

Abraham (Abram) Gepner (1872-1943). Hardware

który przeszedł wszystkie stopnie kariery w firmach

merchant from the vicinity of Grzybowski Sq., who

handlujących metalami. Od 1905 r. był współwłaści-

went through all levels of career in companies deal-

cielem, a po I wojnie właścicielem jednej z najwięk-

ing with metals. From 1905, he was co-owner and

szych firm tej branży w kraju. W okresie międzywo-

after WW I he was the owner of one of the largest

jennym działacz Centrali Związków Kupców, a od

companies in the industry in the country. In the inter-

1935 prezes, a także wiceprezes warszawskiej Izby

war period, he was an activist of the Central Associa-

Handlowo-Przemysłowej oraz radny Warszawy.

tion of Merchants, and from 1935 president and vice-

W czasie oblężenia stolicy we wrześniu 1939 r.

-president of the Warsaw Chamber of Commerce

był członkiem Komitetu Obywatelskiego, a po

and Industry and councilor of the Capital City of War-

kapitulacji dobrowolnie zgłosił się na zakładnika

saw. During the siege of the capital in Sep. 1939, he

na czas defilady w Warszawie z udziałem A. Hitlera.

was a member of the Citizens' Committee, and after

W getcie członek Gminy Żydowskiej – przewodni-

capitulation he voluntarily reported as hostage dur-

czący Zakładu Zaopatrzenia i przewodniczący

ing the parade in Warsaw with the participation of

Rady Gospodarczej. Organizował samopomoc spo-

Hitler. In the ghetto, he was a member of the Jewish

łeczną, a przede wszystkim opiekował się dziećmi

Community – chairman of the Supply Department

– po wywiezieniu przez Niemców, do komór gazo-

and chairman of the Economic Council. He organized

wych Treblinki, dzieci z gettowych sierocińców,

social self-help, and above all looked after children

stworzył nowy sierociniec. Miał możliwość ucieczki

– after the Germans deported children from ghetto

z getta, ale odmówił. Został wraz z żoną zamordo-

orphanages to gas chambers in Treblinka, he created

wany w czasie powstania w getcie.

a new orphanage. He had the opportunity to escape
from the ghetto, but he refused. He was murdered

Janusz Kwiek (ok. 1888-1943) – król cygański,

with his wife during the Warsaw Ghetto Uprising.

wybrany na lata 1937-1939 na warszawskim stadionie.
Był piątym królem cygańskim o tym nazwisku

Janusz Kwiek (around 1888-1943) – Gypsy king,
chosen for the years 1937-1939 at the Warsaw stadium. He was the fifth Grypsy king with that name
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Przekazanie wojsku 40 ciężkich karabinów maszynowych „Browning”, ufundowanych przez kupiectwo
chrześcijańskie w Warszawie. Gen. Aleksander Litwinowicz dziękuje prezesowi Henrykowi Brunowi. Rok 1938.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Handing over 40 heavy machine guns „Browning” to the army, funded by the Christian tradespeople in Warsaw.
Gen. Aleksander Litwinowicz gives thanks to President Henryk Brun. 1938.
From the National Digital Archives collection.

Kamienica przy ul. Chłodnej 20, która w czasie okupacji
niemieckiej znajdowała się na terenie getta. Mieszkał w niej
Adam Czerniakow. Rok 2018. Fot. R. Chwiszczuk.
Tenement house at Chłodna 20 St., which at the time
of the German occupation was a ghetto. Adam Czerniakow
lived there. Year 2018. Phot. R. Chwiszczuk.
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Reklama z roku 1939. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Advertisement from 1939. From the collection of R. Chwiszczuk.

Wybory i koronacja króla polskich Cyganów
– Janusza Kwieka na Stadionie Wojska Polskiego. 4 kwietnia 1937 r.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Election and coronation of the Polish king of Gypsies
– Janusz Kwiek at the Polish Army Stadium. April 4, 1937.
From the National Digital Archives collection.
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(Kwiekowie mieszkali w podwarszawskim Piastowie,
do 1936 r. występującym pod nazwą Utrata).
Zginął razem z rodziną w Oświęcimiu-Brzezince,

(Kwiek lived in Piastów near Warsaw, until 1936

w nieustalonych okolicznościach, chociaż oferował

appearing under the name Utrata). He died with his

Niemcom przekazanie skarbu dworu cygańskiego.

family in Oświęcim-Brzezinka, in unknown circum-

Jego następca Rudolf Kwiek w 1946 r. zrzekł się

stances, although he offered the Germans transfer

tytułu królewskiego. Grób rodzinny Kwieków

of the Gypsy court treasury. His successor Rudolf

znajduje się na Cmentarzu Prawosławnym.

Kwiek in 1946 renounced his royal title. The Kwiek

Państwo uznawało instytucję króla cygańskiego

family grave is located at the Orthodox Cemetery.

– był on reprezentantem swojej społeczności przed

The state recognized the institution of the Gypsy

władzami, odpowiedzialny za utrzymanie porządku,

king – he was a representative of his community

a także zbiór podatków.

before the authorities, responsible for maintaining
order, as well as collection of taxes.

Józef Beck (1894-1944). Pułkownik Wojska
Polskiego wywodzący się z Holandii, którego

Józef Beck (1894-1944). Colonel of the Polish Army

właściwe nazwisko brzmiało van der Beck; minister

from the Netherlands, whose actual surname was

spraw zagranicznych II RP. Internowany w Rumunii,

vanning der Beck; Minister of Foreign Affairs of

gdzie zmarł na gruźlicę. Pochowany początkowo

the Second Polish Republic. Interned in Romania,

w Rumunii, skąd cały grób z obudową przeniesiony

where he died of tuberculosis. Initially buried in

został na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

Romania, from where the whole grave with housing
was moved to the Powązki Military Cemetery.

Ludwik Józef Evert (1863-1945) – współwłaściciel
wydawnictwa pf. „Trzaska, Evert i Michalski” (1918 r.)

Ludwik Józef Evert (1863-1945) – co-owner of pub-

z siedzibą w Hotelu Europejskim. Z pochodzenia

lishing house “Trzaska, Evert i Michalski” (1918) with

Francuz. Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej

headquarters at Europejski Hotel. A Frenchman by

im. L. Kronenberga, kształcił się również w Królewcu

origin. A graduate of the Leopold Kronenberg School

i Paryżu, a praktykę zawodową odbył w Niemczech.

of Commerce; he also studied in Königsberg and

W latach 1887-1895 był kierownikiem największych

Paris, and he practiced in Germany. In the years

firm włókienniczych w Łodzi, a od 1895 r. przedsta-

1887-1895 he was head of the largest textile compa-

wicielem łódzkiego przemysłu włókienniczego na

nies in Łódź, and from 1895 a representative of the

obszar carskiej Rosji. Prezes Polskiego Komitetu

textile industry in Łódź to the tsarist Russia. President

Pomocy Ofiarom Wojny i Zrzeszenia Niepodle-

of the General Committee of Relief for War Victims

głościowego (1914 r.), członek Regionalnej Grupy

in Poland and the Independence Association (1914),

BBWR m. st. Warszawy, a także prezes Partii Pracy

a member of the BBWR Regional Group of the Capi-

(1928 r.). Senator II, III i IV kadencji (1928-1938).

tal City of Warsaw, and the chairman of the Workers’

Wiceprezes WTD. W latach 1930-1939 był człon-

Party (1928). Senator of the 2nd, 3rd and 4th term

kiem Rady Miejskiej m. st. Warszawy i prezesem

(1928-1938). WTD Vice President. In the years 1930-

Komitetu Pomocy dla Bezrobotnych. Jako działacz

-1939 he was a member of the City Council of

Zgromadzenia Kupców m. Warszawy przyczynił

the Capital City of Warsaw and president of the Aid

się do organizacji szkolnictwa zawodowego oraz

Committee for the Unemployed. As an activist of

powstania wielu instytucji handlowych. We wrześniu

the Warsaw Merchants' Association, he contributed

1939 r. powołany do Obywatelskiego Komitetu

to organization of vocational education and establish-

Obrony Warszawy. Po kapitulacji przeciwstawił się

ment of many commercial institutions. In Sep. 1939,

podziałowi majątku kościelnego i doprowadził do

he was appointed to the Citizens’ Committee for

uznania przez Niemców polskiej parafii E-A. Odzna-

National Defense Fund of Warsaw. After capitulation,

czony Krzyżem Niepodległości.

he opposed the division of church property and led

Rafał (Rafael, Raphael) Szereszowski

mans. Decorated with the Cross of Independence.

to recognition of the Polish E-A parish by the Ger(Szereszewski) (1869-1948). Finansista i działacz
społeczny. Współtwórca m.in.: szpitala żydow-

Rafał (Rafael, Raphael) Szereszowski

skiego na Czystem, a także członek Towarzystwa

(Szereszewski) (1869-1948). A financier and social
activist. Co-founder of, inter alia, the Jewish hospital
in Czyste, as well as a member of the Association
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Minister spraw zagranicznych Polski Józef Beck (w środku) w towarzystwie ministra wojny Rzeszy
Wernera von Blomberga (z prawej) i naczelnego dowódcy wojsk lądowych gen. Wernera von Fritscha przed
Grobem Nieznanego Żołnierza na Unter den Linden. Lipiec 1935 r. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Polish Foreign Minister Józef Beck (in the middle) in the company of the Minister of War of the Reich
Werner von Blomberg (on the right) and commander-in-chief of land forces Gen. Werner von Fritsch before
the Tomb of the Unknown Soldier at Unter den Linden. July 1935. From the National Digital Archives collection.
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Józef Piłsudski na Dworcu Wileńskim w otoczeniu oficerów – Józef Beck (pierwszy z prawej).
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Józef Piłsudski at the Wilenska Railway Station surrounded by officers – Józef Beck (first on the right).
From the National Digital Archives collection.
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Wiec przeciwko niemieckim tendencjom do rewizji granic z Polską. Ludwik Józef Evert w pierwszym rzędzie,
drugi z prawej. 31 sierpnia 1930 rok. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Rally against the German tendencies to revise the borders with Poland. Ludwik Józef Evert in the first row,
second from the right. August 31, 1930. From the National Digital Archives collection.

Jubileusz 150-lecia Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie.
Ludwik Józef Evert pierwszy z prawej na pierwszym planie. 8 maja 1932 r.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
150th Anniversary of the Evangelical-Augsburg Congregation in Warsaw.
Ludwik Józef Evert, first on the right in the foreground. May 8, 1932.
From the National Digital Archives collection.
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Niesienia Pomocy Żydowskim Ofiarom Wojny
i jeden z założycieli warszawskiej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej dla Kupców i Handlowców.

of Jewish Combatants and Victims of World War II

Wraz z bratem Michałem prowadzili w schedzie

and one of the founders of the Warsaw Loan and

po ojcu Dom Bankowy „D. M. Szereszowski”

Savings Bank for Merchants and Traders. Together

(w 1936 r. na liście rankingowej polskich banków

with his brother Michał, they ran the Banking House

zajmował on siódme miejsce w kategorii banków

“D. M. Szereszowski” which was legacy of their

prywatnych oraz pierwsze wśród domów banko-

father (in 1936 it had seventh place on the ranking

wych). Ponadto był członkiem zarządu jednej

list of Polish banks in the category of private banks

z największych warszawskich fabryk „Kijewski,

and the first among banking houses). In addition,

Scholtze i Sp.”. W okresie międzywojennym wielo-

he was a board member of one of the largest fac-

krotnie wybierany do warszawskiej Rady Miejskiej.

tories in Warsaw, “Kijewski, Scholtze i Sp.”. In the

W 1922 r. został senatorem RP. Od września 1939

interwar period he was repeatedly elected to the

członek Komitetu Społecznego do Spraw Zwią-

Warsaw City Council. In 1922 he became a senator

zanych z Obroną Państwa przy Warszawskiej

of the Republic of Poland. From September 1939,

Gminie Wyznaniowej Żydowskiej. W czasie oku-

a member of the Social Committee for matters

pacji niemieckiej uciekł z kraju i wyemigrował

related to the defense of the State at the Warsaw

do USA. Odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem

Jewish Religious Community. During German occu-

Zasługi oraz Krzyżem Komandorskim Orderu

pation he fled the country and emigrated to the

Polonia Restituta.

USA. Decorated, among others, with: Gold Cross
of Merit and Commander's Cross of the Order

Mojżesz (Kerner) Koerner (1877-1966) – inżynier

of Polonia Restituta.

i działacz społeczny. Jako student Politechniki
Warszawskiej był członkiem „Kadimy” (żydowskiego

Mojżesz (Kerner) Koerner (1877-1966) – engineer

nacjonalistycznego stowarzyszenia studenckiego)

and social activist. As a student at the Warsaw Uni-

i ruchu syjonistycznego. Redaktor „Głosu Żydow-

versity of Technology, he was a member of “Kadima”

skiego”, członek Tow. Żydów Polskich i KC Organi-

(a Jewish nationalist student association) and

zacji Syjonistycznych w Polsce, a także loży wolno-

the Zionist movement. Editor of “Głos Żydowski”,

mularskiej „B'nei B'rith”. Radny m. st. Warszawy

member of the Society of Polish Jews and Central

w latach 1919-1927, prezes Zarządu Dyrekcji Wodo-

Committee of Zionist Organizations in Poland, as well

ciągów i Kanalizacji w latach 1927-1934, a w latach

as the “B'nei B'rith” masonic lodge. Councilor of the

1927-1930 senator RP. Był m.in. współorganiza-

Capital City of Warsaw in the years 1919-1927, Presi-

torem budowy Żydowskiego Domu Akademic-

dent of the Board of the Directorate of Water Supply

kiego, Biblioteki Judaistycznej, domu opieki dla

and Sewage Systems in the years 1927-1934, and

opuszczonych dzieci żydowskich oraz rozbudowy

in the years 1927-1930, senator of the Republic

szpitala dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów.

of Poland. He was co-organizer of the construction

We wrześniu 1939 r. działał w Żydowskim Komitecie

of the Jewish Academic House, the Judaic Library,

Obywatelskim. Na początku okupacji niemieckiej

a nursing home for abandoned Jewish children and

wyemigrował do Palestyny.

expansion of the children's hospital named after
Bersohns and Baumans. In Sep. 1939, he was active

Leonard Witold Stanisław Maringe (1890-1966).

in the Jewish Civic Committee. At the beginning of

Wnuk oficera napoleońskiego Leonarda Ludwika

the German occupation, he emigrated to Palestine.

Maringe, który osiedlił się w Warszawie. W latach
międzywojennych posiadacz ziemski, a po II wojnie

Leonard Witold Stanisław Maringe (1890-1966).

światowej doradca ministra rolnictwa – organizator

Grandson of Napoleon's officer Leonard Ludwik

PGR-ów. Pochowany został na Powązkach.

Maringe, who settled in Warsaw. In the interwar
period, he was a landowner, and after WW II adviser

Henryk Mikołaj Charlemagne (1889-1973).

to the Minister of Agriculture – organizer of state

Prawnik pochodzenia francuskiego. Był jednym

farms. He was buried at Powązki.

z organizatorów Milicji Miejskiej na terenie
Warszawy podczas trwania I wojny światowej,

Henryk Mikołaj Charlemagne (1889-1973). Lawyer
of French origin. He was one of the organizers of
the City Militia in Warsaw during the First World War,
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Konferencja u marszałka senatu Juliana Szymańskiego – Mojżesz Koerner
pierwszy od lewej. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Conference held by the Senate Marshal Julian Szymański – Mojżesz Koerner,
first on the left. From the National Digital Archives collection.

Komenda Policji Państwowej m. st. Warszawy – pomieszczenie stacji radiowo-telegraficznej.
Henryk Mikołaj Charlemagne siedzi na krześle. Rok 1925. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
State Police Headquarters of the Capital City of Warsaw – a radio and telegraph station room.
Henry Nicholas Charlemagne sitting in a chair. 1925.
From the National Digital Archives collection.
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a także uczestnikiem powstania na Górnym Śląsku.
Do 1926 r. pracował w randze inspektora policji
państwowej, a po zwolnieniu ze służby czynnej

as well as a participant in the uprising in Upper

otrzymał nominację na dyrektora ZUS. We wrześniu

Silesia. Until 1926 he worked as a state police

1939 r. zgłosił swój akces pomocy prezydentowi

inspector, and after his release from active service

S. Starzyńskiemu przy organizacji Straży Obywa-

he was nominated director of the Social Insurance

telskiej, której został jednym z wyższych funkcjo-

Institution (ZUS). In September 1939, he declared

nariuszy. Po wybuchu Powstania Warszawskiego

his access to help to President S. Starzyński on

włączył się do walki, za co otrzymał kilka odznaczeń

organization of the Civil Guard, where he became

i czterokrotnie Krzyż Walecznych oraz trzykrotnie

one of the senior officers. After outbreak of the War-

Złoty Krzyż Zasługi. Pochowany na Cmentarzu

saw Uprising, he joined the battles, for which he

Ewangelicko-Augsburskim.

received several decorations, such as the Cross of
Valor four times and the Golden Cross of Merit three

Menachem Begin (1913-1992) – prawnik, twórca

times. Buried at the E-A Cemetery.

państwa Izrael. Urodził się w Brześciu, a prawo
studiował w Warszawie. Pod koniec lat 30. zaanga-

Menachem Begin (1913-1992) – lawyer, creator of

żowany w szkolenia wojskowe, nieoficjalnie organi-

the State of Israel. He was born in Brest, and studied

zowane przez polski rząd, przygotowujące do walki

law in Warsaw. In the late 1930s, he was involved in

o utworzenie w Palestynie państwa żydowskiego.

military training, unofficially organized by the Polish

Na początku wojny uciekł do Wilna, gdzie, areszto-

government, which prepared to fight for the creation

wany przez NKWD – po zwolnieniu – zaciągnął się

of a Jewish state in Palestine. At the beginning of war,

do armii Andersa. W 1943 r. w randze kaprala przy-

he fled to Vilnius, where he was arrested by the

był z polską armią do Palestyny. W roku 1948,

NKVD – after his release – enlisted in Anders's army.

po utworzeniu państwa Izrael, rozpoczął karierę

In 1943, with the rank of corporal, he came to Pales-

polityczną. W latach 1977-1983 był premierem

tine with the Polish army. In 1948, after creation of

Izraela, a w roku 1978 otrzymał Pokojową

the state of Israel, he began his political career. In the

Nagrodę Nobla.

years 1977-1983 he was Prime Minister of Israel, and
in 1978 he received the Nobel Peace Prize.

Bekir Borys Assanowicz (1910-1999) – inżynier,
urzędnik ministerialny, żołnierz. Do Warszawy

Bekir Borys Assanowicz (1910-1999) – engineer,

przybył w 1929 r. i podjął studia m.in. na Politech-

ministerial officer, soldier. He came to Warsaw in

nice. Pierwszą posadę urzędniczą objął w 1937 r.

1929 and began studies, among others, at the Uni-

w Biurze Planowania Krajowego. W czasie

versity of Technology. He received his first official

kampanii wrześniowej walczył jako podoficer,

post in 1937 in the National Planning Department.

m.in. pod dowództwem gen. F. Kleeberga

During the September Campaign, he fought as

w bitwie pod Kockiem (ukrył sztandar brygady,

a sergeant, among other things, under the com-

a za żołnierskie zasługi dla kraju został awanso-

mand of gen. F. Kleeberg at the Battle of Kock

wany na podporucznika). Większą część wojny

(he hid the banner of the brigade, and was pro-

spędził w niemieckich obozach jenieckich,

moted to second lieutenant for military merits).

głównie w Gross Born. W 1945 r. wrócił do War-

He spent a greater part of the war in German pris-

szawy, mimo propozycji wyjazdów do Australii

oner-of-war camps, mainly in Gross Born. In 1945,

i Kanady, i rozpoczął pracę w Biurze Odbudowy

he came back to Warsaw despite offers to leave

Stolicy, a następnie m.in. w Ministerstwie Trans-

for Australia and Canada, and began work in the

portu Drogowego i Lotniczego. Od 1964 r. był

Warsaw Reconstruction Office, and then, inter alia,

wicedyrektorem Centralnego Ośrodka Badań

in the Ministry of Road and Air Transport. From 1964

i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, co zaowoco-

he was deputy director of the Research and Devel-

wało stanowiskiem w Komitecie Cybernetyki

opment Centre for Railway Technology, which re-

w Międzynarodowej Unii Kolejowej w Paryżu.

sulted in a position in the Cybernetics Committee

Został pochowany na Cmentarzu Muzułmańskim

at the International Union of Railways in Paris.

z wojskowymi honorami.

He was buried in the Muslim Cemetery with
military honors.
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Bronisław (Benjamin) Geremek (Lewertow)
(1932-2008). Historyk, profesor nauk humanistycznych, autor licznych publikacji i polityk. Urodził się

Bronisław (Benjamin) Geremek (Lewertow)

w żydowskiej rodzinie, ojciec był kuśnierzem

(1932-2008). Historian, professor of humanities,

w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej z całą

author of numerous publications and policies.

rodziną trafił do getta, z którego w 1942 r. uciekł.

He was born in a Jewish family; his father was

Po wojnie był członkiem ZWM i PZPR (w 1968 r.,

a furrier in Warsaw. During the German occupation,

na znak protestu przeciwko inwazji wojsk Układu

he was sent to the ghetto with his whole family;

Warszawskiego na Czechosłowację, wystąpił

he escaped in 1942. After the war, he was a member

z partii). Od drugiej połowy lat 70. aktywny działacz

of the ZWM and PZPR (in 1968, in protest against

opozycji demokratycznej, a w sierpniu 1980 r.

the invasion of the Warsaw Pact troops on Czecho-

związany z ruchem społecznym protestu robot-

slovakia, he left the party). From the second half

ników Gdańska (jeden z doradców powstającego

of the 1970s, he was an active member of the dem-

NSZZ „Solidarność”). Internowany na rok, po wpro-

ocratic opposition, and in August 1980, he was asso-

wadzeniu stanu wojennego. Brał udział w obradach

ciated with the social movement of the protest of

Okrągłego Stołu. Poseł na Sejm X, I, II i III kadencji,

Gdańsk workers (one of the advisors of the emerg-

minister spraw zagranicznych w latach 1997-2000,

ing NSZZ “Solidarność”). Interned for a year, after

poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji.

the imposition of martial law. He took part in the

Wielokrotnie nagradzany i odznaczany,

Round Table discussions. Deputy to the Sejm of

m.in. Orderem Orła Białego.

the 10th, 1st, 2nd and 3rd term, Minister of Foreign
Affairs from 1997 to 2000, Member of the European
Parliament for the 6th term. Awarded and honored
many times, including Order of the White Eagle.
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Piotr Tepper (ok. 1713-1790) – bankier pochodzący
z Niemiec, przybyły z Poznania. Pieniądze pożyczał
m.in. królowi Stanisławowi Augustowi, który bywał

Piotr Tepper (around 1713-1790) – a banker from

jego częstym gościem. W 1768 r. usynowił swego

Germany who arrived from Poznań. He lent money

siostrzeńca Piotra Fergussona (1732-1794), a ten

to, among others, King Stanisław August, who was

w przyszłości został jego spadkobiercą. Właściciel

his frequent visitor. In 1768 he adopted his nephew

pałaców: nieistniejącego już przy ul. Miodowej,

Piotr Fergusson (1732-1794), and in the future he

pałacu „Pod Czterema Wiatrami” przy ul. Długiej

became his heir. Owner of palaces: the no longer

oraz pałacu w Falentach koło Raszyna. Zmarł na

existent at Miodowa Street, “Pod Czterema Wiatra-

skutek bankructwa, pochowany został na Cm. E-A.

mi” at Długa Street and the palace in Falenty near
Raszyn. He died of bankruptcy and was buried

Jan Samuel Giering (zm. 1790). Kupiec wywodzący

at the Evangelical-Augsburg Cemetery.

się z Niemiec, który jako jeden z pierwszych wpisał
się na ratuszu na listę podporządkowujących się

Jan Samuel Giering (died in 1790). A merchant from

prawu miejskiemu. Czynny członek Zboru E-A,

Germany, who was one of the first to register on

m.in. współautor pierwszej w dziejach warszaw-

the list of those subordinating to urban law. Active

skiego protestantyzmu ordynacji, będącej zbiorem

member of the E-A Congregation, including co-

przepisów administracyjnych, regulujących we-

-author of the first ever entail in the history of

wnętrzne życie parafii.

Warsaw Protestantism, which is a set of administrative regulations for the inner life of a parish.

Piotr (Blanck) Blank (1742-1797). Bankier pochodzenia francuskiego, właściciel pałacu przy ulicy

Piotr (Blanck) Blank (1742-1797). Banker of French

Senatorskiej, w którym gościł monarchę i arysto-

origin, owner of the palace at Senatorska Street,

krację warszawską. Nobilitowany w 1790 r., a po

where he hosted the monarch and Warsaw aristoc-

uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, na ręce marszałka

racy. He was ennobled in 1790, and after the adop-

Małachowskiego złożył dar na wojsko w wysokości

tion of the Constitution of 3 May 1791, he paid a gift

50 tys. złotych. Podczas insurekcji kościuszkowskiej

to the army in the amount of PLN 50,000 to Marshal

był członkiem komisji aprowizacyjnej i skarbowej.

Małachowski. During the Kościuszko Insurrection,

Pochowany na Cm. E-R.

he was a member of the Provisional and Tax Committee. Buried at the E-R Cemetery.

Józef Samuel (Szmul) Sonneberg-Jakubowicz
zw. Zbytkowerem (1756-1801). Kupiec, protoplasta

Józef Samuel (Szmul) Sonneberg-Jakubowicz

żydowskiej rodziny Bergsonów, którego prawnu-

named Zbytkower (1756-1801). Merchant, protoplast

kiem był Henri Bergson (1859-1941) – filozof i pisarz

of the Jewish Bergson family, whose great-grand-

francuski, laureat Literackiej Nagrody Nobla (1927 r.).

son was Henri Bergson (1859-1941) – philosopher

Zbytkower wsławił się pomocą w czasie rzezi Pragi

and French writer, winner of the Nobel Prize for Lit-

w 1794 r. – wykupił wiele pochwyconych przez Ko-

erature (1927). Zbytkower became famous during

zaków dzieci i, jak brzmią przekazy, miał opłacać

the slaughter of Praga in 1794 – he ransomed many

pochówki zabitych oraz transport rannych. Praskiej

of the children captured by the Cossacks and, accord-

społeczności żydowskiej ufundował synagogę oraz

ing to reports, he was to pay for burials of the dead

kirkut na Bródnie, na którym po śmierci sam został

and the transport of the wounded. The Praga Jewish

pochowany (cmentarz założony w 1740 r., a w latach

community funded a synagogue and a cemetery

1760-1780 nieczynny wskutek protestów katolików).

in Bródno, where he was buried after his death

Należąca niegdyś do niego część terenów Pragi

(a cemetery founded in 1740, and in the years 1760-

do dziś nosi nazwę od jego imienia – Szmulowizna

-1780 closed due to protests of Catholics). A part

(w gwarze praskiej Szmulki). Był trzykrotnie żonaty.

of Praga formerly owned by him still bears his name
– Szmulowizna (in the dialect of Szmulka in Praga).

Judyta z d. Buko Sonneberg-Jakubowiczowa

He was married three times.

(1794-1829). Przybyła nad Wisłę z Frankfurtu nad
Odrą w celu zawarcia związku małżeńskiego ze

Judyta née Buko Sonneberg-Jakubowiczowa

starszym o (bagatela!) 38 lat Józefem Samuelem

(1794-1829). She came to the Vistula River from
Frankfurt an der Oder in order to get married
to Józef Samuel Sonneberg-Jakubowicz, older
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Pałac Teppera, ul. Miodowa 7/9. Okres międzywojenny. Ze zbiorów T. W. Świątka.
Tepper’s Palace, Miodowa 7/9 St. Interwar period. From the collection of T. W. Świątek.

Pałac Blanka przy ul. Senatorskiej w 1963 r. Po lewej stronie makieta pomnika Bohaterów Warszawy
oraz pusty plac po wyburzeniu ruin przedwojennego ratusza (pałacu Jabłonowskich).
Fot. Zbyszko Siemaszko, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Blank Palace at Senatorska St. in 1963. On the left, a mock-up of the monument to the Warsaw Heroes
and an empty square after the demolition of the pre-war town hall ruins (the Jabłonowski Palace).
Phot. Zbyszko Siemaszko.From the National Digital Archives collection.
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Szmul Zbytkower i jego żona Judyta, według fragmentu
obrazu Bernarda Bellotto zw. Canaletto.
Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
Szmul Zbytkower and his wife Judyta, according
to a fragment of Bernard Bellotto’s painting called Canaletto.
From the National Museum in Warsaw collection.

Drzeworyt z „Tygodnika Illustrowanego” z roku 1865.
Ze zbiorów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
– Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
Woodcut from ”Tygodnik Ilustrowany” from 1865.
From the collection of the Public Library of the Capital City of Warsaw
– Main Library of the Mazowieckie Voivodeship.
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Sonneberg-Jakubowiczem. Znała kilka języków
i dzięki temu wkrótce założyła popularny wśród sfer
żydowskich salon towarzyski. O jej operatywności

by 38 years (trifle!). She knew a few languages and,

świadczy to, że po śmierci męża prowadziła interesy

thanks to this, she soon founded a social salon

samodzielnie, m.in. w dziedzinie zaopatrzenia armii

popular among the Jewish spheres. Her operability

Księstwa Warszawskiego w płótno, drewno i zboże.

is evidenced by the fact that after the death of her

Przed śmiercią część ze swego majątku przekazała

husband, she did business independently, including

kilku warszawskim szpitalom.

in the field of supplying the army of the Duchy of
Warsaw with canvas, wood and grain. Before her

Tomasz Moore Evans (1794-1837). Przemysłowiec

death, some of her property was given to several

angielski, pionier przemysłu metalowego w Króle-

Warsaw hospitals.

stwie Polskim. Wraz z braćmi, m.in. Andrzejem
(1795-1841), w 1818 r. założył przy ul. Świętokrzy-

Tomasz Moore Evans (1794-1837). English industri-

skiej pierwszą w kraju fabrykę maszyn i narzędzi

alist, pioneer of the metal industry in the Kingdom

rolniczych. Podczas powstania listopadowego

of Poland. Together with brothers, among others

produkowano w niej armaty. Po latach w posia-

Andrzej (1795-1841), in 1818 he founded the first

danie założonej przez niego firmy weszli Stani-

factory of agricultural machinery and tools in the

sław Lilpop i Wilhelm Ellis Rau oraz Leon Loewen-

country located at Świętokrzyska Street. During

stein. Pochowany został na Cmentarzu Ewange-

the November Uprising, cannons were made there.

licko-Reformowanym.

Years later, Stanisław Lilpop and Wilhelm Ellis Rau
and Leon Loewenstein became owners of the com-

Michał Grosse (1770-1840) – przemysłowiec

pany which he had founded. Buried at the Evangel-

branży białoskórniczej, pochodzący z Grenoble

ical Reformed Cemetery.

we Francji. W młodości był artylerzystą wojsk
francuskich i uczestnikiem wyprawy na San

Michał Grosse (1770-1840) – industrialist of the

Domingo. W Warszawie od 1810 r., a w 1825 r.

white-skinned industry, originally from Grenoble

założył pierwszą w kraju garbarnię do produkcji skór

in France. In his youth, he was a gunner of French

na rękawiczki, w kolonii na Marymoncie, nazwanej

troops and a participant in the expedition to San

od jego nazwiska Grossowem, istniejącej do II wojny

Domingo. In Warsaw from 1810, and in 1825,

światowej. Członek loży masońskiej. Pochowany

he founded the first tannery in the country for

na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

the production of leather for gloves, in the colony
at Marymont, named after his name Grossow,

Leonard Ludwik Maringe (1782-1845). Oficer wojsk

which existed until the Second World War.

napoleońskich, który po odwrocie Napoleona spod

A member of the Masonic lodge. Buried at

Moskwy osiadł w Warszawie i zajął się handlem

the Evangelical Reformed Cemetery.

winami. Ożenił się z Katarzyną Boretti – córką warszawskiego budowniczego włoskiego pochodzenia.

Leonard Ludwik Maringe (1782-1845). An officer

Spoczywa na Powązkach.

of the Napoleonic army, who, after the retreat
of Napoleon from Moscow settled in Warsaw

Jan (wł. Iwan) Skwarcow (1788-1850) – kupiec

and took up the wine trade. He married Katarzyna

pochodzenia rosyjskiego, prawosławny. Był właści-

Boretti – daughter of a Warsaw builder of Italian

cielem sklepu w kamienicy Roesslera & Hurtiga

origin. He rests at the Powązki Cemetery.

przy Krakowskim Przedmieściu, współwłaścicielem
założonej w 1834 roku księgarni, a od 1837 r. właści-

Jan (actually Iwan) Skwarcow (1788-1850)

cielem Pałacu Saskiego, który w latach 1839-1842

– merchant of Russian origin, Orthodox. He was

został przebudowany według projektu A. Idźkow-

the owner of a store in the Roessler & Hurtig tene-

skiego i znany odtąd jako dom Skwarcowa. Pocho-

ment at Krakowskie Przedmieście, co-owner of

wany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim,

a bookstore founded in 1834, and from 1837, owner

w mauzoleum nawiązującym stylem do kaplicy

of the Saski Palace, which was rebuilt in 1839-1842

prawosławnej.

according to the design of A. Idźkowski and known
as Skwarcowa's house. Buried at the E-A Cemetery, in a mausoleum reminiscent of the style of
an Orthodox chapel.
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Reklama z roku 1887. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Advertisement from 1887. From the collection of R. Chwiszczuk.
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Krzysztof Fryderyk Brun (1795-1866). Kupiec
– od 1852 r. właściciel firmy wyrobów żelaznych
„Krzysztof Brun & Syn”, która dotrwała do 1939 r.

Krzysztof Fryderyk Brun (1795-1866). Merchant

Reaktywowana po II wojnie, działała w pawilonach

– from 1852, the owner of the ironworks company

u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej,

“Krzysztof Brun & Syn”, which survived until 1939.

zajmując się handlem artykułami papierniczymi.

Reactivated after the Second World War, it was

Był aktywnym działaczem warszawskiego

active in pavilions at the intersection of Marszał-

kupiectwa, wykształcił rzesze dobrych kupców.

kowska and Świętokrzyska streets, dealing in the

Pochowany na Cm. Ewangelicko-Augsburskim.

trade of paper articles. He was an active member
of Warsaw merchantability, he educated many

Wincenty Konstanty Norblin (1805-1872).

good merchants. Buried at the E-A Cemetery.

Przemysłowiec branży brązowniczej. Syn Aleksandra Jana i Marianny Joanny Bilhot, wnuk malarza

Wincenty Konstanty Norblin (1805-1872). Industri-

francuskiego Jean Pierre’a Norblin de la Gourda-

alist in the bronze industry. Son of Alexander Jan and

ine’a (1745-1830), przybyłego z Paryża. Zaczynał

Marianna Joanna Bilhot, grandson of the French

od warsztatu brązowniczego, który odziedziczył

painter Jean Pierre Norblin de la Gourdaine (1745-1830),

w wyniku ożenku z wdową po właścicielu

who came from Paris. He started with a bronze work-

– Henriettą Leopoldyną z Vorbrodtów Cerisy

shop, which he inherited as a result of his marriage

(1805-1882). Trzy lata później przeniósł zakład

to the widow of the owner – Henrietta Leopoldina

do własnej kamienicy przy ul. Chłodnej, urucho-

Cerisa née Vorbrodt (1805-1882). Three years later,

miwszy obok sklep. W 1843 r. przyjął do spółki

he moved the plant to his own tenement house at

swego czeladnika Wilhelma Meylerta (1810-1862),

Chłodna St., opening up a store nearby. In 1843, he

rozszerzając produkcję i otwierając hurtownie na

accepted his apprentice Wilhelm Meylert (1810-1862),

terenie imperium rosyjskiego. Po śmierci wspól-

expanding production and opening warehouses

nika stał się wyłącznym właścicielem zakładu,

in the Russian Empire. After the death of his partner,

który w 1865 r. przekazał synowi Wincentemu

he became the sole owner of the plant, which he

Ludwikowi, córce Albertynie (1843-1912) i zięciowi

gave to his son Wincenty Ludwik, daughter Alber-

Teodorowi Wernerowi (1836-1902). Odtąd firma

tina (1843-1912) and son-in-law Teodor Werner

występowała pod nazwą: Norblin, Bracia Buch

(1836-1902) in 1865. Since then, the company has

& T. Werner. Pochowany został na Cmentarzu

operated under the name: Norblin, Bracia Buch

Ewangelicko-Reformowanym.

& T. Werner. Buried at the E-R Cemetery.

Majer Bersohn (1787-1873). Przemysłowiec, bankier,

Majer Bersohn (1787-1873). Industrialist, banker,

właściciel ziemski i filantrop; protoplasta znanej

landowner and philanthropist; ancestor of a well-

warszawskiej rodziny żydowskiej. Łożył na Szkołę

known Warsaw Jewish family. He used to attend

Rabinów, której absolwenci stanowili gros inteli-

the Rabbinical School, whose graduates constituted

gencji żydowskiej Królestwa Polskiego, dążącej

the majority of the Jewish intelligentsia of the King-

do asymilacji i uczestniczącej w polskich ruchach

dom of Poland, striving to assimilate and participate

niepodległościowych. W 1872 r. założył fundację

in the Polish independence movements. In 1872,

pod nazwą „Szpital dla Dzieci Żydowskich Majera

he founded a foundation called “Hospital for Jewish

i Chai z Szymanów małżonków Bersohn”, do której

Children of Majer and Chai née Szymanów of Ber-

przyłączyła się córka z mężem, Paulina Bauman,

sohn spouses”, to which the daughter with her hus-

stąd poszerzenie fundacji „o małżonków Bauman”.

band, Paulina Bauman joined, hence the extension

Szpital pierwszych pacjentów przyjął w 1878 r.,

of the foundation with “the Bauman spouses”.

a jego pacjentami były dzieci żydowskie. Od 1903 r.

The hospital enrolled its first patients in 1878, and its

pracował w nim dr Janusz Korczak. Budynek ten był

patients were Jewish children. From 1903, dr. Janusz

również szpitalem w getcie i w Powstaniu Warszaw-

Korczak worked there. The building was also a hos-

skim, a po wojnie, do 1952 r., stał się siedzibą dla

pital in the ghetto and in the Warsaw Uprising, and

biura Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.

after the war, until 1952, it became the headquarters

Stoi do dziś między ulicami: Śliską i Sienną.

for the office of the Central Committee of Polish
Jews. Until this day, it stands between the streets
Śliska and Sienna.
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Gustaw Mann (1796-1884). Przemysłowiec,
który w 1818 r. założył pierwszą w Królestwie Polskim wytwórnię narzędzi chirurgicznych i przyrzą-

Gustaw Mann (1796-1884). Industrialist, who in 1818

dów ortopedycznych. Od 1823 r. był dostawcą

founded the first in the Kingdom of Poland man-

narzędzi chirurgicznych dla wojska polskiego,

ufacture for surgical instruments and orthopedic

a także założycielem prywatnego Instytutu Orto-

devices. From 1823, he was a supplier of surgical

pedycznego i Zakładu Gimnastyki Leczniczej na

instruments for the Polish army, as well as the

Przyrządach. Kolejnym właścicielem firmy został

founder of the private Orthopedic Institute and the

jego syn Alfons (1827-1894). Firma przetrwała

Department of Therapeutic Gymnastics on Instru-

do 1939 r. Pochowany został na Cm. E-A.

ments. The next owner of the company was his
son Alfons (1827-1894). The company survived until

Konstanty Edward Schiele (1817-1886) – przemy-

1939. He was buried at the E-A Cemetery.

słowiec. W 1846 r., wraz z teściem Henrykiem Klawe
i Błażejem Haberbuschem, kupił dawny browar

Konstanty Edward Schiele (1817-1886) – industri-

Spółki „Schaeffer & Glimpf”. Na jego bazie powołali

alist. In 1846, together with his father-in-law, Henryk

firmę „Haberbusch & Schiele”, z czasem przekształ-

Klawe and Błażej Haberbusch, he bought the former

coną w spółkę akcyjną Zjednoczone Browary

brewery of the “Schaeffer & Glimpf” company. On its

Warszawskie „Haberbusch & Schiele”, posiadającą

basis, they established the “Haberbusch & Schiele”

własny transport z wagonami-lodowniami, która

company, which in time was transformed into a joint

w fuzji z innymi jeszcze browarami stołecznymi

stock company United Warsaw Brewery “Haber-

przetrwała do wybuchu Powstania. Pochowany

busch & Schiele”, owning its own transport with

na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

refrigerator wagons, which in the merger with
other capital brewers survived until the outbreak

Maurycy Fajans (1827-1897) – przedsiębiorca.

of the Uprising. Buried at the Evangelical-Augsburg

Od 1871 r. z wielkim powodzeniem prowadził

Cemetery.

na Wiśle transport pasażerski parostatkami w dół
i w górę rzeki. Schedę na wiślany monopol przejął

Maurycy Fajans (1827-1897) – entrepreneur. From

po Andrzeju hr. Zamoyskim, u którego przez 11 lat

1871, he successfully ran passenger transport on

praktykował, a później interes kupił. Zmienił nazwę

the Vistula with steamers down and up the river.

przedsiębiorstwa na „Żeglugę Parową Maurycego

The legacy in the form of the Vistula monopoly was

Fajansa”, a z czasem na „Maurycy Fajans i Synowie”

overtaken by Andrzej hr. Zamoyski, from whom he

(z myślą o synach, którzy po jego śmierci kontynu-

received education for 11 years and later bought

owali jego dzieło). Przez cały swój okres istnienia

the business. He changed the name of the company

pod szyldem przedsiębiorstwa pływało kilkadziesiąt

to “Żegluga Parowa Maurycego Fajansa”, and later

jednostek – w 1902 r., w Zielone Świątki, wyprawy

to “Maurycy Fajans i Synowie” (thinking about his

na Bielany obsługiwało 20 statków odpływających

sons, who continued his work after his death).

co 10 minut! Jeden z ocalałych po II wojnie świa-

Throughout its entire existence, there were sev-

towej parostatków „Przyjaciel Polski” pływał pod

eral dozen vessels which sailed under the com-

nazwą „Kościuszko”. Maurycy Fajans pochowany

pany's name – in 1902, on the day of Whitsuntide,

został na Cmentarzu Żydowskim.

expeditions to Bielany were serviced by 20 ships
departing every 10 minutes! One of the steamships

Majer Wolanowski (1844-1900) – kupiec, właści-

that survived called “Przyjaciel Polski” sailed under

ciel sklepu żelaznego (od 1858 r.) przy placu

the name “Kościuszko” after the Second World War.

Grzybowskim. W 1874 roku, po podróży do Niemiec,

Maurycy Fajans was buried at the Jewish Cemetery.

wzniósł przy ulicy Gęsiej zakład metalurgiczny,
produkujący m.in. gwoździe i drut, po roku 1877

Majer Wolanowski (1844-1900) – merchant, owner

przeniesiony kilka numerów dalej. Po nim firmę

of an iron store (from 1858) at Grzybowski market.

przejął syn Jerzy, który z końcem XIX wieku wybu-

In 1874, after traveling to Germany, he erected

dował nową fabrykę – przy ul. Glinianej (w 1889 r.

a metallurgical plant at Gęsia Street; it produced,

w spółce z konsorcjum banków i przemysłowców

among other things, nails and wire. After 1877,

z Belgii, a w 1899 r. emitującą już własne akcje).

it was moved a few streets away. His son Jerzy
took over the company, and built a new one at
the end of the 19th century – at Gliniana Street
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Reklama prasowa z roku 1852.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Press advertisement from 1852.
From the collection of R. Chwiszczuk.

Akcja Spółki Akcyjnej „Zjednoczone
Browary Warszawskie
p. f. Haberbusch i Schiele”. Rok 1927.
Ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie.
Share of the “United Warsaw
Breweries Haberbusch and Schiele”
joint-stock company. 1927.
From the collections of the University
of Warsaw Library.
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Plakat Żeglugi Parowej
Maurycego Fajansa. Rok 1892.
Ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie.
Poster of a Steamship Transport
by Maurycy Fajans. 1892.
From the National Museum
in Warsaw collection.

Majer Wolanowski.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Majer Wolanowski.
From the collection of R. Chwiszczuk.
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Założyciel zmarł w następstwie katastrofy kolejowej w podwarszawskich Włochach, a świadkiem
jego śmierci w praskim szpitalu był inny poszko-

(in 1889 in partnership with a consortium of banks

dowany w tej katastrofie – W. Reymont. Fabryka

and industrialists from Belgium; in 1899, it already

w rękach syna produkowała podzespoły dla trans-

issued its own shares). The founder died in the wake

portu kolejowego i akcesoria telefoniczne, i stała

of a railway disaster in nearby Warsaw, and the wit-

się głównym dostawcą rosyjskich dróg żelaznych

ness of his death in the Praski hospital was another

oraz Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Własnością

victim in this disaster – W. Reymont. In the hands

ojca i syna była narożna kamienica u zbiegu placu

of the son, the factory manufactured subassem-

Grzybowskiego i Próżnej (dziś wysiedlona, zanie-

blies for rail transport and telephone accessories,

dbana i zasłonięta). Obaj spoczęli w rodzinnym

and became the main supplier of Russian iron roads

grobowcu na Cmentarzu Żydowskim.

and the Department of Posts and Telegraphs.
The property of the father and son was a corner

Jan Piotr Henryk Bevensee (ok. 1808-1905).

tenement at the confluence of Grzybowska and

Przemysłowiec pochodzenia duńskiego, przybyły

Próżna streets (today displaced, neglected and

z Niemiec. Założyciel firmy ciesielsko-budowlanej

obscured). Both of them rested in a family tomb

w 1835 r., która przetrwała do kryzysu lat 30. w rę-

at the Jewish Cemetery.

kach jego rodziny. Działacz Zboru Ewangelicko-Augsburskiego – od 1857 r. starszy wydz. budowla-

Jan Piotr Henryk Bevensee (around 1808-1905).

nego, a od 1864 r. przewodniczący komitetu restau-

Industrialist of Danish origin, who came from Ger-

racji kościoła E-A. Firmę przejął syn – również Jan

many. Founder of a carpentry and construction

(ok. 1840-1887), majster ciesielski, a następnie

company in 1835, which survived until the crisis

potomkowie jego i braci. Pochowani zostali

of the 1930s in the hands of his family. Activist

na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

of the E-A Congregation – from 1857, senior of
a building department, and from 1864 chairman

Maurycy Robert Borman (1845-1913) – przemysło-

of the Evangelical-Augsburg church restaurant

wiec. Był współwłaścicielem fabryki maszyn gorzel-

committee. The company was taken over by his

niczych i cukrowniczych od 1875 r., występującej

son – also Jan (around 1840-1887), a carpenter's

pod firmą „Bormann i Szwede” przy ul. Srebrnej.

foreman, and then descendants of his brothers

Konstruktor maszyn przemysłowych i budowla-

and sisters. They were buried at the E-A Cemetery.

nych, zasłużony dla rozwoju polskiego przemysłu
fabrycznego. Pochowany na Cm. E-A.

Maurycy Robert Borman (1845-1913) – industrialist.
He was co-owner of a distillery and sugar plant fac-

Alfred Briggs (1856-1925) – przemysłowiec rodem

tory from 1875, appearing under the name “Bormann

z Manchesteru. Był założycielem i współwłaści-

and Szwede” at Srebrna Street. Constructor of in-

cielem przędzalni i osady przemysłowej w Markach

dustrial and construction machines, well-deserved

pod Warszawą, której spadkobiercą został Charles

for the development of the Polish factory industry.

Whitehead, żonaty z Eleonorą z Wedlów, córką

Buried at the Evangelical-Augsburg Cemetery.

Emila – drugiego z dynastii właściciela „słodkiej”
fabryki (Cukrów i Czekolady p.f. „E. Wedel” SA).

Alfred Briggs (1856-1925) – industrialist from

Spoczywa na Cm. Ewangelicko-Augsburskim.

Manchester. He was the founder and co-owner of
a spinning mill and an industrial estate in Marki near

Józef Landau (1877-1944). Finansista, po ojcu

Warsaw, whose heir was Charles Whitehead, mar-

Wilhelmie Landau – właściciel i prezes banku

ried to Eleonora née Wedel, daughter of Emil – the

przy ul. Senatorskiej (do którego włamał się słynny

second dynasty owner of “a sweet” factory (of sugar

kasiarz Szpicbródka). Należał do loży masońskiej

and chocolate called “E. Wedel” SA). He rests

„B'nei B'rith” skupiającej elitę żydowską. Był właści-

at the Evangelical-Augsburg Cemetery.

cielem fabryki chemicznej w Borowym Polu koło
Zawiercia. Przyczynił się do założenia Towarzystwa

Józef Landau (1877-1944). Financier, thanks to

Zakładów Chemicznych „Sterm”, w którym pełnił

his father Wilhelm Landau – owner and president of

funkcję prezesa. W Międzynarodowym Syndykacie

the bank at Senatorska Street (to which the famous
safe-blower Szpicbródka broke into). He belonged
to the masonic lodge “B'nei B'rith” which brought
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Reklama z lat 20. XX wieku.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Advertisement from the 1920s.
From the National Library collection.

Dom Bankowy firmy Landau przy ul. Senatorskiej. Rok 1906.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Landau Banking House at Senatorska St. 1906.
From the collection of R. Chwiszczuk.
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Producentów Kleju „Epidos”, z siedzibą w Zurichu,
a następne w Paryżu, reprezentował polski przemysł chemiczny. Odznaczony Orderem Polonia

together the Jewish elite. He was the owner of

Restituta, francuską Legią Honorową i belgijskim

a chemical factory in Borowe Pole near Zawiercie.

Orderem Leopolda III drugiej klasy. Zadenuncjo-

He contributed to founding of the Society of Chem-

wany, zginął wraz z żoną 12 lutego 1944 r. w Radości

ical Industry “Sterm”, in where he was the president.

pod Warszawą.

He represented the Polish chemical industry at
the International Syndicate of Adhesive Manufac-

Arpad Chowańczak (1863-1949) – futrzarz

turers “Epidos”, with its headquarters in Zurich, and

(kuśnierz), potomek samego Janosika. W 1892 r.

then in Paris, Decorated with the Order of Polonia

założył jedną z najpotężniejszych firm futrzarskich

Restituta, the French Legion of Honor and the sec-

w kraju, w wynajętych pomieszczeniach pałacu

ond-class Belgian Order of Leopold III. Denunci-

Józefa hr. Potockiego (przed wojną ambasadora

ated, he died with his wife on February 12, 1944

II RP w USA) przy Krakowskim Przedmieściu (obec-

in Radość near Warsaw.

nie siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego). Z małżeństwa z Jadwigą z Płonków

Arpad Chowańczak (1863-1949) – furrier, descen-

miał 2 synów: Władysława (1889-1977) i Jana

dant of Janosik himself. In 1892, he founded one

Daniela (1894-1949). Pochowany został na

of the most powerful fur companies in the country

Powązkach.

in the rented rooms of the palace of Józef from
the Potocki crest (before the war, he was ambassador of the Second Polish Republic in the USA)
at Krakowskie Przedmieście (now the seat of Ministry of Culture and National Heritage). He had
2 sons in his marriage to Jadwiga née Płonek:
Władysław (1889-1977) and Jan Daniel (1894-1949).
He was buried at Powązki.
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xiiI.
Adwokaci,
duchowni,
lekarze,
farmaceuci,
ogrodnicy
Attorneys,
clergy,
doctors,
pharmacists,
gardeners
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Henryk vov Lövensprung Lölhoeffel (1705-1763) .
Lekarz nadworny Augusta III i społecznik, urodzony
w Prusach Książęcych. W Warszawie prowadził

Henryk von Lövensprung Lölhoeffel (1705-1763).

publicznie dostępne wykłady z medycyny, z de-

A court doctor of August III and a social worker, born

monstracją wypreparowanych tkanek ludzkich.

in Prussia. In Warsaw he gave publicly available

Mimo publicznego aplauzu, zaniechał ich po skar-

lectures on medicine, with a demonstration of dis-

gach Kościoła Katolickiego, którego jako protestant

sected human tissues. Despite public applause, he

nie był wyznawcą. Zlikwidował wówczas prosek-

abandoned them after complaints from the Catholic

torium i skoncentrował się na prywatnej praktyce.

Church, of which he was not a supporter as a Prot-

Z porad u niego korzystali również hierarchowie

estant. He then liquidated the prosectorium and con-

innych wyznań. Był właścicielem pałacu i dworku

centrated on private practice. Hierarchs of other faiths

u zbiegu ulic Długiej i Miodowej. Dziadek historyka

also used his advice. He was the owner of the palace

i działacza politycznego – Joachima Lelewela.

and manor at the intersection of Długa and Miodo-

Jego syn Karol (ojciec Joachima) otrzymał zezwo-

wa streets. Grandfather of historian and political

lenie króla na spolszczenie nazwiska na Lelewel.

activist – Joachim Lelewel. His son Karol (Joachim's
father) received permission from the king to polo-

Jan Jakub Scheidemantel (1734-1777). Duchowny

nize his name to Lelewel.

luterański – od 1766 r. kaznodzieja ambasady
duńskiej w Warszawie, a od 1775 r. pierwszy

Jan Jakub Scheidemantel (1734-1777). Lutheran

w dziejach duszpasterz warszawskiego Kościoła

priest – from 1766 a preacher of the Danish em-

Ewangelicko-Augsburskiego. Niektóre z jego kazań,

bassy in Warsaw, and from 1775, first priest in

nawiązujących do ówczesnych wydarzeń, ukazały

the Evangelical-Augsburg Church in Warsaw.

się drukiem.

Some of his sermons, referring to the events
of that time, appeared in print.

Krzysztof Eppinger (zm. 1790) – radca dworu
królewskiego Stanisława Augusta. Od 1768 r.

Krzysztof Eppinger (died in 1790) – counselor of the

kierownik apteki królewskiej, w której po jego

royal court of Stanisław August. From 1768, he was

śmierci praktykował bratanek K. Eppinger.

the head of the royal pharmacy, where his nephew

Nie przejął jej, gdyż została ona przekazana

K. Eppinger practiced after his death. It was not taken

królewskiemu doktorowi Janowi Krystianowi

over by him because it was handed over to the royal

Boecklerowi. Pochowany został na Cmentarzu

doctor Jan Krystian Boeckler. Buried at the Evangeli-

Ewangelicko-Augsburskim.

cal-Augsburg Cemetery.

Marek Reverdil (1734-1790) – lektor króla Stani-

Marek Reverdil (1734-1790) – Lector of King August,

sława Augusta, dr obojga praw, władający pięcio-

PhD of both laws; he spoke five languages. He came

ma językami. Do Warszawy przybył ze Szwajcarii

to Warsaw from Switzerland in 1766 and was a royal

w 1766 r. i przez 23 lata pełnił funkcję bibliotekarza

librarian for 23 years. He was the author of mem-

królewskiego. Był autorem pozostawionych

oirs left in the form of manuscripts, prepared by

w rękopisie pamiętników, opracowanych przez

Aleksander Kraushar. Buried at the Evangelical

Aleksandra Kraushara. Pochowany na Cmentarzu

Reformed Cemetery.

Ewangelicko-Reformowanym.
Klemens Hofbauer (1751-1820) and Tadeusz Hübl
Klemens Hofbauer (1751-1820) i Tadeusz Hübl

(lack of data). Catholic priests, who arrived in 1787

(brak danych). Duchowni katoliccy, którzy przybyli

from the Czech Republic to Warsaw and at the

w 1787 r. z Czech do Warszawy i przy kościele

church of Saint Benon in New Town they founded

św. Benona na Nowym Mieście założyli klasztor

a Redemptorist monastery. Grandmaster of the

redemptorystów. Likwidatorem zakonu stał się

Duchy of Warsaw – Marshal of Napoleon – Ludwik

wielkorządca Księstwa Warszawskiego – marszałek

Davout became the Order's liquidator. They were

Napoleona – Ludwik Davout. Zostali pochowani

buried in the crypt of the church of St. Benon.

w krypcie kościoła św. Benona.
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Henryk Bogumił Spiess (1785-1835) – farmaceuta
pochodzący z Prus. Jego ojcem był urzędnik
Kamery pruskiej. Żonaty z Anastazją z Drusów

Henryk Bogumił Spiess (1785-1835) – a pharmacist

– ich syn Stefan stał się właścicielem potężnego

from Prussia. His father was an official of the Prus-

zakładu chemicznego w Tarchominie pod War-

sian Kamera. Married to Anastazja née Drusy – their

szawą. Pochowany jest na Cm. E-A.

son Stefan became the owner of a huge chemical
plant in Tarchomin near Warsaw. Buried at the Evan-

Jan Bogumił Ulrich (1775-1844) – pionier ogrod-

gelical-Augsburg Cemetery.

nictwa pochodzący z Pförten na Łużycach. W kraju
w 1807 r. otrzymał nominację na ogrodnika Ogrodu

Jan Bogumił Ulrich (1775-1844) – a pioneer of

Saskiego i nadwornego ogrodnika księcia saskiego

gardening from Pförten in Lusatia. In 1807, he was

Fryderyka Augusta, a dwa lata wcześniej – założył

nominated in the country as a gardener of the Sax-

przy ul. Ceglanej ogród handlowy. Jego następ-

on Garden and the court gardener of the Saxon

cami byli kolejno: Jan Chrystian (1809-1881) i Gustaw

Prince, Frederic August, and two years earlier

(1853-1913), po którym kierownictwo rodzinnej firmy

founded a commercial garden at Ceglana Street.

przejął zięć – inż. ogrodnik Artur Ludwik Machlejd

His successors were successively: Jan Chrystian

(1868-1947), syn Karola, żonaty z Wandą z Ulrichów

(1809-1881) and Gustaw (1853-1913), after whom

(1881-1943), ostatnią z rodu ogrodników.

management of the family business was taken over
by the son-in-law – Eng. gardener Artur Ludwik

Karol Barthel (1770-1855). Ogrodnik przybyły

Machlejd (1868-1947), son of Karol, married to

z Niemiec do Warszawy, na zaproszenie marszał-

Wanda z Ulrichów (1881-1943), the last of the family

kowej wielkiej koronnej Elżbiety Lubomirskiej,

of gardeners.

do prac polegających na założeniu parku w Mokotowie. Później przez 58 lat pracował w ogrodach

Karol Barthel (1770-1855). The gardener came from

Wilanowa, również należących do księżnej

Germany to Warsaw, at the invitation of the marshal

marszałkowej.

of the Great Crown Elżbieta Lubomirska, to works
consisting in setting up a park in Mokotów. Later,

Teodor August Dulcken (ok. 1801-1857). Nauczyciel

for 58 years, he worked in the gardens of Wilanów,

prywatny (guwerner) języka angielskiego. Urodzony

which also belonged to the Princess.

w Monachium, był synem Augusta i Henryki; żonaty
z Marią Ludwiką David – pianistką, miał dwóch

Teodor August Dulcken (around 1801-1857).

synów: Fedrynanda (1834-1890), który przybył do

Private teacher (tutor) of the English language.

Warszawy dopiero w 1851 r., jako już znany pianista

Born in Monachium, he was the son of August and

koncertujący i akompaniujący licznym śpiewakom,

Henryka; married to Maria Ludwika David – a pia-

oraz Edwarda (ok. 1837-1855), również pianistę

nist; he had two sons: Fedrynand (1834-1890), who

i nauczyciela muzyki.

arrived in Warsaw in 1851, as a well-known pianist
who gave concerts and accompanied many

Samuel Beniamin Elsner (ok. 1785-1870). Farma-

singers, and Edward (around 1837-1855), also

ceuta, który w latach 1815-1845 był właścicielem

a pianist and music teacher.

apteki w Warszawie. Jeden z pierwszych producentów sztucznej wody mineralnej (od 1818 r.)

Samuel Beniamin Elsner (around 1785-1870).

– inicjator i współwłaściciel powstałego w 1824 r.

A pharmacist; in the years 1815-1845, he was the

Instytutu Wód Mineralnych w Ogrodzie Krasińskich.

owner of a pharmacy in Warsaw. One of the first

Założoną przez niego wytwórnię przejęła firma

producers of artificial mineral water (from 1818)

„Motor” i prowadziła do 1944 r.

– initiator and co-owner of the Institute of Mineral
Water established in 1824 in the Krasiński Garden.

Franciszek Ferdynand Werner (1799-1870).

His manufactory was taken over by the company

Mgr farmacji pochodzący z Prus. Syn fabrykanta

“Motor” and operated until 1944.

mydła – Samuela Fryderyka i Renaty Karoliny z Meissnerów, żonaty z Heleną z Meissnerów. Podczas

Franciszek Ferdynand Werner (1799-1870). Master

powstania listopadowego pełnił funkcję aptekarza

of Pharmacy from Prussia. Son of a soap manufacturer – Samuel Fryderyk and Renata Karolina
née Meissner, married to Helena of the Meissners.
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Reklama prasowa z roku 1917.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Press advertisement from 1917.
From the collection of R. Chwiszczuk.

Sklep firmowy C. Ulrich w Hali Mirowskiej.
Z cyfrowego zbioru fundacji Cultus.
Shop of C. Ulrich in Hala Mirowska. From the
digital collection of the Cultus foundation.

Doniesienie prasowe z roku 1826. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Press report from 1826. From the collection of R. Chwiszczuk.
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Dywizji Karabinierów Konnych, odznaczony Złotym
Krzyżem Virtuti Militari. Właściciel apteki we własnym domu, przy ul. Długiej. W 1832 r. mianowany

During the November Uprising, he was the pharma-

asesorem farmacji, a następnie radcą Rady Lekar-

cist of the Horse Carabinieri Division, decorated with

skiej; członek rad opiekuńczych kilku szpitali, m.in.

the Virtuti Military Gold Cross. Owner of the phar-

Szpitala Ewangelickiego. Przez 17 lat był kierowni-

macy located at his own house, at Długa street.

kiem Katedry Farmacji Szkoły Głównej i Akademii

In 1832, he was appointed an assessor of the phar-

Medyko-Chirurgicznej w W-wie. Autor ustawy dla

macy and then a counselor of the Medical Council;

farmaceutów oraz składów materiałów aptecznych

member of care councils of several hospitals, in-

(1839 r.), za którą otrzymał od cara pierścień

cluding the Evangelical Hospital. He was the head

z brylantem. Spoczywa na Cm. E-A.

of the Pharmaceutical Department at the Main
School and the Medical and Surgical Academy

Bernard Daniel Rode (1796-1900) – majster

in Warsaw for 17 years. Author of the Act for phar-

młynarski, kupiec i przemysłowiec. Potomek

macists and warehouses of pharmaceutical mate-

aptekarza Augusta III, pochodzącego z miejsco-

rials (1839), for which he received a diamond ring

wości Pattingen (ob. Patenseen) w późniejszym

from the Tsar. He rests at the Evangelical-Augsburg

Królestwie Hanowerskim. Bratanek Bernharda

Cemetery.

Rode (1725-1797), malarza, rektora berlińskiej ASP.
Absolwent szkoły handlowej w Berlinie. Pozostawił

Bernard Daniel Rode (1796-1900) – master miller,

zachowany we fragmentach pamiętnik, w którym

merchant and industrialist. Descendant of pharma-

opisał wypadki w Warszawie od powstania listopa-

cist Augustus III, from the town of Pattingen (now

dowego po powstanie styczniowe. Pobił rekord

Patenseen) in the later Kingdom of Hanover. Bern-

długowieczności w rodzinie – żył 104 lata (!)

hard Rode's nephew (1725-1797), painter, rector

i pozostawił liczne potomstwo. Pochowany został

of the Berlin Academy of Fine Arts. A graduate of

na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

a commercial school in Berlin. He left a diary kept
in fragments, in which he described the events that

Piotr Hoser (1818-1904). Ogrodnik z rodu pocho-

took place in Warsaw from the November uprising

dzącego z Augsburga (Niemcy) – z racji osiedlenia

to the January Uprising. He beat the longevity

rodziców na terenie Czech, urodził się w miejsco-

record in his family – he lived 104 years (!) and left

wości Svojek w kraju libereckim. Do Warszawy

numerous offspring. Buried at the E-A Cemetery.

przybył z Wiednia w 1844 r. w celu objęcia stanowiska naczelnego ogrodnika Ogrodu Saskiego.

Piotr Hoser (1818-1904). A gardener from a family

Przepracowawszy na tym stanowisku do 1853 r.,

from Augsburg (Germany) – due to the fact that his

ściągnął swego brata, również ogrodnika, Wincen-

parents were settled in the Czech Republic, he was

tego (1831-1907), i razem założyli przedsiębiorstwo

born in Svojek in the Liberec region. He came to

ogrodnicze pod firmą „Bracia Hoser”. Wkrótce

Warsaw from Vienna in 1844 to take over the posi-

dołączył do nich kolejny brat – Paweł (1823-1881),

tion of chief gardener of the Saski Garden. Having

który zajął się administracją przedsiębiorstwa.

worked on this position until 1853, he brought his

W 2003 r. prawnuk Piotra – Wojciech – reaktywował

brother Wincenty, who was also a gardener (1831-

rodzinne gospodarstwo ogrodnicze po zwrocie

-1907), and together they established a gardening

zagrabionej przez władze komunistyczne nieru-

company under the name “Bracia Hoser”. Soon, they

chomości pod Warszawą.

were joined by another brother – Paweł (1823-1881),
who took care of the company's administration.

Fryderyk Jelen (1851-1910) – duchowny wyznania

In 2003, Piotr's great-grandson – Wojciech – reac-

ewangelicko-reformowanego, pochodzenia

tivated his family horticultural farm upon the return

czeskiego. Od 1883 r. proboszcz warszawskiej

of property plundered by the communist authorities

parafii E-R, w 1908 r. wybrany superintendentem

near Warsaw.

(biskupem). Przyczynił się do utworzenia parafii
łódzkiej i parafialnego domu starców w Warszawie.

Fryderyk Jelen (1851-1910) – clergyman of the

Był autorem publikacji i artykułów drukowanych

Evangelical-Reformed denomination of Czech

w „Zwiastunie Ewangelicznym”. Jego żona Aniela

origin. From 1883, he was a parish priest of the
Warsaw E-R parish, in 1908 elected a superintendent (bishop). He contributed to the creation of
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Katalog firmowy z roku 1911.
Ze zbiorów Centralnej Biblioteki Rolniczej.
Company catalog from 1911.
From the collection of Central Agricultural Library.

Uprawa nasion Braci Hoser – pracownicy przy kwiatach w ogrodzie. Sierpień 1927 r.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Hoser brothers’ seed cultivation – employees taking care of flowers in the garden. August 1927.
From the National Digital Archives collection.
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Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Students of the Al-Azhar University in Cairo.
Ali Ismail Woronowicz last on the left.
From the National Library collection.

Imam Ali Ismail Woronowicz w roku 1937.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Imam Ali Ismail Woronowicz in 1937.
From the National Digital Archives collection.

Juliusz Bursche.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Juliusz Bursche.
From the National Library collection.
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z Semadenich (1864-1908), pochodząca ze szwajcarskiej rodziny osiadłej również w Polsce, opiekowała się chorymi i ubogimi. Spoczywa na Cm. E-R.

the Łódź parish and parish home for the elderly in
Warsaw. He was the author of publications and arti-

Ali Ismail Woronowicz (1902-1941?) – imam

cles printed in “Zwiastun Ewangeliczny”. His wife,

warszawski. Studiował w Wilnie i we Lwowie,

Aniela née Semadeni (1864-1908), which came from

stypendysta Instytutu Wschodniego w Warszawie,

a Swiss family also settled in Poland and took care

dzięki czemu odbył studia teologii muzułmań-

of the sick and the poor. He rests at the Evangelical

skiej w Kairze. W 1937 r. został wybrany na imama

Reformed Cemetery.

warszawskiej parafii muzułmańskiej, a od 1938 r.
był duszpasterzem muzułmańskim w Wojsku

Ali Ismail Woronowicz (1902-1941?) – Warsaw

Polskim. Na początku września 1939 r. wraz z żoną

Imam. He studied in Vilnius and Lviv; a scholarship

ewakuowali się do Klecka, pod granicę z ZSRR.

holder of the Eastern Institute in Warsaw, thanks to

W 1941 r. został aresztowany przez NKWD i oskar-

which he studied Muslim theology in Cairo. In 1937,

żony o szpiegostwo. Jego symboliczna mogiła

he was elected as Imam of the Warsaw Muslim

znajduje się na Cmentarzu Muzułmańskim.

parish, and from 1938, he was a Muslim priest in

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim

the Polish Army. At the beginning of September

Orderu Odrodzenia Polski.

1939, together with his wife, they evacuated to
Kleck, near the USSR border. In 1941, he was

Juliusz Bursche (1862-1942). Duchowny ewange-

arrested by the NKWD and accused of spying.

licki, pochodzący z niemieckiej rodziny, ordyno-

His symbolic grave is located at the Muslim Ceme-

wany w 1884 r., przeszedł drogę od wikariusza

tery. Posthumously awarded with the Knight's Cross

w Warszawie, proboszcza parafii w Wiskitkach,

of the Order of Polonia Restituta.

po proboszcza parafii E-A w Warszawie. W 1904 r.
mianowany superintendentem generalnym

Juliusz Bursche (1862-1942). Protestant priest

(odpowiednik biskupa) Kościoła E-A w Królestwie

from a German family, ordained in 1884; he began

Polskim. W latach 1915-1918 przebywał na zesłaniu

as a vicar in Warsaw, then was a parish priest in

w Rosji. Po powrocie podjął się misji połączenia

Wiskitki, and later a parish priest of the E-A parish

kościołów ewangelickich z terenów wszystkich

in Warsaw. In 1904, he was appointed as superin-

zaborów. Uczestniczył również w organizacji plebi-

tendent general (equivalent of the bishop) of the

scytów na rzecz Polski na Śląsku i Mazurach.

E-A Church in the Kingdom of Poland. In the years

W 1930 r. otrzymał nominację na biskupa Kościoła

1915-1918, he remained in exile in Russia. After

E-A II RP. Po wybuchu wojny aresztowany i więziony

returning, he undertook the mission of joining Evan-

kolejno w Lublinie i Radomiu, a później w Berlinie,

gelical churches from the areas of all partitions.

skąd przewieziony został do obozu w Sachsenhau-

He also participated in the organization of plebi-

sen-Oranienburg i tam zamordowany. Jego symbo-

scites for Poland in Silesia and Masuria. In 1930,

liczny grób znajduje się na Cm. E-A.

he was nominated bishop of the E-A Church of
the Second Polish Republic. After outbreak of the

August Karol Loth (1869-1944). Pastor wyznania

war, he was arrested and imprisoned successively

ewangelicko-augsburskiego, z rodziny wywo-

in Lublin and Radom, and later in Berlin, from where

dzącej się z Niemiec. Ordynowany w 1892 r

he was transported to the camp in Sachsenhaus-

w Warszawie, przeszedł drogę od wikariusza,

en-Oranienburg and there, he was murdered.

poprzez proboszcza w Grodzisku Mazowieckim

His symbolic grave is located at the E-A Cemetery.

w latach 1894-1898, a następnie diakona w latach
1899-1910 w Warszawie, później II proboszcza.

August Karol Loth (1869-1944). Pastor of the e-a

Podczas I wojny przebywał w Rosji. Wrócił na

confession, from a family derived from Germany.

poprzednie stanowisko do Warszawy, a w latach

Ordained in 1892 in Warsaw, he began as a vicar,

1921-1944 został I proboszczem warszawskiej parafii

he then was a parish priest in Grodzisk Mazowiecki

E-A Św. Trójcy; w latach 1937-1944 senior Diecezji

in the years 1894-1898, and then deacon in the

Warszawskiej. W październiku 1939 r. aresztowany

years 1899-1910 in Warsaw, he was later the second

przez Niemców i przetrzymywany w więzieniu.

parish priest. During the First World War he stayed
in Russia. He returned to his previous position to
Warsaw, and in the years 1921-1944 he became the
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Po zwolnieniu wrócił do swych obowiązków
– działał w konspiracyjnych kręgach kościelnych,
w tym w Narodowej Radzie Ewangelickiej

first parish priest of the parish of Holy Trinity

(NAREW). Pochowany na Cmentarzu Ewange-

in Warsaw; in the years 1937-1944 he was senior

licko-Augsburskim.

of the Warsaw Diocese. In October 1939, he was
arrested by the Germans and kept in prison. After

Zygmunt Michelis (1890-1977). Duchowny ewange-

his release, he returned to his duties – he was

licki, urodzony w Prusach Wsch. (na Kujawach),

active in underground church circles, including

pastor po studiach teologicznych w Dorpacie.

the National Evangelical Council (NAREW). Buried

Po 7 latach spędzonych jako proboszcz parafii

at the Evangelical-Augsburg Cemetery.

w Lipnie, osiadł w Warszawie, pełniąc funkcję
II pastora, a później proboszcza w latach 1944-1962

Zygmunt Michelis (1890-1977). Evangelical priest,

parafii E-A Św. Trójcy. Pomysłodawca wybudowania

born in East Prussia (in Kujawy), pastor of theolog-

Domu Macierzystego Diakonatu Warszawskiego

ical studies at Dorpat. After 7 years spent as a parish

„Tabita” w Chylicach pod Warszawą (1928 r.), a także

priest in Lipno, he settled in Warsaw and was

dyrektor Banku Ewangelickiego przy pl. Mirowskim.

the second pastor, and later in the years 1944-1962

Prekursor akcji ekumenicznych o charakterze mię-

he was a pastor of the parish of Holy Trinity in War-

dzywyznaniowym. Pochowany został na Cmentarzu

saw. Originator for constructing the Motherhouse

Ewangelicko-Augsburskim.

of Warsaw Diaconate “Tabita” in Chylice near
Warsaw (1928), and director of the Evangelic Bank

Edward Joachim Wende (1936-2002). Adwokat

at Mirowski square. Precursor of ecumenical events

wywodzący się z rodziny niemieckiego pocho-

of interfaith nature. Buried at the Evangelical-Augs-

dzenia, wyznania ewangelicko-augsburskiego,

burg Cemetery.

wnuk pastora. Był posłem na Sejm RP III kadencji
– członkiem Komisji Administracji i Spraw We-

Edward Joachim Wende (1936-2002). An advo-

wnętrznych oraz prezydium Komisji Odpowie-

cate from a family of German descent of evangeli-

dzialności Konstytucyjnej. Odważny obrońca

cal-augsburg confession, pastor’s grandson. He was

w procesach politycznych (m.in. w sprawie o za-

a member of the Sejm in the third term – a member

bójstwo ks. Jerzego Popiełuszki), pełniący obo-

of the Interior and Administration Committee and

wiązki konsula honorowego Księstwa Lichtenstein

presidium of the Constitutional Responsibility Com-

Spoczywa na Cm. Ewangelicko-Augsburskim.

mission. Courageous defender in political trials
(including in the murder case of Ft Jerzy Popiełuszko), acting as the honorary consul of the Principality of Liechtenstein. He rests at the Evangelical-Augsburg Cemetery.
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Jubileusz 150-lecia Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie.
Pastor August Karol Loth (z prawej) wita prezydenta RP Ignacego Mościckiego. 8 maja 1932 r.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
150th Anniversary of the Evangelical-Augsburg Congregation in Warsaw.
Pastor August Karol Loth (on the right) greets the President of the Republic of Poland, Ignacy Mościcki. May 8, 1932.
From the National Digital Archives collection.
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xiV.
Działacze
społeczni
Social
activists
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Gabriel Piotr (Bodouin, Baudouin) Boduen
(1689-1768). Ksiądz i misjonarz katolicki – niedoszły
wojskowy, przybyły do Warszawy z Francji, w 1717 r.

Gabriel Piotr (Bodouin, Baudouin) Boduen

W trosce o los porzuconych, nowonarodzonych

(1689-1768). Catholic priest and missionary – would-

dzieci, założył w 1732 r. przy Krakowskim Przedmie-

-be serviceman; he came to Warsaw from France

ściu Dom Podrzutków im. Dzieciątka Jezus. Cieszą-

in 1717. Concerned for the fate of abandoned, new-

ca się dużym powodzeniem placówka szybko oka-

born children, in 1732 he founded the Baby Jesus

zała się za mała i zakonnik rozpoczął zbiórkę pienię-

House of Foundlings near Krakowskie Przedmieście.

dzy na budowę kolejnej – większej. Dzięki opera-

The fast-growing institution quickly turned out to

tywności i społecznej hojności nabył rozległy plac

be too small and the monk began to raise funds

między dzisiejszymi ulicami: Świętokrzyską,

for the construction of another – a larger one.

pl. Powstańców, Złotą i Marszałkowską, a kamień

Thanks to operability and social generosity, he

węgielny pod budowę położono 24.06.1754 r.

acquired a large square between today's streets:

Powstały nowoczesny szpital stał się najważniej-

Świętokrzyska, Powstańców square, Złota and

szym ośrodkiem pomocy i leczenia, któremu

Marszałkowska, and the cornerstone for construc-

podporządkowano inne placówki medyczne stolicy.

tion was laid on June 26, 1754. The emerging

Został on zlikwidowany – razem z przyszpitalnym

modern hospital has become the most important

cmentarzem, na którym znajdowało się ok. 30 tys.

center of help and treatment, to which other med-

grobów – na przełomie XIX i XX w. i przeniesiony do

ical facilities of the capital were subordinated. It was

jeszcze większego i nowocześniejszego, nowopow-

closed down – together with a nearby cemetery,

stałego kompleksu obok Filtrów (w znacznej czę-

where there were about 30,000 graves – at the

ści istniejącego do chwili obecnej), który wystę-

turn of the nineteenth and twentieth centuries and

puje pod nazwą Szpitala Klinicznego Dzieciątka

moved to an even larger and more modern hospital

Jezus. Boduen jest patronem ulicy w Śródmieściu,

complex next to Filtry (in a significant part existing

w miejscu, gdzie wznosił się dawny szpital.

to the present), which now bears the name of the
Infant Jesus Clinical Hospital. Boduen is the patron

Baron Pierre Le Fort (ok. 1710-po 1798). Francuski

of the street in Śródmieście, in the place where

wojskowy, który po wydaleniu z Rosji w 1742 r.

the former hospital was erected.

przybył do Warszawy i zaczął brać czynny udział
w życiu stolicy, jako m.in. członek loży masońskiej.

Baron Pierre Le Fort (around 1710 – after 1798).

Pierwszym jego zadaniem z rozkazu króla było

French serviceman; after expulsion from Russia

udanie się do Londynu w celu pozyskania tzw.

in 1742, he came to Warsaw and began to take

krowianki, czyli szczepionki przeciwko ospie,

active part in the life of the capital, as a member

zbierającej żniwo w Rzeczypospolitej z powodu

of the masonic lodge. His first task upon the king's

niechęci do szczepień. Kolejnym krokiem było

orders was to go to London to obtain the so-called

zapoznanie się z działaniem instytucji dobroczyn-

vaccinia, or a vaccine against smallpox, reaping its

nych. W 1783 r. według jego wskazań powstało

results in the Commonwealth due to reluctance

Tow. Dobroczynności, złożone z Domu dla Ubogich

to vaccination. The next step was to familiarize

i fabryki krajowej przy trakcie Wolskim. O dalszych

with the operation of charitable institutions. In 1783,

jego dokonaniach historia milczy z powodu nagłego

according to his precepts founded was the Philan-

wyjazdu barona ze stolicy.

thropic Association, composed of the House for the
Poor and the national factory by Wolska road. His-

Jan Chrzciciel Dupont vel du Pont (1718-1801).

tory is silent about his further achievements due to

Doktor medycyny i filozofii, z pochodzenia Francuz.

the sudden departure of the baron from the capital.

Jako lekarz nie wahał się nieść pomoc, szczególnie
ubogim mieszkańcom stolicy, która niejednokrotnie

Jan Chrzciciel Dupont vel du Pont (1718-1801).

daleko wykraczała poza medycynę. Krzewiciel

Doctor of medicine and philosophy, of French

szczepienia przeciwko ospie, znany ze skromnego

descent. As a doctor, he did not hesitate to give

stylu życia, ale i z różnych dziwactw, co też potęgo-

help to others, especially poor residents of the

wało jego sławę.

capital, which often went far beyond medicine.
An advocate of vaccination against smallpox,
known for his modest way of life, but also of various
idiosyncrasies, which also intensified his fame.
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Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
From the collection of R. Chwiszczuk.

Szpital dziecięcy im. Bersohnów i Baumanów przy ul. Siennej, w którm m.in. pracował Julian Kramsztyk. Rok 1930.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Bersohn and Bauman children’s hospital at Sienna St. One of its employees was Julian Kramsztyk. 1930.
From the National Digital Archives collection.
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Michał (Bergsohn, Bereksohn) Bergson
(1831-1919) – kupiec. Wywodził się ze znanej i zasłużonej dla Warszawy rodziny, która w 1810 roku

Michał Bergson (Bergsohn, Bereksohn) (1831-1919)

uzyskała specjalny przywilej od księcia warszaw-

– merchant. He came from a family that was well-

skiego F. Augusta, zezwalający na mieszkanie poza

-known and well-deserved for Warsaw; in 1810, this

sektorem żydowskim. W interesach pomagał mu

family received a special privilege from the Warsaw

starszy brat Samuel (1829-1911) – obaj byli współ-

prince F. August, allowing to live outside the Jewish

właścicielami Domu Handlowego „S. i M. Bergson”.

sector. His older brother Samuel (1829-1911) helped

Michał Bergson od roku 1877 był członkiem zarządu

him in business – they were both co-owners of the

warszawskiej gminy żydowskiej, w której w latach

Shopping Center “S. i M. Bergson”. From 1877, Michał

1896-1918 pełnił funkcję prezesa. Dzięki jego inicja-

Bergson was a member of the board of the Warsaw

tywie, w 1914 r. wybudowano przy ulicy Jagielloń-

Jewish Community, of which he was president in

skiej Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy

1896-1918. Upon his initiative, an Educational Build-

Starozakonnych, w którym znalazła się szkoła dla

ing of the Warsaw Jewish Community was built at

około 550 uczniów, ochronka dla 150 i przytułek

Jagiellońska St. in 1914; it had a school for about 550

dla kolejnych 100 dzieci, a także mieszkania dla

students, a refuge for 150 and a shelter for another

personelu, biura praskiego wydziału dobroczyn-

100 children, as well as housing for the staff, office

ności oraz synagoga dla wychowanków. W 1940 r.

of the Praga charity department and a synagogue

pracownicy i podopieczni zostali przesiedleni do

for foster children. In 1940, employees and charges

getta i już z niego nie wrócili. Po wojnie w jednym

were relocated to the ghetto and did not return.

z pomieszczeń swoją siedzibę miał Wojewódzki

After the war, the Provincial Jewish Committee in

Komitet Żydów w Polsce, a od 1953 roku między

Poland set up its headquarters in one of the rooms,

innymi Teatr dla Dzieci „Baj”. Gmach przy ulicy

and from 1953, among others, the Theater for Chil-

Jagiellońskiej stanowi część dużego kompleksu

dren “Baj”. The building at Jagiellońska comprises

zabudowań praskiej gminy żydowskiej, do którego

part of a large complex of buildings of the Jewish

należała mykwa, stojąca do dziś przy ul. Kłopotow-

Community in Praga, which included a mikveh, that

skiego (dawna ul. Szeroka) oraz rozebrana po

stands to this day at Kłopotowskiego Street (today,

II wojnie synagoga (przy rogu ulic Jagiellońskiej

Szeroka Street) and a synagogue demolished after

i Kłopotowskiego). Michał Bergson pochowany

the Second World War (at the corner of Jagiellońska

został na Cmentarzu Żydowskim. Jest patronem

and Kłopotowskiego Streets). Michał Bergson was

ulicy na Pelcowiźnie.

buried at the Jewish Cemetery. He is the patron
of the street in Pelcowizna.

Julian Kramsztyk (1851-1925). Lekarz, społecznik
z postępowej rodziny żydowskiej, całe życie

Julian Kramsztyk (1851-1925). Doctor, social worker

związany z Warszawą. Po ukończeniu studiów

from a progressive Jewish family, related to Warsaw

medycznych na Cesarskim UW pracował w nowo

all his life. After graduating in his medical studies

otwartym szpitalu dziecięcym im. Bersohnów

at the Imperial Warsaw University, he worked in

i Baumanów, w którym po kilku latach został

the newly opened children's hospital named after

ordynatorem. W 1880 r. zorganizował pierwszy kurs

Bersohns and Baumans, where he became the

pediatrii w Królestwie Polskim (współzałożyciel

department head after a few years. In 1880 he

w 1917 r. Tow. Pediatrycznego, którego był wicepre-

organized the first pediatric course in the Kingdom

zesem), członek WTD, Tow. Kolonii Letnich dla

of Poland (co-founder of the Pediatric Association

Dzieci, Warszawskiego Tow. Lekarskiego i innych.

in 1917, of which he was vice president), member

Był współwłaścicielem i współredaktorem pisma

of Warsaw Philanthropic Association (WTD), Society

„Medycyna”, współredaktorem „Przeglądu Pedia-

for Summer Camps for children Warsaw Medical

trycznego” oraz „Pediatrii Polskiej”. Opublikował

Association and others. He was a co-owner and

w kilku językach ponad 30 prac naukowych,

co-editor of the “Medycyna” magazine, co-editor

wykształcił rzesze pediatrów.

of “Przegląd Pediatryczny” and “Pediatria Polska”.
He has published over 30 scientific papers in several languages and educated many pediatricians.
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Kacper Tosio (1851-1929). Nauczyciel matematyki
szkół średnich w Warszawie, pochodzący ze Szwajcarii.
Jeden z organizatorów strajku szkolnego w 1905 r.,

Kacper Tosio (1851-1929). High school math teacher

a w wolnej i niepodległej Polsce organizator szkol-

in Warsaw, he came from Switzerland. One of the

nictwa państwowego i wizytator szkół Kuratorium

organizers of a school strike in 1905; in free and

Warszawskiego. Prezes Konsystorza E-R, pocho-

independent Poland, he was the organizer of state

wany na cmentarzu tego wyznania.

education and a school inspector at the Warsaw
School Board. President of the E-R Consistory,

Edmund Forelle (1885-1939) – pedagog pocho-

buried at the cemetery of this denomination.

dzenia francuskiego, z wykształcenia biolog.
Był działaczem PPS, rzecznikiem postępowego

Edmund Forelle (1885-1939) – pedagogue of French

szkolnictwa, obrońcą spraw zawodowych nauczy-

origin, biologist by education. He was an activist of

cieli, a ponadto udzielał się w Tow. Oświaty Demo-

the PPS, advocate of progressive education, a de-

kratycznej „Nowe Tory”. W okresie sanacji autor

fender of teachers' professional affairs; he was also

nielegalnych publikacji w sprawie obrony szkol-

involved in the Soc. of Democratic Education known

nictwa demokratycznego. Spoczywa na Cm. E-R.

as “Nowe Tory”. During the Sanacja period, he was the
author of illegal publications on the defense of demo-

Janusz Korczak, wł. Henryk Goldszmit

cratic education. He rests at the E-R Cemetery.

(1878-1942). Lekarz, pedagog, pisarz, publicysta
i społecznik. Urodził się w Warszawie, medycynę

Janusz Korczak, actually Henryk Goldszmit

studiował na Cesarskim UW, a praktyki odbył

(1878-1942). Doctor, educator, writer, publicist and

w szpitalach Berlina, Paryża i Londynu. W latach

social activist. He was born in Warsaw; he studied

1903-1912 pracował jako pediatra w szpitalu dzie-

medicine at the Imperial University of Warsaw, and

cięcym im. Bersohnów i Baumanów. W 1907 r.

practiced in the hospitals of Berlin, Paris and London.

został członkiem nowo powstałego Stowarzy-

In the years 1903-1912 he worked as a pediatrician in

szenia „Pomoc dla Sierot”, które w latach 1911-1913

the children's hospital named after Bersohns and

wybudowało przy ul. Krochmalnej 92 (ob. ulica

Baumans. In 1907, he became a member of the newly

Jaktorowska 6) gmach przeznaczony dla sierot

founded Association “Pomoc dla Sierot”, which in the

żydowskich. Od początku istnienia placówki był

years 1911-1913 built a building designed for Jewish

jej kierownikiem (po utworzeniu getta sierociniec

orphans at Krochmalna 92 St. (now Jaktorowska 6 St.).

przeniesiono na ul. Chłodną, a później na Śliską 9

From the very beginning, he was the head of this

– dziś w tym miejscu jest pl. Defilad i pomnik

institution (after the creation of the ghetto, the or-

poświęcony Korczakowi i placówce – skąd

phanage was moved to Chłodna St., and later on

6 sierpnia 1942 r., wraz ze 192 dziećmi i kilkoma

Śliska 9 St. – today the Defilad Sq. with a memorial

opiekunami, poszedł na Umschlagplatz, a później

dedicated to Korczak and the institution – from there,

wywieziony został do komór gazowych Treblinki).

on August 6, 1942, along with 192 children and sev-

Zwolennik traktowania dzieci na równi z dorosłymi.

eral guardians, he went to the Umschlagplatz, and

Od 1898 r. publikował liczne artykuły, a w 1926 r.

later was deported to gas chambers in Treblinka).

założył pismo „Mały Przegląd”, który sam przez

A supporter of treating children equally to adults.

pierwsze 4 lata redagował, był on dodatkiem do

From 1898, he published numerous articles, and

czasopisma „Nasz Przegląd”, tworzonego przez

in 1926 he founded the magazine “Mały Przegląd”,

dzieci i młodzież. Od połowy lat 30. występował

which he himself edited for the first four years; it was

w radio w stworzonych przez siebie „Gadaninkach

an addition to the “Nasz Przegląd” magazine, created

Starego Doktora”. Był autorem książek dla dzieci,

by children and teenagers. From the mid-1930s, he

m.in.: „Król Maciuś I” (1923 r.), „Bankructwo Małego

appeared on the radio in “Gadaninki Starego Dokto-

Dżeka” (1926 r.), „Król Maciuś na bezludnej wyspie”

ra” which he himself had created. He was the author

(1931 r.), „Kajtuś Czarodziej” (1934 r.), a także dla

of books for children, including: “Król Maciuś I” (1923),

dorosłych. Od 1925 r. członek loży masońskiej.

“Bankructwo Małego Dżeka” (1926), “Król Maciuś na

Trzy szkoły w Warszawie noszą jego nazwisko,

bezludnej wyspie” (1931), “Kajtuś Czarodziej” (1934),

a także ulica na Czystem.

and for adults as well. From 1925, he was a member
of the Masonic lodge. Three schools in Warsaw
bear his name, as well as a street on Czyste.
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Janusz Korczak. Rok 1933.
Ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie.
Janusz Korczak. 1933.
From the WBP Digital Library collection.

Budynek sierocińca założonego przez Janusza Korczaka
przy ul. Jaktorowskiej (d. Krochmalna). Rok 2016.
Fot. R. Chwiszczuk.
Building of the orphanage founded by Janusz Korczak
at Jaktorowska St. (formerly Krochmalna St.). 2016.
Phot. R. Chwiszczuk.
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Afisz z lat 20. XX wieku. Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Poster from the 1920s. From the National Library collection.

Wnętrze Szpitala na Czystem. Źródło: „Żydzi Warszawy 1861-1943”,
Anka Grupińska, Bogna Burska, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, 2003.
Interior of the hospital at Czyste. Source: „Żydzi Warszawy 1861-1943”,
Anka Grupińska, Bogna Burska, Jewish Historical Institute, Warsaw, 2003.
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Anna Braude-Hellerowa (1888-1943) – lekarka
i działaczka społeczna gminy żydowskiej, radna
m. st. Warszawy. Studiowała w Szwajcarii. W 1913

Anna Braude-Hellerowa (1888-1943) – doctor and

roku pracowała w Szpitalu Starozakonnych

social activist of the Jewish commune, councilor of

na Czystem, a w 1916 r. powołała Tow. Przyjaciół

the Capital City of Warsaw. She studied in Switzer-

Dzieci, przy którym w 1919 r. zorganizowała Szkołę

land. In 1913, she worked at the Orthodox Hospital

Pielęgniarek. W 1926 r. urządziła własnym sumptem

in Czyste, and in 1916 she appointed the Children’s

Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem przy ulicy

Friends Association, near which she organized the

Bonifraterskiej 31, gdzie przez kilka godzin dziennie

School of Nurses in 1919. In 1926, she organized

za darmo przyjmowała pacjentów. Od 1930 r. do

her own Care Station for the Mother and Child

czasu likwidacji tzw. „małego” getta była naczelnym

at 31 Bonifraterska Street, where she saw patients

lekarzem szpitala dziecięcego im. Bersohnów

for free for several hours a day. From 1930 until the

i Baumanów; oddłużyła tę placówkę i sprawiła,

liquidation of the so-called “small” ghetto, he was

że podczas okupacji niemieckiej był to najlepiej

the chief doctor of the Bersohn and Bauman chil-

wyposażony zakład służby zdrowia w getcie.

dren's hospital; she reduced the debt of this facility

Po likwidacji „małego” getta została wicedyrek-

and during the German occupation made it the best

torką szpitala przy ulicy Gęsiej. Nie skorzystała

equipped health care facility in the ghetto. After liq-

z możliwości ucieczki z getta i pozostała ze swymi

uidation of the “small” ghetto, she became its vice

podopiecznymi – zginęła w bunkrze, w podzie-

president at Gęsia Street. She did not use the pos-

miach szpitala. Pośmiertnie została odznaczona

sibility to run away from the ghetto and stayed with

Orderem Virtuti Militari.

her pupils – she died in a bunker, in the hospital’s
underground. She was posthumously awarded

Włodzimierz Samopęd von Hertz (1872-1964).

the Order of Virtuti Militari.

Lekarz laryngolog pochodzący z niemieckiego
rodu tzw. baronów bałtyckich. Działacz społeczny,

Włodzimierz Samopęd von Hertz (1872-1964).

honorowy ordynator Szpitala Ujazdowskiego.

Laryngologist doctor descending from a German

Był autorem licznych publikacji. Właściciel willi

family, the so-called Baltic barons. Social activist,

„Hercówka” w Konstancinie. Pochowany został

honorary head of the Ujazdowski Hospital. He was

na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

an author of numerous publications. Owner of the
villa “Hercówka” in Konstancin. Buried at the Evan-

Luba Blum (1905-1973) – pielęgniarka i instruktorka

gelical-Augsburg Cemetery.

pielęgniarstwa, działaczka społeczna. Jej mąż
Abrasza Blum (1905-1943) był członkiem kierow-

Luba Blum (1905-1973) – nurse and nursing

nictwa podziemnego Bundu, uczestnikiem po-

instructor, social activist. Her husband Abrasza

wstania w getcie. Od 1930 r. szkoliła pielęgniarki

Blum (1905-1943), was a member the underground

w ośrodku przy ul. Świętojerskiej, a od sierpnia

Bund leadership and a participant in the ghetto

1939 r. pełniła funkcję dyrektorki Szkoły Pielęgniar-

uprising. From 1930, she trained nurses in the center

stwa przy Szpitalu Starozakonnych na Czystem,

at Świętojerska Street, and from August 1939 she

która w listopadzie 1941 r. została przeniesiona do

was the headmaster of the School of Nursing at

gmachu Kasy Chorych u zbiegu ulic Mariańskiej

the Orthodox Hospital in Czyste, which in November

i Pańskiej, na teren getta. Po likwidacji „małego”

1941 was relocated to the building of the Sickness

getta placówka została w następnym roku przenie-

Insurance Fund at the intersection of Mariańska and

siona na ul. Gęsią. Luba Blum przedostała się na

Pańska Streets, to the ghetto. After liquidation of

stronę aryjską, a po wojnie była kierowniczką Domu

the “small” ghetto, the facility was moved to Gęsia

Dziecka w Otwocku, a później dyrektorką Szkoły

Street the following year. She made her way to

Pielęgniarskiej nr 3. Została uhonorowana najwyż-

the Aryan side. After the war, she was the head of

szym odznaczeniem przez Międzynarodowy

the Children's Home in Otwock, and later the head-

Czerwony Krzyż – Medalem Florence Nightingale.

master of the Nursing School no. 3. She was hon-

Jej grób jest na Cmentarzu Żydowskim.

ored with the highest distinction by the International
Red Cross – Florence Nightingale Medal. Her tomb
is located at the Jewish Cemetery.
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Szpital dziecięcy im. Bersohnów i Baumanów przy ul. Siennej
– pracownia chemiczno-bakteriologiczna. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Bersohn and Bauman children’s hospital at Sienna St.
– chemical and bacteriological laboratory. From the National Digital Archives collection.

Istniejący do dziś budynek Kasy Chorych przy ul. Mariańskiej. Rok 2008.
Fot. R. Chwiszczuk.
The existing Health Fund building at Mariańska St. 2008.
Phot. R. Chwiszczuk.
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Wanda Puget (1927-2004) – architektka. Potomkini
francuskiej rodziny osiadłej w Polsce, która prowadziła w Warszawie firmę introligatorską, przetrwałą

Wanda Puget (1927-2004) – architect. A descen-

do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji

dant of a French family settled in Poland, who ran

była pracownikiem Polskich Zakładów Philips SA

a bookbinding company in Warsaw which perse-

w W-wie. Walczyła w Powstaniu jako żołnierz zgru-

vered until the outbreak of World War II. During

powania „Róg” na Starym Mieście, w szeregach

the occupation, she was an employee of Polskie

104 Kompanii ZSP. Żona boksera K. Paździora.

Zakłady Philips SA in Warsaw. She fought in

Działaczka społeczna – uczestniczka kwest

the Uprising as a soldier of the “Róg” grouping

„Ratujmy Zabytki Powązek”, uhonorowana wie-

in the Old Town, in the ranks of the 104 ZSP Com-

loma odznaczeniami i orderami wojskowymi oraz

pany. Wife of boxer K. Paździor. Social activist

państwowymi. Pochowana została na Powązkach.

– participant of collections “Ratujmy Zabytki Powązek”, honored with many decorations and military
and state orders. She was buried at Powązki.
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xV.
Cukiernicy,
kucharze
i restauratorzy
Confectioners,
cooks and
restaurateurs
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Giachem (wł. L’Orsa) Lourse (daty ur. i śmierci
nieznane). Cukiernik rodem z miasteczka Silvaplana w Szwajcarii, osiadły w Warszawie, który

Giachem (actually L’Orsa) Lourse (date of birth and

założył przy ul. Miodowej (róg ul. Kapitulnej) najele-

death unknown). A confectioner straight from the

gantszą cukiernię w stolicy. Wkrótce powiększył

town of Silvaplana in Switzerland, settled in Warsaw;

swój stan posiadania o kolejną, w budynku Teatru

he founded the most elegant confectionery in the

Narodowego przy pl. Krasińskich. Z braku potom-

capital at Miodowa St. (corner of Kapitulna St.). Soon,

stwa spadkobiercą obu lokali został jego stryjeczny

he increased his property by another, in the building

brat Andrea Lourse wraz z żoną Neisą, z domu

of the National Theater at Krasińscy Sq. Due to ab-

Andreoscha. Do rodzinnej spółki przyłączył się

sence of children, Andrea Lourse and his wife Neisa,

siostrzeniec założyciela Gian Robbi. Otwarcie Teatru

née Andreos, became the heir of both premises.

Wielkiego 24 lutego 1833 r. zbiegło się z otrzyma-

The family company was joined by the founder's

niem przez spadkobiercę Anrei – Laurenta Lourse’a

nephew Gian Robbi. The opening of the Grand

– przywileju na prowadzenie bufetów w teatrach:

Theater on 24 Feb. 1833 coincided with the receipt

Wielkim i Rozmaitości (1840 r.). Następcy Laurenta

by the heir of Andrea – Laurent Lourse – the priv-

przejęli prowadzenie bufetu w Teatrze Letnim,

ilege of running canteens in the Great and Variety

a obok, w Ogrodzie Saskim, otworzyli sezonową

Theaters (1840). Laurent's successors took over

kawiarnię Tivoli, z ogródkiem i teatrzykiem. W 1859 r.

the buffet in the Summer Theater, and then, in the

spadkobiercy spółki „L. Lourse” urządzili w nowo

Saxony Garden, they opened a seasonal Tivoli café,

otwartym Hotelu Europejskim najelegantszą cukier-

with a garden and theater. In 1859 heirs of the com-

nio-kawiarnię – utrzymaną do wybuchu II wojny

pany “L. Lourse” arranged the most elegant confec-

światowej. Z czasem doszła jeszcze cukiernio-ka-

tionery-café in the newly opened European Hotel

wiarnia „Pod Filarami” – w bocznym skrzydle Teatru

– maintained until the outbreak of WW II. With time,

Wielkiego (od strony ul. Wierzbowej) i był to okres,

this was joined by another confectionery-cafe “Pod

gdy w konsorcjum zarządzającym, obok Lourse'ów,

Filarami” – in the side wing of the Grand Theater (from

znalazły się rodziny Semadenich i Zambonich.

the side of Wierzbowa St.) and this was a time when
the Semadeni and Zamboni families were in the

Jakub Tremo (ok. 1726-1788). Dworzanin króla

management consortium, along with the Lourdess.

S. A. Poniatowskiego, który pochodził z francuskich hugonotów. Jako znakomity kucharz, wyspe-

Jakub Tremo (around 1726-1788). A courtier of king

cjalizował się w pasztetach. Wraz z J. Kilińskim,

S. A. Poniatowski, who came from French Hugue-

Konopką i innymi należał do skrajnie lewicowego

nots. As an excellent chef, he specialized in pâté.

klubu mieszczańskiego, występującego pod nazwą

Together with J. Kiliński, Konopka and others he

Związku Braci. Jako kadet Gwardii Koronnej walczył

belonged to an extreme leftist bourgeois club,

w szeregach armii powstańczej. Dostawszy się do

known as the Union of Brothers. As a cadet of the

niewoli pruskiej, po licznych przygodach, uciekł do

Crown Guard, he fought in the ranks of the insur-

Paryża, w którym współpracował z H. Dąbrowskim.

gent army. Having been taken prisoner by Prussia,

Pochowany początkowo na starym Cm. Ewange-

after numerous adventures, he fled to Paris, where

lickim w jurydyce Leszno, następnie ekshumowany

he collaborated with H. Dąbrowski. Initially buried

i przeniesiony na Cmentarz E-R. Jego synem był

at the old Evangelical Cemetery in the Leszno juris-

Eljasz, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r.

diction, then exhumed and transferred to the E-R
Cemetery. His son was Eljasz, participant of the

Paweł Piotr Tremo (ok. 1733-1810). Dworzanin króla

Kościuszko Insurrection in 1794.

S. A. Poniatowskiego; znakomity kucharz, który czuwał nad przygotowywaniem słynnych „obiadów

Paweł Piotr Tremo (around 1733-1810). Courtier

czwartkowych”. Razem z bratem Jakubem towarzy-

of king S. A. Poniatowski; a great chef who watched

szył królowi podczas wyjazdów, m.in. na polowania:

over preparation of the famous “Thursday Dinners”.

do Kozienic, w podróży do Kaniowa, na ostatni

Together with his brother Jakub, he accompanied

Sejm w Grodnie, itd. Pochowany początkowo na

the king during trips, including on hunts: to Kozien-

starym Cm. Ewangelickim, następnie ekshumowany

ice, on a trip to Kaniowa, on the last Seym in Grodno,

i przeniesiony na Cm. Ewangelicko-Reformowany.

etc. Initially buried at the old Evangelical Cemetery,
then exhumed and transferred to the E-R Cemetery.
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Kawiarnia Lourse’a w Hotelu Europejskim na początku XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Lourse Cafe in the European Hotel at the beginning of the 20th century.
From the collection of R. Chwiszczuk.

Wnętrze kawiarni Lourse’a
w Hotelu Europejskim
na początku XX wieku.
Ze zbiorów T. W. Świątka.
Interior of Lourse café
in the European Hotel
at the beginning of the 20th century.
From the collection of T. W. Świątek.
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Reklamy z roku 1916.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Avdertisements from 1916.
From the collection of R. Chwiszczuk.
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Jan Andrzej Minni (ok. 1794-1849) – cukiernik
rodem z Graubünden (Szwajcaria). Był synem
Rudolfa. Przybył do Warszawy z rodzicami, jako

Jan Andrzej Minni (around 1794-1849) – a confec-

maleńkie dziecko, za panowania króla Stanisława

tioner from Graubünden (Switzerland). He was

Augusta. Założyciel firmy cukierniczej, która istniała

the son of Rudolf. He came to Warsaw with his par-

w latach 1819-1852 przy ul. Freta 272. Wprowadził

ents as a small child, during the reign of S. Augus-

sprzedaż ponczu, wypiekał mazurki polewane

tus. Founder of a confectionery that existed in the

lukrem, z pisanymi na nich nutkami. Członek

years 1819-1852 at Freta 272 Street. He introduced

loży masońskiej. Pochowany na Cmentarzu

punch sales, baked mazurkas topped with icing,

Ewangelicko-Reformowanym.

with music notes written on them. A member of
the Masonic lodge. Buried at the E-R Cemetery.

Fryderyk Grassow (1760-1855). Właściciel renomowanego zakładu gastronomicznego w Warszawie,

Fryderyk Grassow (1760-1855). Owner of a renowned

przy którym funkcjonowała biblioteka dzieł polskich

catering establishment in Warsaw, near which there

i zagranicznych, z której klienci korzystali gratis.

was a library of Polish and foreign works which was

Przybysz z Westfalii (Niemcy). Aktywny działacz

free for the customers. Newcomer from Westphalia

WTD. Pochowany został na Cm. E-R.

(Germany). Active WTD member. Buried at the E-R
Cemetery.

Kacper Semadeni (1799-1861) – cukiernik rodem
ze Szwajcarii. Syn Kacpra i Marii Cortesi. Swoją

Kacper Semadeni (1799-1861) – confectioner from

cukiernię – nazywaną „belferską” z powodu

Switzerland. Son of Kacper and Maria Cortesi.

składu bywalców, którymi stali się profesorowie

He opened his confectionery – called “belferska”

warszawskich szkół – otworzył przy ul. Święto-

due to the composition of regulars, which were pro-

krzyskiej (róg Nowego Światu). W 1863 r. w lokalu

fessors of Warsaw schools – at Świętokrzyska St.

tym odbywały się spotkania członków miejskiej

(corner of Nowy Świat). In 1863, it was the place for

organizacji powstańczej. Kolejnymi właścicielami

meetings of the members of the urban insurgent

cukierni zostali synowie Kacpra: Antoni (1823-1884),

organization. Future owners of the patisserie were

żonaty z Katarzyną Semadeni, córką stryja Jakuba

sons of Kacper: Antoni (1823-1884), married to

i Beniamin Kacper, żonaty z Marią Elizą Semadeni

Katarzyna Semadeni, daughter of uncle Jakub and

(1838-1925), córką stryja Andrzeja. Antoni Semadeni

Beniamin Kacper, married to Maria Eliza Semadeni

pełnił funkcję honorowego konsula Republiki

(1838-1925), daughter of uncle Andrzej. Antoni Se-

Szwajcarskiej i był założycielem Szwajcarskiego

madeni played the role of honorary consul of the

Tow. Dobroczynności. Prowadził również cukiernię

Swiss Republic and was the founder of the Swiss

w Ogrodzie Saskim. W 1892 r. został pierwszym

Philanthropic Association. He also ran a confection-

prezesem cechu cukierników, o którego powstanie

ery in the Saski Garden. In 1892, he became the first

zabiegał u władz rosyjskich.

president of the confectioners' guild, the creation of
which was sought by him at the Russian authorities.

Andrzej Paravicini (ok. 1814-1877) – cukiernik
urodzony w Poschiavo, w Szwajcarii. Założyciel

Andrzej Paravicini (around 1814-1877) – confec-

cukierni w pobliżu Banku Polskiego, w tzw. domu

tioner born in Poschiavo, Switzerland. Founder

Janasza, w której serwował ciasta i napoje nieznane

of a confectionery near the Bank of Poland, in the

wcześniej na rynku polskim. Spadkobiercą interesu

so-called Janasz's home, where he served cakes

był syn Andrzeja – Lorenzo (1842-1876) – od którego

and drinks previously unknown on the Polish mar-

cukiernię odkupił Karol Andrzej Mikke (1849-1897)

ket. The heir of the business was Andrzej's son

i odtąd cukiernia nazywana była „U Mika”. Pocho-

– Lorenzo (1842-1876) – from whom the confection-

wany został na Cm. Ewangelicko-Reformowanym.

ery was bought by Karol Andrzej Mikke (1849-1897)
and since then the patisserie was called “U Mika”.

Jakub Jacques Zamboni (ok. 1830-1895) – cukiernik

Buried at the Evangelical Reformed Cemetery.

pochodzący z Bever (Szwajcaria). Członek konsorcjum zarządzającego firmą cukierniczą „Lourse

Jakub Jacques Zamboni (around 1830-1895)

& Semadeni” w Hotelu Europejskim, prezydent

– confectioner from Bever (Switzerland). Member of
a consortium that managed a confectionery “Lourse
& Semadeni” at the Europejski Hotel, president of
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Ze zbiorów T. W. Świątka.
Semadeni’s confectionery in the Saski Garden.
From the collection of T. W. Świątek.

Fragment menu restauracji Bocquet.
Ze zbiorów T. W. Świątka.
Fragment of the Bocquet restaurant menu.
From the collection of T. W. Świątek.
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Strajkujący kelnerzy w cukierni G. G. Lardelli przy ulicy Polnej.
Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Striking waiters in the G. G. Lardelli confectionery at Polna street.
From the National Library collection.

Afisz z roku 1940.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Poster from 1940.
From the National Library collection.
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Szwajcarskiego Towarzystwa Dobroczynności.
Był właścicielem willi „Klara” w Al. Róż, oraz kilku
kamienic dochodowych w Śródmieściu. Specjalno-

the Swiss Philanthropic Association. He was the

ścią jego były lody śmietankowe, migdałowe, po-

owner of the “Klara” villa in Róż Avenue, and several

ziomkowe, czekoladowe i pistacjowe z pomarańczą,

profitable tenements in the city center. His specialty

rodzynkami, cytryną i figami oraz nieznana wcześ-

was cream, almond, strawberry, chocolate and pis-

niej mrożona kawa; desery: sorbety z owocami

tachio ice cream with orange, raisins, lemon and

w lodowej otoczce, kandyzowane owoce w cieście

figs and previously unknown iced coffee; desserts:

i gama finezyjnych ciast. Żonaty z Klarą z Fraber-

sorbets with fruit in an ice-cream shell, candied fruit

thów (1846-1915), miał trzech synów: Fryderyka,

in cake and a range of sophisticated cakes. Married

Edwarda i Etienne’a oraz córkę Mizzi, zamężną

to Klara Fraberthów (1846-1915), he had three sons:

za inż. A. Wettlerem. Spoczywa na Cm. E-R.

Fryderyk, Edward and Etienne, and daughter Mizzi,
married to Ing. A. Wettler. He rests at the Evangeli-

Aleksander Bocquet (1839-1901). Restaurator

cal Reformed Cemetery.

pochodzenia francuskiego, od 1866 r. właściciel
znanego przedsiębiorstwa handlu winami restau-

Aleksander Bocquet (1839-1901). Restaurateur

racji w gmachu Teatru Wielkiego, a także Hotelu

of French origin; since 1866 the owner of a well-

Rzymskiego przy ul. Trębackiej, róg Nowo-Senator-

known wine trade company in the restaurant of

skiej (ob. ul. Moliera). Pochowany został na Cm. E-A.

the Grand Theater building, as well as Hotel
Rzymski at Trębacka Street, corner of Nowo-

Fryderyk Zamboni (1845-1908) – cukiernik szwaj-

-Senatorska (now Moliera Street). Buried at

carskiego pochodzenia, syn Jakuba Jacquesa.

the Evangelical-Augsburg Cemetery.

Był prezesem Szwajcarskiego Tow. Dobroczynności, konsulem honorowym Republiki Helveckiej,

Fryderyk Zamboni (1845-1908) – confectioner of

członkiem zarządu Spółki Cukierniczej „Lourse

Swiss descent, son of Jakub Jacques. He was presi-

& Semadeni”. Spoczywa na Cm. E-R.

dent of the Swiss Philanthropic Association, honorary consul of the Helvetian Republic, member

Klaudia Sigalina (1840-1916) – sprzedawczyni

of the board of the confectionery firm “Lourse

kefiru. Żydówka z Kaukazu, która osiadła w War-

& Semadeni”. He rests at the E-R Cemetery.

szawie ok. 1890 r. – założycielka Pierwszego Specjalnego Zakładu Kefiru przy ul. Królewskiej 31 oraz

Klaudia Sigalina (1840-1916) – kefir saleswoman.

kiosku sprzedającego kefir w Ogrodzie Saskim.

Jewish woman from Caucasus, who settled in

Autorka książki o zdrowotnych własnościach kefiru.

Warsaw around 1890 – founder of the First Special

W Warszawie poślubiła Emanuela Bronsteina,

Kefir Plant at Królewska 31 Street and a kiosk that

z którym miała pięcioro dzieci. Jednym z jej synów

sold kefir in the Saxon Garden. Author of a book on

był Józef Sigalin – naczelny architekt powojennej

health properties of kefir. In Warsaw, she married

Warszawy, m.in. budowniczy Pałacu Kultury i Nauki

Emanuel Bronstein, with whom she had five chil-

(nazwisko Sigalin pochodzi od czerkieskiego

dren. One of her sons was Józef Sigalin – chief

Sigałła). Zakład produkcji kefiru przetrwał, prowa-

architect of post-war Warsaw, among other things

dzony przez rodzinę do wybuchu II wojny światowej;

builder of the Palace of Culture and Science (the

posiadał swoje filie handlowe, m.in. w Ciechocinku.

surname Sigalin comes from the Circassian Sigała).
The kefir production plant survived, run by the fam-

Jan (Giovanni) Jakub (Giacomo) Lardelli (1870-1941).

ily until the outbreak of WW II; having its commer-

Cukiernik pochodzący z Poschiavo w Szwajcarii.

cial branches, including the one in Ciechocinek.

Był założycielem i właścicielem przedsiębiorstwa
cukierniczego oraz fabryki cukrów i czekolady

Jan (Giovanni) Jakub (Giacomo) Lardelli (1870-1941).

przy ul. Polnej, w tym kilku cukierni położonych

Confectioner from Poschiavo, Switzerland. He was

w różnych punktach Warszawy (przy jednej z nich

the founder and owner of a confectionery enter-

został założony Teatrzyk w Bagateli). Specjalnością

prise and sugar and chocolate factory on Polna

jego zakładów stały się eklery z kremem z żółtek

Street, including several confectioneries located

zaprawionych kawą lub czekoladą oraz typowo

in various parts of Warsaw (the Theater in Bagatela
was founded near one of them). The specialty of his
plants were eclairs with cream of yolks seasoned
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Sala barowa i restauracyjna filii nr 2 restauracji „Pod Bukietem” przy ul. Nowy Świat 5.
Ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Bar and restaurant room of the 2nd branch of “Pod bukietem” restaurant at Nowy Świat 5 St.
From the National Library collection.
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paryskie briosze o wyglądzie babeczki śmietankowej
i smaku przypominającym drożdżową bułkę, lody
o nieznanych dotąd smakach i kolorach, sorbety,

with coffee or chocolate, and typical Parisian bri-

a także herbatniki o rozmaitych smakach i kształ-

oche which looked like a cream bun with a taste

tach. W cukiernio-kawiarni przy ul. Polnej koncer-

reminiscent of yeast bread, ice cream with unknown

towała m.in. piosenkarka Lucyna Szczepańska,

flavors and colors, sorbets, as well as biscuits of

zwana Słowikiem Warszawy. Trzykrotnie żonaty,

various flavors and shapes. The confectionery-care

zostawił potomstwo. Pochowany na Cmentarzu

at Polna hosted performance of, among others,

Ewangelicko-Reformowanym.

singer Lucyna Szczepańska, called the Nightingale
of Warsaw. Married three times, he left offspring.

Władysław Bocquet (1871-1946). Restaurator,

Buried at the Evangelical Reformed Cemetery.

właściciel Hotelu Metropol (ul. Marszałkowska 114),
od 1938 r. występującego jako Hotel Mazowiecki,

Władysław Bocquet (1871-1946). Restaurateur,

i mieszczącej się w nim restauracji „Pod Bukietem”,

owner of the Metropol Hotel (Marszałkowska 114

uchodzącej za najpopularniejszy lokal gastrono-

Street), from 1938 appearing as Hotel Mazowiecki,

miczny przedwojennej Warszawy. Spoczywa na

and the “Pod Bukietem” restaurant located therein,

Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

which is considered the most popular gastronomic
restaurant of pre-war Warsaw. He rests at the Evangelical-Augsburg Cemetery.
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