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Mury gmachu stojącego przy uli-
cy Moniuszki 8 kryją w sobie pamięć 
o restauracji Adria, jednym z symbo-
li przedwojennej Warszawy. W lutym 
1931 roku w stojącym tu gmachu 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego 
Riunione Adriatica di Sicurtà otwar-
ty został lokal kawiarniano-dancin-
gowo-kabaretowy, jakiego Warszawa 
jeszcze nie widziała. Ogromną sumę, 
aż milion złotych, na jego urządzenie 

 Warszawiacy przed wojną lubili i potrafili się bawić. Miasto i jego oko-
lice oferowały wiele rozrywek dostępnych zarówno dla przedstawicieli boga-
tych elit, jak i dla klasy średniej oraz biedoty. kina, teatry, kabarety, filharmo-
nia, plaże nadwiślańskie, las Bielański, dolina szwajcarska… do wyboru, na 

każdy gust i na każdą kieszeń.

na Bielany, BRacie,  
na Bielany, 

czyli jak bawili się kiedyś warszawiacy
n tekst: seBastIan ŁaBęda

wydał Franciszek Moszkowicz. Na-
zywany królem lwowskich kawiarń, 
marzył o podboju rynku warszaw-
skiego. Czy koszty były wysokie? Wy-
obraźmy sobie nowiutki skład pocią-
gu Pendolino i dołóżmy do jego ceny 
20%, co dam nam skalę porównaw-
czą inwestycji Moszkowicza. Adria 
miała kilka sal. Ta największa, prze-
znaczona na dancingi, mogła pomie-
ścić 900 gości, a jej największą atrak-

cją była… obrotowa podłoga, na 
której nawet doświadczeni tancerze 
mieli problemy z utrzymaniem rów-
nowagi. Adria stała się wielką atrak-
cją Warszawy. Wieczorami przez lo-
kal przewijało się blisko 2500 osób. 
W rekordowym 1933 roku odwiedzi-
ło ją ponad dwa miliony gości! Dla 
nich śpiewali modni wówczas artyści, 
m.in. Hanka Ordonówna, a orkie-
strą dyrygował Jerzy Petersburski… 

Dolina Szwajcarska. Warszawski ogród wypoczynkowo-rozrywkowy powstały w 1786 roku, istniejący do Powstania Warszawskiego. Zajmował on przestrzeń od 
ulicy Pięknej do Alei Róż po przebitą w XIX wieku ulicę fryderyka Chopina. Ocalał fragment ogródka oddzielony od Alei Ujazdowskich budynkiem Sądu Apela-
cyjnego. Pocztówka ze zbiorów Rafała Bielskiego



HisToria

31Nr 8 (20.04.2015) | rytmWarszaWy

Wśród gości byli bogaci arystokraci, 
generałowie, ministrowie rządu, ak-
torzy i pisarze. Najsłynniejszym chy-
ba bywalcem i bohaterem niezliczo-
nych anegdot był – jak o nim pisał 
Słonimski piękny Bolek, ulubieniec 
Cezara i bożyszcze Polek – generał Bo-
lesław Wieniawa-Długoszowski. We-
dług jednej z opowieści miał pewne-
go dnia wjechać do Adrii na białym 
koniu, zaś innego, po zakrapianym 
spotkaniu, próbując wyjść z lokalu, 
powiedział: Panowie skończyły się żar-
ty, zaczęły się schody. W rzeczywisto-
ści nie było żadnego konia, a autorem 
powiedzenia był aktor Józef Węgrzyn, 
ale anegdoty ukazują klimat najbar-
dziej szalonego lokalu przedwojennej 
Warszawy. 

Otwierając nową restaurację  
w Warszawie, Moszkowicz ryzyko-
wał. Początek lat 30. to okres dla 
branży restauracyjno-rozrywkowej 
fatalny. Kryzys finansowy spowodo-
wał upadek wielu znanych restaura-
cji. Na miejsce każdej upadłej powsta-
wały nowe – bogatej klienteli mimo 
wszystko nie brakowało. W przed-
wojennej Warszawie istniało dużo lo-
kali, a warszawiacy uwielbiali w nich 
spędzać czas. Dla niektórych były 
drugim domem, stołówką i oczywi-

ście miejscem spotkań towarzyskich. 
Wiele restauracji specjalizowało się 
w konkretnej klienteli. Oaza gościła 
przemysłowców, w Pod Dwójką bie-
siadowali dorożkarze, a w wolskiej 
Pod Cyckami węglarze. Ulubionym 
miejscem literatów i pisarzy były  
z kolei kawiarnie i cukiernie. Niezwy-
kle popularna była Mała Ziemiańska 
przy ulicy Mazowieckiej. Jej świet-
ne usytuowanie sprawiało, że była 
na trasie wędrówek śródmiejskich,  
a największy tłok panował około po-
łudnia. Na pierwszym piętrze swój 
stolik mieli tam Skamandryci. Do-

stępu do grona pilnował Jan Lechoń, 
który swym dowcipem odstraszał 
śmiałków marzących o kilku chwi-
lach spędzonych w towarzystwie An-
toniego Słonimskiego, Juliana Tu-
wima, Tadeusza Boya-Żeleńskiego,  
a także… generała Wieniawy-Długo-
szowskiego, który i tu lubił bywać. 

Przedwojenne kawiarnie warszaw-
skie miały to coś, czego obecnie bra-
kuje w naszym mieście. Ich klimat, 
wystrój, atmosfera, legenda są nie do 
powtórzenia, zwłaszcza dziś, gdy wła-
ściwie jedynym wyborem (poza kil-
koma wyjątkami) pozostają sieciówki 
z kawą w plastikowym kubku. 

Osobną kategorię w przedwojen-
nej Warszawie stanowiły cukiernie, 
z których do dziś przetrwała właści-
wie tylko firma Blikle. Gdy do nie-
dawna spotykali się w niej: Gustaw 
Holoubek, Tadeusz Konwicki i An-
drzej Łapicki – chwilami można było 
poczuć tę niezwykłą atmosferę z mi-
nionych lat… Firma miała szczęście 
i przetrwała zawieruchę dziejową, ale 
najsłynniejsza przed wojną była cu-
kiernia Szwajcara Lourse’a mieszczą-
ca się w hotelu Europejskim. Monika 
Żeromska pisała o niej, że: wszystko 
wydawało się jej tam olbrzymie. I ko-
lumny z marmuru, i palmy, i lustra, 

Elity czas wolny spędzały 
w Dolince Szwajcarskiej, 
w Alejach Ujazdowskich. 
Latem odbywały się tam 
koncerty i grała na żywo 
orkiestra, a zimą ślizgano 

się na lodowisku. Z czasem 
to miejsce podupadło i przed 

wojną w zasadzie przesta-
ło pełnić swój pierwotny 

charakter. Za to latem kwitło 
życie nad brzegami Wisły.

Przed wojną, Dolina Szwajcarska, była miejscem spotkań warszawiaków, którzy w parku szukali wytchnienia i obcowali z kulturą. Pocztówka ze zbiorów 
Rafała Bielskiego
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i kelnerzy. Było to miejsce dla boga-
tej klienteli, biedota o wykwintnych 
smakołykach mogła jedynie poma-
rzyć… Większość knajp przypomi-
nała raczej te, w których Nikodem 
Dyzma smętnie grał na mandolinie. 
Na co dzień rozrywkę tysiącom ludzi 
zamieszkujących Warszawę zapew-
niały krążące po ulicach kapele po-
dwórkowe. 

Zachowane informacje o rozryw-
kach w przedwojennej Warszawie do-
tyczą głównie elit, zarówno finanso-
wych, jak i artystycznych. Miejscem, 
gdzie się spotykano, był Warszaw-
ski Ogród Zoologiczny założony w 
1928 roku i tory wyścigów konnych. 
Te ostatnie w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym odbywały się prawie w 
centrum miasta, u zbiegu ulic Nowo-
wiejskiej i Polnej. Dopiero tuż przed 
II wojną światową, w 1939 roku, na-
stąpiło otwarcie toru wyścigowego na 
Służewcu. Gonitwami emocjonowali 
się ludzie ze wszystkich warstw spo-
łecznych, a wyjścia „na konie” były 
dobrym pretekstem do spotkań towa-
rzyskich, no i towarzyszył im nieod-

łączny hazard. Niejeden warszawiak 
stracił tam fortunę, a inny wygrał ka-
pitał na nowe życie. 

Gdy przychodził wieczór, uli-
cami Warszawy przejeżdżały kon-
ne dorożki, powozy, z rzadka 
samochody. Złaknieni rozrywek war-
szawiacy jechali na dancingi i rauty. 
Najpopularniejsze były te wydawa-
ne w ambasadach lub przez prezy-
denta Mościckiego w Zamku Kró-
lewskim. Bogaci chodzili do teatrów, 
kin, filharmonii, by obejrzeć spekta-
kle, koncerty i kabarety. Biedni my-
śleli o dobrym posiłku i zapewnieniu 
sobie dachu nad głową. 

Ale był taki dzień w tygodniu, gdy 
rozrywka stawała się nieco bardziej 
demokratyczna. Słowa popularnej 
piosenki wskazują prawidłowy trop: 
…raz na tydzień święto bywa, panna 
Andzia jest szczęśliwa […] Dziś pan-
na Andzia ma wychodne […] Dziś 
na Chłodnej będzie bal. W minio-
nej Warszawie Andziami nazywa-
no dziewczyny, najczęściej przyjezd-
ne, które służyły w domach bogatych 
mieszczan. Owa „panna Andzia”, jak 

i rzesze innych jej podobnych, raz w 
tygodniu mogła pozwolić sobie na 
luksus wyjścia na miasto – rozerwać 
się, jak byśmy to dziś powiedzieli. 
Panna Andzia zapewne wybrałaby się 
na Bielany. Las Bielański był dla war-
szawiaków niczym Lasek Buloński 
dla paryżan. Sława organizowanych 
tam zabaw przetrwała do dzisiaj, gdy 
wspominamy słynną bielańską karu-
zelę wożącą chętnych jeszcze po woj-
nie. Na Bielany najlepiej było dostać 
się statkiem. Od 1841 roku pływał 
tam statek parowy, żelazny, wielki, o 
sile 40 koni. Na pokładzie panował 
okropny tłok i bywało, że ktoś wpadł 
do wody, ale po dotarciu na miejsce 
szybko zapominało się o uciążliwo-
ściach podróży. 

W zabawach na Bielanach gusto-
wała raczej biedniejsza część War-
szawy. Elity czas wolny spędzały w 
Dolince Szwajcarskiej, w Alejach 
Ujazdowskich. Latem odbywały się 
tam koncerty i grała na żywo orkie-
stra, a zimą ślizgano się na lodowi-
sku. Z czasem to miejsce podupadło i 
przed wojną w zasadzie przestało peł-

Wystrój restauracji w hotelu Bristol. Najstarszy hotel w Warszawie. Jedno z ulubionych miejsc spotkań w przedwojennej Warszawie. Pocztówka ze zbiorów 
Rafała Bielskiego
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nić swój pierwotny charakter. Za to latem kwitło życie nad 
brzegami Wisły. Plażowanie i kąpiele słoneczne stały się 
niezwykle popularne po I wojnie światowej wraz z rewolu-
cją obyczajową. W letnie, upalne dni zapełniały się nadwi-
ślańskie plaże. Najpopularniejszym miejscem wypoczynku 
była plaża Kozłowskiego. Swą nazwę zawdzięczała nauczy-
cielowi wychowania fizycznego Władysławowi Kozłow-
skiemu. Znajdowała się na wysokości Saskiej Kępy. Było 
tam molo i wyznaczone tory do pływania, a plażowiczów 
dowoziły specjalne autobusy. Inną chętnie odwiedzaną 
była Poniatówka przy moście Poniatowskiego. Posiadała 
prysznice i łazienki, a w sezonie, na specjalnie urządzonym 
parkiecie, organizowane były dancingi. Oprócz wymienio-
nych plaż wzdłuż brzegów rzeki były też inne miejsca, ob-
legane przez żądnych słońca i wody. Niektóre kąpieliska 
posiadały kluby sportowe wśród nich żydowski Makabi. 
W budkach na tej plaży można było spróbować koszerne-
go jedzenia.

Zmieniły się czasy, zmieniła się Warszawa. Nie ma już 
tamtych miejsc, ale pozostała chęć miłego spędzania wol-
nego czasu. Dziś renesans przeżywa Poniatówka, Warsza-
wa posiada wiele restauracji, kawiarni i cukierni. Na Biela-
nach nie ma już karuzeli, a zimą ślizgamy się na Stadionie 
Narodowym. Imprezowicze na ulicy Mazowieckiej nie pa-
miętają o Skamandrytach, został też pusty stolik w Café 
Blikle… Warszawiacy chętnie bawią się, ale już w innych 
miejscach i całkiem inaczej...  n

Zespół pałacowo-parkowy w  Warszawie założony w XVIII wieku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pocztówka ze zbiorów Rafała Bielskiego
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Widok z Mostu Poniatowskiego na dzisiejszą Wisłostradę. Po prawej stronie widać Ka-
tedrę Warszawsko-Praską św. Floriana, a po lewej Zamek Królewski. Bulwary Wiśla-



ne przed wojną tłumnie przyciągały warszawiaków, którzy szczególnie w ciepłe popołudnia 
swój spacer zaczynali od Starego Miasta, a kończyli nad Wisłą w zieleni Bulwarów Wiślanych. 
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Rowery na chodnikach

W Warszawie trwa dyskusja, czy karać rowerzystów jeżdżą-
cych po chodnikach. Otóż problem pojawił się już u zarania 

rowerowej mody w naszym mieście. Pierwsze bicykle, jak wów-
czas je określano, pojawiły się w Warszawie w drugiej połowie 
XIX wieku. Wkrótce gazety zaczęły informować o licznych przy-
padkach najechania na przechodniów, gdy rozpędzony amator 
szybkiej jazdy potrącił biedaka na chodniku. W tej sytuacji wła-
dze miasta wyznaczyły kilka ulic, po których można było jeź-
dzić na rowerach. Były to między innymi: Nowogrodzka, Hoża, 
Żurawia i Wspólna, ale tylko w określone dni i jedynie do 15. n

najsłynniejszy cyrk  
ii Rzeczpospolitej

Tam, gdzie dziś stoi Uniwersytet Muzyczny na ulicy 
Okólnik, działał do 1939 roku słynny Cyrk Braci Sta-

niewskich. Gmach wzniesiony został w 1883 roku, miał 
cztery piętra i neorenesansową bryłę. Widownia mogła po-
mieścić 3000 spragnionych rozrywki widzów. O repertu-
arze cyrku do dziś krążą legendy, a prawda miesza się z fik-
cją. Widzów cieszyły małpy ujeżdżające konie, a siłacze ła-
mali w zębach srebrne monety. Prawdziwą gwiazdą była 
jednak świnia i do tego tresowana, a widzów emocjonowa-
ły też małpy palące papierosy. n

ciekaWosTki
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Kina przedwojennej  
Warszawy

Ulubioną rozrywką przedwojennych warsza-
wiaków było bezsprzecznie kino. W 1938 

roku funkcjonowało w Warszawie 67 kin, a sta-
tystyczny warszawiak odwiedzał przybytek X 
muzy 12 razy w roku. Największe natężenie sal 
kinowych znajdowało się pomiędzy ulicami 
Nowy Świat i Marszałkowską. W rejonie tym, 
określanym czasem mianem „Warszawskiego 
Broadwayu”, istniały aż 23 kina. n

Wspinaczka na słupy

Festyny i zabawy organizowane przed 
wojną obfitowały w różne zabawy ofe-

rowane warszawiakom. Można było potań-
czyć na dechach, „fruwać” na karuzeli, ale 
też ustrzelić fanty na strzelnicy lub wy-
grać mydło, wspinając się na… słup. Wyso-
kie bale drewna smarowano specjalnie my-
dłem, aby wspinaczka nie należała do ła-
twych. Do zawodów startowali krzepcy męż-
czyźni chcący zaimponować swoim damom. 
Kto wspiął się na górę, otrzymywał czekają-
cą tam nagrodę: zegarek, jedzenie albo też 
wspomniane mydło. n

100 Pociech

Miała Warszawa swoje wesołe miasteczko 
tłumnie odwiedzane przed wojną przez du-

żych i małych. Lunapark pod nazwą 100 Po-
ciech funkcjonował na terenie Parku Praskie-
go i oferował wiele rozrywek: karuzelę, kolejkę 
górską, labirynt. Największą atrakcją stanowi-
ła 28-metrowa wieża spadochronowa. Śmiałko-
wie, którzy zdecydowali się na skok, musieli za-
łożyć specjalną uprząż i… hop z pomostu. Trzy 
metry swobodnego lotu i potem skoczek utrzy-
mywany był przez specjalny system linowy, 
który umożliwiał spadanie z prędkością 3–4 
m/s. Do dziś w zachodniej części parku znajdują 
sie pozostałości fundamentów wieży. n

ciekaWosTki


