
                   

A creative exploration of personal wonders in the city, 
a collection of observations, annotations and evocations.
Twórcze poszukiwanie osobistych cudów w przestrzeni miasta, 
kolekcja obserwacji, komentarzy i wizji.

Warsaw fascinates, irritates, touches, makes one go nuts.

Warszawa zachwyca, irytuje, wzrusza, doprowadza do szału.

tagged city  

popisane miasto  

don’t fall in love with Warsaw 

nie kochaj się w Warszawie    

here rests the heart 

tu spoczywa serce  

unlucky capital city 

feralna Stolica 

invincible city

miasto niepokonane   

spiral of periphery

spirala peryferii 

my city

moje miasto  
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The Wonders of Warsaw project took place in 2007, led by artists from Laundry (UK) and storytellers from Studnia O. 
(Poland). Together they made a series of creative explorations of the city, undertaking workshops with local groups and 
with students of cultural animation from the Institute of Polish Culture. Nominations for Wonders were also collected 
on a web site. This project was part of an overall programme of cultural animation  - Animator - an exchange of skills, 
experience and knowledge, between students and arts practitioners funded through the Leonardo Da Vinci Programme 
of the European Union. Documentation can be found at: www.culturalanimation.com

Projekt Cuda Warszawy odbył sie w 2007 roku. Prowadzili go artyści z Laundry (UK) i opowiadacze z „Grupy Studnia O.” 
Wspólnie przygotowali cykl twórczych poszukiwań w przestrzeni miasta w ramach warsztatów z lokalnymi grupami i 
studentami specjalizacji Animacja kultury z Instytutu Kultury Polskiej UW. Nominacje do cudów były też zbierane na 
stronie internetowej. Cuda Warszawy stanowiły część większej całości: projektu ANIMATOR, finansowanego przez 
Program Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. W jego ramach dokonywała się wymiana umiejętności, doświadczeń i 
wiedzy pomiędzy studentami i praktykami community arts. Dokumentacja całości znajduje się na stronie: 
www.culturalanimation.com. 

The Wonders of  Warsaw / Cuda Warszawy: 
Project directed by Brendan Jackson, Laundry, with support from Iwona Kurz, Institute of Polish Culture, Warsaw 
University and Ania Bas, Laundry.
Projekt pod kierunkiem Brendana Jacksona, Laundry, ze wsparciem Iwony Kurz, Instytut  Kultury Polskiej UW, 
oraz Ani Bas z Laundry.

Participants / Uczestnicy:
Marta Czemarmazowicz, Julia Biczysko, Weronika Pafianowicz, Magda Wodiczko, Ania Tatarska, Ania Rogozińska, 
Agata Awruk, Paulina Paga, Olga Kapela, Agnieszka Pajączkowska, Ania Ptak and Dominik Skrzypkowski.

Images produced by all the above with additional photographs by / Fotografie wykonali wszyscy wymieni wyżej oraz:
Anna Kutor (www.orangeimagery.com), Marek Rogoziński, Asia Zięba, Katarzyna Kuzko, Julia Odnous, Bolek Kielak, 
Kamil Gryko. Archive photographs: National Digital Archive / Fotografie archiwalne: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Thanks to Jacek and Paweł Sosnowski at Appendix2 for workshop and exhibition support.
Dziękujemy Jackowi i Pawłowi Sosnowskim z galerii Appendix2 za pomoc w czasie warsztatu i wystawy. 

Praga workshop / Warsztat na Pradze: 
Marta Młodożeniec, Tomek Duda, Kasia Kuzko, Pauline Saurei, Clemence Hedde, Joanne Lapujade, Alessandro Busà, 
Marcelina Chodyniecka-Kuberska, Barbara Marchwicka, Joanna Chomeniuk. 
Thanks to Gall Podlaszewski and Planet Congress Group for their input.
Podziękowania za pomoc dla Galla Podlaszewskiego i Planet Congress Group. www.planetwawa.org

Warsaw Breakfast / Projekt „Śniadania warszawskie”:
conducted by the association ‘Grupa Studnia O’ / Prowadziła go „Grupa Studnia O” 
(Jarek Kaczmarek, Gosia Litwinowicz, Beata Frankowska, Paweł Górski – mistrz kuchni/the chef) 
in cooperation with the association ‘Katedra Kultury’ / we współpracy ze Stowarzyszeniem Katedra Kultury
(Asia Zięba, Weronika Parfianowicz, Ania Rogozińska), 
and the Institute of Polish Culture / oraz Instytutem Kultury Polskiej UW (Dorota Piwowarska, Dorota Reksnis). 
Posters by Jacek Sosnowski. Projekt plakatów: Jacek Sosnowski.
It was financed by the Capital City of Warsaw / Wsparcia finansowego udzieliło Miasto Stołeczne Warszawa. 

Also participating as guests / Gościnnie udział wzięli: Hanna Faryna-Paszkiewicz (art historian / historyk sztuki), 
Ryszard Żelichowski (historian and specialist in Warsaw history / historyk i varsavianista), 
Bohdan Tomaszewski (sports commentator / komentator sportowy), Marek Budzyński (architect / architekt), 
Aleksander Mann (painter / artysta malarz). Musicians / Muzycy: Katarzyna Szurman, Gwidon Cybulski. 

With the participation of students and staff from / Z udziałem uczniów i nauczycieli ze szkół:
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, Wielokulturowe Humanistyczne Liceum im. Jacka Kuronia, 
XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, 
Niepubliczne Gimnazjum i Liceum nr 40, I VII Liceum Ogólnokształcące im. Julisza Słowackiego.

Translation / Tłumaczenia: Jolanta Kossakowska, Sympozjum, Zakład Lingwistyczny

Wonders book production / Opracowanie graficzne księgi Cudów:  Pamela Wells & BJ, Laundry www.laundryline.co.uk

Publisher / Wydawca:
Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
e-mail: animacja@uw.edu.pl    www.ikp.uw.edu.pl
ISBN 978-83-915675-7-9
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I was born in Warsaw in 1960 and I have been living in this city, virtually without a break, ever 
since. I used to live with my parents in Bruna Street beside Pola Mokotowskie while one pair of 
grandparents lived in Mokotów and the other in the city centre. All my childhood and youthful 
memories are associated with Pola Mokotowskie. This is where I used to play football, ride my 
bike, and go skating in winter. This is where I used to walk the dog, exercise and go jogging. 
I even went out on my first dates in Mokotów.
 My elementary school was literally within 100 metres of where I lived. Konopnicka 
High School in Madalińskiego Street was also in Mokotów although a little further away. I used 
to walk to school so I got to know the Bruna – Al. Niepodległosci – Narbutta – Madalińskiego 
route intimately.
 Rakowiecka Street also holds important memories. This is where I used to go to 
kindergarten and later to the Jesuit order to attend mass and receive religious instruction.
 Warsaw is the city where I went to school and university. This is where I got married, 
divorced, and raised my children. Warsaw is where I earned my first wages, went to parties, 
and went underground during the Martial Law period. Simply put, Warsaw is everything to 
me. I hereby declare my love for this city while simultaneously presenting a list of some of its 
shortcomings.
 - Warsaw is probably the only capital in Europe, and in particular the European Union, 
which cannot be approached by highway from any direction!
 - Warsaw may already be a leader amongst European capitals in terms of the number 
of skyscrapers. The city’s increasingly impressive skyline gives cause for pride but it’s hard to 
escape the impression that town planning here is random, or worse, chaotic.
 - Warsaw is one of the few, if not the only European capital, that doesn’t have an 
Underground. Well, technically it does but this doesn’t count. You can hardly call one, 
unfinished line a true Underground.
 - Warsaw has vast, sprawling neighbourhoods of identical Communist-era housing 
blocks. This is a legacy of the 1970s and 80s and Warsaw does not stand alone among Polish 
cities in this respect. I regret having had to grow up in such an ugly block.
 I am glad that Warsaw has been surging ahead since the fall of communism and that it 
is bearing an increasing resemblance to a true European metropolis. The only pity is that the 
city will continue to be “unfinished” for many years to come, and that it will take many more 
years after that to fix everything that needs fixing, to build everything that needs building, etc. 
It can be tiring to live in a city which is in a constant state of transformation. 

- Maciej Orłoś

Maciej Orłoś, b. 1960, Warsaw. Actor and TV journalist. Son of Kazimierz Orłoś, the 
writer. Since 1991 he has lead the TV news programme “Teleexpress”. He published a 
book presenting interviews with stars (My encounters eye to eye, 1998) and children 
book (Secret adventures of little Jacob, 2007). He is married, with four children.
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Urodziłem się w Warszawie w 1960 roku i mieszkam w tym mieście prawie bez przerwy do 
dziś. Dziadkowie mieszkali na Mokotowie, drudzy dziadkowie w centrum, a ja z rodzicami 
przy ulicy Bruna, tuż przy Polach Mokotowskich. Całe moje dzieciństwo oraz młodość 
kojarzą mi się z Polami Mokotowskimi – tam bez przerwy grałem w piłkę z kolegami, tam 
jeździłem na rowerze, w zimie na łyżwach, tam chodziłem z psem na spacer, tam biegałem i 
gimnastykowałem się, tam nawet odbywałem pierwsze randki. 
 Do podstawówki miałem blisko, dosłownie 100 metrów, a do Liceum im. Konopnickiej 
przy Madalińskiego było już trochę dalej, choć to też był Mokotów. Chodziłem piechotą, więc 
trasa: Bruna – Al.Niepodległości – Narbutta – Madalińskiego była mi znana doskonale. 
 Ważna była też dla mnie ulica Rakowiecka: tam chodziłem do przedszkola, a potem 
do Jezuitów na lekcje religii i na msze.
 Warszawa to miasto, w którym chodziłem do szkół, studiowałem, żeniłem się, 
rozwodziłem, zarobiłem pierwsze pieniądze, chodziłem na prywatki, konspirowałem w stanie 
wojennym, wychowywałem dzieci. Inaczej mówiąc, Warszawa to miasto, które jest dla mnie 
wszystkim. Niniejszym wyznaję temu miastu miłość, ale jednocześnie przedstawiam listę 
niektórych niedociągnięć, które leżą mi na sercu:
 - Warszawa to najprawdopodobniej jedyna stolica Europy, a zwłaszcza Unii 
Europejskiej, do której nie prowadzi z żadnej strony żadna autostrada!
 - Warszawa, to być może już leader wśród europejskich stolic w kategorii liczby 
drapaczy chmur; z jednej strony napawa mnie to dumą, bo miasto wygląda coraz bardziej 
imponująco, z drugiej - nie mogę pozbyć się wrażenia, że planowanie przestrzenne w moim 
mieście opiera się na przypadkowości, a nawet chaosie.
 - Warszawa jest jedną z niewielu, o ile nie jedyną stolicą europejską, w której nie ma 
metra. Tzn. niby jest, ale tak jakby nie było, ponieważ trudno nazwać prawdziwym metrem 
jedną, niedokończoną jeszcze linię.
 - Pod tym względem Warszawa nie jest odosobniona w Polsce – ogromne osiedla z 
płyty, spadek po PRL z lat – głównie 70. i 80. Żałuję, że musiałem dorastać w brzydkim bloku.  
 Cieszę się bardzo z tego, że po marazmie w czasach PRL Warszawa tak bardzo ruszyła 
do przodu, i że coraz bardziej przypomina prawdziwą europejską metropolię. Szkoda tylko, że 
to miasto jeszcze tak długo będzie ‘niedokończone’, że potrzeba jeszcze wielu lat, by wszystko, 
co ma być poprawione, zostało poprawione, by wszystko co trzeba zbudować, zostało 
zbudowane etc. Życie w mieście, które wciąż się przepoczwarza, bywa męczące. 

- Maciej Orłoś

Maciej Orłoś, ur. 1960, Warszawa. Aktor i dziennikarz telewizyjny. Syn pisarza 
Kazimierza Orłosia. Od 1991 roku nieprzerwanie prowadzi Teleexpress. Wydał książkę 
złożoną z wywiadów z gwiazdami (Moje spotkania oko w oko, 1998) oraz książkę dla 
dzieci (Tajemnicze przygody Kubusia, 2007). Żonaty, czworo dzieci.  
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As a Wonder I would nominate Street stalls :) The more I think about 
it more I am sure that it is something that is very very ‘Warsaw’ 
like and will disappear:  people selling staff on the street. Not only 
strawberries during summer, but medicines, plastic bags, socks, 
kettles. There are number of places where you can see it. I lived at 
Dolny Mokotow and this was my favourite area to buy or just look at 
stuff on street stalls.  But then you also have it in the very city centre, 
by Rotunda. H&M and Esprit on your left, and stall with shoe laces 
on your right. The more I think about it... it is not WHAT is on these 
stalls but WHO sells stuff. Very interesting kind of people.

- Ania

Nominowałabym do cudów stragany uliczne:-) Im bardziej o tym 
myślę, tym bardziej upewniam się, że jest to coś bardzo, bardzo 
„warszawskiego” – i wkrótce zniknie: ludzie handlujący na ulicy. Nie 
tylko truskawkami latem, ale lekarstwami, plastikowymi torbami, 
skarpetkami, czajnikami. Można ich zobaczyć w wielu miejscach. 
Mieszkałam na Dolnym Mokotowie i tam najchętniej robiłam zakupy 
czy po prostu przyglądałam się rzeczom na straganach. Ale stoiska 
można też znaleźć w samym centrum: Rotunda, H&M i Esprit po 
lewej, a stragan ze sznurowadłami po prawej. Im bardziej o tym 
myślę… nie chodzi o to, CO jest wystawiane na straganach, ale o 
to, KTO to sprzedaje. Bardzo ciekawi ludzie.

- Ania
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Somehow. Some day. Somewhere.

 Late at night I got lost in Warsaw. I couldn’t find my way back to the river. There was a 
taxi strike. Somehow, from Plac Konstytucji, I walked in a complete circle, to find myself two 
hours later staring up at the same neon Idea sign. I am not usually geographically challenged. 
This is where the Palace of Culture and Science comes in useful as a landmark - though as a 
point of orientation it is slowly being obscured by buildings that are higher, that have more 
glass and steel and that are unfortunately nondescript. Losing my way or finding a new path, 
I like to walk in cities at night, in the manner of Baudelaire’s ‘flâneur’.

 Warsaw after dark. Finally, on the night bus, through the steamed up windows the 
city recedes, blurs as if underwater, mere glimpses flashing by,  a city suspended in disbelief, 
viewed through the bottom of a vodka glass. The rain-lashed yellow-lit streets look like a 
crime scene from Zero Siedem. On the bus, they sing songs, and I wonder if these songs are 
characterisations of the city in some way, as songs sometimes are. I listen intently, but despite 
the smell of perfume, beer and vodka, I hear no evocation of Czarna Mańka tonight.

These city lights, they shine as silver and gold.

 Let’s look for a moment at the interior of a block of flats like any other in the city. Here, 
mounted on a bedroom wall, is a large photograph of a street in another city.  A city far, far 
away I would guess - over the rainbow, perhaps? Printed digitally onto canvas and softened in 
this process, it has a painterly quality. What is contained within its rectangle? A jumble of low 
rise buildings, telegraph poles and tangles and loops of power lines alongside a road that rises 
at an alarming angle to the brow of a hill, a slope steep enough to strain the calf muscles of 
anyone walking to the summit. In the picture it is always twilight, a deepening quite gorgeous 
blue, and the houses and apartments are all warm pastel colours. Lights illuminate some of 
the interiors, people are home and cooking, and there is a moon rising in the distance. For the 
inhabitant of this particular flat, it has a magical quality. It is the first thing she sees when she 
wakes and the last thing she sees before she drifts into sleep. She dreams of where this place 
might be and what might happen there. It is magical, unknown and a little mysterious. She 
enjoys these ambiguities.

 In the twilight outside birds wheel in huge circles overhead, planes descend to the 
airport, darkened buses wait quietly at the end of the line for their drivers to fire up the engine 
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and head towards the centre. The streets are quiet here, at this moment, in the shortening 
moments between night and day. My thoughts drift from this photo-painted city, and focus 
on this particular city of nearly two million, sitting at the heart of the Masovian Plain. City of 
tragedy. City of commerce. City of dreams. City of ruination. City of billboards. Centre of this 
particular universe.

Oh Manchester, so much to answer for.

 Some cities can be condemned with a single sentence  -  ‘did I forget to mention 
Memphis, home of Elvis and the Ancient Greeks’ as David Byrne once sang. Or condensed 
into a graphic -                        . Or summarised by a clever copywriter – ‘Cool fog. Hot restaurants. 
Neighborhoods to explore. Cultures to experience. Always more to discover... Only in San 
Francisco’. Sometimes they get it horribly wrong; for example, ‘Superior, Wyoming, the Living 
Ghost Town’ – and indeed, it was truly a terribly desolate and haunted place. Contemporary 
cities (or, at least the managers of these cities) need to brand themselves, and compete with 
each other to be the most desirable, to be perceived as ‘good places to live’ in order to attract 
business, visitors, credibility, skills… Like philosophy or theology, city branding is now a 
recognisable discipline. But how do you define the spirit of the city, and who is it that creates 
the definition? Branding is all about creating an 
image, something that will exist in people’s 
minds for a long time, whether true or false.

 Wolff Olins describe themselves as the 
world’s most influential brand business. They 
have been commissioned to design a core brand 
identity and logos for New York City. Brian 
Boylan, their Chairman, describes it as follows: 
“It’s more than a city. It’s an ideal – a place 
where you can realise your dreams.” (Warning: 
as artists, see how easily we may be drawn into 
artifice.) Cities collude with corporations to turn public space into billboards and agents of 
marketing. These are ‘brandscapes’ which, for many citizens, entirely conflict with the purpose 
of city governance. So please take your pick from any of the following brand expressions: 
Totally LondON; CiaoMilano; Glasgow – Scotland With Style; Magiczny Krakow. Or, Fall 
in Love with Warsaw. When I asked one Varsosian to describe the city, she quickly replied,  
‘Many shades of grey…’ 

 This brought to mind a conversation with an English guy who had been to Warsaw 
several times for the British Council - installing shows at the Centre for Contemporary Art 
at Ujazdowski Castle. “I don’t like Warsaw,” he said, “You know, it reminds me of Manchester 
in the mid-70’s. Grimy. Grey. Industrial. Warehouses. Depressing. Rags and riches. You can 
see why they need to drink vodka all the time...” Ah, Manchester in the mid-70’s, the city 
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that harboured the Northern punk rock explosion.... the Electric Circus, The Buzzcocks, The 
Fall, Joy Division, The Hacienda, The Smiths, etcetera etcetera. I admitted that I liked this 
comparison to Manchester. Gritty. Hard working. A tough veneer and a darker side. A city of 
bored youth - ebullient, spiky, restless - ready to upset the status quo. And, of course, ready to 
be appropriated by the ‘reinvention’ business, all too quickly.

I love, I don’t love, I leave, I come back, I’m thinking of you.

 She had a key to the building. It was very early in the morning but there were some 
people there, practising stilt walking and other theatrical phenomena. It was dusty and old, 
several stories high and hidden from view by other buildings and street frontages. Perhaps 
a former flour or linen mill, I thought – standing here in old Praga on the East bank of the 
Vistula, so an original, probably from the end of the 19th century. We climbed the stairs to the 
forgotten top floor and looked at the frozen lift machinery and the thick wooden planks with 
dry rot and the small windows and pigeon shit. A building owned by the city, awaiting a new 
purpose, a new vision or opportunity for the ‘Creative Class’, the group of people now known 
as ‘idea workers’ who are considered almost essential to the survival of a modern city.  We 
believe that these will reclaim and reinvent the urban environment. War destroyed this city, 
but not this building, and Stalin rebuilt the razed city, but as a mere shadow of the monstrous 
image he imagined. Always the city is far bigger than any individuals lifespan. 

 I wonder about this city. I like this word – wonder. To see the city as a wonder, and the 
wonders within the city. There are far more than seven, I can assure you.  In Powisle, a line of 
cacti on display in the cracked window of a paint shop. The echoes of choral voices in the dome 
of St Mary Madeleine’s Orthodox church. In Park Skaryszewski, the taste of cakes at Misianka, 
a cafe in a converted toilet. Stone angels above a doorway in Wola, hands stretching out to 
each other with longing. A pot of sencha kaktusowa at a quiet tea-room on ul. Francuska, and 
the conversation that surrounds it. Two street vendors in the subway, one is selling stainless 
steel frying pans from a backpack, the other has a selection of tattered paperbacks by Charles 
Bukowski – in both English and Polish – laid out lovingly on an old blanket. If only we look, 
what other Wonders will we find? Open your eyes. Try.

Some day I’ll stop the time and with wings as a bird I’ll fly with all my strength, where my 
dreams are.

 Let us remember that the original list of the Seven Wonders of the World were all 
man-made monuments. These were variously attributed to Herodotus, Callimachus of Cyrene, 
or Antipater of Sidon. The list of ancient wonders we know today was compiled by Philo of 
Byzantium (2nd century BC), when he was not considering various aspects of Mechanics or 
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the problem of the duplication of the cube. His choice was a kind of travel guide for fellow 
Athenians. These wonders were cited as evidence of the ability of humans to change their 
surrounding landscape by building massive and beautiful structures, and a celebration of 
religion, mythology, art, power and science. The Greek word used for these was ‘theamata’, 
which translates as ‘must-sees’ rather than ‘wonders’. 

 I see small wonders in those common hopes and pleasures which constitute a sense 
of place. Working with the Institute of Polish Culture at Warsaw University, we have been 
undertaking a project to uncover and document the contemporary ‘Wonders of Warsaw’. The 
project acts as a simple framework for cultural animation activities, a creative mechanism 
to reveal and celebrate unusual and hidden aspects of everyday urban life. Observations, 
annotations, evocations and 
examinations of personal wonders in 
the city – what is it that local people 
value in any given area? Which 
stories will they share? What will 
they choose to commemorate, what 
will they nominate, what will bring 
a smile to their face? You know, it is 
not so obvious as choosing a static 
object, say Zygmunt’s column – 
it may be an emotion described, 
an association, a smell, a fleeting 
moment. “Those sausages and cheese, 
bread, tomatoes, donuts and herbs at the market at Plac Szembeka…” And so the image of 
the city is reconstituted through consultation and artistic dialogue with interested groups and 
individuals, from a street or courtyard or place of work.  These Wonders are gathered here, 
within these pages. This is one way to nurture and generate a renewed self-image, through the 
eyes of the people of the city themselves. It begins to create an alternative and intriguing ‘map’, 
with a different and multiple perspectives – which describes something new, unexpected or 
extraordinary. 

 A city which is never void of sensuous content. City of surprises. City of opportunities. 
Many wonders…

- Brendan Jackson

www.culturalanimation.com/wonders-of-warsaw
This essay was originally published in op.cit. issue number 37 (2007 nr 4).
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Somehow. Some day. Somewhere. 

 Pewnej nocy zgubiłem się w Warszawie. Nie mogłem odnaleźć drogi powrotnej 
nad rzekę. Trwał strajk taksówkarzy. Ruszyłem z Placu Konstytucji i jakimś sposobem po 
dwóch godzinach znów znalazłem się pod tym samym neonem reklamującym Ideę. Nie mam 
najlepszej orientacji w terenie. Punktem odniesienia był dla mnie zwykle Pałac Kultury i 
Nauki, choć coraz trudniej go dostrzec zza otaczających go budynków, coraz bardziej nowych 
i coraz bardziej wysokich. Wieżowce mają tyle szkła i stali, że trudno je od siebie odróżnić. 
Lubię chodzić nocą po mieście, gubić drogę czy też znajdować inną, niczym Baudelaire’owski 
‘flâneur’.

 Warszawa po zmroku. Za zaparowanymi szybami nocnego autobusu miasto wreszcie 
gaśnie, rozmywa się jakby znikało pod wodą, ledwie uchwytne okiem, miasto niewiarygodne, 
oglądane przez dno butelki wódki. Obmywane deszczem, oświetlone na żółto ulice wyglądają 
jak miejsca zbrodni z filmu „07 zgłoś się“. W autobusie śpiewają. Zastanawiam się, czy te piosenki 
opisują w jakiś sposób miasto. Tak czasem bywa z piosenkami. Przysłuchuję się uważnie, ale 
poza zapachem perfum, piwa i wódki nic nie przywodzi mi na myśl Czarnej Mańki.

These city lights, they shine as silver and gold.

 Przypatrzmy się przez chwilę wnętrzu mieszkania na typowym miejskim blokowisku. 
Na ścianie sypialni wisi fotografia ulicy w innym mieście. Bardzo odległym, może nawet 
położonym po drugiej stronie tęczy. Fotografia jest wydrukowana cyfrowo, dzięki czemu 
obraz wydaje się miękki. Wygląda niemal jak obraz. A oto, co przestawia. Zbieranina niskich 
zabudowań, słupy telegraficzne i plątanina drutów wysokiego napięcia wzdłuż drogi, która 
wznosi się ostro aż na skraj wzgórza. Stok jest tak stromy, że każdego, kto tam wejdzie, będą 
bolały łydki. Na fotografii panuje wieczny półmrok, niebo ma piękny głęboki niebieski kolor. 
Światło oświetla wnętrza niektórych domów. Widać w nich ludzi w kuchniach, a na niebo 
wypływa właśnie księżyc. 
 Dla mieszkanki tego mieszkania w bloku, fotografia ma znaczenie magiczne. To 
pierwsza rzecz, jaką widzi po przebudzeniu i ostatnia, jaką widzi przed zaśnięciem. Śni swoje 
sny o tym, gdzie może być to miejsce i co może się tam dziać. To działanie magiczne i trochę 
tajemnicze. Pociąga ją taka niejasność.

 W półmroku na zewnątrz ptaki zataczają wielkie okręgi, samoloty zbliżają się do 
lądowania, na pętlach ciemne autobusy czekają spokojnie na kierowców, którzy włączą silnik i 
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pojadą do centrum. Ulice są tu spokojne o tej porze między dniem i nocą. Moje myśli odrywają 
się od miasta z fotografii i koncentrują na blisko dwumilionowym mieście położonym na 
Równinie Mazowieckiej. Mieście tragicznym. Mieście handlowym. Mieście snów. Mieście 
zrujnowanym. Mieście billboardów. Centrum pewnego kosmosu.

Oh, Manchester, so much to answer for.

 Niektóre miasta można skazać jednym zdaniem. David Byrne śpiewał: „Czy 
wspomniałem już o Memphis, mieście Elvisa i starożytnych Greków?“. Inne można streścić 
w znaku graficznym:                     , albo haśle dobrego copy-writera: „Cool fog. Hot restaurants. 
Neighbourhood to explore. Culture to experience. Always more to discover... only in San 
Francisco“. (Niezła mgła. Świetne knajpy. Dobre sąsiedztwo. Kultura na poziomie. Wciąż 
coś nowego do odkrycia... tylko w San Francisco). Czasem hasła są straszliwie chybione, jak 
na przykład: „Superior, Wyoming, the living Ghost Town“ (Superior w Wyoming – żywe 
miasto duchów). Rzeczywiście, to strasznie puste miejsce sprawia wrażenie nawiedzonego. 
Współczesne miasta, lub przynajmiej ich zarządcy, muszą bezustannie tworzyć atrakcyjny 
wizerunek. Walczą z innymi miastami o miano najlepszego miejsca do życia, by przyciągnąć 
biznes, turystów, zaufanie, talenty... Tworzenie marki miast stało się znaczącą dyscypliną, 
taką jak filozofia czy teologia. Czy da się 
jednak zdefiniować ducha miasta? Kto tworzy 
tę definicję? Tworzenie marki jest przecież 
tworzeniem wizerunku, który zapadnie na 
długo w ludzką pamięć niezależnie od tego, czy 
jest on bliski prawdzie.

 Wolff Olins określają się jako najbardziej 
wpływowa firma kreująca wizerunki. Zlecono 
im stworzenie markowego wizerunku i loga 
Nowego Jorku. Dyrektor Wolff Olins, Brian 
Boylan, tak opisuje to miasto: „To więcej 
niż miasto, to ideał, miejsce, gdzie spełniają 
się marzenia“. Proszę, jak łatwo ludzie sztuki 
zaczynają imać się sztuczek. Miasta wchodzą w 
zmowę z korporacjami, by zmieniać przestrzeń 
publiczną w przestrzeń komercyjną i miejsce dla 
billboardów. Tworzą się „krajobrazy markowe“, 
które często stają się źródłem konfliktu mieszkańców z władzami miasta. W opisach marek 
można wybierać: Totally LondON, CiaoMilano, Glasgow – Scottland with style (Glasgow 
– Szkocja w najlepszym stylu), Magiczny Kraków. Jest też hasło: Zakochaj się w Warszawie. 
Gdy poprosiłem pewną warszawiankę, by opisała mi swoje miasto, odpowiedziała bez chwili 
namysłu: „Wiele odcieni szarości“.
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 Przypomina mi się rozmowa z Anglikiem, który bywał w Warszawie w związku ze 
współpracą British Council z Centrum Sztuki Współczesnej. Mój rozmówca oświadczył: 
„Nie lubię Warszawy. Przypomina mi Manchester z lat 70. Ponury, szary, industrialny. Centra 
handlowe, depresja, ciuchy, pieniądze. Wiadomo, dlaczego piją tyle wódki“. Ach, Manchester 
lat 70.! Miasto, w którym eksplodował punk rock. The Electric Circus, The Buzzcocks, The Fall, 
Joy Division, The Hacienda, The Smiths, itd, itp. Spodobało mi się to porównanie Warszawy do 
Manchesteru. Miasto odważne, zapracowane, ukryte za szczelną maską, mające ciemną stronę. 
Miasto znudzonej młodzieży – porywczej, najeżonej, niezmordowanej, gotowej naruszyć 
bezpieczny status quo, ale również zbyt łatwo ulegającej przemysłowi produkującemu nowe 
tożsamości i nowe wizerunki.

Kocham, nie kocham, odchodzę, wracam, myślę o tobie.

 Miała klucz do budynku. Było wcześnie rano, ale jacyś ludzie ćwiczyli już chodzenie 
po linie i inne sztuczki cyrkowe. Kilkupiętrowy dom był stary i zakurzony, zasłonięty przed 
oczami przechodnia fasadami innych budynków. Byliśmy na prawym brzegu Wisły, na starej 
Pradze. Pomyślałem, że to może stary młyn, jeszcze z XIX wieku. Wspięliśmy się po schodach 
na najwyższe piętro i patrzyliśmy na zastygłą maszynerię windy, grube nadgniłe deski, małe 
okienka i gołębie kupy. Budynek będący własnością miasta czeka na nowe przeznaczenie, nową 
wizję i możliwości ludzi twórczych, stanowiących niezbędny element nowoczesnego miasta. 
Wierzymy, że odzyskają i odkryją na nowo przestrzeń miejską. Wojna, choć zniszczyła miasto, 
nie dotknęła tego budynku. Zrównane z ziemią miasto odbudowano w czasach Stalina, ale z 
jego monstrualnej wizji pozostał jedynie cień. Miasto żyje o wiele dłużej niż człowiek.

 Zadziwia mnie to miasto. Zadziwia mnie, gdyż jest cudem. Widzę je jako jeden cud i 
jako wiele cudów w jednym mieście. Zapewniam was, że jest ich więcej niż siedem. Kaktusy 
za porysowaną szybą na wystawie sklepu z farbami na Powiślu. Echo chóralnego śpiewu w 
cerkwi świętej Marii Magdaleny. Smak ciastek w Misiance, kawiarni ulokowanej w dawnym 
miejskim szalecie w Parku Skaryszewskim. Kamienne anioły wyciągające do siebie tęsknie ręce 
nad pewną bramą na Woli. Kubek herbaty sencha w zacisznym pokoju przy ulicy Francuskiej i 
pewna rozmowa. Dwóch sprzedawców ulicznych w podziemiach, jeden handlujący stalowymi 
patelniami, drugi – książkami Charlesa Bukowskiego w tanim wydaniu dwujęzycznym, 
rozłożonymi malowniczo na starym kocu. Jakie jeszcze cuda znajdziemy w tym mieście? 
Otwórzcie oczy i spróbujcie sami.

Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał, co sił tam, gdzie moje sny.

 Oryginalna lista siedmiu cudów świata obejmowała dzieła stworzone przez człowieka. 
Przypisywano ją Herodotowi, Kallimachowi z Cyreny, Antypaterowi z Sydonu. W formie, w 
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jakiej znamy ją obecnie, spisał ją Filon z Bizancjum, który nie brał pod uwagę różnych aspektów 
Mechaniki ani problemu duplikacji sześcianu. Wykaz cudów świata był swego rodzaju 
przewodnikiem turystycznym dla starożytnych Ateńczyków. Cuda są przykładem zdolności 
człowieka do zmieniania otaczającego krajobrazu przez wznoszenie pięknych, ogromnych 
konstrukcji oraz pochwałą religii, mitologii, sztuki, władzy i nauki. Grecy używali na określenie 
cudów innego niż my słowa. Termin „themata“ oznacza coś wartego zobaczenia.
 Umiem dostrzec drobne cuda we wspólnych nadziejach i przyjemnościach, 
które stanowią o duchu miejsca. Wraz z różnymi osobami z Instytutu Kultury Polskiej 
na Uniwersytecie Warszawskim odkrywaliśmy i dokumentowaliśmy współczesne „Cuda 
Warszawy“. Projekt stwarzał podstawę do późniejszych działań animacji kultury. W ten twórczy 
sposób odnaleźliśmy i uhonorowaliśmy niezwykłe, a często ukryte zjawiska codziennego 
życia miejskiego. Zbieraliśmy 
obserwacje, komentarze, wspomnienia 
i odpowiedzi mieszkańców Warszawy 
na pytanie, co jest dla nich wartościowe 
w okolicy. Pytaliśmy ich o związane z 
miejscami historie, o to, co chcieliby 
zachować dla wspólnej pamięci, co 
przywołuje im na twarz uśmiech. 
Sprawa jest oczywista, gdy wybór pada 
na realny obiekt (powiedzmy Kolumnę 
Zygmunta). Trudniej jest, gdy 
dochodzi do wspominania wydarzeń, 
zapachów, osobistych odczuć. „Ach, ta 
kiełbasa, ser, chleb, pomidory, pączki i zioła na bazarze przy placu Szembeka...“ Z wywiadów 
i z artystycznego dialogu z ludźmi na ulicy, na podwórku, czy w pracy wyłonił się nowy 
obraz miasta. Wszystkie cuda zebraliśmy tutaj, na stronach tej książki. To jeden z możliwych 
sposobów na ożywienie i odnowienie wyobrażenia o mieście za pośrednictwem spojrzenia 
jego mieszkańców. Tak zaczyna się tworzyć alernatywna, intrygująca „mapa” z odmiennej 
- i zwielokrotnionej - perspektywy. Mapa opisująca coś nowego, niespodziewanego albo 
nadzwyczajnego.

 Miasto pełne zmysłowych wrażeń. Miasto niespodzianek. Miasto możliwości. Pełne 
cudów...

- Brendan Jackson

www.culturalanimation.com/wonders-of-warsaw
Tekst pierwotnie ukazał się w gazecie antropologów „op.cit.” nr 37 (2007 nr 4).
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Tram stop “Krówleska”, next to Saski Park
In winter, the ducks come close to the tram stop like they are 
waiting for the number 4.

- Ania
Przystanek tramwajowy “Królewska” przy Parku Saskim.
Zimą kaczki podchodzą tak blisko przystanku jakby czekały 
na “czwórkę”.

- Ania
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To walk in the park under old trees and feel the whispers of 
time and history – a touch of Poland.

- Liisa 
Spacery w parku pomiędzy starymi drzewami i wsłuchiwanie 
się w szumy historii i czasu – dotyk Polski.

- Liisa 
It’s a great place to spend time, walk around beautiful nature 
and stop for a cup of hot chocolate in a great settings of 
Belvedere restaurant.

- Gosia
Fantastyczne miejsce na to, by spędzić trochę czasu, 
pospacerować w pięknych okolicznościach przyrody i 
zatrzymać się na filiżankę gorącej czekolady we wspaniałej 
scenerii restauracji Belvedere. 

- Gosia
This is where one can leave the madding crowd behind. 
Where time goes by in its natural rhythm. There are places 
where one can feel as if one wasn’t in a big city.

- Paweł
W tym miejscu można odetchnąć od zgiełku. Czas tam 
biegnie naturalnym rytmem. Są tam miejsca, która pozwalają 
się poczuć, jakby się nie było w dużym mieście.

- Paweł

Łazienki Park
Park Łazienkowski
Extraordinary, beautiful, 
quiet, soothing the everyday, 
simply wonderful.

- Danuta

Niepowtarzalne, piękne, 
spokojne, kojące 
codzienność, po prostu 
cudowne.

- Danuta

Because one can gulp some 
peace in there and the air 
smells of music and poetry… 
and the squirrels!

- Marek

Bo tam można łyknąć 
odrobinę spokoju, a 
powietrze pachnie muzyką i 
poezją… no i wiewiórki!

- Marek
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‘Oxygenator’
I would like to vote for 
‘Oxygenator’ (project of 
Joanna Rajkowska on 
Grzybowski square, near to 
synagogue). Do you know 
this place? 

It’s really great – Rajkowska 
(who made Palm Tree on 
De Gaulle square a few 
years ago) created a small 
lake in the centre of Warsaw, 
in very awful and ugly 
area, with bad atmosphere 
(neurotic Jews visiting 
synagogue, businessmen, 
old anti-semitics, and 
Catholic womens visiting 
church, touristic groups 
visiting Jewish theatre…) 
All kind of people were 
present, they passed 
through this square, but 
without stopping and talking 
to each other.

There wasn’t any place, 
reason, to stop and talk.
And Rajkowska made this 
lake, with small beautiful and 
very modern benches. And 
people from neighbourhood 
together with tourists and 
people from other districts 
are all spending days 
enjoying atmosphere of 
small, very surrealistic lake.

- Wojciech

‘Dotleniacz’
Chciałbym zagłosować na 
‘Dotleniacz’, projekt Joanny 
Rajkowskiej na placu 
Grzybowskim, niedaleko 
synagogi. 

Rajkowska, która postawiła 
już kiedyś palmę w centrum 
Warszawy, tera stworzyła 
również w samym centrum 
małe jeziorko, w dość 

nieprzyjemnej okolicy, 
z niedobrą aura 
(neurotyczny Żydzi 
odwiedzający synagogę, 
biznesmani, stare 
antysemitki z pobliskiego 
kościoła, turysci wysypujący 
się z autokarow do Teatru 
Żydowskiego… przechodziło 
tamtędy bardzo dużo ludzi, 
ale nikt się nie zatrzymywal i 
nie rozmawiał ze sobą.
Nie było ku temu ani miejscą 
ani potrzeby.

Rajkowska stworzyła 
jeziorko i otoczyła  je 
sympatycznymi miejscami 
do siedzenia. W ten sposób 
stworzyła przestrzen, 
gdzie ludzie, zarówno 
miejscowi, jak i turyści 
mogą się spotkać. To 
bardzo klimatyczne i bardzo 
surrealistyczne miejsce.

- Wojciech
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Tarabuk Café
The best café in town, 
equipped in boards for 
playing Go!

- Monika

Tarabuk
Najlepsza kawiarnia w 
mieście wyposażona w 
plansze do Go!

- Monika

13 Ząbkowska Street
Beautiful balcony, tenement 
from year 1864

- Anonymous

Ul. Ząbkowska 13
Piękny balkon 1864 rok 
kamienica.

- Anonimowy

Marysin
A suburb of Warsaw. Woods 
at one side and at the other.

-Irena 

Marysin
Przedmieście Warszawy. 
Las po jednej stronie i po 
drugiej.

- Irena

The Royal Route
Historical artery of the 
city - it managed to go 
through a test of time and 
plays an important role in 
the city culture, its life, art, 
architecture…

- Józek 

Trakt Królewski
Historyczna arteria miasta, 
która przetrwała próbę 
czasów i spełnia własną 
rolę w kulturze miasta, jest 
częścią jego życia, sztuki, 
architektury zabytkowej.

- JózekUl. Krakowskie Przedmieście, 1931
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The Vistula river
The biggest & the least 
perceived “object” in 
Warsaw.

- Dominik

Wisła
Największy najmniej 
widzialny „obiekt“ 
Warszawy.

- Dominik

1931
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Vistula’s banks next to 
University Library
This is where I had 
the nicest of evenings, 
experienced the best of 
conversations.

- Ananda
 

Brzeg Wisły (obok BUW)
Tam zdarzyło mi się przeżyć 
najmilsze wieczory, przeżyć 
najwspanialsze rozmowy.

- Ananda

Port Czerniakowski, 
nearby the barge called 
Herbatnik (Cookie)
I have met there some 
people who are now my 
friends. Water, bushes, 
music.

- Zbyszek
 

Port Czerniakowski, 
okolice barki Herbatnik
Poznałem tam kilka osób, 
które są teraz moimi 
przyjaciółmi. Woda, krzaki, 
muzyka.

- Zbyszek

“Tern”
Historic monument, 
atmosphere, pink fawns, Mrs 
Tereska, the dog Kasia, beer 
3.80 PLN, blood sausage, 
fried fish, view of the 
Świętokrzyski Bridge.

- Tomasz
 

„Rybitwa”
Zabytek, atmosfera, różowe 
jelonki, pani Tereska, pies 
Kasia, piwo 3,80, kaszanka, 
smażona kergulena, widok 
na most Świętokrzyski.

- Tomasz

Vistula is nice – stinking. I don’t like rivers, I prefer lakes.
- Lady selling cosmetics

Wisła ładna – śmierdząca. Nie lubię rzek, wolę jeziora.
- Pani ze stoiska z kosmetykami 
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Streets in the rain (best in the spring warm rain)
An event that needed calmness and a bit of moisture. Sound, the colour of glittering and 
lustrous streets and the smell.This is my wonderful and extraordinary moment in 
this city.

- Michał

Ulice w deszczu (najlepiej w wiosennym ciepłym deszczu)
Zdarzenie, które wymagało uspokojenia i odrobiny wilgoci. Dźwięk, kolor blikujących ulic, 
zapach. To mój cudowny i niezwykły moment w tym mieście.

- Michał

The feel of the city by night.
The city doesn’t sleep, it 
starts to live to the fastest 
and the most interesting.
                             - Gbur Piotr

Klimat miasta nocą
Miasto nie śpi, tylko zaczyna 
żyć szybciej i ciekawiej.

- Gbur Piotr
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Streets of Warsaw at night
Because all the times when 
I am crossing Poland I see 
these streets at night. And 
like their shining:) Sleepy 
bus… with two or three 
pairs of open eyes. Anthills 
of lights... light big pieces 
of concrete and glass those 
seem so warm. Dark river… 
and suddenly - turning round 
the corner and running into  
Church. GREAT:)

- Inga 

Ulice Warszawy nocą
Ponieważ za każdym razem, 
kiedy jadę przez Polskę, 
widzę te ulice w nocy. I 
lubię ich blask:) Senny 
autobus… w nim dwie czy 
trzy pary otwartych oczu. 
Mrowiska świateł… jasne 
wielkie kawałki betonu i 
szkła wydają się tak ciepłe. 
Ciemna rzeka... i nagle - w 
ruchu, kościół wyłania się za 
rogiem - CUDOWNE:) 

- Inga 

“Bajeczka” (tiny fairy tale) bar on Nowy Świat St.
Magic atmosphere, where the time has stopped, incredible 
people.

- Paulina

Bar „Bajeczka” bar na Nowym Świecie
Magiczna atmosfera, gdzie czas stoi w miejscu, niesamowici 
ludzie.

- Paulina

Wyzwolenia Street
I walk along it every day 
among the trees, one is 
never short of oxygen there.

- Anonymous

Al. Wyzwolenia
Codziennie tamtędy 
przechodzę między 
drzewami, tam jest zawsze 
dużo tlenu.

- Anonymous

“Beer-alcohol winery” 
shop-sign at Nowogrodzka 
Street
Because it’s a quintessence 
of the sheer absurdity 
governing this city :-)

- Livia

Szyld „Winiarnia piwno 
alkoholowa” przy 
Nowogrodzkiej
Bo jest kwintesencją 
absurdu panującego w tym 
mieście:-)

- Livia

Brzeska Street in Praga 
district 
Atmosphere. Kids. MET 
SAN shop. Egg warehouse 
and all that…

- Karolina 

Ul. Brzeska na Pradze
Atmosfera. Dzieciaki. Sklep 
MET SAN. Hurtownia jaj i 
cała reszta…

- Karolina

Szczęśliwice (Hill)
Beautiful view of the city, 
lots of memories, sails in 
the childhood.

- Sebastian

Szcęśliwice (Górka)
Piękny widok na miasto, 
moc wspomnień, żaglówki 
w dzieciństwie.

- Sebastian 
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Gdansk Bridge
It is beautiful, it is green, has a wooden floor, incredible 
acoustics, trains and trams pass by all the time and there is a 
wonderful panorama of the old town.

- Panika

Most Gdanski
Jest piękny, zielony, ma drewnianą podłogę, niesamowitą 
akustykę, cały czas jeżdżą obok pociągi towarowe i 
tramwaje, a do tego jest boski widok na stare miasto.

- Panika

Little Channel, Kępa Potocka
Because one can go for a 4 km walk, because there are dogs that run around and which one 
can pet behind the ear, because at Arab’s one can eat grilled blood sausage and have a pint 
of beer under a sun umbrella. This is my own little piece of perennial holiday, laziness and 
doing nothing in the very centre of the city.

- Dorota

Kanałek, Kępa Potocka
Bo można zrobić 4 kilometrowy spacer, bo biegają psy, które można pogłaskać za uchem, 
bo u Araba można zjeść kaszankę z grilla i napić się piwa pod parasolem. To jest mój mały 
kawałek wiecznych wakacji, lenistwa i nieróbstwa w samym centrum miasta.

- Dorota
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Ząbkowska Street
The contrast of old and new is clearly visible in the newly-renovated  beginning (near to 
Targowa street) and the commercial apartment buildings and uniform office spaces that 
start from Brzeska Street. Łysy Pingwin (The Bald Penguin) and W Oparach Absurdu (In the 
Vapours of the Absurd) are outstanding cultural institutions all on their own - just like Koneser 
Vodka Distillery down the street.

- Anna K

Ulica Ząbkowska
Kontrast nowego i starego jest wyraźnie widoczny we właśnie odnowionej pierwszej części 
ulicy (przy Targowej) i komercyjnych apartamentach i jednolitych biurowcach zaczynających 
się od Brzeskiej.  Łysy Pingwin i W Oparach Absurdu są swojego rodzaju nadzwyczajnymi 
instytucjami kulturalnymi, tak jak i Wytwórnia Wodek Koneser w dalszej części ulicy.

- Anna K
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Based at Appendix2 gallery, over one week, participants worked with two artists 
from Laundry, exploring different areas of Warsaw.  The aim was to identify a series 
of Wonders in the city to be recorded and celebrated in some way - participants 
were invited to work together in small teams to identify Wonders and make creative 
responses. The point of this was to examine these questions: How might you work 
as a cultural animator in these contexts, with different groups?  Where is the genesis 
of an idea for a project that engages with people, their concerns and interests? How 
do you start a project? 

 Our definition of Wonder? Something that is perhaps overlooked or whose 
history is forgotten, something extraordinary in the ordinary, perhaps looking for 
inspiration in something considered commonplace, or something with an emotional 
resonance that is specific and particular. We asked them to consider a series of 
questions: What is the smell of Warsaw? What is the taste of Warsaw? What are 
the hidden pleasures of the city? We gave participants a random set of tasks to 
undertake during their exploration  - some quite abstract, for example, ‘find a lonely 
object’. Participants were asked to send SMS with their impressions at specific 
times during the day, a textual interpretation of their investigations. We also asked 
participants to engage with people in their place of work as well as public spaces, to 
collect ideas and Wonders from a wider group, from people outside of their normal 
social structure. Visits were made to the zoo, a tram depot, a film archive, a fireman 
training academy and TV station.  Participants then spent two days working on 
material to present back on Friday night as an exhibition to an invited audience.
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Uczestnicy warsztatu z pomocą dwójki artystów z Laundry przez tydzień 
eksplorowali różne obszary Warszawy. Ich bazę wypadową stanowiła galeria 
Appendix2. Celem poszukiwań było odnalezienie w przestrzeni miasta różnych 
cudów, ich zarejestrowanie i uczczenie w jakiejś formie. Uczestnicy pracowali w 
małych grupach, wyszukując cuda i twórczo je komentując. W istocie chodziło o 
refleksję nad pytaniami: Jak animator może pracować w rozproszonej przestrzeni 
miasta, z różnymi grupami? Gdzie kryją się pomysły na projekty, które pozwolą się 
zaangażować różnym osobom, dotkną ich potrzeb i zainteresowań? Jak zacząć pracę 
nad projektem? 

 Nasza definicja Cudu? Coś, co czasem łatwo przegapić, czego historia 
uległa zapomnieniu, coś niezwyczajnie zwyczajne, coś inspirującego, co skrywa 
się w pospolitym, coś o szczególnym i swoistym oddziaływaniu emocjonalnym. 
Poprosiliśmy uczestników, by odpowiedzieli na kilka pytań: Jaki jest zapach 
Warszawy? Jaki jest jej smak? Jakie przyjemności skrywa to miasto? Daliśmy im 
zestaw nieco przypadkowych zadań, które mieli wypełnić podczas swoich wędrówek 
po mieście – niektóre dość abstrakcyjne, jak na przykład „znajdź samotny obiekt”. 
Mieli też wysyłać SMS-y opisujące ich wrażenia o określonej porze dnia, stanowiące 
tekstową interpretację tych poszukiwań. Poprosiliśmy, by wchodzili w relacje z 
ludźmi w ich miejscach pracy, jak też w przestrzeni publicznej, by zbierali pomysły i 
cuda od różnych grup, od ludzi poza ich rutyną dnia codziennego. W efekcie złożyli 
wizyty w zoo, zajezdni tramwajowej, archiwum filmowym, szkole pożarniczej i w 
studio telewizyjnym. Potem uczestnicy przez dwa dni pracowali nad zebranym 
materiałem, by zaprezentować go w formie wystawy dla zaproszonej publiczności. 
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The Wonders projects put me in the mood to be sensitive to leaks in the 
everyday life; to notice things that are special, funny, weird only for me and 
mark my space but also make me who I am. Sharing your own explorations 
with others and finding out that you are not the only person who hunts for 
doughnuts in odd shapes, buys shoelaces for the sake of surreal conversation 
with the street stall owner or prefers old Jelcz to any other bus somehow 
connects you stronger with your city and makes you think that this is where 
you belong.

- Ania Bas

Projekty dotyczące «cudów» uwrażliwiają mnie na szczeliny codzienności; 
zaczynam wtedy zauważać rzeczy wyjątkowe, zabawne, dziwne – są takie tylko 
dla mnie, wyznaczają moją przestrzeń, ale także sprawiają, że jestem tym, kim 
jestem. Kiedy opowiadając o swoich poszukiwaniach innym, odkrywasz, że 
nie jesteś jedynym człowiekiem, który poluje na pączki o dziwnych kształtach, 
kupuje sznurowadła tylko dla radości surrealistycznej konwersacji z ulicznym 
sprzedawcą albo woli stare Jelcze niż jakiekolwiek inne marki autobusów – 
czujesz dużo mocniejszy związek z miastem i zaczynasz myśleć, że do niego 
przynależysz.”

- Ania Bas
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popisane miasto  

jedyne takie metro w kraju 

 

 

 
sarenka warszawska 

 

nie stać cię na własne M   

pajac Kultury 

tutaj nie dolecisz 

   

sprzedaj się w stolicy a nie na granicy 

warszawa stolica nieugięta  

go Warsaw

Wars i Saba (chodzi o psa Ludwika Dorna) 

Szara linia 

Warszawa - miasto, które przeżyło własną śmierć
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centymetr metra   

 

 

nie kochaj się w Warszawie  
 

farszafka 

nocne po ulicach szwendanie 

 
sandały w skarpetkach do garnituru

szara płyta 

 

tu spoczywa serce  
so so Warsaw 
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Mężczyzna, który 
wychował się na Pradze 

(teraz mieszka pod 
Warszawą).

Przyjeżdża do Parku 
Praskiego, bo wiąże z nim 

dużo wspomnień.
CUD: Muzeum Woli, 

Srebrna 10.
DLACZEGO: Cudowna 

architektura, 
przedwojenna; uratował 

się i to zabytek-cud; ktoś 
włożył serce w ten 

budynek.

This man, who grew up in 
Praga (now living in the 

suburbs of Warsaw). 
He comes to Park Praski 

because he has many 
memories of this place.

WONDER: Wola Museum at 
10 Srebrna Street.

WHY: Wonderful pre-war 
architecture, it survived 

and now it’s a 
wonder-building; 

somebody put their whole 
heart into this building.

Kasia
CUD: Historia Warszawy.

DLACZEGO: Ostatnio, 
w rocznicę Powstania 

Warszawskiego, poczułam 
wzruszenie, że ludzie 

walczyli mimo że się nie 
udało.

Kasia
WONDER: The history 

of Warsaw.
WHY: Lately, when there 

was an anniversary of 
the Warsaw Uprising, 

I was so touched that 
people went even though 

it didn’t work out.
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Bożena
Mój cud właśnie

pojechał do domu.

Bożena
My wonder has just 

gone home.

Henryk
CUD: Łazienki.

DLACZEGO: To jest ogród 
- pełno kwiatów, zieleni. 

Można wypocząć.

Henryk
WONDER: Łazienki Park.

WHY: It is a garden, 
full of flowers, green. 

One can rest.

Filip
CUD: 

Pałac Kultury.
DLACZEGO: Po prostu
jest taki odtrzaskany;

zupełnie nie z tego
świata.

Filip
CUD: Pałac Kultury.

WONDER: 
The Palace of Culture.
WHY: It’s just so over 

the top; it’s completely 
out of this world.

Karolina
CUD: Najdłuższy blok na 

Kijowskiej.
DLACZEGO: Bo zawsze jak 

wracam do Wawy od 
rodziców, to mogę 

napawać moje oczy jego 
widokiem z pociągu!

Karolina
WONDER: The longest 

block of flats
 on Kijowska Street.

WHY: Because everytime 
I come back to Warsaw 
from my parents’ place, 
I feast my eyes on this 

view from the train 
window.

Stasio Przybyłek
CUD: Ludzie mieszkający 

w Warszawie.
DLACZEGO: Są wyjątkowo 

otwarci, na Pradze 
szczególnie.

Stasio Przybyłek
WONDER: People, living in 

Warsaw.
WHY: Because they’re 
very open, especially 

in Praga.
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Barbara
CUD: Powsin.

DLACZEGO: Bo lubię 
przyrodę, a tam dużo 

fajnej zieleni i przyjemnie.

Barbara
WONDER: Powsin. 

WHY: Because I like 
nature, and there’s lots 
of cool greenery there. 

Pleasant.

Kazimierz
CUD: Park Praski.

DLACZEGO: Imprezy są… 
Kulturalnie bardzo. Kapela 

grała z Targówka.

Kazimierz
WONDER: Park Praski.

WHY: Parties here… lots 
of culture. A folk band 
from Targówek played.

Alex, Alayandro
CUD: Staryj Hrad 

(taki jak w Bułgarii). 
Carrefour. Dyskoteka.

Alex, Alayandro
WONDER: The Old Town 

(just like the one 
in Bulgaria). 

Carrefour. The disco.

Izabella
CUD: Sklep mięsny na 

Ordynackiej.
DLACZEGO: 

Bo w Warszawie ciężko 
jest znaleźć naprawdę 

dobre jedzenie dla 
padlinożerców.

Izabella
WONDER: The butcher’s 

on Ordynacka.
WHY: 

Because in Warsaw 
it’s very difficult to find 

really good food
 for carnivores.
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Jerzy
Jeszcze nie wymyśliłem.

Czekajcie...

Jerzy
I haven’t figured it out 

yet. Wait a minute…

Jacek i jego bokser
CUD: Łazienki.

DLACZEGO: Historyczny 
aspekt i bo jest pięknie.

Jacek with his Boxer
WONDER: Łazienki Park.

WHY: The historical 
aspect and because it’s 

beautiful.

Łukasz
CUD: Cud nad Wisłą.

DLACZEGO: No bo tak, 
no bo dobrze brzmi.

Łukasz
WONDER: The Miracle at 

the Vistula.
WHY: Just because.

 Because it sounds good.
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Prażanin z dziada 
pradziada:

Jaka Warszawa? To po 
drugiej stronie rzeki. 

Tu jest Praga.
CUD: Urocze dziewczyny, 

sposób w jaki chodzą.
DLACZEGO: Bo zawsze są 

wesołe, uśmiechnięte.

From Praga like his 
father and his grandfather 

before him: 
Warsaw? It’s on the other 

side of the river. Here is 
Praga.

WONDER: Lovely girls, the 
way they walk.

WHY: Because they’re 
always happy and smiling.

Leszek
CUD: Starówka 

jako całość.
DLACZEGO: 

1) Sympatyczne miejsce, 
a ja lubię chodzić.

2) Całkowicie po wojnie 
odbudowana.

Leszek
WONDER: The whole of 

Old Town.
WHY: First, it’s nice place 

and I like walking. 
And second, everything 

was reconstructed 
after the war.

Kasia
CUD: Dżungla praska.

DLACZEGO: Bo jest 
egzotyczna i dzika.

Kasia
WONDER: 

The Praga Jungle.
WHY: Because it’s

 exotic and wild.
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Śmiech...

Laughter…

Jaś
Ja w ogóle nie uznaję 

takiego pojęcia jak cud. 
Coś jest tylko lepiej 

albo gorzej zrobione.

Jaś
I don’t think there’s such 

a thing as a wonder. 
Something is simply done 

better or worse.

Piotrek
CUD: 

Remont Krakowskiego 
Przedmieścia.

DLACZEGO: Bo Warszawa 
zasługuje na taki swój 

deptak, jak Sopot.

Piotrek
WONDER: 

The rennovation of 
Krakowskie Przedmieście.

WHY: Because Warsaw 
deserves it’s own 

promenade, like Sopot.

Adrian
CUD: Sierakowski.

DLACZEGO: Bo będzie 
prezydentem. 

Zobaczycie, on naprawdę 
będzie prezydentem.

Adrian
WONDER: Sierakowski.

WHY: Because he’s going 
to be the president. 

You will see, for sure he 
will be president.
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My favorite place in the 
city is… 
Playgrounds at dusk when 
there is no scream of 
children and yet they are 
full of people (walking their 
dogs) drinking a toast with 
bottles of beer. Playgrounds 
with one single swing… and 
a broken bench, on which 
one can sit down for a while 
and talk. Playgrounds by 
a small pond where ducks 
quack in the summer and 
in winter one can try not 
kill oneself on the frozen 
surface when skating on 
shoes or skates after older 
siblings that are always too 
small to fit.  

The second place I can’t 
imagine Warsaw without is 
Powązki graveyards… with 
history of tombstones and 
human lives entombed in an 
sarcophagus of past, much 
too often forgotten even by 
the beloved ones.

- Tereska

Moim ukochanym 
miejscem w stolicy są… 
Place zabaw o zmroku, bez 
krzyku dzieci lecz pełne 
ludzi (z psami na smyczy) 
wznoszącymi toasty butelką 
od piwa. Place zabaw 
z jedną huśtawką… i 
połamaną ławką, na której 
można przysiąść 

na chwilę i porozmawiać. 
Place zabaw obok fosy lub 
małego akwenu wodnego 
gdzie kaczki kwaczą 
latem a zimą można 
sprobować nie zabić się na 
zamarzniętej tafli ślizgając 
się na butach lub za małych 
łyżwach po starszym 
rodzeństwie. Drugim 
miejscem bez którego 
nie wyobrażam sobie 
Warszawy są cmentarze 
na Powązkach…z historią 
nagrobków i ludzkich istnień 
zamkniętych w sarkofagu 
przeszłości, niejednokrotnie 
zapomnianych przez 
najbliższych. 

- Tereska
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The little streets of 
Mokotow and my own 
street – Ursynowska
Because it’s quiet. Because 
this is where I was born. 
Here is where my grandma 
lived and where my family 
still lives. Because there’s 
a lot of greenery and many 
nice citizens – neighbours.

- Ewa 

Małe uliczki Mokotowa i 
moja ulica – Ursynowska
Bo są ciche. Bo tu się 
urodziłam. Tu żyła moja 
babcia i mieszka moja 
rodzina. Bo jest dużo zieleni 
i dużo sympatycznych 
mieszkańców – sąsiadów.

- Ewa 
Tamka Street
Because of the café. Because of tenements. Because of the overpass. Because it’s up and 
down the hill. Because of Chopin. Ha!

- Krzysztof 

Tamka
Bo kawiarnia. Bo kamienice. Bo kładka. Bo z góry i pod górę. Bo Chopin. Ha!

- Krzysztof

Saska Kępa district
Because of small 
picturesque streets one can 
wander endlessly!  
The best in early spring 
and late autumn!

- Dorotka

Saska Kępa
Z powodu małych uroczych 
uliczek, którymi można 
bez końca się włóczyć! 
Najlepsze wczesną wiosną 
i późną jesienią!

- Dorotka

Childrens playground in 
Żoliborz (next to a music 
school)
Because everything is 
smaller and easier there 
and one can sit oneself and 
stay late.

- Malinorum 

Park zabaw dla dzieci 
na Żoliborzu (niedaleko 
szkoły muzycznej)
Bo tam wszystko jest 
mniejsze i prostsze i można 
zasiąść i się zasiedzieć.

- Malinorum
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Lions-menorahs, a part of 
Monument of Heroes of 
Ghetto Uprising
Because this is where I grew 
up and on every walk 
I just had to go there and 
pet them.

- Ania

Lwy-menory, część 
Pomnika Bohaterów 
Getta na Muranowie
Bo tam się wychowałam i 
przy każdym spacerze po 
prostu musiałam koło nich 
przejść i je pogłaskać

- Ania
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The place/space where 
ghetto used to be
Non-existent city within the 
city that constantly provokes 
the imagination.

- Agnieszka

Miejsce po getcie
Nieustająco drażniące 
wyobraźnię
nieistniejące miasto w 
mieście.

- Agnieszka

Chlodna Street 
Because it contains the 
whole 20th century history of 
Warsaw, is very picturesque 
and one can hang around 
there during the day and the 
evening as well.

- Paweł

Ulica Chłodna 
Bo łączy w sobie całą 
XX-wieczną historię 
Warszawy, jest bardzo 
malownicza i można miło na 
niej spędzić czas w ciągu 
dnia i wieczorem też.

- Paweł

Chłodna 25 café & bar
This is where energy is! 
Yeah… Energy and a will.

- Paulina C

Chłodna 25
Tam jest energia! Tak… 
energia i jakaś chęć.

- Paulina C

1942
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Milk bars
The times have stopped 
there. - Asia
Bary mleczne
Czas się zatrzymał. - Asia

Ski jump, Legia football 
ground. 
Out of sentiment.

- Anonymous

Skocznia, CWKS Legia
Sentyment.

- Anonimowy

My wonder in Warsaw 
is the opportunity of 
development when 
compared to the rest of the 
country. - Maciej

Cudem w Warszawie 
jest możliwość rozwoju w 
stosunku do reszty kraju.

- Maciej
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“Pavilions”
This is where I met many 
interesting people who are 
my good pals now.

- Meźda
 

„Pawilony”
Spotkałam tam wiele 
ciekawych osób, które 
są teraz moimi dobrymi 
kumplami.

- Meźda

Wilanow Palace
Because of the wonderful 
nature, view and magnificent 
palace. This is where I can 
find my calm and rest from 
the maddening city.

- Szymon 

Pałac w Wilanowie
Ze względu na wspaniałą 
przyrodę, widoki i cudowny 
pałac. Tam mogę znaleźć 
spokój i odpocząć od zgiełku 
miasta.

- Szymon

Sadyba
Sadyba is a place where 
one would like to spend the 
rest of his life and to where 
one would always want to 
return to. Streets are like 
promenades and gardens 
make it look like a giant 
park. - Sławek

Sadyba
Sadyba to miejsce w którym 
chciałoby się spędzić resztę 
życia i do którego chciałoby 
się zawsze wracać. Ulice 
są jak deptaki a ogrody 
sprawiają, że dzielnica 
wygląda jak jeden wielki 
park. - Sławek
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But when is the best time to tell a story about a city? If we do not want to tell our tales in a sleepy 
atmosphere or descend into sentimental nostalgia for a golden age, recalling how things used to be… If 
instead we want to tell a story of the city which is here and now, which is the space of our everyday life, 
which seduces and tempts, which leads us along its own ways, which tells broken stories, giving us only 
fragments here and there, which doesn’t have time for an extensive epic narrative, storytelling closer to 
a shout, the ‘cris de Varsovie’ of a second, rather than a long Chinese-box type story.  

We looked for the answer to this question while listening to stories about Warsaw.
And then we found it: Sunday morning. When Saturday night fever has gone down, when the 

hardships of the week seem far away that you need not think about them (the office, school, the bag of 
books, the tie around your neck). There is no need to rush, and if it occurred to us to leave the space 
of the story and set off into the town to see our story’s wonders mentioned with our own eyes, there 
would be enough time and light. And so there arose the idea of Warsaw breakfasts – meetings which 
begin on Sunday afternoon. 

What do we do during a ‘Breakfast’ like this? We eat breakfast (or ‘brunch’ which runs smoothly 

Storytelling is an evening activity. When the day draws to its close, the time of history begins 
and the desire to listen at leisure appears. There is no longer any rush, no calls to answer. That’s 
why we often say that storytellers ‘spin’ their stories – the word ‘spin’ implies both the necessary 
attention and lack of haste involved in storytelling. However, stories told are not only the drowsy 
‘spinning’ to send you to sleep, but also involve screams of terror, singing, rhythm and laughter.
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into lunch), we speak of extraordinary places, people, objects; sing and play musical instruments, 
undertake activities from the realm of visual arts - taking pictures, playing guessing games – then we 
doze off and wake up again, and argue about the essence of Warsaw. “I reckon that people meet here 
because of love for the city,” as one of the regular members of these ‘Breakfasts’ put it. 

During the ‘Warsaw Breakfasts’ - the project lasting from April to December 2007 - we talked 
with the residents of the city about various parts of Warsaw: Saska Kępa, Żoliborz, Bielany, Powiśle, 

the northern part of Praga, Ochota, Ursynów and Agrykola. We also worked in Warsaw high schools 
– together with Warsaw’s youth who sought their own ‘wonders’. A small hill on a playground in Saska 
Kępa, cream rolls from Akwarium, a car park behind a local supermarket (a very ugly and yet a very 
popular meeting point), benches in Sady Żoliborskie and the green areas around the Citadel, trams 
going to Praga, Różycki market, the unattractive workshops of the Praga craftsmen, subway stations. 
There were photo exhibitions, installations and maps encouraging the participants of the ‘Breakfasts’ 
to put write down or draw their own wonders - objects and things comprising a ‘mobile exhibition’, 
games and riddles.  

“But this does not resemble Żoliborz in the least!” – exclaimed one elderly lady upon seeing 
the ‘wonders’ from the district photographed by high school students. She could recall the times of 
the Warsaw Uprising during the Second World War and lived in Żoliborz. “Why aren’t you getting to 
the point?” asked another elderly lady from Ochota (not, frankly, a pleasant question). Apparently she 
was expecting a more matter-of-fact story, full of biographical details story of the Lindley family and 
the Warsaw filtration plant - and not some tall stories about 19th century inventions. “During your talks 
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you have yet to pronounce a single word properly. You speak a very sloppy Polish.” – thus was I scolded 
by a Ph.D. student from a renowned institute at the Warsaw University. “What a pretentious bore!”  
complained the young seekers of wonders, when the Ursynów-based painter and collector of ancient 
mementoes talked about Czartoryski’s palace, presenting his drawings made in the convention of 17th 
century engravings. “What a wonderful raconteur!” exclaimed the elderly, as they listened attentively 
to the same man. And so on.

For me, these clashes of opinion were an unexpected fruit of the ‘Warsaw Breakfasts’. The 
hall of the Theatre Institute (Instytut Teatralny) was full during all the meetings, and elderly people 
comprised a large part of the audience. With time, there formed even a group of ‘regulars’. I’m not sure 
if all the elements were pleasing to them - the slide shows, the gluing of the letters with ‘wonders’ on the 
tree, designing t-shirts for districts and the reading of a comic book about Batman appearing in the Praga 
district. For many of them the ‘wonder’ is the Warsaw that is gone, a city made of memories, which can 
be recalled, surprisingly, through specific knowledge about the city’s history, through the ‘real story’ in 
which dates, surnames, names of streets, parks and offices are mentioned. It is a nonexistent world of 
Warsaw townsmen, educated clerks and engineers with class.

This way of recalling ‘wonders’ is, at least to start with, a highly individual approach - one both 
emotional and intuitive. That is how the workshops in high schools started - from the question about 
your personal ‘wonders’, your map of favourite places. The clash of these visions of the city – some 
built on personal experiences of great historical events and ‘scientific’ historical knowledge about the 
city, others being completely subjective views, projection of the viewer onto the city landscape – is 
unavoidable. Certainly not a ‘harmonious dialogue between the generations’.

But is it not through this that we learn about diversity?
There is no one perspective, the identity of the city cannot be reduced to a commonly agreed 

upon standard view, and the list of ‘wonders’ is infinite. For me, this experience itself is the biggest 
wonder that took place during the Warsaw Breakfasts.

- Gosia Litwinowicz
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A kiedy najlepiej jest opowiadać o mieście? Jeśli nie chcemy poruszać się w przestrzeni 
półsennej czy wśród sentymentalnych wspomnień, powidoków doskonałej przeszłości, przywoływać 
„jak dawniej bywało”... Jeśli chcemy opowiadać o mieście, które jest tu i teraz, jest przestrzenią naszego 
życia, zwodzi, nęci, prowadzi swoimi ścieżkami, opowiada historie przerwane, podrzuca tylko ich 
fragmenty, nie ma czasu na rozległe epickie narracje, bliższy jest mu trwający sekundę okrzyk, „cris de 
Varsovie” niż szkatułkowa opowieść?

Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy, szukając historii warszawskich.
I znaleźliśmy: niedzielny poranek. Czas, kiedy gorączka sobotniej nocy jest już za nami, trudy 

tygodnia (urząd, szkoła, torby z książkami, zaciśnięty na szyi krawat) na tyle daleko, by jeszcze o nich 
nie myśleć. Nie trzeba się spieszyć, ale – gdyby przyszło nam do głowy opuścić przestrzeń opowieści 
i wyruszyć w przestrzeń miasta, by na własne oczy zobaczyć cuda, o których się mówiło – czasu i 
światła jest dość. I tak narodził się pomysł „Śniadań warszawskich” – spotkań, które zaczynają się w 
niedzielne południe. Co robi się w czasie „Śniadania”? Zjada się śniadanie (nieco późniejsze, naturalnie 
przechodzące w obiad), opowiada się o niezwykłych miejscach, osobach, obiektach, przedmiotach, 

Opowiadanie jest aktywnością wieczorną. Kiedy dzień zamiera, nastaje czas historii, rodzi 
się chęć ich nieśpiesznego słuchania. Nic nas nie pogania, nikt nas nie wzywa. Stąd tak często 
mówi się, że opowiadacze „snują” historie – w tym słowie jest uwaga i brak pośpiechu. Choć 
opowiadanie to nie tylko powolne, senne „snucie”, lecz także okrzyk, zaśpiew, rytm, śmiech.
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śpiewa się i gra, prowadzi działania z dziedziny sztuk plastycznych, fotografuje, zadaje zagadki, 
przysypia i ożywia, spiera o istotę warszawskości. „Rozumiem, że tu spotykają się ludzie z miłośći do 
miasta” – jak powiedział jeden ze stałych uczestników „Śniadań”

Przy kolejnych „Śniadaniach warszawskich” (projekt trwał od kwietnia do grudnia 2007) 
rozmawialiśmy z mieszkańcami o: Saskiej Kępie, Żoliborzu i Bielanach, Powiślu i Agrykoli, Pradze 
Północ, Ochocie, Ursynowie. Pracowaliśmy też w warszawskich liceach – poszukując razem z młodymi 

warszawiakami ich „cudów”. Górka w ogródku jordanowskim na Saskiej Kępie, rurki z kremem z 
„Akwarium”, parking za lokalnym supermarketem (bardzo brzydkie i jednocześnie ulubione miejsce 
spotkań!); ławki w Sadach Żoliborskich i zielone przestrzenie Cytadeli, tramwaje jadące na Pragę 
Północ, bazar Różyckiego, niewyględne pracownie praskich rzemieślników, stacje metra. Prezentowane 
jako wystawy fotograficzne, instalacje i mapy zachęcające uczestników „Śniadań” do dopisywania/
dorysowywania własnych cudów, obiekty i przedmioty stanowiące „ruchomą wystawę”, gry i zagadki.

„Ależ to w ogóle nie wygląda jak Żoliborz!” – wykrzyknęła starsza, pamiętająca czas Powstania 
Warszawskiego, mieszkanka Żoliborza – widząc „żoliborskie cuda” sfotografowane przez licealistów. 
„Dlaczego pani mówi nie na temat?” – zapytała mnie (przyznajmy: niezbyt to było przyjemne pytanie) 
starsza mieszkanka Ochoty, oczekująca konkretnej, pełnej biograficznych szczegółów, prawdziwej 
historii o rodzinie Lindleyów i warszawskich Filtrach, a nie bajań o XIX-wiecznych wynalazkach. „W 
czasie swojej wypowiedzi nie położyła pani ani jednego akcentu dobrze. Mówi pani bardzo niechlujną 
polszczyzną” strofowała inna kulturalna pani doktorantki utytułowanego instytutu na Uniwersytecie 
Warszawskim. „Co za pretensjonalny nudziarz!” - krzywili się młodzi poszukiwacze cudów, gdy 
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ursynowski malarz i kolekcjoner pamiątek starożytności opowiadał o pałacu Czartoryskich, prezentując 
swoje sztychy – utrzymane w konwencji XVII-wiecznych grafik. „Co za cudowny gawędziarz” – mówili 
starsi z uwagą słuchając tego samego człowieka. I tak dalej.

Dla mnie te zderzenia to nieoczekiwana wartość „Śniadań warszawskich”. Sala Instytutu 
Teatralnego podczas kolejnych spotkań była pełna, a znakomitą część publiczności stanowili ludzie 
starsi. Z czasem powstała nawet niewielka grupa regularnych bywalców. Nie jestem pewna, czy całkiem 
satysfakcjonujące i jasne były dla nich projekcje zdjęć, naklejanie listków z „cudami” na wspólne drzewo, 
projektowanie koszulek „dla dzielnicy” i lektura komiksu o Batmanie, który pojawił się na Pradze. Dla 
wielu z nich „cudem” jest Warszawa, której nie ma, miasto wspomnień, które daje się przywoływać 
– i to zaskakujące – przez konkretną, varsavianistyczną wiedzę, przez „historię prawdziwą”, w której 
padają nazwiska, nazwy ulic, parków i urzędów, daty. Nieistniejący świat warszawskich mieszczan, 
kulturalnych urzędników, inżynierów z klasą. 

Trop „cudów” jest – przynajmniej na samym początku – tropem indywidualnym, 
emocjonalnym, intuicyjnym. Od tego zaczyna się warsztat w liceum – od pytania o Twoje cuda, Twoją 
mapę. Zderzenie tych wizerunków miasta – zbudowanego na osobistym doświadczeniu wielkiej historii 
i na twardej wiedzy varsavianistycznej, z wizerunkiem całkowicie subiektywnym, który jest jak gdyby 
projekcją własnej osoby w miejskiej przestrzeni – jest nieuchronne; i nie jest to wcale „harmonijny 
dialog pokoleń”. 

Jednak czy nie przez to właśnie uczymy się różnorodności?
Nie istnieje jedna perspektywa, tożsamości miasta nie da się zredukować do uzgodnionego 

wspólnie standardowego widoku, a lista cudów jest nieskończona  – to doświadczenie jest dla mnie 
największym cudem, który wydarzał się w trakcie „Śniadań warszawskich”.                              

- Gosia Litwinowicz
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Projects like these transform the commonplace, the everyday, the 
obvious, and the passed by without a glance while travelling to and from 
work or school into the significant, the inspiring and the wondrous. We 
learn to look on our everyday lives as on a valuable universe of subjective 
experience crying out for an appropriate means of expression.
 We took some time out from our workshop with Stefan 
Batory High School students to wander around the neighbourhood 
and get another perspective on the reality around us. Architectural 
details, landscape peculiarities and typical excerpts of inscriptions were 
unmoored from their workaday contexts by our camera, which deployed 
a variety of shots taken from several angles. Once captured on film, 
these quotidian fragments began to take on lives of their own, locking 
away their own secrets. They cannot be put back into day to day reality 
until the key is found, but even then they will never be quite the same. 
Meanwhile, the process of solving the puzzle created a bond between 
those who had the answers and those who wanted to learn them. I 
think that these very relationships, both existing and inchoate, were the 
strength of the breakfasts. These relationships encompassed not only 
the local residents and the event hosts, but also those who were about to 
discover the neighbourhood. The breakfasts created common grounds 
for conversation and what could facilitate conversation better than food 
and music?

- Anna Rogozińska
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Takie projekty sprawiają, że to, co zwykłe, codzienne, oczywiste, mijane po drodze do domu, pracy, szkoły – 

staje się ważne, inspirujące, cudowne. Uczymy się patrzeć na naszą codzienność jak na wartościową przestrzeń 

subiektywnego doświadczenia, które domaga się odpowiednich środków wyrazu. 

 Na warsztatach z uczniami Liceum im. Stefana Batorego spacerowaliśmy po okolicach szkoły i 

szukaliśmy innego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Patrząc przez obiektyw aparatu fotograficznego, 

próbując różnych ujęć, wyciągaliśmy z kontekstu detale architektoniczne, dziwności krajobrazu, charakterystyczne 

fragmenty napisów. Na zdjęciach zaczynały żyć własnym życiem, stawały się tajemnicą. Zagadką, która domagała 

się rozwiązania, które ponownie osadziłoby je w tkance codzienności – ale już nie te same. W samym zaś akcie 

zgadywania rodziła się więź między tymi, którzy znali wszystkie odpowiedzi i tymi, którzy dopiero chcieli je 

poznać. Myślę, że siłą „Śniadań“ były właśnie relacje, te już istniejące i te dopiero powoływane do życia. Relacje 

między mieszkańcami dzielnicy a miejscem, w którym przyszło im przebywać oraz ludźmi, z którymi mogli się 

podzielić opowieściami. Relacje między gospodarzami dzielnicy a gospodarzami imprezy i między tymi, którzy to 

miejsce dopiero odkrywali. Śniadania stworzyły wspólną przestrzeń do rozmowy, a kiedy rozmawia się lepiej niż 

przy muzyce i posiłku?

- Anna Rogozińska
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Warsaw parks and old Srodmiescie district.
My first idea was to nominate Warsaw parks - as in my opinion Warsaw is very “green” 
capital and Warsaw parks are really nice (in comparison with Tiegarten in Berlin - i.e.!) You 
can do many things there - simply go for a walk or ride the bike between other people walking 
there, you can go for a beer with friends (usually we don’t have grills in our parks - as it is 
common in “the west” - as far as I know), as well. In the summer time you even can watch 
great films in several Warsaw parks in the open sky cinemas! And those are only examples 
of many more activities that you can do in the parks in Warsaw. I can nominate the area 
of old Srodmiescie district - the one surrounding Mokotowska street and following to the 
Switzerland Valley (Dolina Szwajcarska) and the Alley of Roses (Aleja Roz), just next to 
Ujazdowskie Avenue - for its atmosphere, all pubs and places that you can find there and for 
the possibility to feel a bit, how Warsaw could have looked like before the war. And it’s worth 
seeing it! You should try!

- Filip

Warszawskie parki i stara część Śródmieścia
Początkowo chciałem nominować warszawskie parki – moim zdaniem Warszawa jest bardzo 
„zieloną” stolicą, a parki są tu bardzo ładne (w porównaniu do Tiegarten w Berlinie – np.!). 
Można w nich robić wiele rzeczy, po prostu pójść na spacer czy pojeździć na rowerze 
pomiędzy ludźmi, można też pójść na piwo z przyjaciółmi (zazwyczaj w naszych parkach nie 
ma grillów, co częste jest na Zachodzie – przynajmniej wedle mojej wiedzy). Latem można 
nawet w niektórych parkach pooglądać wielkie filmy w kinach pod gołym niebem! A to tylko 
kilka przykładów spośród wielu wielu rzeczy, które można robić w warszawskich parkach. 
Mogę nominować starą część Śródmieścia – obszar wokół Mokotowskiej, w kierunku Doliny 
Szwajacarskiej i Alei Róż, tuż obok Alej Ujazdowskich – za jej atmosferę, wszystkie puby 
i miejsca, które tam można znaleźć – i za szansę, by choć trochę poczuć, jaka mogła być 
przedwojenna Warszawa. Warto to zobaczyć! Spróbuj! 

- Filip

Switzerland Valley 
Dolina Szwajcarska
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Powiśle district. Arcadia in a metropolis. - Kot 
Powiśle. Arkadia w metropolii. - Kot
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Collage. This is the first word that comes to mind when I think of Warsaw.  Diversity, an explosion of 
colours, voices and meanings, a puzzle of mismatched pieces which all add up to create an incredible 
city. Each district is another world, another board for another game whose rules defy comprehension. 
But the urge to zoom in and examine this city at close range is overpowering.
 We instantly conjure up the right bank district of Praga whenever we think of the city this way.  
The collage metaphor is the key to understanding Praga. Here, the new is intertwined with the old, the 
rich live beside the poor, and the sacred sits alongside the profane. Market stalls packed with colours, 
motley constellations of faces, and a patchwork sky of varying hues of blue. Contrasts like these beget 
miracles. Miracles are born of mismatches, massive differences and mutual reflections. Flourishing 
modernity coexists with the fusty, dusty traces of days gone by in Praga in a way that can only be 
described as surreal. A cacophony of sounds – cathedral bells chime in unison with tram bells, and the 
commotion in the marketplace makes a chaotic counterpoint to the clattering drone wafting up from 
countless tenement courtyards. 
 There are dozens of old houses and blocks of flats here – many of them home to some incredible 
people. Today, the natives of Praga live cheek by jowl with newly arrived painters seeking an artistic 
safe haven. Don’t be surprised to find an art gallery standing shoulder with shoulder with a grocery 
shop. A duvet repair shop might have an overcrowded student flat for a neighbour. The cool interior 
of the churches is set off against the smoky ambience of nearby clubs. A derelict building stares down 
the rainbow coloured tax office across the street. A supermarket neon sign fights for attention with the 
rusty shoe maker’s shingle next door. A modern cinema stands against an erstwhile Jewish bath house.  
The old mikvah itself is now the Jacek Kuron High School. And what better place could there be for 
a school which, true to its name, holds itself out to be a school of many cultures. Everything essential 
to Warsaw and central to Praga can be found in spades in this veritable melting pot. The contrast 
between the old walls, history woven into their brickwork, and the modern, yet modest, interior with 
its new windows, couldn’t be more stark. There is a tangible air of multitude, heterogeneousness and 
alternativeness. The school is a typical Praga street in miniature.
 Talking about miracles and Praga in the same breath is strikingly apposite although this may 
not be immediately obvious. We had no illusions that asking people about Praga and miracles was 
going to elicit some varied, and even extreme, responses. But the foreknowledge that these selfsame 
extremities and tensions would help us write our story was what carried us through. Our main line of 
vision is created once two opposing associations align themselves to present something that comes 
close to showing what Praga is really like. The two opposing places it resembles are Gotham City and 
Montmartre. Gotham City automatically evokes Batman comics. Each frame shows a slice of the 
city, a courtyard, the “nowhere” and the “everywhere” interspersed with the absurd, irony, a mocking 
perspective and a story. The frames twist and turn their way to the underbelly. 
 We could see even more through our lens. We took more than four hundred photos during 
our extended treks around Praga. You tend to see things differently when you take your time to wander 
around aimlessly free from all your day to day responsibilities, without deadlines to meet or chores 
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to get done. The world becomes sharper as you become more disinterested. You open yourself up 
to be surprised, moved and even bored. What we wound up with was a witches’ brew. The raft of 
pictures bestrewing the tables and the floor made for a peculiar collection. They recreated the trail of 
our journey across Praga and reflected our thoughts and ways of seeing. They wove a tapestry with the 
tale of an exotic city embroidered on it. This tale might be read in any number of ways. I can remember 
some of the themes. The sun going down behind a factory, a shop window with a manual typewriter 
and a portrait of Bolesław Prus, a sign screaming “Magic” splayed across an old steel door, the turrets 
on the buildings along Ząbkowska street, a garbage bin rubbing shoulders with a blue shrine in a yard, 
and the Buddhist temples behind the stadium. But the theme I remember best is a billboard showing a 
model. This confirmed my intuition and was a prophecy fulfilled. The poster was composed of several 
alternating matt and glossy strips with jagged edges. It looked as though someone had pasted parts of 
two different posters onto the one billboard. For all the world it was a collage. 
 Collage was the art form that took pride of place in our work. We assembled several collages, 
compiling images, cropping them and separating similar frames. New images were created, each one 
a colourful mosaic of Praga. We decided to encourage others to adopt this approach and to foster an 
exchange of ideas. The Warsaw Breakfast we arranged presented the perfect opportunity. Our little 
works of art were displayed in baskets and on tables - as if at an auction or in a gallery. We juxtaposed 
a map of Praga which only gave a bare outline of the district. There were no landmarks or points of 
reference whatsoever. There were, however, plenty of images, or parts of images. Some had been 
barbarically slashed to bits, others left intact.
 Collage remained our guiding light. Our assembled works invited people to share miracles. 
We passed our Praga pastiches around as though they were snacks. All we asked in return was that 
people leave a little something to help us pick out the familiar from among the panoply of images and 
fragments of reality lying around. We were looking for new, intriguing or irritating things which could 
be inserted anywhere into the melange we created.
 This is how we made our new map and it was more than a simple collage – it became a 
palimpsest with successive layers covering earlier ones, the original content all the while blending with 
the latest. 
 An accordion, a tambourine and the clanging and whining of the trams made up our Praga 
soundtrack. We suddenly realised that one of the Praga craftsmen featured in our quiet, slide-illustrated 
narrative had come to our Breakfast. Our guests passed a comic around showing that age is no barrier 
when it comes to aspiring to be Batman. The welter of voices speaking merged into a polyphony the like 
of which I would never have thought possible. There was something afoot. Anyone would have thought 
that a real meeting was in progress. As if the many different heroes of our narrative were engaged in a 
single conversation. Yet, the individual elements did not melt into one homogenous whole. It was more 
like a temporary short circuit. It was all energy and sparks. After all, aren’t miracles born of contrasts?

- Dorota Piwowarska
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Kolaż. Pierwsze słowo, które przychodzi do głowy, gdy myślę o Warszawie. Różnorodność, spektrum 
barw, głosów i znaczeń, składanka elementów, które pozornie nijak do siebie nie pasują, a jednak 
tworzą miasto zupełnie niezwykłe. Każda dzielnica jak osobna galaktyka, inna plansza tej samej gry, 
której zasady nie dają się łatwo odgadnąć. A jednak ma się ochotę zapuszczać głębiej i głębiej.
 W takim myśleniu o Warszawie Praga pojawia się w sposób oczywisty. Bo i tu metafora kolażu 
okazuje się kluczem. Nowe miesza się ze starym, biedne z bogatym, sacrum z profanum. Stragany mienią 
się tęczą kolorów, twarze ludzi tworzą wielobarwne konstelacje, nawet niebo wydaje się posklejane z 
kawałków. To w tych zderzeniach rodzi się cudowność. W szczelinach niedopasowania, w kontraście 
różnic, we wzajemnych odbiciach. Fascynująca współobecność ekspansywnie rozwijającej się nowości 
i przykurzonych śladów minionego czasu. Polifonia dźwięków – dzwony katedry brzmiące wespół z 
dzwonkiem tramwajowym, rejwach bazaru i podskórne tętno podwórek. 
 Dziesiątki kamienic i bloków – w wielu z nich dokonuje się niezwykłe sąsiedztwo – długoletni 
mieszkańcy dzielnicy drzwi w drzwi z malarzami, którzy tu znaleźli miejsce dla swych sztalug. Galeria 
tuż obok spożywczego. Zakład naprawy kołder przez ścianę z mieszkaniem studenckim, gdzie 
zawsze jest zbyt ciasno. Chłodne wnętrza bazyliki i gęsty dym klubowych sal. Tęczowa ściana urzędu 
naprzeciw odrapanej przedwojennej fasady. Neon supermarketu w jednej linii z pordzewiałym szyldem 
szewskiego zakładu. Kino „novej” generacji tuż obok dawnej żydowskiej łaźni. 
 Właśnie tu, w murach mykwy siedzibę znalazło liceum im. Kuronia. Trudno wyobrazić 
sobie lepszą lokalizację dla szkoły, która swą specyfikę definiuje już w nazwie – jednym określeniem: 
wielokulturowe. To, co tak żywe i ważne dla Warszawy, a zupełnie kluczowe dla Pragi, tu obecne jest w 
zagęszczeniu, skupione jak w soczewce, zebrane jak w tyglu. Zwraca uwagę niezwykły kontrast starych 
murów, z historią wpisaną niemalże pomiędzy cegły i okna jasnego, nowoczesnego, niedbałego wnętrza. 
Ta wielość, heterogeniczność i alternatywność dają się wyczuć w powietrzu. Tak jak na praskiej ulicy. 
Pytanie o praskie cuda wydało się tu oczywiste. Jak zwykle mniej oczywiste były odpowiedzi. 
Wiedzieliśmy, że okażą się różne, często skrajne, że z tych skrajności, ze spięć wylęgnie się nasza 
opowieść o miejscu. Główna linia spojrzenia rozpięta została między dwoma skojarzeniami, które 
jedynie w zestawie pozwoliły dotknąć praskiego ducha. Gotham City i Montmartre. Dla pierwszego z 
nich udało się znaleźć formułę niejako automatycznie – w komiksie o Batmanie. Każda klatka jak kadr 
z ulicy, z podwórka, z „nigdzie” i „wszędzie” splecionego w wykrzywioną absurdem, ironią, figlarną 
perspektywą, opowieść. Wykrzywioną, ale trafiającą w sedno. 
 Patrząc przez oko obiektywu dostrzegliśmy jeszcze więcej. W trakcie kilkugodzinnej włóczęgi 
zrobiliśmy ponad czterysta zdjęć. Idąc bez celu, poza codziennymi koniecznościami, terminami, poza 
siatką zobowiązań i pośpiechu, widzi się inaczej. Ostrzej. Bezinteresownie. Samemu sobie przyznając 
prawo do zdziwienia, wzruszenia, znudzenia. Zdjęcia były różne. Rozłożone na stołach i podłodze 
tworzyły niezwykłą wystawę, odtwarzały nie tylko linię naszej wędrówki, ale też linię spojrzeń i myśli. 
Były jak wielki dywan, jak arras z opowieścią o egzotycznym mieście. Z utkaną historią, którą czytać 
można na wiele sposobów. Pamiętam kilka motywów: zachodzące słońce nad dachem fabryki, witryna 
ze starą maszyną do pisania i portretem Prusa, szare stalowe drzwi opatrzone napisem „magic”, wieżyczki 
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budynków przy Ząbkowskiej, śmietnik i błękitna kapliczka w jednym z podwórek, buddyjskie świątynie 
na tyłach stadionu. I jedno, które utkwiło mi najbardziej w pamięci – jako potwierdzenie intuicji i 
samospełniające się proroctwo. Billboard z modelką. Złożony z części, ze sklejeniami nieznośnie 
widocznymi, z pasami papieru na przemian błyszczącego i matowego. Jakby ktoś złożył dwa zupełnie 
różne plakaty. Kolaż. 
 Ta forma towarzyszyła nam do końca. Zrobiliśmy kilkanaście kolaży, kompilując zdjęcia, 
wycinając motywy, rozbijając kadry. Powstały nowe obrazy, z których każdy był mozaiką praskich 
kolorów. Postanowiliśmy zaprosić do takiego myślenia innych, urządzić wymianę. Miejscem dla niej 
stało się „Śniadanie warszawskie“. W koszykach i na stołach rozłożyliśmy nasze małe dzieła sztuki – jak 
na aukcji lub w galerii. Obok umieściliśmy zarys mapy Pragi – naszkicowane kontury, bez wyraźnych 
linii ani punktów orientacyjnych, bez topografii ani legendy. I mnóstwo zdjęć – w całości, w kawałkach, 
barbarzyńsko pociętych lub nienaruszonych – zgodnie z podpowiedziami wyobraźni.
 Zasada miała być prosta i znów ta sama – kolaż. Nasze, gotowe już obrazki zachęcały, by się 
częstować – w myśl, by dzielić się cudami, rozdawaliśmy swoje kawałki Pragi jak świeże bułeczki. W 
zamian prosiliśmy o jedno – by zostawić swój kawałek. By wybrać z mnogości obrazów i ich fragmentów, 
to, co rozpoznawalne, nowe, jakoś intrygujące lub irytujące, i dołożyć do wspólnego patchworku w 
dowolnym miejscu.
 I tak tworzyła się nowa mapa, która stała się nawet więcej niż kolażem – jakimś zadziwiającym 
palimpsestem, gdzie jeden poziom nakładał się na drugi, a plany wzajemnie się przenikały. 
 W tle grał akordeon, dźwięczał tamburyn i tętniła opowieść o tramwajach. W subtelnej narracji 
okraszonej slajdami wywołani zostali prascy rzemieślnicy i nagle okazało się, że jeden z nich przyszedł 
na „Śniadanie “. Wśród gości krążył komiks i stało się jasne, że każdy, bez względu na wiek, nosi w sobie 
marzenie o przygodzie niczym z Batmana. 
 Odzywały się różne głosy – tak różne, że polifonia ta wcześniej wydałaby mi się pewnie nie 
do pomyślenia. Coś było w powietrzu. Jakby rzeczywiście doszło do realnego spotkania. Jakby to, co 
tak odmienne i wielorakie, weszło w dialog. I wcale nie stopiło się w jednolitość. Raczej na chwilę 
zaistniało w spięciu elektrycznym. Ale dzięki temu mieliśmy energię i błysk. A przecież cudowność 
rodzi się w zderzeniach.

- Dorota Piwowarska
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Praskie podwórka
Niesamowita kompozycja kolorów i faktur stworzona przez przypadek i czas oraz 
historię i ludzi. Połączenie surrealnego kicz, piękna i melancholijnej szarości. Znaki 
duchowości ludowej z plastiku i kolorowych szkieł, otoczone wspaniałymi, starymi, 
szlachetnymi, dumnymi drzewami. Słowem: kwintesencja Warszawy wraz z jej 
wszystkimi sprzecznościami i różnorodnością.

- Agata

Praga courtyards
The incredible composition of colours and textures created by chance and time, 
history and people. The connection of surreal kitch, beauty and melancholic 
greyness. Tokens of spirituality made of plastic and coloured glass surounded 
by wonderful noble trees. Shortly - the quintessence of Warsaw with all its 
contradictions and diversity.

- Agata
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I’ve lived here for more than 50 years now, and the chapel has always been here. The lady 
who lives upstairs looks after it. And we all guard the place, tide away, take care, for nobody 
knows, what the kids would do. We buy candles, burn them. But we don’t gather to pray – 
everyone does it by themselves. 

Bardzo długo tu jest ta kapliczka, ja mieszkam ponad pięćdziesiąt lat i ta kapliczka też pewnie 
jest ponad pięćdziesiąt. Była tu już jak ja zamieszkałam. Zajmuje się nią taka pani z góry. No 
przecież pilnujemy tutaj, sprzątamy, staramy się, żeby wszystko dopilnować, bo przecież to 
dzieci, to nie wiadomo, co by zrobiły. Interesujemy się, ta pani sprząta. Kupujemy świeczki, 
palimy, ale razem raczej nie zbieramy się modlić, każdy sam. 
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More than fifty years in the same small workshop in Warsaw’s Praga district. “We spend all day everyday 
here, our entire lives”. The cobbler couple from Szewska (Shoemaker) street don’t just work there – this 
is where they live out their lives. 

Warsaw’s craftsmen ply their trade in workshops located in basements and ground floors, 
sometimes tucked away in backyards, or annexes, but invariably in cramped rooms with dim fluorescent 
lighting. Their workshops are packed floor to ceiling with objects in need of attention. Worn out shoes, 
slow watches, old sewing machines. They have been working in the same places for decades. They 
grew up watching their parents, learning the businesses they would one day take over. They love their 
work, they care for the objects they have gathered and the tools they have been using all these years. 
They refer to their trades as “ousted” now that there is no one to pass them on to. “This profession is 
going the way of the dinosaurs”. The air has a whiff of longevity tinged with decadence and nostalgia 
for bygone days.

These craftsmen have their hidden talents and passions. The shoemaker has a penchant for 
fine dining, the watch-maker is into photography, and the exceptionally good-natured furrier was 
nicknamed Dymsza, after the famous pre-war Polish comedian, during his stint in the army. But these 
people are most of all guardians of special and secret skills which will be irretrievably lost once they are 
gone. That “Shoemaking takes two”, that “Fur is sewn with an overcast stitch”, that “Clocks have a life of 
their own. Like people, some run faster, others slower”. 

Because, in the words of Mr Stanisław, the furrier, “These are no ordinary businesses, this is 
an entire culture”. That long ride to the other side of Warsaw in search of someone specialising in old 
washing machines is imperceptibly becoming an existential experience, a journey to a world which has 
long existed, but which may now be reaching its end.

- Weronika Parafianowicz, Asia Zięba
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Ponad pięćdziesiąt lat w tym samym małym pomieszczeniu na warszawskiej Pradze. „Cały dzień tu 
razem siedzimy, całe życie”. Małżeństwo szewców z ulicy Szewskiej w swoim zakładzie nie tylko pracuje 
– oni po prostu spędzają tu życie. 

Rzemieślnicy warszawscy pracują w zakładzikach mieszczących się w suterenach i na 
parterach, czasem w podwórku lub jakiejś przybudówce, w pomieszczeniach ciasnych i oświetlonych 
słabą jarzeniówką. Ich warsztaty są wypełnione po sufity przedmiotami potrzebującymi pomocy. 
Zmęczonymi butami, powolnymi zegarkami, emerytowanymi maszynami do szycia. Pracują w tym 
samym miejscu od kilkudziesięciu lat, wychowywali się podpatrując pracę rodziców, uczyli się od 
nich zawodu, przejęli zakłady. Kochają swoją pracę, mają czułość do zgromadzonych przedmiotów i 
używanych przez lata narzędzi. Dziś nie mają komu przekazać rzemiosła, nazywają je „utrąconym”. „To 
jest ginący zawód, jak dinozaury”. W powietrzu unosi się zapach długowieczności pomieszany z nutą 
dekadencji i nostalgii za minionym.

Rzemieślnicy mają ukryte talenty i pasje. Szewc lubi dobrze zjeść, zegarmistrz w wolnych 
chwilach zajmuje się fotografią, a kuśnierz nazywany w wojsku Dymszą, jest wyjątkowo wesołego 
usposobienia. Ale posiadają też wiedzę tajemną, którą - jeśli odejdą - utracimy bezpowrotnie. Że „musi 
być dwoje w szewstwie”, że „futro szyje się na okrętkę”, że zegary „żyją swoim życiem. Jak ludzie, jedne 
biegną szybciej, inne wolniej”. 

Bo, jak powiedział kuśnierz pan Stanisław, te zakłady „to nie są zwykłe firmy, to przecież cała 
kultura”. Długa jazda na drugi koniec Warszawy, żeby znaleźć fachowca od starej pralki, niepostrzeżenie 
staje się doświadczeniem egzystencjalnym, podróżą do świata długiego trwania, które być może właśnie 
dobiega końca.

- Weronika Parafianowicz, Asia Zięba
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To me, Saska Kępa exists in its odours and is ephemeral and sensuous in essence. I can sense it in my 
memories of walking home from school. In the spring light peeking into the church through dusty 
window panes. In the bookshop window. The tangled streets. We plotted several maps - inspired by 
favourite walking routes, cycling trips, the route to the bus stop and the grocery store. My own personal 
landmarks are my house, the school, friends’ places, the square where the market once stood. But there 
are also other important spots, a little more hazy and hard to describe. Stone walls, benches, swings, 
pavements, the stairs at the back of the school playground and the florist in the barrack-like building. 
These things can make me shudder. Somewhere inside of me, I feel an aching nostalgia. 
 This project of ours managed to answer another of my questions. We set up a table next 
to a bus stop in Francuska street - the same stop I go to catch the bus everyday - right next to my 
favourite bookshop. We were supposed to design a Saska Kępa T-shirt, a tourist souvenir, a sort of local 
keepsake. The design was to be a joint effort of many people with passers-by each contributing a tiny 
component. 
 What springs to mind when you think of Saska Kępa? Which spot, which object could 
epitomise it? We were asking for very little and yet at the same time we were demanding a lot. We 
asked people to draw a simple sign. We asked them to share their personal experiences with us. We 
were looking for uncovered secrets, for miracles. People drew all sorts of different things. We got wine 
for Agnieszka Osiecka, elder, embassies, a kebab from the nearby “Efes” bar and French fries from 
“Renesans” bistro. People sketched a primary school teacher, the “Maska” cafe and a policeman. Old 
houses, greenery, nuts and Skaryszewski park, were also in the mix somewhere. These meetings were 
extraordinary. We often found ourselves drawn into long conversations, and regaled with stories and 
priceless recollections of days gone by. 

- Dorota Piwowarska
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Dla mnie Kępa istnieje w zapachach. W czymś zmysłowym i nieuchwytnym, w pamięci powrotów 
ze szkoły. W wiosennym świetle wpadającym przez przykurzone okna kościoła, w witrynie księgarni, 
w splątanych uliczkach. Map jest kilka – wyznaczają je trasy ulubionych spacerów i jazdy rowerem, 
droga na przystanki i do najczęściej odwiedzanych sklepów. Punkty orientacyjne to dom, szkoła, 
domy przyjaciół, plac po dawnym bazarku... Ale i inne, mniej zrozumiałe i zupełnie niewytłumaczalne: 
murki, ławki, huśtawki, chodniki. Schodki za szkolnym boiskiem i kwiaciarnia w baraku. To one, choć 
tak zwyczajne, powodują jakieś niezwykłe uczucie drżenia, gdzieś wewnątrz – przyjemne, budzące 
nostalgię. 
 Druga odpowiedź przyszła w terenie.  Postawiliśmy stolik obok przystanku na Francuskiej – 
tego samego, na którym niemal codziennie wyczekuję autobusu, obok ulubionej wystawy z książkami. 
Mieliśmy zrobić projekt t-shirtu Saskiej Kępy – gadżetu turystycznego, atrakcji miejsca. Ten projekt 
miał mieć zbiorowe autorstwo, złożyć się z małych rysuneczków zrobionych przez przechodniów.
 Co się kojarzy z Kępą? Jaka rzecz, jakie miejsce, jaki symbol? Prosiliśmy o niewiele i 
ogromnie dużo zarazem. O to, by narysować prosty znaczek. O to, by podzielić się swoim osobistym 
doświadczeniem. By zdradzić, ujawnić cud. Pojawiło się wino dla Agnieszki Osieckiej, bez, ambasady, 
kebab z „Efezu” i frytki z „Renesansu”. Nauczyciel z podstawówki, kawiarnia „Maska” i znajomy policjant. 
Kamieniczki, zieleń, orzechy i Park Skaryszewski. Te spotkania były niezwykłe, często przeradzały się 
w długie rozmowy, w opowieści, bezcenne zupełnie refleksje.  

- Dorota Piwowarska
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Skaryszewski Park
A landscape park designed in a very interesting way, in my opinion the most beautiful park in 
Warsaw. Vast and each path leads to a new, different scenery.

- Anna 

Park Skaryszewski
Ciekawie zaprojektowany park krajobrazowy, a dla mnie - po prostu najpiękniejszy park w 
Warszawie! Rozległy, a zza każdej ścieżki wyłania się nowy, inny pejzaż.

- Anna
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Saska Kępa
Saska Kępa is an enclave of calm and greenery only as much as 3 kms from the city center. 
It’s close to Vistula river, to swimming pools, Stadium, Skaryszewski Park. Tranquil and 
picturesque little streets, the best doner kebab in Warsaw. It’s like a family treasure: my 
dad lived there, my grandma still looks outside her window and I spent there most of my 
childhood.

- Radek 

Saska Kępa
Saska Kępa to enklawa spokoju i zieleni zaledwie 3 km od centrum miasta. Blisko nad Wisłę, 
na baseny, tuż obok stadion, Park Skaryszewski. Zaciszne i urocze uliczki, najlepszy kebab 
w Warszawie. To w końcu jakby rodzinna pamiątka. Mieszkał tam tata, babcia wciąż wygląda 
przez okno, a ja spędziłem tam większość dzieciństwa.

- Radek

Skaryszewski Park
Greenery and squirrels, 
misianka cake shop, Wedel 
factory that smells like 
chocolate.

- Anna

Park Skaryszewski
Zieleń i wiewiórki, misianka, 
pachnący Wedel.

- Anna

Kozlowski Brothers’ Beach. Saska Kępa, 1936
Plaża Braci Kozłowskich, Saska Kępa, 1936

1926

WondersOfWarsaw_outlines.indd   94 26/3/08   06:39:14



They say the world is shrinking. Board an aeroplane in any large city. The images viewed in those final 
moments before departure are always the same – rows of steel barriers, terminals, planes of glass, exotic 
names flashing through displays – all this has been within reach ever since the dream of flying became 
a reality. Open spaces of airfields and runways, wind and tarmac. Barely moments later – forget about 
hours of discomfort, sleepless nights and monotonous views through the window – you can find 
yourself in a parallel space, as if time had stopped. Even when you find yourself at the other end of the 
world, the similarities are striking. As if nothing had changed.
 Travelling on the Warsaw Underground is a similar experience. The metro whisks people away 
from the city centre to the “Deep South”, to a part of the city which has always appeared distant and 
foreign to residents of other areas. At once fascinating and a little dangerous – a labyrinth in which 
seemingly identical streets, stairs, parks, walkways and blocks of flats lure you into a great game of 
discovery. 
 Comparing the Underground with an aeroplane really has led me to think of Ursynów as a 
game. Whenever I leave the airport of a city I am visiting for the first time, I am never quite sure what to 
expect, what surprises the place has in store, what I shall see… This is a period of uncertainty, but also 
one in which the imagination is running at fever pitch. When exiting the Underground, I sometimes 
feel like a child without parents, a tourist without a map. There are not enough landmarks to help me 
orient myself. The same rounded benches, a multitude of arrows which do not always make it easier to 
find your way around. I never know which direction I should be heading in, what I am going to find at 
the top, what I can expect at the end of the stairs.
 With this experience fresh in my mind, I decided to concoct a board game with some of the 
other participants from the Ursynów brainteaser workshops. The board depicts the Underground line 
as seen between the station exits. Riddles are introduced by photographs. Captured details, a view from 
the stairs, an image seen by a person exiting the station. A collective challenge for Warsaw Breakfast 
guests is to guess where the picture was taken. If one of the many answers shouted out is correct, we 
move on to the next guessing area. And so on and so forth until we reach the end of the line – just like 
the Underground.
 I served as a guinea pig while the pictures were being taken. As a newcomer to the city, I was 
looking for interesting shots and distinctive contrasts with a focus on personal discoveries. Workshop 
participants – experts on this neighbourhood – pointed out their favourite spots, streets, associations, 
and places which held important memories for them. Some of these are featured on the board. Others 
were assembled to make a huge map – an image of alternative topography, a plan of magical, strange 
and special places. A vision of a city district in which I feel like a tourist, a guest, at times an intruder, 
but most of all someone who has been pulled into exotic and fascinating meanderings. My younger 
and better oriented associates serve as guides of sorts in this rabbit warren. This combination of two 
perspectives, two ways of perceiving space, turned out to be most interesting.
 Yet this was not the only clash of viewpoints during the course of this Breakfast. The view 
from above was also added to the mix. Marek Budzyński, the architect who drew up the plans for 
the district, gave us this angle. His story was an extraordinary blend of historical, anthropological and 
technical components which came together in a narrative that not only described the possibilities of 
shaping urban space, but most importantly delved into its philosophy. We had a feeling of being given 
a unique opportunity to participate in a replay of the process of imagining and creating a living part of 
the city, built on the pulsating foundation of a clear and brilliant idea. Hopefully, Ursynów has become 
a little less remote after these meetings, even without an extra Underground line.

- Dorota Piwowarska
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Test drilling for Warsaw metro, 1939
Wiercenie gruntu pod budowę metra w Warszawie, 1939
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Mówią, że świat się kurczy. Wsiadasz do samolotu na lotnisku wielkiego miasta. Pejzaż, na chwilę 
przed podróżą, zawsze taki sam – rzędy metalowych bramek, hale terminali, szklane szyby, migające 
na ekranach egzotyczne nazwy – wszystkie w zasięgu ręki, odkąd marzenie o lataniu spełniło się dla 
człowieka. Otwarte przestrzenie płyt lotniska i pasów startowych, wiatr i beton. I zaledwie chwilę 
później – bez godzin niewygody i nieprzespanych nocy, bez monotonnych widoków za oknem, bez 
piasku pod powiekami – jesteś w analogicznej przestrzeni, jakby czas się zatrzymał. Choćby był to 
drugi koniec świata, podobieństwo okazuje się zaskakujące. Jakby nic się nie zmieniło.
 Podobne odczucie towarzyszyć może komuś, kto podróżuje warszawskim metrem. Zabiera 
ono pasażerów daleko na południe od centrum, do dzielnicy, która mieszkańcom innych rejonów miasta 
zawsze wydawała się odległa i obca. Nieco niebezpieczna i zarazem fascynująca – jak labirynt, gdzie 
ulice, schody, parki, chodniki i bloki, pozornie tak identyczne, wciągają w wielką grę odkrywania.
 Porównanie metra i samolotu pozwoliło mi pomyśleć o Ursynowie właśnie jak o grze. Gdy 
wysiadam na lotnisku miasta, w którym jestem po raz pierwszy, nigdy nie wiem, co będzie dalej, czym 
to miejsce mnie zaskoczy lub zdziwi, co zobaczę... To moment niepewności, ale też chwila, w której 
wyobraźnia pracuje z niebywałą intensywnością.
 Wychodząc z metra czuję się czasami jak dziecko bez rodziców, turysta bez mapy. Punktów, 
które miałyby pomóc mej orientacji jest zbyt mało. Takie same obłe ławki, ściany wszystkie łudząco 
podobne, mnogość strzałek, które nie zawsze ułatwiają wybór. Nigdy nie wiem, w którą stronę 
powinnam pójść, co zastanę na górze, co będzie na końcu schodów.
 Mając świeżo w pamięci to doświadczenie, postanowiłam stworzyć wraz z uczestnikami 
ursynowskich warsztatów łamigłówkę. Plansza skoncentrowana wokół linii metra, rozpięta między 
wyjściami kolejnych stacji. Zdjęcia zapowiadające zagadki. Uchwycone detale, widok ze schodów, 
kadr, który staje przed oczami tego, kto wychodzi z podziemi. Wspólne zadanie dla gości „Śniadania 
warszawskiego“ – zgadnąć, skąd pochodzi zdjęcie. Bardzo prosta zasada: gdy odpowiedź wydobyta z 
rejwachu przekrzykujących się głosów jest trafiona, wspólny pionek przesuwa się na kolejny obszar 
zgadywania. I tak aż do końca trasy – jak w metrze.
 Tak naprawdę, podczas robienia zdjęć byłam pewnego rodzaju królikiem doświadczalnym. 
Jako przybysz z zewnątrz szukałam ciekawych widoków, charakterystycznych kontrastów, byłam 
wyczulona na osobiste odkrycia. Uczestnicy warsztatów – eksperci od tej przestrzeni – wskazali swoje 
ulubione punkty, ulice, miejsca ważne dla ich wspomnień, rejony podlegające skojarzeniom. Niektóre 
znalazły się na planszy. Pozostałe stworzyły wielka mapę – obraz alternatywnej topografii, plan miejsc 
magicznych, dziwnych i specjalnych. Wizję dzielnicy, w której ja czuję się jak turysta, gość, czasem 
intruz, przede wszystkim zaś ktoś, kto wciągnięty został w egzotyczne, a zarazem fascynujące meandry. 
W tym labiryncie moi młodsi współpracownicy, lepiej zorientowani, byli jednocześnie kimś w rodzaju 
przewodników. Ta kombinacja dwóch perspektyw, dwóch sposobów postrzegania przestrzeni okazała 
się najbardziej interesująca.
 A przecież nie było to jedyne zderzenie punktów widzenia na tym „Śniadaniu“. Drugie 
pozwalało zaistnieć wspólnie nie tylko spojrzeniom przybysza i mieszkańca, ale także widokowi z góry, 
chciałoby się powiedzieć – z lotu ptaka. Tę optykę wprowadził Marek Budzyński, architekt i projektant 
dzielnicy. Jego opowieść okazała się niezwykłą mieszanką historycznych, antropologicznych i 
technicznych składników, które stworzyły narrację nie tylko o możliwościach kształtowania przestrzeni, 
ale przede wszystkim o jej filozofii. Mieliśmy poczucie, że dana nam jest wyjątkowa szansa wzięcia 
udziału w retrospekcji procesu wyobrażania i tworzenia żyjącej części miasta, u podłoża którego tętni 
wyrazista i olśniewająca idea. Może, choć nie ma przecież dodatkowej linii metra, po tych spotkaniach 
Ursynów stał się trochę bliższy.

- Dorota Piwowarska
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There is a part of Warsaw where the dream of progress and modernity, of flying and transcending 
human limitations, has been woven into the very fabric of the city. The Filters, the Aviator monument 
on Żwirko and Wigura Avenue (named after two of Poland’s pioneering aviators), Narutowicz Square 
– all around you can find traces of admiration for civilisation and the opportunities it has opened up to 
humankind, all the while remaining free of anxiety and the feeling of being hemmed in by glass and steel 
skyscrapers. While roaming around Ochota with our cameras and lists of questions about reminiscences 
and favourite spots, we began to uncover signs and traces of the excitement and hope brought about by 
invention. These began popping up everywhere, baring themselves for fleeting moments in the names 
of streets, places and memories of passers-by. We saw places defined by aviation, aeroplanes and wings, 
others by filters, purified water and Warsaw’s first water reticulation system – places where the forces of 
nature have been tamed and integrated into the city structure. This is precisely my miracle. The miracle 
of buildings, streets and facilities which not only tell the history of the city, but also a story about a 
fascination with the unattainable, about how mankind has been challenging nature and itself.

- Dorota Reksnis

Opening of the Warsaw London air route, Warsaw airport, 1939
Otwarcie trasy lotniczej Warszawa-Londyn na lotnisku Okęcie, 1939

 

 

Jest taka dzielnica Warszawy, gdzie marzenie o postępie i nowoczesności, o lataniu i przekraczaniu 
ludzkich ograniczeń zostało wpisane w tkankę miasta. Filtry, pomnik Lotnika, Żwirki i Wigury, plac 
Narutowicza – wszędzie tutaj odnajdujemy ślady zachwytu nad cywilizacją i możliwościami, jakie 
przynosi, dalekie jeszcze od strachu i poczucia zniewolenia wpisanych w dwudziestopiętrowe wieżowce 
ze szkła i metalu. My, snując się po Ochocie z aparatami fotograficznymi i kartkami papieru, z pytaniem 
o wspomnienie i ulubione miejsce, odkrywaliśmy ślady i tropy tej ekscytacji i nadziei, jakie przyniosły 
ze sobą wynalazki. Ukazywały się, migały, odsłaniały na chwilę w nazwach ulic, miejsc, wspomnieniach 
zaczepianych ludzi. Zobaczyliśmy dzielnicę lotnictwa, samolotów i skrzydeł, filtrów, czystej wody i 
pierwszych w Warszawie rurociągów, gdzie żywioły natury zostały okiełznane, włączone w strukturę 
miasta. I to jest właśnie mój cud. Cud budynków, ulic, urządzeń, w których zapisano nie tylko historię 
miasta, ale także opowieść o fascynacji tym, co przekracza człowieka, o jego wysiłku podejmowanym 
wobec natury i samego siebie.

- Dorota Reksnis
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Waterworks’ buildings – so called Warsaw Filters. 
Warsaw waterworks, even though it was built in 1886, has not just become a museum – 
it still works!

- Włodzimierz 

Kompleks obiektów wodociągu centralnego (tzw. Filtry Warszawskie). 
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Warszawie, chociaż została uruchomiona w 1886 roku, 
nie uległa muzeizacji (działa!).

- Włodzimierz

Street names and street system
Digging street names can be very interesting because most of the streets names are for very 
particular reason that mostly nobody knows. Then looking for former name of this street; 
knowing names of streets that everybody walks but no-one knows their name. Clear system 
of house numbering and places where it doesn’t function for no reason. City spine that is 
clever but sometimes stupid. I think street names and house numbering and whole urban 
system is reflection of Warsaw character.

- Immanuel

Nazwy ulic i system numeracji
Badanie nazw ulic potrafi być niezwykle wciągające, ponieważ wiele z nich nazywa się tak 
a nie inaczej z bardzo specyficznych powodów. Również przeszłe nazwy ulicy potrafią być 
intrygujące z perspektywy czasu. Przejrzysty system numerowania domów oraz miejsca, 
w których on nie funkcjonuje bez jasnego powodu. Taki przebiegły kręgosłup miasta, który 
często jest koszmarnie głupi. Myślę, że zarówno nazwy ulic, jak i system numerowania 
domów silnie oddaje charakter Warszawy.

- Immanuel

WondersOfWarsaw_outlines.indd   100 26/3/08   06:40:51



Praga - Stalowa and Miła Streets [‘Miła’ =  nice] once called ‘Bermuda Triangle’, 
because everything could happen there...
Now it’s a rusty enclave of the ‘real’ old Warsaw - Wiech [Polish satiric writer] would be proud 
of it. In these streets time has slowed down. Still old ladies keep sitting in their windows, 
kids still keep running around the ancient chapels in the courtyards and between the asphalt 
you can clearly see the pavement from before the war. Meetings of the locals regularly take 
place in front of the buildings. And the stunning metal work on the balconies and windows 
overgrown with greenery, empty spaces where the usual folks drink up their usual liquids.
It’s the last breath of the real Praga-not built-up with new housing, not duded-up with the 
hi-fashion-warsaw-people. And almost ‘next door’ at Szwedzka Street you may feel the 
industrial echo of the old days in Pollena factory’s brick walls.

- Julka

Praga - ulice Stalowa i Miła kiedyś nazywane ‘trójkątem bermudzkim’, bo mogło się 
tam wydarzyć wszystko… 
Teraz jest to przykurzona enklawa starej Warszawy - Wiech by się nie powstydził. Czas 
zwolnił na tych ulicach.  Nadal starsze panie przesiadują w oknach, nadal dzieci szaleją na 
podwórkach wokół wiekowych kapliczek, a spod asfaltu wystaje przedwojenny bruk. Zebrania 
mieszkańców kamienicy pod oknami na parterze. Cudowne żeliwne balustrady balkonów i 
okna obrośnięte winem. Niezabudowane placyki, gdzie stali bywalcy obalają to, co należy. 
Ostatni oddech prawdziwej Pragi nie zamurowanej kolorowymi plombami, bez tłoczącej się 
w lokalach młodej warszawki.  A obok, przy Szwedzkiej, industrialny oddech wyburzonych  
ceglanych budynków Polleny - tam głośne echo.

- Julka
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Tender Barbarian café 
and bookstore and Vistula 
river.
Because coffee they serve 
is fucking gorgeous. And 
Vistula flows right next to it.
- Michał

Czuły Barbarzyńca i Wisła
Bo dają tam zajebistą kawę 
a Wisła płynie zaraz obok.
- Michał

Assumptio Beatae Mariae 
Virginis Church in Saska 
Kepa
Simply beautiful, despite the 
horrible add-ons inside… 
just cover your ears if a 
service is under way.

- Lula

Kościół Assumptio Beatae 
Mariae Virginis na Saskiej 
Kępie
Po prostu piękny, z 
wyjątkiem okropnych 
dodatków w środku… 
Trzeba tylko pamiętać, by 
zatykać uszy, kiedy odbywa 
się msza.

- Lula

My girlfriend
Because she’s wonderful.

- Tomasz 

Moja dzieczyzna
Bo jest cudowna.

- Tomasz 

Band ‘I’m Sorry’ from the 
capital
Interesting music and the 
lyrics!

- Anna

Zespół „ Przepraszam“ ze 
stolicy
Ciekawa muzyka i przede 
wszystkim teksty.

- Anna

The Park of Soviet 
Soldiers
The legend of many 
childhoods, the trees 
designed to climb on and fat 
squirrels, first truancy, first 
beers and broken hearts, 
and all of it under a tender 
eye of the soviet warriors 
with rifles guarding our 
secrets.

- Weronika

Park Żołnierzy Radzieckich
Legenda niejednego 
dzieciństwa, wspinaczkowe 
drzewa i utuczone wiewiórki, 
potem wagary, pierwsze 
piwa i złamane serca, 
a wszystko pod czułym 
okiem sowieckich wojaków 
strzegących z karabinami 
naszych sekretów.

- Weronika

Pooh Bear
Because this is where the 
fun is.

- Sanora
Puchatek
Bo tam się fajnie bawi.

- Sanora

Dluga Street
Just walk there…

- Marcin S 

Ulica Długa
Po prostu należy się 
przejść…

- Marcin S
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The Palace of Culture and Science
It is beautiful. Strange. It completely does not fit but has 
been here since ever. It is simultaneously alien and familiar. 
Its value is reduced because of many same buildings in the 
east, but in Warsaw it is on its own. The souvenir from the 
sad past, the one the workmen paid dearly for. The witness 
of all the events and changes… unalterable. Always the 
same. Impudently keeping its head in the clouds.

- Hania

Pałac Kultury i Nauki
Jest piękny. Dziwny. Wyjątkowo nie pasuje ale jest od 
zawsze. Jednocześnie swojski i wyobcowany. Jego wartość 
obniżają dziesiątki identycznych budowli na wschodzie, ale 
w Warszawie jest tylko jeden. Pamiątka smutnej przeszłości, 
okupiona krwią robotników. Świadek wszystkich wydarzeń, 
zmian… niezmienny. Zawsze taki sam. Bezczelnie 
trzymający głowę w chmurach. 

- Hania

The Palace of Culture 
and Science
It’s overpowering.

- Maria 
PKiN 
Jest obezwładniający.

- Maria 

PKiN (Palace of Culture), 
ogrody BUW (University 
Library gardens), Góra 
Gnojna (shit mountain)
One can look down on the 
city from all of these places.

Ze wszystkich tych miejsc 
można patrzeć na miasto z 
góry.

- Ola

The nest of a peregrine 
falcon on the Palace of 
Culture
Why: Because it is a 
worldwide sensation.

- Klucznik
Gniazdo sokoła 
wędrownego na Pałacu 
Kultury 
Dlaczego: Ponieważ to 
sensacja na światową skalę.

- Klucznik

Kinoteka cinema in Palace 
of Culture and Science
One of the few atmospheric 
cinemas with interesting 
repertoire

- Witold

Kinoteka w PKiN
Jedno z niewielu kin z 
klimatem i ciekawym 
repertuarem.

- Witold
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Hair-dressing Salon
Because I am a hairdresser, 
it is my passion and 
something the most 
wonderful that I do. My work, 
my contented clients and 
salon are my life. That is why 
my work and place of my 
work I can call the Wonder 
of Warsaw.

- Kamila

Salon Fryzjerski
Ponieważ jestem fryzjerką, 
jest to moja pasja i coś 
najcudowniejszego, co 
robię. Żyję moją pracą, 
zadowolonymi klientkami 
i salonem. Dlatego moja 
praca i miejsce pracy mogę 
uznać za jeden z cudów 
Warszawy.

- Kamila

Natolin
1. Because I live there   
2. Because I don‘t want to 
live anywhere else.

- Grzesiek

Natolin
1. Bo tam mieszkam   
2. Bo nie chcę mieszkać 
nigdzie indziej.

- Grzesiek
Central bus station and the view of street near it
It was the first place I saw when I arrived at the city. It was early in the morning, actually late 
night when we arrived and the sun was just rising. Misty unknown place with people arriving 
and departing made strong impression on me. It was just an uneasy place to pass and not 
to stay long and at the same time it was ‘the gate’ to the city. Maybe that strange mix of 
people and early morning light and my state of mind after the night spent on bus without any 
sleep it look to me that it was strange place where unexpected and mysterious things could 
happen. But I guess it was because that was the first visit in Poland, and the first time is most 
impressive in everything.

- Tomas

Dworzec autobusowy i widok na ulicę obok
To było pierwsze miejsce, które zobaczyłem w tym mieście. Było wcześnie rano, właściwie 
wciąż późno w nocy, kiedy przyjechaliśmy, i słońce właśnie zaczynało wschodzić. Zamglone, 
nieznane miejsce pełne ludzi przyjeżdżających i wyjeżdżających zrobiło na mnie ogromne 
wrażenie. To miejsce przejściowe, w którym nikt się na dłużej nie zatrzymuje, i jednocześnie 
„brama“ do miasta. Prawdopodobnie zderzenie liczby ludzi, porannego światła i stanu mojego 
ciała po bezsennej nocy w autokarze spowodowały, że dworzec wydał mi się miejscem, gdzie 
tajemnicze i niespodziewane rzeczy mogą się zdarzyć. Możliwe też, że miejsce to utkwiło mi 
w pamięci, bo była to pierwsza wizyta w Polsce, a wszystko, co pierwsze, wywołuje większe 
wrażenie.

- Tomas

Jerusalem Avenue, 1931 
Al. Jerozolimskie, 1931
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EC Siekierki (power plant)
When I first came there I couldn’t help but think “What a disaster”. Now I can’t imagine living 
without a power plant outside my window. During the day, EC Siekierki looks like Lego bricks 
set up by some giant child. In the night, especially at dawn, it looks like a science-fiction film 
scenography. PS. And one can always see its chimneys in all parts of the city so there is no 
problem getting back homeJ

- Sławek 
EC Siekierki 
Kiedy pojawiłem się tu po raz pierwszy, pomyślałem sobie „co za paskudztwo”. Dziś nie 
wyobrażam sobie życia bez elektrowni za oknem. EC Siekierki w dzień wygląda jak klocki 
Lego zostawione przez jakieś dziecko-olbrzyma. W nocy, szczególnie o wschodzie słońca 
wygląda jak scenografia filmu science-fiction. PS: poza tym jej kominy widać w całym mieście 
i zawsze wiadomo którędy do domu:)

- Sławek
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Church of Order of the Holy Sacrament (Saint Kazimierz), New Town’s Market.
Empty market. Wind blows. You walk. Space. You approach the white fasade of the church. 
Heavy wooden door. You grasp brass knob. You open. You walk in. The smell. Incense. You 
open another door. You sit down on an empty bench in an empty church. 5 pm Silence. You 
look at the great, black, wrought iron bars reaching up to the ceiling. You look ahead. Space. 
You can feel yearning trying to break through the walls, the bars, the habit. You listen. You sit. 
You think. You stand up. Time to go back to classes. Regular singing of sister Sacraments is 
like measuring Warsaw time – whatever you do at 5 pm, they are there, singing!

- Maciek

Kościół Sakramentek (św. Kazimierza), Rynek Nowego Miasta
Pusty rynek. Wieje wiatr. Idziesz. Przestrzeń. Zbliżasz się do białej fasady kościoła. 
Ciężkie, drewniane drzwi. Chwytasz mosiężną klamkę. Otwierasz. Wchodzisz. Zapach. 
Kadzidło. Otwierasz kolejne drzwi. Siadasz w pustej ławie w pustym kościele. Godz. 17.00 
Cisza. Patrzysz na wielką, żelazną, czarną, kutą kratę sięgającą pod sklepienie. Kogo tam 
trzymają? I nagle słyszysz. Rozumiesz. Nieskazitelny śpiew. Sakramentki. Patrzysz ponad 
siebie. Przestrzeń. Czujesz tęsknotę próbującą przebić się przez mury, przez kratę, przez 
habit. Słuchasz. Siedzisz. Myślisz. Wstajesz. Trzeba wracać na zajęcia. Regularny śpiew 
sakramentek jest jak odmierzanie warszawskiego czasu - cokolwiek robisz o 17.00 one tam 
śpiewają!

- Maciek
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New Town’s market square 
in early morning
Then there are only bears.

- Andrzej

Rynek Nowego Miasta 
rankiem
Są tam tylko niedźwiedzie 
wtedy.

- Andrzej

Streets of Śródmieście: 
Agrykola, Bagatela, 
Mokotowska
Bagatela street (Bagatela 
means = Trifle). It is enough 
to imagine it. And you 
immediately know why.

- Mariusz 

Ulice Śródmieścia: 
Agrykola, Bagatela, 
Mokotowska
Dlaczego: Bagatela. 
Wystarczy ją zobaczyć 
w myślach. I już wiadomo.

- Mariusz

Pole Mokotowskie Park
Because it is the biggest park in Warsaw, the feeling of being outside the town, pub marylin 
and other places.

- Maciek 

Park Pole Mokotowskie
Za bycie największym parkiem w Warszawie,uczucie pobytu poza miastem, marylin i inne 
zakątki.

- Maciek

Old Town/New Town 
Market 
Artistic-nostalgic 
atmosphere. And nice 
memories, too! 

- Michał

Starówka/Rynek Nowego 
Miasta  
Klimat artystyczno-
nostalgiczny;) A także miłe 
wspomnienia. 

- Michał
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Small cafes
Because one can “discover” 
them, get to know their 
owners, meet common 
friends, pop in for a moment, 
read a newspaper in peace 
or just talk, because one 
can be sure they are always 
there and serve the same 
coffee or tea and just the 
kind of cake I like and that 
there’s always the owner 
who knows that this is just 
this kind of cake. 

- Jerzy 

Małe kawiarenki
Dlatego, że można je 
„odkrywać“, poznawać 
właścicieli, znajdować 
wspólnych znajomych, 
wpaść na chwilę, spokojnie 
przeczytać gazetę lub 
porozmawiać, wiedzieć, 
że one tam zawsze są i 
mają taką samą kawę lub 
herbatę i ciastko, które lubię 
i właściciela lub właścicielkę, 
którzy wiedzą, że właśnie to 
ciastko lubię.

- Jerzy

Baj theater building at 28 
Jagiellonska Street
One of the very few relics 
of the Jewish Warsaw, with 
decorative and exotic as for 
this area architecture.

- Anna

Budynek teatru Baj, 
Jagiellońska 28
Jeden z nielicznych 
zabytków żydowskiej 
Warszawy, o dekoracyjnej i 
egzotycznej w tym miejscu 
architekturze.

- Anna
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Under “Gigants” Tenement
Because it unites people.  
Because it’s pretty. Because 
I live there. Because. 

- Anonymous

Kamienica pod Gigantami
Bo jednoczy ludzi. Bo jest 
ładna. Bo tam mieszkam. Bo 
tak.

- Anonimowy

Doner kebab and cheap 
Asian food on every street 
in Warsaw
Because there’s a lot of it, 
it’s good and cheap.

- Artur

Kebab i tanie azjatyckie 
jedzenie na każdej ulicy w 
Warszawie
Ponieważ jest go dużo, jest 
dobre i tanie.

- Artur

Botanic gardens
This is where I experienced 
the first most beautiful 
moments of my life.

- Magda

Ogród botaniczny
Tam przeżyłam pierwsze 
najpiękniejsze chwile mojego 
życia.

- Magda

Jerzy Skrzypczak
Warsaw architect

- Monika

Jerzy Skrzypczak 
Architekt związany z 
Warszawą

- Monika
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Palm tree at Charles de Gaulle’s roundabout
It adds a bit of exoticism to our Slavic city. What a pleasure to look at it on a clouded, cold 
day and dream.

- Renata
Palma na rondzie Charles de Gaulle’a 
Dodaje odrobinę egzotyki do naszego słowiańskiego miasta. W pochmurny, chłodny dzień aż 
miło na nią popatrzeć i pomarzyć.

- Renata
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This publication was prepared in the framework of ANIMATOR project funded with support from the European 
Commission (Leonardo da Vinci Programme). This publication reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Niniejsza książka została przygotowana w ramach projektu ANIMATOR przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
(Program Leonardo da Vinci). Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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