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OD AUTORÓW 
„WODEWILU WARSZAWSKIEGO" 

Zaproszeni przez Dyrekcję teatrów szcze
cińskich do napisania kilku slów na temat „ W o
dewilu warszawskiego" poczuliśmy się trochę w 
roli ojców, którym dzieci już podorastaly, zaję
ly stanowiska w spoleczeństwie i żyją wlas7J-ym 
życiem, chociaż nie zerwaly więzów z 03cami. 

Jednym z naszych najukochańszych dzieci 
jest wlaśnie „Wodewil warszawski". Przyszedl 
on na świat w 1950 roku, w okresie budowania 

· pierwszych wielkich inwestycji Stoli'.:y: Marien
-sztatu i Trasy W-Z. 

Mlodzież przyjmuje dzisiej.szy wygląd i pię
lf,no Warszawy jako coś istniejącego od dawna, 
ale przecież miasto, dla któręgo budowniczych 
pisaliśmy tę sztukę - wlaściwie nie istnialo. 
Wylanialy się pierwsze ksztalty, skromne jesz
cze wówczas, Stolicy, która dzisiaj, po. blisko 
25 latach, jaśnieje pelnym blaskiem i krasą. 

W czasie pisania „ Wodewilu" byliśmy w 
ciąglym kontakcie z warszawskimi murarzami 

·i inżynierami, podpatrywaliśmy ich. pracę, zapi
sywaliśmy fachowe wyrażenia. Inżynier Karpo
wicz, glówny bohater „ Wodewilu" - to postać 
autentyczna, jeden z budowniczych Mura-ry,owa. 
Jego perypetie sceniczne są - oczyw~scie -
wymyślone, ale nazwisko pozostaje w pamięci 

widzów. 
Widownia podczas próby :generalnej byla 

· . obsadzona przez warszawskich murarzy_. Bacz
nie śledzili przebieg akcji, ale glówna ich uwa
ga skupiala się na bohaterach sztuki - mura
rzach. Chcieli sprawdzić, czy wszystkie ruchy 
i gesty aktorów są zgodne z ich ruchami przy 
pracy, czy akcentowanie fachowych terminów 



jest wlaściwe itp. Mieli drobne zastrzeżenia 

i uwagi, które uwzględniliśmy natychmiast. 
„ Wodewil" zys kal sobie ogromne powodze

nie u publiczności. W macierzystym teatrze gra
liśmy go przeszlo 300 razy, tyleż, a może i wię
cej gral go teatr wroclawski, a potem Kraków, 
Katowice, Poznań i Szczecin, w którym znów 
będziemy mieli okazję i przyjemność go obej
rzeć. 

Jest wielką radością dla autorów fakt, że 
ich sztuka znajduje oddźwięk w spoleczeństwie. 
Dla nas radość ta by la znacznie większa - „ W o
dewil" bowiem wywolal najszlachetniejsze uczu
cia u widzów: milość do Stolicy, milość do kra
ju, bo tak chyba trzeba rozumieć sens tej sztu
ki. 

Bohaterski zryw calego spoleczeństwa, ucze
stniczącego w odbudowie Warszawy, byl nie 
tylko efektywnym wkladem w szybkie tempo 
tej odbudowy, stal się symbolem milości do ca
lej, powstającej z gruzów Ojczyzny. 

Po blisko ćwierćwieczu powracamy do tej 
sztuki. Musimy się przyznać do obaw, jakie 
mieliśmy przy podjęciu tej decyzji. Czy pro
blem nie ulegl przedawnieniu, czy nie zwie
trzal, czy sprawa tak oczywista jak praca dla 
miasta, w którym spędziliśmy cale życie, nie 
jest tematem marginesowym? ... 

Okazalo się, że nie. „Wodewil warszawski" 
cieszy się nie mniejszym powodzeniem niż 24 
lata temu. 

Gdzie leży tajemnica? Obserwujemy bacz
nie reakcję widowni. Starsi wzruszają się, przy
pomina się im czas ich mlodości, ich bohater
skiego zrywu, którego wyniki oglądają po 25 la
tach na wlasne oczy. 

Dla mlodzieży, tlumnie uczęszczającej do 
„Syreny", jest to jakby warszawska „love sto· 

ry", a że przy okazji zobaczą jak ich ojcowie 
wznosili pierwsze zręby miasta - wyjdzie im 
to tylko na zdrowie. 

Prosimy wybaczyć nam trochę patetyczny 
ton tych impresji na temat „ Wodewilu" - trud
no jednak opędzić się od takich myśli, chodząc 
ulicami naszej pięknej Stolicy. 

Publiczności szczecińskiej życzymy milych 
wzruszeń na spektaklu. 

ZDZISŁAW GO ZDA W A, 
WACŁAW STĘPIEŃ 



Wasz ojciec, kochani, kochani, 
Nie uchodził w technice za speca, 
Kładł cegły własnymi rękami 
I na własnych dźwigał je plecach. 
Ej, natrudził się, biedak niemało 

' ' Ej, poświęcał swe siły i szczęście, 
By się lepiej w przyszłości mieszkało 
Jego synom i córkom w tym mieście . 

-------
-~-~~------~--_____________ ___....~ 

BUDUJEMY SZYBCIEJ 
DZIĘKI PREFABRYKACJI 

„Prefabrykacja" - nowe słowo, nieznane 
może jeszcze szerokiemu ogółowi czytelników, 
znaczy po prostu tyle, co uprzemysłowienie 

budownictwa. Przy szybkim tempie pracy, bę
dącym koniecznością współczesnej doby, w któ
rej dotkliwie daje się we znaki głód mieszkanio
wy - nie do pomyślenia jest wykonanie wszy
stkich elementów składowych dopiero w trakcie 
wznoszenia nowego gmachu. Należy je mieć 
przygotowane uprzednio. Zaoszczędzanie w ten 
sposób czasu jest właśnie jedną z przyczyn 
prefabrykacji, to konieczność wykorzystania 
gruzu, zalegającego Warszawę w olbrzymiej 
ilości. ( ... ) Do budowy gmachu Min. Przemysłu 
i Handlu użyto gruzu znajdującego się na 
pl. 3-ch Krzyży, przerabianego na pustaki, wy
pełnione zasypą jednofrakcjowego betonu gru
zowego (piasek gruboziarnisty). ( ... ) Powszech
nie wiadomo, że do wykonania w rekordowym 
tempie domów na osiedlu Mariensztackim przy
czyniło się, oprócz współzawodnictwa pracy, 
zastosowanie gotowych elementów stropowych 
prefabrykowanych z gruzu, których powierzch
nia równała się rozmiarom 12 cegieł. 

Stolica 9.1.1949 r. 
nr. 2/113 

~------------11..-~-
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FRAGMENT !':OWEJ. PIĘKNEJ WARSZAWY 
KOLONIE MARIENSZTAT 

NA UKOŃCZENIU 

Budowę osiedla mariensztackiego, przezna
czonego dla ludności zamieszkałej w domach 
położonych na terenie trasy W-Z i z tego po
wodu skazanych na rozbiórkę, rozpoczęto w 
czerwcu r. 1948, a już w końcu września tego 
samego roku pierwsze mieszkania zostały odda
ne do użytku przesiedlonym lokatorom. Nowo
czesne domy wyrastały na ruinach kamieniczek 
lub na miejscach uprzednio niezabudowanych, 
kolejnymi seriami według projektu pracowni 
trasy W-Z. ( ... ) Błyskawiczne tempo powstawa
nia osiedla mariensztackiego oraz szybkie jego 
zaludnienie, umożliwione są w równej mierze, 
dzięki wysiłkom ludzkim, jak i zastosowaniu 
ostatnich udoskonaleń i zdobyczy techniki. Re
kordowy czyn załogi murarskiej - wystawie
nie w ciągu 19 dni domu przy ul. Mariensztat 
19, dla uczczenia zjednoczenia partii- jest naj
lepszym dowodem tego, co może dokonać facho
wość, połączona z entuzjazmem pracy. 

Stolica 30.1.1949 
nr. 5/116 

Małe mieszkanko na Mariensztacie 
To nasze szczęście, to nasze sny, 
Małe mieszkanko na Mariensztacie, 
A w tym mieszkanku naprawdę my! 

I już w nim tapczan i radio „Tesla", 
Biurko, firanki, fotele dwa, 
I jakiś kredens, piec, cztery krzesła , 
Wszystko na raty w PCH! 

Niech będzie jakiś kilim i kwiaty 

na kominku, 
Kupimy jakiś serwis, kupimy jakieś szkło, 
Zegara się nie kupi, bo zegar jest na rynku, 
Ma się rozumieć, akcja „O" ! 

A kiedy nocą księżyc-przyjaciel 
Będzie od Pragi przez Wisłę szedł -
Będziemy z okna na Mariensztacie 
Patrzeć na trasę W-Z. 

------------------~----------. _ __.__~-----------------------------



ROSNĄ MURY MDM 

Największe założenie Planu 6-letniego War
szawy, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, 
zwana powszechnie MDM wyrasta coraz wyżej 
i coraz wyraźniej zarysowują się wśród nikną
cych ruin mury wielkich bloków na przestrzeni 
od ul. Pięknej do pl. Unii Lubelskiej. Na tere
nie tej olbrzymiej budowy, w niczym nie ha
mującej normalnego tętna życia wielkomniej
skiego, ustawione zostały trzy wielkie dźwigi 
budowlane - „stalowe ramiona" - które na 
wysokości czterech i pięciu pięter podają ro
botnikom cale taczki z betonem, wiązki desek 
dla cieśli i zespoły kontajnerów z cegłą. Wspa
niale przedstawia się ta, niestety, zbyt trudna 
do odtworzenia na zdjęciu panorama budowy, 
widoczna z przystanku tramwajowego przy 
zbiegu ul. Pięknej i Marszałkowskiej. Ponad 
tłumem przechodniów przelewających się chod
nikami i przebiegającymi niemal bez przerwy 
tramwajami, autobusami i taksówkami oraz 
niezliczonymi samochodami osobowymi i cię

żarowymi majestatycznie, powoli przesuwają 

się wahadłowym ruchem trzy gigantyczne kra
townice stalowych ramion ruchomych dźwigów, 
przenosząc z placu budowy, oddzielonych od 
ruchu ulicy Marszałkowskiej drewnianymi par
kanami, na wyciągnięte już do czwartego i pią
tego piętra bloki materiały budowlane. 

Stolica 15-30.IV.1951 
nr. 7/222 

I co ty w sobie masz, 
Co ty takiego masz, 
Ze wciąż jesteś nam 
Droższa i bliższa? 
I że przez cały czas 
Ta miłość, co jest w nas, 
Wszystko inne 
O niebo przewyższa? 
I co ty w sobie masz, 
Co ty takiego masz, 
I kto ci dal tę moc 
I to prawo, 
Ze mamy ciebie 
W ciąż we krwi, 
Ze wszystkim dla nas 
Jesteś TY 
Warszawo, Warszawo, 
Warszawo! 

----
-------~----------~----~ 



BUDUJEMY PRAWIE DWA RAZY SZYBCIEJ 

Sukcesy trójek murarskich i współzawo

dnictwa pracy na budowach ilustrują następu
jące cyfry, które otrzymaliśmy z największego 
w Polsce Sląskiego Zjednoczenia PPB. 

Gdy w czerwcu ub. r. jeden murarz PPB 
wykonał przeciętnie 27,5 m. sześć . budowy, to 
w czerwcu br. przeciętnie budował 47 m. sześć. , 

czyli o 70 proc. więcej. Budowę wznoszoną 

przedtem wciągu 5 miesięcy, dziś realizuje się 
w trzy miesiące. 

Życie Warszawy 
2.VIll.1949 r. 



Budujemy nowy dom 
Jeszcze jeden nowy dom 

Naszym przyszlym lepszym dniom, 
Warszawo! 

Każdą pracę z nami mnóż, 
Każdą pracę z nami dziel 
Bo to wspólny jest nasz cel 

Warszawo! 

Od piwnicy aż po dach 
Niech radośnie rośnie gmach 

Naszym snom i twoim snom 
Warszawo! 

Niech się mury pną do góry, 
Kiedy dlonie chętne są, 
Budujemy betonowy nowy dom! 

-- --~ -- -- ---~~-~ 
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