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rozmowa ze Zbigniewem Korpolewskim 

Michał Smołls: Teatr Syrena świętuje 65-lecie swojej działalności w stolicy. Jubileuszową premierą będzie sceniczna 

adaptacja musicalu Hallo Szpicbródka Ludwika Starskiego. Znał Pan autora osobiście ... 

Zbigniew KorpoJewski: Czasami siadyw<ił m pn ,j go" stoliku w hotelu Europejskim. To był tzw. „stolik 

starcóu;". Jeżeli „starzec" w danej chwili nie miał zobowiązań zawoclot ych. pędzał woln,y ·zas w k tlliarn i. 

Kim byli - poza Starskim - ci „starcy"? 

Gwiazdor Teatru yrcna Ludwik Sempoliński , pisan i felieloni. ta Stefan iechecki, Józef !\fołgorzewski (radiow~J 

spiker, którp we wrześniu 1939 roku ogła. zał alarm dla mius!a Warszawy). piosenkarz i CZ!Jslaw Fo , pianista 

i kompozytor Władysfow Szpilman„. Sturski pisał teksty pio enek i inne formµ literackie do kabaretów i fllmów. 

Był kopalnią wiedzy na l mat świata przedwojennego, św i etni e opowiadał ancr1doty, typowe żydow kie szmoncesy. 

P mięt<Jm jeden z nich, doty ZtJł jego samq;o. Przed wojną tarski j echa ł z• woim ojcem z Łodzi do Warszawy. 

Y.,I przedziale sicdz.ial'o raz m z nimi ki lku starozakonnµch, wszpSC!J zajmowali si ę llirnd l<•m \V pewnym momencie 

jeden z nich za pL tał ojca tarskicgo: "A ynek co robi ?"- J ' isze". ,.Jak to pi ;;z ?" „Pi ze". „A z .zego ż~Jj e?" „Z pisania 

żyje" . „z pisania można żyć?" . „T ki to nici.le'·. "To po co on tu jedzie, niech on pi -ze! ". Starski mi prawdę ut rz!Jmywal' 

się z pisania. Po wc1jnie pisal również c.ll i:i Teatru yrena . . le kto tulaj nie pisaL. 

Tak się wszyscy gamęll czy też wszystkich przyjmowano? 

Pisanie dla Teatru. !Jr na oznaczało nobi l itację autor;;. Liczono si ę z nim, ki ·dp próbo ał przedać ~woj tckslf.J gdzie 

indziej. Teatr S!Jrena uchodził za Teatr 1arodo y ~c n komcd iowo-estradoLLJy h. 

Wielu takich scen nie było, zwłaszcza w stolicy. Dlatego „niepoważny" Teatr Syrena nie miał poważnej konkurencji. 

Ona s ię pojawiła dru icj p Iowie lat pięćdzit • iątyc h. W Warszawie przez pewien cz i s tni ał s ena satyrykó -

Teatr Buffo, zalożon!J prz .z Zenona Wikt orczyka; na Ż li borzu dział ł Teatr J{omedia. \ ok rc i . od wilżowpm 

po 19 · roku teatry sat!Jf ków powstauia ly w całej Pol CC': Kraków, atowir: . tódź, Poznań .. . One wiod l·!J krótszy 

lub dłu :i.szy i!:JUml, zależał od t az aulor!:.k ich i ak tor- kich w p ;zr.z óln eh miast eh. T atr Sat r ków w Krakowie 

przC'k ztał ił się w k baret Wa abtuida, a eatr Sat!Jr!Jków w Katowicad1 zamieni I si1; w Kabaret Zadro. Hównolegle 

startował!) wted!J tealq.J stu denckie o zacięci u :;at ry znym: ST w\ arszawie, Bim-Bom w Gdańsku„. 

Jak Teatr Syrena wypadał na tym tle? 

W dalsz m ciągu uchodził w rodzaj lżejszej „akademii li t rat ury". Kitdµ Mari, n Załucki , wakomit!J L!Jryk. zajmującł) 

wysoką pozy ję w kabarcci Wagauunda, do 1,1! propOZ!JCj w półpractl z weną, nie wahał się ani chwil i. Zosta ł 

późni .i wi loletnim współpracownikiem teatru. Jego trkst,l} miały j edną wadę: świ tnie W!Jfl· dałf.1 l !ko w ust h 

autora. Załucki pisał je dlu iebie: lekko s ię jąka I, więc wykorzłJ.llJWar efekt tzw. „ późnioncj puent!)" 



Czy renoma Teatru Syrena była uzasadniona? 

Z mojej ówczesnej perspekl!JW!:J jako młodego czlowieka - ra :zcj nic. Syrena pr zentowała ubogą insccniza j , wręcz 

śmi zną. q<. był to ani kabaret, ani rewia - cena byla 7.byt plytka, żeb!J wybudować na niej schody. Sam nazywałem 

le pn\cdstawienia .,rewietkami". W sklad kierownictwa artystycznego Tea tru S!Jrena wchodzili zwykle jej autorzy 

Prz .dstawicnia ,,sklejali" choreografowie albo sami autOrz!J tek tów. W tej sytuacji nikt nie mógł poskromi ć ak

to kiego Ż!Jwiołu , sk łon no 'ci do zarży i przesad!J. Tak b!:JIO w przypadku sł!Jn n ej spólki autorsko-dyn:ktoL kiej 

Zdzisława Gozdamy i , clawa Stępnia, która sprawowała rz..ądy na Litewskiej przez ponad dwadzieścia lat, do 1978 

roku. Autorz!J - kierownic!J artystyczni monopolizowali t atr. m l go doświadczyłem. Przynosiłem im zwykle kilka 

nowych tekstów. Wiedziałem, że jeżeli dwekcja zaakceptuje j den z ni ch, w bór padni na naj łabszy. ozdawa 

i Stępień p wielal i do bólu rewiowy schem t w kolejnych przedsl wieniach. Obaj b!Jli ba rdzo utalemowani, le brak 

konkurencj i zemścił s ię na ich późn i ej zej twórczośc i . 

Siłą i magnesem Teatru Syrena byli zawsze aktorzy. 

Trzon zespolu teatru składał s i ę z wielkich nazUJisk. Poza nimi wy tępowali młodzi absolwenci . zkół tea tral

nych i aktorzy, kt órz!J zaanga żowa li s i ę z teat ró w dramatyczn!Jc h. Wiciu z nich - takż ci z „nazwiskami" 

- pol eg li w Syrenie. Większość rała epizody, s tanowiła tlo dla wiazd; coś między chórem a ze poł m baletowym. 

Talent wielu początkuj ą j.Jch oktorów zmarnowałl:J się bezpowrotnie na Litewskiej. l:\ażdy, kto zna yr w Teatrze 

Syrena, przyszedł tutaj już z pozycj ą: Kazimierz Brusikiewicz czy Wieslaw Drzewicz. Czasem niedłu o po debiucie. jak 

w przypadku Bohdana ł.azu ki. 

Co przyciągało rasowych aktorów do rewiowo-kabaretowego teatru? 

Teatr Syrena placił o wiele lepiej niż inne sceny warszawskie, a etat w Syrenie bywał przepustką do tzw. chałturek 

estradowych i fi lmowych. Bil et do yreny był walutą, którą wymieni ało si ę na inny, deficytowy towar. Caly PRL 

składał się z wzajemnych uslug t go typu . 

Tandem Gozdawa i Stępień powoływał się chętnie na dziedzictwo przedwojennych teatrzyków rozrywkowych. 

W jednej piosence pojawił się nawet refren: „My jesteśmy Syrena, wnuczki Qui Pro Quo". 

umentem za kontt1nuacj ą byli czlonkowie zespołu , W!JWOdzący się bezpośrednio z przedwojennych teatrzyków: 

Adolf Dymsza, Tadeusz Olsza, Stefcia Górska, Loda Halama, Kazimierz Krukowski, Sempolińsh Ta orupa solidarnie 

praco a ła na I isendę Qui Pro Quo; oni o obie mówili publicznie wyłączni e dobrze, nawet jeżel i pryw tnie zczerz 

si ę nie znosili, jak Dymsz. z Krukowskim. Poza tym Teatr Swena załoi!:Jł J 17.y Jurandot, satyryk , który również przed 

wojną pisał do kabaretów. Widzowie darzyli sent!Jment ' 111 tam t ą War:;zaw , więc w każd!Jm programie musia-ł si ę 

zn a l eź klasyczny numer kabaretow z l t dwud ziestych lub trzydziestych. Gozdawa i Stępi eń pm pi aniu nowych 

tekstó brali p d uwagę emploi i wizerun k, wypracowane przez ak torów je zcte przed wojną. K zimi rt I1.rukowski 

pojawiał się na scenie u1 l!Jm samym, charakterystycznym kostiumie i meloniku na głowi . Tak ~amo by ~o z Dym ·zą. 

1imo ż l n enialnlf komik już nie brylował w S nie, Judzir n dal p Z!J h zili „na Dym zę" . 

Czemu gwiazda Dymszy przygasła w Teatrze Syrena? 

Może autorom piszącym tek t)J dla Dudka brakowało odwagi, żeb zar~;z1:1 k ować? Pa iętam wstrząsak y 

monolog D!Jmszy, ale wygloszon!l w kabar · ·i J rzego fierskiego. Żad n!:Jch grepsów i minek, do jakich pnyzw!lczail 

publi czność w ciągu swoj~j długi j kaner!J. Była to historia fa ceta, który przed wojni! wieszał ·ztandar na kominie 

fdbr)JCZll !Jlll jako komunista; po ojni też eo wie. zar, al już z o wiele mni jszym .ntuzjazm m. Zrozum i ał m 

wtedy, że tal nt Dymsz został w Teatrze !Jrena niewlJkorzy tany. Inn ·h mógł spotk ć podobny I . Hanka Bieli ka 

wygła załaby do końca ży ia . pysk wki", gdyb!Jm nie Zdproponował jc.:J nowy typ monologu 

Teatr Syrena przez lata zapracował sobie na opinię „świątyni szmiry". 

To prt pomi na sytuac j ę z fi lmami w rei serii t a nisłowa Barci, który dostawa[ w PH.Lu recenzje najgorsze z możl iwych. 

A dzisiaj? Jego film!:J uchodzą ra kultowe, • dokumentem su. T atr .. LJrc.:na b ł kryt kowany od 7.a ~ e i za UJSZ!JSlko: 

tandc t1,:, schl bianie d robnom i eszczańsk im gustom i odwoł wanie sit,: do przedwojennych senl!Jmentów. HrHl!Jka 

przynosiln jednak odw rotny sku tek. ego l ~Jw n n recenzj a w „Tr!Jbuni e Ludu " dodatkowo n pędzała publi cznośc 

do tefl\ru. 

Nie ma Pan poczucia, że kala własne gniazdo? W końcu nie tylko pisał Pan tutaj przez wiele lat teksty, 

ale również pełnił funkcję dyrektora Teatru Syrena. 

Próbowałem coś zmienić , \l ochę od· t i ży ' pi·tykurzon/;I rewiowy ch 0 m l. „P szerzył m chodt(, za n ażowałem 

młode i ładne tancerki, wprowadziłem u pę P-89, ki •rowaną przez mł dego i zdolnego choreogr fa Jar ław tańka 

t :d a ło mi _ i ę zni :ić bojkot t go 1 arru i przywróci ć d urn<! frekwencj ę. Lruchomi lem scenę dzi c i ~c .· Odnowiłem 

wspólJ raCfi z Ireną H.wiatkowsk,, Ali ną Janowską , Piotn:m Fronczewskim, J arem ą tępowskim . z i ęk i likwidacj i 

enzu ry wprowad zi ł ·m :;at rę po lit yczną obok obyczajowej. ' 1rcna wyot ępowała go_cinnie w u trn lii , Kanadzi e 

i Stanach Zjednoczony h. 1 auiiązałem śc i słe) współprc1 c ę z telewizj - każda prcmi ra b!:Jł re transmitowana. 

użo energii poświę ifcm t ż walc z pomy ł m prj.JW8l ' zacji Tea tru Syrena. 'icwiclc brako u1alo, a dzi ś nie 

b łob tego jubileuszu ... 

.L 



Ludwik STARSKI 

Urodził się 1 marca 1903 w Łodzi jako Ludwik Kałuszyner. Debiutował na początku lat dwudziestych 

jako dziennikarz. Współpracownik „Ilustrowanej Republiki" (1923-1930) i sekretarz redakcji „Expressu 

Wieczornego Ilustrowanego". W „Expressie" - poza powieściami - publikował felietony i satyryczne wiersze. 

Debiutował w 1925 roku, był autorem jedenastu powieści i wodewilu Hallo, łodzianki (1925). Przed wojną 

pisał teksty dla kabaretów Qui Pro Quo, Gong, Morskie Oko, a po wojnie - dla Teatru Syrena. Autor i 

współautor scenariuszy filmowych, m.in.: Pieśniarz Warszawy (1934), Jadzia (1936), Będzie lepiej (1936), 

Piętro wyżej (1937), Paweł i Gaweł (1938), Robert i Bertrand (1938), Zapomniana melodia (1938), Moi 

rodzice rozwodzą się (1938), Ja tu rządzę (1 939), O czym się nie mówi (1939), Sportowiec mimo woli 

(1939), Zakazane piosenki (1947), Skarb (1948), Ulica graniczna (1948), Pierwszy start (1950), Przygoda 

na Mariensztacie (1953), Kariera Nikodema Dyzmy (1956), Klub kawalerów (1962), Mocne uderzenie 

(1 966), Pan Dodek (1970), Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy (1978). Autor tekstów 

popularnych przebojów: Ach, jak przyjemnie, Ach, śpij kochanie, Już taki jestem zimny drań, Umówiłem się 

z nią na dziewiątą, Na pierwszy znak, Jak przygoda, to tylko w Warszawie, Karuzela, Warszawa, ja i ty. 

W latach 1948-1 950 kierownik zespołu filmowego „Warszawa", a w latach 1955-1963 kierował zespołem 

„Iluzjon". Zma rł 29 lutego 1984 roku w Warszawie. 
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Wojciech KOŚCI ELNIAK 

Reżyser, pedagog, aktor. Absolwent PWST im. L. Solskiego w Krakowie, Wydziały Zamiejscowe we 

Wrocławiu. Od IV roku studiów występował na scenach teatralnych (Teatr im. Norwida w Jeleniej Górze, 

Teatr Polski we Wrocławiu). Jako aktor pracował z wybitnymi reżyserami, m.in. z Jerzym Jarockim, Jerzym 

Grzegorzewskim i Krystianem Lupą. Od 1995 roku reżyseruje przedstawienia muzyczne, koncerty piosenki 

aktorskiej oraz widowiska telewizyjne. 

Jest jednym z najwybitniejszych twórców teatru muzycznego w Polsce, reprezentującym nowe myślenie 

o teatrze muzycznym, poszukiwanie „trzeciej drogi", próbę wypełnienia luki pomiędzy klasyczną operą czy 

operetką a typowym broadwayowskim musicalem. 

Pracuje w teatrach całej Polski, jego ważne realizacje powstały w Teatrze Muzycznym w Gdyni, m.in polska 

prapremiera Hair (1999), transopera Sen Nocy Letniej wg Shakespeare'a (2001) i Lalka wg Prusa (2010). 

W latach 2002-2006 dyrektor Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. W roku 2006 dyrektor artystyczny 27. 

Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Z PPA i Capitolem współpracuje stale. Zrealizował tu Kombinat na podstawie 

utworów Republiki (Gala 23. Przeglądu Piosenki Aktorskiej, 2002), Operę za trzy grosze Brechta/Weilla 

(2002, nagroda dla najlepszego spektaklu na 2. Festiwalu Teatrów Muzycznych Gdynia 2009), show muzy

czny Gorączka na podstawie przebojów Elvisa Presleya (na zlecenie TVP z okazji jubileuszu 40-lecia 

wrocławskiego ośrodka Telewizji Polskiej, 2003), Mandarynki i pomarańcze - poezję Juliana Tuwima 

z muzyką Leszka Możdżera (Gala 24.Przeglądu Piosenki Aktorskiej, 2003), West Side Story Bernsteina (pre

miera 25. PPA, 2004) oraz Galerię - piosenki Jacka Kaczmarskiego (wydarzenie 25. PPA), Scat, czyli od 

pucybuta do milionera z muzyką Leszka Możdżera (prapremiera 2005) - pierwszy na świecie musical bez 

stów, Steruj krwią swo;ą do oceanu spokoju - piosenki Marka Grechuty (Gala 28. PPA, 2007), Grę szklanych 

paciorków (Gala jubileuszowego, 30. PPA, 2009), idiotę wg Dostojewskiego (2009), Frankensteina (2011), 

Tak jest- piosenki Jacques'a Brela (Gala 33. PPA, 2012). W 2012 roku wyreżyserował Ziemię obiecaną wg 

Reymonta w Teatrze im. Słowack i ego w ~~ ra kow i e i Operetkę Gombrowicza w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie. 

Hallo Szpicbródka jest podmiejskim mitem o kasiarzu i kopciusz ku. Za zabawną i lekką formą 

kryje się wątek tęs k noty Po lski do wiel ki ego świata. W historii podupadającego teatrzyku 

rewiowego Czerwony Młyn pobrzmiewa echo aspiracji naszej kultury do europejskich salonów. 

Bankrutująca scena przywodzi równ i eż na myś l współczesny polsk i teat1·, borykający się z finan 

sowymi prob lemami, poturbowany w starciu z kapitalizmem. 

Akcja jest osadzon a w dwudziestoleciu m ięd zywojennym. To czas, kiedy sztuka miała posmak 

skanda lu i sza l eństwa. Twórcy łamali tabu, eksperymentowali z formą. Wtedy rze czyw iśc i e coś 

burzyli i wzbudzali kont row ersje. Dz i ś to rzadkość, bo kontrowersja jest normą. W Hallo 

Szpicbródka pobrzm iewa echo dawnego świata, gdzie w kawiarniach europejscy prowincjusze 

chciel i tworzyć nowe prądy artystyczne. 

Fascynuje i zarazem śmieszy mnie zaściankowa przestępczość - jest nie dość amerykańska , 

pozbawiona gangsterskiego romantyzmu w stylu filmu Bonnie i Clyde. I tu jest szansa, bo 

przec ież jak ktoś obrywa w mordę, to boli tak samo w Warszawie i w Chicago. Fred Kampinos, 

czy li Szpicbródka, funkcjonuje na styku dwóch światów: dobra i zła. Z jednej strony Fred jest 

złodziejem, przestępcą, który rabuje banki; a z drugiej - ma wielkie serce, naprawdę kocha Anitę 

i gotów jest dla niej wiele zaryzykować. Najciekawsze jest p1·zy tej postaci nasze społeczne 

przyzw olenie na przestępstwo. Przecież przymykamy oczy. Trzeba nie dać złapać się za rękę, 

bo świat nie jest sprawiedliwy. Jeżeli sam sobie nie poradzisz - przepadniesz. To wynika z takiego 

rodzaju myślenia. 

Opowi.emy błahą historię, a jednak ważną. 

Wojciech J{o 'cielniah 
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Prawdziwa historia króla kasiarzy 
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~- ,. Jto~ .tro~•l•Rł)'nlll =-'· 'S Mi( hal Srnolis 

Warszawscy kas iarze - elita świata przestę pczego 

- wywodzili się spośró d wtamywaczy, którzy po nocy 

forsowali drzwi za kła d ów jubilerskich lub sklepów 

z futrami. To tutaj zdobywa li cenne dobra, k1óre 

bez trudu sprzeda wali paserowi. Bogaci ku pcy 

próbowa li zabezpie czy ć się przed kradzieżami, al.e na 

ich drodze stawali coraz lepsi specjaliści, rekrutujący 

si ę z gromady pozo rnie zwykł ych złodziejów ... 

Jednym z nich był Stanisła Cicho ki , zwany Szpicbródką. 

Ksywę zawdzięczał stara nnie wypielęgnowanej bródce 

koloru blond. Jego dokła dna data i miejsce urodze nia 

nie są znane - p rzyszedł na świat około 1890 roku. 

Przed wybuchem pierwszej wojny światowej „ dz ia łał" 

na te renie za boru rosyjskiego i już wtedy nie byt 

postacią anonimową , głównie za sprawą skoku na 

kasę Banku Azjatycki ego w Rostowie nad Donem. 

Nume r 1en przyniósł mu za równo rozgłos, jak i ol 

brzymie prohty (wedł u g ówczes nych plote k, biorąc y 

udziat ~ skoku tak się obłowi li, że Szpicbródka „brał 

ponoć jedyni brylanty, z poga rdą odrzucając zło1o"). 

W 1919 roku Cichock i znalazł się w Odess ie, gdzie 

był członkiem klubu oficerskiego przy polskim korpu

sie wo jskowy m gen erała Że li g owskieg o. „Wysoki 

blondyn, nieco ły s iejący, z elegancko przys t rzyżon ą 

bród ką, ł adn ie wykrojo nym nose m i gtęboko 

osa dzon ymi pod wysokim czołem myślącymi ocza

mi" - tak go zapamięta ł Henryk L nge, ki erownik 

U rzęd u $ledczego w Warszawie. W Odessie Cichocki 

zasłynął hoj nym gestem: podarował wysoką Sllmę 

na pot rzeby wojska p lsk iego, ufundował kolacj ę 

korp usowi oficerskiemu ... Zostat zdemaskowany jako 

t• 1 • 
!I 

Olu9ilłt dal~ g. 11~ Przybyli:> 

król kasiarzy przez policjanta, który także do łącz ył 

do wojska . Cichocki szybko u lot nił si ę z Odessy.„ 

N p oczą tku la1 dwudzie ty h zami eszkał w War

szawie. Zameldował się w Wydziale Śled zyrn, gdzie 

zapewni ł, że odrzucił stary proceder i zacz ł nowe 

ż yci e. Pro sił, żeby go nie niepokojono przy okazji 

każdego włama n ia do kasy. Słowa, oczywiści e, nie 

do1 rzy mał i naty chmiast włą cz ył się do przyg o

towania skoku na warszawską Kasę Przemysłową . 

Wydał go wspólnik, a Szpicbródka trafił na cztery 

lata do więzienia. Po wyjściu na wo l n ość w 1925 

roku wymyślił plan podkopu pod Bank Dyskontowy 

przy ulicy Fredry 8. Przez podstawio nych ludzi 

wyna j ął lokal w suterenie przy ul icy Ni e całej 7. 

Fikcyj ny sklep wypełniły misie, lale, dziecięce rowerki 

i klocki. Mag azyn za bawe k p o s łu ży ł ja ko przykry w

ka do bud owy po dz iemnego tu ne lu, prowadząceg o 

do banku. Złodziejom nie udało s ię jednak opanować 

skarb ca z milionem dola rów, po n ieważ ni e byli 

w tanie prze iąć palnikiem acetylenOWtJm 25-rnilime1rowej 

płytLJ ze s1ali. Wsz ystko wskazywało, że mózgiem 

tej op rac ji był Szpicbródka, ale nie b yło przeciwko 

niemu ża dnych dowodów. 

Lat em 1 g29 roku policja u d a remn iła ko lejntJ skok. 

Tym razem król kasiarzy szykował włama n ie do 

Zakładów Graficznych przy placu Starynkiewicza, 

drukarni banknotów. Przestępcy wynaj li pobliski 

domek, gdzie u rządzil i warsz1a1 kosz ykarski. Jeden 

ze złodziejów wyplata ! na miejscu koszyki. Do domku 

zwożo n o kosze na bie liznę, w które Ładowano ziemię 

i wywożono furmankam i poza miasto. 

Przestępcy pracowa li ciężko na dwie zmiany: obok 

urzą dzeń wentylacyjnych dostarczano im 1len z butli, 

zainstalowano równi.ei oświetlenie elektryczne. 

Policjanci śledzili e kipę od dawna, ale chcieli pojmać 

mózg operacji, czyli - jak podejrzewali - Cichocki go. 

Ich cierpliwość zo l ała nagrodzona: Szpicbród

ka pojawił się na miejscu obserwac ji, a policja 

wk ro zyła do akcji. Wywiązała się strze lanina, jeden 

z przestępców zo 1 ł śmiertelnie raniony. Szpicbródka 

i jego komp ni stanęli przed Sądem Okręgowym . 

Sprawozdaw a są d owy donosił: .Pow ze chną uwagę 

ku piał na sobie pa n siedzący w samym rogu ławy 

oskarżonych. M ożna by go wziąć za wziętego le karza , 

solidnego handlowca - bo ja wiem - może profesora? 

Na za pylanie sądu o zawód odpowiedzia ł z powagą: 

- Złodziej -włamywa cz. - Po czym za p rzeczył swego 

związku z kradzieżą. Wyjaśnień nie składał, jed ynie 

w o la tn im sło wie p ow i edz iał: Jestem ni ewin ny 

i to wszystko". Podtrzymywał wersję, że przechodz ił 

tamtędy przypadkowo, kiedy zga rnęła go policja. 

Wszyscy oskarż e n i dos tali po pięć lat więz i en ia , 

ale Sąd Apelacyj ny uniewinnił Cichockiego. Zabrakło 

dowodów winy. 

Na początku 1930 roku Cichocki usiłował s i ę włama ć 

do Banku Po lskiego w Częs tochowie. W tym celu 

kupił mieszkan ie w oficynie sąsiedniej kamienicy, 

które od pomieszczeń archiw um bankowego dzi e liła 

tylko cienka ści a na. Cichocki chciał prze bić się przez 

ścianę do archiwum, skąd mógłb y przedosta się 

do skarb ca i otwo rzyć go za pomo cą palnika 

acet ylenoweg o. Same przygotowania do ta kiego 

napadu były już kosztowne. Cichocki zrabował 170 

tysięcy ówczesnych z ło tych i biż uterię z za kładu 

jubilerski go w Warszawie. Pol icja, prowadząc 

ś ledztwo w sprawie napadu na jubile ra, za trz ymała 

Cichockiego. Znaleziono prz y nim pla ny urzqdzeń 

al armowyc h, rachunek za nab icie but li tysiącem 

litrów ace tylenu oraz .. . matą blaszkę specjalnej 

konst rukcji, któ ra - jak się potem okazało - służyła 

do wyłączania sygnalizacji bankowej w Częstochowie. 

Szpicbródka już nie mógł ty m razem tak łatwo 

wy kręcić się od odpowiedzia lności. Podjął więc próbę 

uci czki z częs tochowsk iego więzienia. Został jednak 

schwyta ny i odpowiad ał przed Sądem Okręgowym 

w Wa rszawie. Sprawozdawca „Kuriera Polskiego" 

zwróc ił uwagę na zmianę wyglądu króla kasiarzy: 

„Zgolił sobie swą słynną b ródkę i wyg ląda obec

nie wpełnie inaczej niż na sprawie o podkop pod 

Zakłady Grafi czne. Jest to łysawy osobnik z orlim 

nosem i mocno wysunięt ym podbródkiem". Cichocki 

ki lkakrotnie zapewniał podczas pr_pcesu, że wyco fał 

si ę z całeg o planu, a system alarmowy r oz pra cował 

wyłącz nie dla wpra wy. Sąd ni e dal wiary 

jego zeznaniom i 13 września 1932 roku skaza ł 

Szp i cb ród kę na sześć lat odsiadki. Ponieważ miał 

na koncie jeszcze inne wyro ki, dlatego celę opuścił 

dopie ro w 1 g3g ro ku, j uż po wy buchu wojny. Uciekł 

do ZS RR. skąd po powstaniu armii generała ndersa 

raz em z innymi wychodźcami zna lazł się w Iranie, 

a potem w Afryce. Po raz os tatni Szpi cbródkę 

wid zi no w obozie Kaja. Potem słuch o nim za ginął. 

Cichocki trafiał do więzienia tylko za napady, które„. 

nie doszły do skutku. Udało mu się jednak o bro bić 

niejedną kasę i zgromadzić spory mają t ek, pon ieważ 

żył na wysokiej stop ie . Każd ego dnia pie lęgn ował 

swoją fr yzu rę i zarost w modnym za kładzie „Ewaryst" 

przy ul. Ma rsza ł kows kiej 114 (ponoć am właściciel. 

v aryst Zdzieniecki przyc i n ał co dnia jego słynną 

bró d kę ). Często też odwiedzał bar Sa tyr na 

Marszałkow kiej 81, gdzi mógł się spotyka ć z grubymi 

rybami ówczesnego półświatka. Co ciekawe, troniŁ 

od słynn ych knajp czern ia kowskic h - Atlasu czu 

szynku u Joska na Gnojnej, gdzie zb ierało się 

,, towarzystwo sze mrane". 

Szpicbródka prowadz ił t eż św i a towe życie dandy a 

z elity, . zos t ał współwłaścicie lem w r zawskiego 

kaba retu „Czarny kot". Fascynacja lekką mu zą nie 

przeszkadza ła mu być prof sjon lnym gang terem. 

Aleksander Wa t zet knął się ze Szpicbródką przed 



wojną w mokotowskim wi ęzieniu. „Król włamywaczy 

polskich, piękny m ężczyzna, lat około czterdziestu, 

mówił śli cznie po francusku, pięknie po włosku i chyba 

bardzo dobrze po angielsku" - wspomina Wat w Moim 

wieku. Wat polecił nawet Cichockiego komuś w MSZ, 

że by wykorzystać jego talent w łużbie dyplomaty znej! 

Pozostał w legendzie ostatnim złodziejs kim 

arystokrat ą, kas iarzem w wielkim stylu. Już za 

chwilę postęp techniczny pozwoli policji na szybkie usta

lanie spraw ów; a słynna kasa pancerna zostanie 

zastą p i ona beto no wą . Tutaj kas iarz okaże s ię 

bezradny i jego „zawód" przejdzie do historii . 

KomJSld łe m, 111 .in. : z ksi,jżki S 1 a ni;ła 1 a Milewskiego Szemrane 
towarzystwo niegdtjsiejszej Warszawy. 
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.. . e1i 1931 r Żród\o NAC. 
. s'-ie·1 restauraq1. ~w1eu 

w warszaw ~ 
Zabawa taneczna 

Knajpiane życie Szpicbródki 
Toma z Chqł a 

l 

Skoro jestem właściciel e m ka b r ci ku (rewii) mo gę nie mieć czasu na zwiedza nie innych tego typu miejsc. Teatry 

średnio mnie p ociąg ają (za mała „się dzieje"), a kina ... TtJCh w Warszawie w połowie lat 30. XX w. było bez mała 

50, ale jeżeli mo je życie jest niczym dobry kryminał (a nawet fil m se nsacyjny), to po co? Cóż zatem bohater 

„Hallo, Szpicbród ka" mógł na j częsciej p orabiać7 Od powiedź pro ta - b ywać w knajpach A z tych przedwojenna 

Wa rszawa p rzecież s l ynęta i to równ i eż przez nie po równywano j ą z Pa ryże m. Biorąc pod uwag ę zasobność 

portlela naszego bohatera pierwsze nasuw ją się na myśl n ajsłynn i ejsze ówczesne restauracje - Bar Europejski, 

Bachus, Oaza i Ad ria. 

Hote l Europejski od zawsze p rzykuwał uwagę najmodniejszych, n jbogatszych i na jbardziej znan yc h gośc i , jacy 

byli w Warszawie. Jednak jego przedwojenna legenda rozpoczę ła się tak n ap rawdę po 1922 r. , ki edLJ dyrek ja 

postanow ił a zasadniczo p rzeb udować parter. Wówczas powstała ogromna sala b lowa, która zasły n ęła wśród 

wa rszawiaków jako miejsce odbywania się najwytworniejsZLJCh przyjęć oraz bal i sylwestr wych. 5wietny par iet, 

duża orkiestra, r nomena lne jedzenie - tym c harakte ryzowały się tamtejsze rauty. 



Po sali balowej urządzono równie wytworną kawiarnię (od strony Pałacu Saskiego), odnowiono XIX-wieczną 

salę restauracyjną, w podwórzu zrobiono miejsce na dansing, a od strony lll. CzLJStej (obecnie Ossolińs kic h) -

Bar uropejski. I to jego powstanie, a zwłaszcza sprawne i smaczne zarządzanie kuchnią przez duet CmJbowski 

i Olszewski datuj e się ja ko po czątek ko ń ca wię k zości okolicznych re ta uracji (m.in. Oazy, Wikto ra, U Li ja - tej 

z ogromnym akwarium, w którym opró z ryb p ływał malarz Kamil Witkowski, żądając wyłowie nia go przez policję 

rze czną ) . 

Z kolei Bachusa (ul. Widok) w 1 g35 r. przejął jeden z najsłyn niejszych przedwojennych restauratorów - Jordan 

(j uż wte dy uwielbiany przez stołeczm1ch smakoszy za postawienie na nogi Simona i Steck iego na ul. Krakowskie 

Przed mieście 38). Jednak mimo og ro mn ych na kła dów fi nansowych, wysmakowanej ara nżacj i wnętrza i dobrej 

kuchni nie mógł lo kalu rozkręcić. Zrobił to Olszewski (ten z Euro pejskiego) i tu ż przed wojną Warszawa miała 

co naj mniej dwie knajpy na nota bene europejskim poziomie. 

Ko lejną leg endą prze dwojnia była Adria, zał o żo na w 1931 r. w gmachu towarzystwa ubezpieczeniowego 

Riunione Adriatica di Sicurta przy ul. Moniuszk i 1 O. Do restauracji zap raszał charakterystyczny n on (projekt u 

Bohdana Damięckiego), a wnętrze było bardzo nowocze ne, dające poczucie obcowa nia z „wielkim światem". 

Jego ekscelencja subiekt 

Taki tytuł nosi film z Eugeniuszem Bodo i Iną Benitą, w którym jedna ze scen rozgrywa się w Adrii. Główny 

bohater, patrzy w oczy kochance i śpiewa, wyznając: „Tyle miłości znajdziesz w sercu mem, dziewczyno". 

A widz może podziwiać wnętrza Adrii: nowoczesny bar amerykanski i meble ze szkła i metalu, efektowne 

oświetlenie z warszawskich zakładów Philipsa, ozdobne kamien ie oraz nietypowe boazerie na ścianach. 

Adria za słynęła przede wszystkim z dansingów, które odbywały się na parkiecie ... kręcącym się nieustannie, 

jak płyta gramofonowa. Hulanie po ni m było wyzwa niem nawet dla najlepszych. Tań czący m akompaniowały 

takie zna mienitości, jak Je rzy Petersburski i Artur Gold (wraz z orkiestrami), a śpiewała Hanka Ordonówna. 

Większość klientów stanowili akto rzy, pisarze, ministrowie (wśród nich król warszawskich salonów - gen rat 

Wieniawa-Długoszowski ), ale chyba nic nie stało na przeszkodzie, by w takim towarzystwie dobrze się cz uł 

artys ta rzemiosła kasia rskiego ... 

Jeśli Szpicbródka nie udał się ze swą wy bra nką do Adrii, to gdzi ? Z pewnością komisa rze wa rszawskiej policji 

sledczej mieli pełne rę ce rob oty - przedwojen na ul. Now y Świa t b yła aż p rze pełniona re staurac jami 

z dansingiem. N aj słynniejsza z nich to Gastronomia (róg z Al. Jerozolimskimi) - otwarta do p óźn i noCLJ, mająca 

stałą i mocn o WlJSelekcjon owaną kl i en t e l ę . Równie znanlj byt dansing w Hotel LJ Savoy (ul. Nowy Świat 58), choć 

występy muzyczne odb ywa ły s ię także we - wspomnianym wcześ niej - Simonie i Steckim, w Caveau Caucasien 

( zespół gruz i ńsk i , c hoć restauracja mieściła się w gmachu Fil harmonii) oraz Sztuka i Moda (w SiM koncerto wa li 

Lutostaws i i Panufnik, ale tego już Cichocki og lqdać nie móg ł, g dyż miał o to miejsce w czasle okupacji). 

J eśl i j uż mówimy o Gastro nomii warto ws pomn ieć o Cafe Clubie, kt óry miefoł się vis ci vis tego loka lu, przez 

J eśli j uż mówimy o Gast ro nomii warto ws p omnieć o Cale Clubie, który mieścił się vis a vis te go lokalu, przez 

co ich klientela si ę częst o mieszała. Jedni najpierw do utraty tch u ta1i cz yli (lub jedli) w Gastronomii, a później 

odpoczywal i przy torcie czekoladowym w Cale Clubie. In ni woleli rozpoczą ć wieczór przy filiża nce kawlj. Tym 

bardziej, że w Cafe Clubie można byto oglądać wys tępy chociażby Ludwika Se mpolińskieg o (powojenn ej 

,,legendy" Teat ru Syrena) w programie kabare towym „Fin de iecle". 

Czy Cichocki oglądał występy Sempoli1\ski go 7 A m oże miał p rzljje mność zawitać na debiut akto rski sióstr 

Ha lama (Loda była po wojnie jed ną z gwiazd Syreny) w teatrze ogród kowym mod nej kawiarni przy ul. Bagateli 3. 

Obok nich występ owała w nim Lola Petroni i He nry k Dom ar'1ski. Bagate li 3 jest przede WSZIJ S1kim utożsami a ne 

ze słynną audycj ą Polskiego Radia - „Podwieczo rki p y mikrofonie", n agrywa n ą tam w miesiącach letnich. 

Nieodża łowa ni pi ke rzy - Ta deusz B o cheński i Władysł a w O pieński „zimowali" ze swym program em 

w restau rac ji Ho tel u Bri tol. Ta wy kwin tna knajpa słynęła z niem niej wy sz uka nych kolacji, a klientelę 

z pew nością przy ciągały występy Alicji Halamy. 

„Sie rpi e ń niesie echo mocne, że wesoło w Cordialu płynie życ ie nocn e" - tym hasłem reklam owym mógl zostać 

skuszony Szpicbródka do Re 1au racji Cordial przy Nowym Świe cie 58 na kolację i dan cing. Chyba, że lubił 

klimaty cygańskie - uderzał wtedy z pewnością do Na rcyza , gdzie przygrywała romska kapela. 

Co robić nad ra nem, gdy w gardle sucho, a nogi bo lą od tańca? Można zaszyć się w bardziej szemranych rejonach 

Czerniakowa. Kró l kasiarzy z pewnością nie p ękał, gdy wchodził do tamtejszego Atlasa czy też - znanego 

z twó rczo ś ci Sta n isława Grzesiuka - szyn ku U Jaska na ul. Gnojnej (gdzie „zebrał się ferajny kwiat" ... ). 

Kol ejny dzie1i po całonocnym balowaniu może być trudny, jednak warszawiacy mieli na to p rostą radę - setka 

i dobra zagrycha. I to wcale nie w pejorat ywnym znaczeniu, gd yż ówczesne szynki i restauracje stawiały na 

wysoki poziom kulinarny. Taką też renomę miał lokal przy ul. Focha 1 O ( wcześniej - Nowosenatorskiej), 

prowadzo ny przez Edwa rda Żelechowskiego. Uczęszczała do niego zna czna część braci aktorskiej z Teatru Wiel

kiego. Tam, wedł ug Wład ysła wa Ptach ciń s kiego - prze dwojennego p rzed siębiorcy budowlanego, kolekcjonera 

szt uki i m itośnika dobrych kna jp wa rszawskich i paryskich - został ustanowiony przedwojenny rekord 

bi esiadowan ia non sto p - 48 godzi n. Z ciekawostek dodam, że kilku biesiadników obsługiwało dwóch kelnerów 

- każdy na 24-godzinnej zmianie ... 

Nie wiem czy uczestnicy tego maratonu jakoś się wsp omag ali nielegalnie, ale jeśliby ch cieli - mogli z-ajść 

do cukierni Wiśniewskiego przy ul. Marszałkowski ej 86. Tam przez wiele lat nie tylko można byto kupić pą czka 

z cukrem pudrem, ale i ... kokainą. Chyba, że byto się morfi nistą - tą też handlowano na zapleczu. 

Resta ura cje, dansingi, koncert y, ale czy Cichock i mógł t eż s i ę baw i ć na „domówkach"? Już przed wojną niek

tórzy zasłynęli z organ izowania tego typu „me la nży". Na jsłynniej sze przedwojenne imprezy u rzą dzał z całq 

pewnośc ią Ferdynand Goetel - dziennika rz, proz.aik i przedwojenny .o ryginał". Spotkania by ty suto zakrapia ne, 

stoły ugina ły się pod ciężarem potraw, ale same imprezy przy ul. Targowej 44 trwaly w e presowym tem pie - ma y

malnie półtore j go dziny. Wiążę s i ę z nimi anegdotka, co prawda nie o Szpicbródce, ale o ówczes nym komisa rzu 
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m.st. Warszawy (a więc de facto odpowiedni ku obecnego - prezydenta stolicy), Włodzim i e rz u Jaroszewi czu . 

Po jednym ze spotkari postanowił on - razem z gen. Wieniawą-Długoszowskim - spędzić resztę wi czaru w Adrii. 

Panu komisarzowi chcia ło s ię jednak siusiu i sprawę załatwił na ul. Targowej, pod drzewem rosnącym na pasie zieleni. 

Za uważył go po licja nt i zaczą ł gonić. Ja ro zewicz i Wie niawa, by uniknąć kandatu, wskoa yl i do do roż ki. 

Policjant był zawzięty - polecił innemu d orożkarzowi gonić zbiegów. Gene rał i prezydent stolicy uciekl~ 

stróżowi prawa na moście Kierbedzia (dziś - Śląsko- Dą browsk i m) . Takie to były czasy .. 

Bibliografia: 
Wtestaw Wiern icki Wspomnienia o warszawski h knajpach, Warszawa 1994. 
Gazeta Wy borcza: Dansing dla wy twornego fa iata, 2009, nr 1, s 7; Halo, Szpicbródko, 2011 , nr 228. ' 14, nystyuno kawiarnio 
dla ll'ljbrońców za ko trJfq, 2008, nr 80, s. 1. ; Łabordony pr zeso z Progi, 2011 , nr 64, s. 14; Wpadko morfi11ist6w, 2008, nr 238, s. 14. 
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Jedyna rzecz, która nigdy się nie zmienia, 
to nasze wartości 
Nasz sukces to usatysfakcjonowani klienci. 
Cenimy naszych pracowników. 
Nasze działania oparte sq na Jakosci i profesjonalizm le. 
Używamy technologii, by rozwijać pozycję lidera w branży 
Jako korporacja - zachowujemy się odpowiedzialnie. 

- Joseph C. Wilson, Za/ozycie/ firmy Xerox, 7 961 

Dzięki temu, że Xerox oferuje doskonałej Jakości sprzęt i usługi, Ty możesz skupić się no prowadzeniu swojej firmy. 

xerox.com Ready For Real Business XerOX 

Pl. Trzech Krzyży 3/ 4 
Warszawa 



„Teatra ln a" bistro & cafe 
zaprasza n a kuchnię naturalną 

od 9.00 zdrowe śniadanie 

13.00- 16.00 zestaw lunchowy w cenie 21 zl 

bogate menu wieczorowe 

pełnoziarniste mąki 

wolnowybiegowy drób ijaja 

lekkie, dobrze skomponowane dania i desery 

godziny otwarcia 
pon-pt 9.00-22.00 śob-nd J2.oo-22 .oo 

rezerwacje 48 608 373 868 48 22 10 11 6os 

www.restauracja-teat1·alna.pl 
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DEGUSTATOR./' EKSKLUlYWNE SALONY 
BEZPŁATNY KLUB STAŁEGO KLIENTA 

RABATY ZAPROSZENIA A DEGUSTACJE 
DUPUY COGNAC VOYER LIKIERY COLLETSZAMPANY 
KONIAKI M & p NEGOCJATOR 
LHERAUD IM PORTER 

DYST RYBUTORRLJMWÓDKIGIN 
BRANDY ALKOfłOLETEQUILA 

CABERNET SAUVIGNON PINOTAGE 
Kt~r~~i~t~~Gws1A1ŁNE f\ECANATI 

CASAS PATRONAL,Eą A SPERi 
MERLOTROZOWE CZERWONE 

SHIRAZ PASCUAL TOSO CHARDONNAY 
ROSE FINCA SOBRENO KREMY 

ALLOZOALTAIRC ARMENERE 
BROWNSTONELAS PARCEL.AS 
MARQUIS DE ULIA PRADO REY 

NAVAJAS PFAFFMANN TINTARA 
PIEDEMONTE QUATTROCCH I 

HEIDERER-MAYER MASSOLINO 
PROWADZIMY ROCCA 

PROFESJONALNE 

J(~~o~~J~~~~ 
WAIPARA WEST BOURBON 

BENRIACH SINGLE MALT 
GLENDRONACH NIKKA 
SZKOLE~IAWHISKY 

DOWOZ DO KLI ENTA 
KOSZE OKOLICZNOSCIOWE 

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA 
SPECJALNE 

DOSTARCZAMY ALKOHOL 
NA WESELA 

M&P 
ALKOHOLE I WINA ŚWIATA 

www.wina-mp.pl 



PATRONAT HONOROWY 65-LECIA OBECNOŚC I TE ATRU SYRE NA W WARS?AWIE 

Kultury 

PATRON I MEDIALNI SPEKTAK LU 
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PARTNERZY PREMIERY 

PATRONI MEDIALNI TEATRU SYRENA 
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PARTN ERZY TEATRU SY RENA 
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