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Od Wydawcy
... magiczne miejsca

Od Wydawcy

M

iejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom i rozlicznym proœbom Czytelników, wznawia wydanie
albumu „Niedziela w Siedlcach, czyli kilka
magicznych miejsc”. Czyni to z prawdziw¹ przyjemnoœci¹, a zarazem œwiadomoœci¹ potrzeby
utrwalania kszta³tu przesz³oœci, bo przecie¿
zachowanie pamiêci minionego czasu sta³o u podstaw opracowania niniejszej publikacji.
Dla przypomnienia dodam, i¿ album ukaza³ siê w 2007 roku, w zwi¹zku z obchodami
Jubileuszu 460-lecia nadania praw miejskich
Siedlcom, by³ te¿ echem wystawy przygotowanej przez Miejsk¹ Ksi¹¿nicê ph. „Siedlce
w zwierciadle czasu”.
Album „Niedziela w Siedlcach, czyli kilka
magicznych miejsc”, starannie opracowany przez
Joannê Zieliñsk¹ sk³ada siê z oœmiu rozdzia³ów
uzupe³nionych bogat¹ bibliografi¹. Prezentuje wartoœciowy ze wzglêdów historycznych i poznawczych zbiór 100 zdjêæ i pocztówek, a tak¿e reklamy,
og³oszenia, afisze pochodz¹ce z archiwalnych zbiorów regionalnych Biblioteki Miejskiej.
Warto zwróciæ uwagê na wysoki poziom
opracowania graficznego ksi¹¿ki, którego podj¹³
siê Miros³aw Zdrodowski. Artysta we w³aœciwym sobie stylu zdo³a³ wydobyæ ca³e nostalgiczne piêkno archiwaliów nadaj¹c albumowi
wysmakowan¹ formê.
Przy powstaniu wydawnictwa nieocenion¹
okaza³a siê tak¿e pomoc Czytelników i Bibliotekarzy, którzy przekazali Ksi¹¿nicy swoje rodzinne fotografie, czêsto o wartoœci sentymentalnej.

Album, dziêki zgromadzonemu materia³owi, przedstawia barwny obraz Siedlec, g³ównie okresu dwudziestolecia miêdzywojennego,
z ca³ym bogactwem zaprezentowanych form
wypoczynku, rozrywki i kultury. Przedwojenne Siedlce jawi¹ siê nam jako miasto nieprzeciêtnych artystów, s³ynnych chórów, licznych
zespo³ów kameralnych i prê¿ny oœrodek ¿ycia
teatralnego. Poznajemy miejsca spotkañ ówczesnej inteligencji, nowoczesne kinematografy,
têtni¹ce ¿yciem modne kawiarnie i restauracje.
Nasz¹ wyobraŸniê podsycaj¹ te¿ wzmianki
o wytwornych bankietach, dancingach i fajfach,
a informacje o ¿yciu towarzyskim i ludziach,
którzy nadawali mu blask czyni¹ obraz tamtych czasów wyrazistszym.
Na kartach albumu odnajdujemy tak¿e
siedlczan przechadzaj¹cych siê s³ynnym deptakiem „od Dzwonnicy do Bo¿nicy”, odwiedzaj¹cych miejskie skwery, odpoczywaj¹cych
w zielonych zak¹tkach Aleksandrii i popularnych podmiejskich letniskach.
Niejednokrotnie poznajemy, jak te urokliwe
miejsca zmieni³y siê po wojnie, w latach 50-tych
i 60-tych ubieg³ego wieku.
Zapraszam zatem na sentymentalny spacer
po dawnych Siedlcach, aby na nowo dostrzec ich
wyj¹tkowoœæ i ponadczasowe piêkno.
Jadwiga Krystyna Madziar
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siedlcach
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Na zdjêciu Irena Szl¹zak z bratem Mieczys³awem Szl¹zakiem.
W œrodku Wieñczys³awa Grzyma³a, narzeczona, a póŸniej ¿ona
Zygmunta Szl¹zaka. Zygmunt wraz z bratem Mieczys³awem,
choæ mieszkali w Siedlcach, prowadzili zak³ad fotograficzny
w Miêdzyrzecu Podlaskim.
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Deptak
... magiczne miejsca

Deptak
W

ka¿dym mieœcie odnajdziemy lubiane
i chêtnie odwiedzane przez wszystkich miejsca,
w których mo¿na odpocz¹æ od codziennego
poœpiechu, spotkaæ siê z przyjació³mi, albo zabraæ rodzinê na niedzielny spacer. Tak¿e
Siedlce mia³y kilka takich magicznych zak¹tków. Czas p³yn¹³ w nich spokojniej, przyroda
koi³a zmys³y, a wokó³ rozlega³ siê œmiech
i gwar weso³ych rozmów.

Jak wspominaj¹ najstarsi mieszkañcy,
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego
niepisanym zwyczajem niedzielnego przedpo³udnia w Siedlcach by³ spacer ul. Marsza³ka
J. Pi³sudskiego, czyli s³ynnym siedleckim
deptakiem „od Dzwonnicy do Bo¿nicy”.
Pocztówka z Bram¹-Dzwonnic¹, wzniesion¹
jeszcze w czasach, kiedy Siedlce nale¿a³y do rodziny Czartoryskich. Ostatnia w³aœcicielka

Brama-Dzwonnica. Pocztówka z 1938 r. wyd. POLONIA.
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Siedlec, córka Micha³a Fryderyka Czartoryskiego, ks. Aleksandra Ogiñska ukoñczy³a jej budowê po roku 1776. Za jej czasów Siedlce nabra³y
charakteru eleganckiej magnackiej rezydencji,
któr¹ w 1783 r. mia³ okazjê podziwiaæ król Stanis³aw August Poniatowski. Bramê, usytuowan¹
obok koœcio³a œw. Stanis³awa, na styku ulic Starowiejskiej i J. Pi³sudskiego, rozebrali Niemcy
podczas II wojny œwiatowej w 1941 r. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego to przy
niej rozpoczynano ka¿dy niedzielny spacer.
Synagogê przy nieistniej¹cej ju¿ ul. Stary
Rynek wybudowano w latach 1856-1876. Zosta³a
spalona przez Niemców 24 grudnia 1939 r.
Na pierwszym planie Pomnik Niepodleg³oœci, zaprojektowany przez Jana Komara, ods³oniêty w listopadzie 1930 r. Kompozycja z wielkich polnych kamieni tworzy³a bry³ê przypominaj¹c¹ swym kszta³tem granice województwa wileñskiego dla upamiêtnienia miejsca urodzenia Marsza³ka. Pomnik rozebrano w latach
piêædziesi¹tych XX w. (Zrekonstruowana w roku
1990 kopia przedwojennego pierwowzoru pomnika stanê³a w innym miejscu - na Skwerze Niepodleg³oœci przed obecnym Urzêdem Miasta).
Okolice Pomnika Niepodleg³oœci i Synagogi
stanowi³y punkt, w którym spacerowicze zwykle
zawracali w stronê Dzwonnicy. Po czym ca³¹ przechadzkê powtarzano od pocz¹tku.

Bo¿nica i Pomnik Niepodleg³oœci. Pocztówka z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego (br. wyd.).
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Deptak
... magiczne miejsca

„Wychodzimy na g³ówn¹ ulicê Siedlec.
W XVIII w. nazywa³a siê Wêgrowska albo
Ku Wiatrakowi. Podczas kampanii 1809 r. wjecha³ tu genera³ Ro¿niecki, oswabadzaj¹c miasto,
tedy siedlczanie ochrzcili j¹ Ro¿nieck¹. Ale genera³ Ro¿niecki zhañbi³ swe dobre imiê. (…). Sam
namiestnik Królestwa Polskiego Zaj¹czek mówi³
o nim: najwiêkszy tchórz, intrygant, pod³y i nikczemny. Siedlczanie czym prêdzej przechrzcili sw¹
g³ówn¹ ulicê na Warszawsk¹. W latach miêdzywojennych nosi³a imiê Pi³sudskiego…”1
1

B. Wachowicz: Ogród m³odoœci, Warszawa 1990 s. 377

Przed Bram¹ - Dzwonnic¹ Pola Mañkowska z synem.

Adela Grochowska.
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Jadwiga i W³adys³aw Miturowie.

W rodzinnych albumach pozosta³o sporo
zdjêæ z lat trzydziestych ubieg³ego wieku, które
upamiêtniaj¹ spacer po deptaku.

Marian PrzeŸdziak z koleg¹.
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Deptak
... magiczne miejsca

£atwo zauwa¿yæ odœwiêtne stroje, a gustowne nakrycia g³owy m³odych elegantek, byæ mo¿e
pochodzi³y z najs³ynniejszego przed wojn¹ siedleckiego sklepu z kapeluszami nale¿¹cego
do Klementyny i Edmunda Castellich.

Ze spaceru czêsto wracano do domu
z paczk¹ wspania³ych wypieków z jednej z wielu cukierni znajduj¹cych siê przy ul. J. Pi³sudskiego.

Kuba Miêdzyrzecki z narzeczon¹.
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Marian PrzeŸdziak (w jasnym p³aszczu)
z przyjació³mi.
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... magiczne miejsca
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Budynek poczty, za którym skrêca³o siê do parku.
Fot. B. Sadowski. Koniec lat trzydziestych XX w.
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Deptak
... magiczne miejsca
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Parkowa brama. Zdjêcie z lat trzydziestych XX w.
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Park
... magiczne miejsca

Park Miejski
N

azwa Parku Miejskiego „Aleksandria”
pochodzi od imienia jego za³o¿ycielki ksiê¿nej
Aleksandry Ogiñskiej. Powstanie „Aleksandrii”,
zaaran¿owanej z wielkim rozmachem i fantazj¹
wed³ug modnego wówczas w Europie stylu sentymentalnego, sta³o siê prze³omowym wydarzeniem w polskiej sztuce ogrodowej. Od tego momentu rozpoczê³a siê rywalizacja pierwszych dam
Rzeczypospolitej o stworzenie równie malowniczego i pe³nego uroku miejsca.
W XIX w. miejska zabudowa stopniowo poch³ania³a coraz wiêcej terenów parku. Jego pozosta³oœci zosta³y na pocz¹tku XX w. uporz¹dkowane
i ogrodzone. Wtedy zasypano wiêkszoœæ dawnych
kana³ów, a mostki i budowle ogrodowe, z czasów
najwiêkszej œwietnoœci parku, rozebrano.

W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego park by³ ulubionym miejscem wypoczynku siedlczan. Maria ¯yburowa nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Królowej
Jadwigi, sportsmenka osi¹gaj¹ca sukcesy w wielu dysyplinach sportowych wspomina³a,
¿e w ka¿d¹ niedzielê i dni œwi¹teczne do Aleksandrii pod¹¿a³y t³umy. Ca³e rodziny, dzieci, m³odzie¿ i zakochane pary spêdza³y wolny dzieñ
wœród zieleni i kwiatów, z dala od zgie³ku i ha³asu
ulicznego. Latem w parku odbywa³y siê festyny
i konkursy zrêcznoœciowe, a tak¿e zabawy, z których dochód czêsto przeznaczano na cele charytatywne. Po stawie p³ywano ³ódkami. Mo¿na te¿ by³o
pograæ na dwóch kortach tenisowych.2
2

„Tygodnik Siedlecki” 1981, nr 3, s. 4

Kawiarnia Cecylii Wierzbickiej w parku.
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Przed Pa³acem Ogiñskich w parku Maria Miêdzyrzecka (obecnie Halber) z przyjació³k¹. Lata trzydzieste XX w.

W niedzielê wstêp do parku by³ p³atny.
Spaceruj¹cym przygrywa³a wojskowa orkiestra i mo¿na by³o potañczyæ.
W parku znajdowa³y siê: oran¿eria, dom
ogrodnika, altana, restauracja z estrad¹ dla orkiestry. By³ tak¿e teatr letni, gdzie czasem
wyœwietlano równie¿ filmy.
Z budowli ogrodowych z czasów Aleksandry Ogiñskiej do lat trzydziestych XX w. prze-

trwa³y tylko murowany mostek przy stawie oraz
fragment muru z ozdobn¹ bram¹ po wschodniej stronie parku.
Aleksandria kusi³a parkowymi atrakcjami.
Podczas spaceru trzeba by³o koniecznie nakarmiæ ³abêdzie, przejœæ przez mostek przy stawie,
posiedzieæ na ³aweczce. Przyjemne chwile
uwieczniano na fotografiach.
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Park
... magiczne miejsca

£abêdzie karmi pan Edmund Castelli z ¿on¹ Klementyn¹,
w³aœciciel zak³adu przy ul. J. Pi³sudskiego 14, s³yn¹cego
z wyrobu najmodniejszych i najelegantszych kapeluszy.

Na zdjêciu z 1938 r. Wanda Paciorkowska (obecnie Krasuska), córka Eugeniusza Paciorkowskiego, w³aœciciela sklepu kolonialnego przy ul. J. Pi³sudskiego 8 i student SGH W³adys³aw
Stefanoff.
Na zdjêciu od prawej Jadwiga i W³adys³aw Mitura z przyjació³mi.
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M³odziutkie maturzystki nad stawem. Maria Miêdzyrzecka
(obecnie Halber) z przyjació³k¹ Ann¹ Apel.

Pola Mañkowska.

Spacer przez mostek. Maria Miêdzyrzecka (obecnie Halber) z przyjació³k¹ Ann¹ Apel.
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Park
... magiczne miejsca

Jadwiga Mitura (w œrodku) z kuzynkami.

Rozeœmiane towarzystwo w parkowej altanie. Maria Miêdzyrzecka z przyjació³mi.

23

W parku dzia³a³a, ciesz¹ca siê du¿ym powodzeniem, kawiarnia Cecylii Wierzbickiej.
Oprócz kawy i herbaty, wydawano tak¿e œniadania, obiady i kolacje.
Niedaleko kawiarni znajdowa³a siê altana,
gdzie przygrywa³a orkiestra wojskowa 22 pp.
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Park
... magiczne miejsca

Na zdjêciu z lat piêædziesi¹tych XX w. El¿bieta Konstanta.

***
Po wojnie nadal chêtnie odwiedzano star¹
Aleksandriê. I choæ niektóre obiekty parkowe
zosta³y w czasie wojny rozebrane przez okupanta, w upalne dni wci¹¿ wiele uroczych
zak¹tków przyci¹ga³o siedlczan swoim koj¹cym
cieniem.
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Halina Prochenka (obecnie Zieliñska).

W latach piêædziesi¹tych XX w. romantyczne m³ode damy chêtnie fotografowa³y siê
na mostku przy stawie lub przy kolumnadzie
przed Pa³acem Ogiñskich...
El¿bieta Konstanta.
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Park
... magiczne miejsca

Na tle Pa³acu w Parku Miejskim Irena i Stefan Romaniukowie
z córk¹ Joann¹.

...tak¿e starsi i ca³e rodziny siedlczan
z przyjemnoœci¹ upamiêtniali swój pobyt
w parku.
Zdjêcie z albumu Andrzeja Mat³acza.
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Gra¿ynka Repliñska na klombie z palm¹.

Gra¿ynka i Joasia Repliñskie.

W latach piêædziesi¹tych XX w. dzieciom
wiele radoœci sprawia³o pozowanie do zdjêæ
na s³oniu.
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Park
... magiczne miejsca

Marek Barej.

Na zdjêciu z lat szeœædziesi¹tych XX w. autorka ksi¹¿ki.

PóŸniej modne sta³y siê ma³e samochodziki.

Z biegiem lat zmienia³y siê modele dzieciêcych pojazdów.
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Zdjêcie z lat trzydziestych XX w. Skwer przy Pomniku
T. Koœciuszki.
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Skwery
... magiczne miejsca

Skwery
M

a³ymi oazami miejskiej zieleni by³y skwery. Najstarszy w Siedlcach przy ul. Floriañskiej
miêdzy koœcio³em œw. Stanis³awa a Starym
Ratuszem, kusi³ dodatkowo budk¹ z lodami pana
Boles³awa Wyrzykowskiego. Wytwórnia lodów
Boles³awa Wyrzykowskiego znajdowa³a siê przy
ul. Wojskowej. Nale¿a³y do niego tak¿e ma³e kioski z napojami i s³odyczami, ustawione w ruchliwych punktach miasta. Jeden z takich kiosków
sta³ ko³o Starego Ratusza zwanego „Jackiem”.
Stoj¹cy na Skwerze pomnik T. Koœciuszki
ods³oniêto w 1917 r. w setn¹ rocznicê œmierci
Naczelnika. Skwer od strony po³udniowej
zamyka³a ul. Piêkna (przemianowana w 1933 r.
na K. Pu³askiego). W tle wyraŸnie widoczna du¿a
kamienica, po prawej stronie, ju¿ nie istnieje.
W czasie ostatniej wojny mieszka³ w niej ze
swoj¹ rodzin¹ wybitny polski aktor Jacek Woszczerowicz. (znany z wielu œwietnych kreacji
w przedwojennym teatrze Juliusza Osterwy, a tak¿e
z ról w filmach „Znachor”, „Profesor Wilczur”,
„Strachy”). Jego ojciec uczy³ ³aciny w siedleckim Gimnazjum im. Hetmana S. ¯ó³kiewskiego.
Na rogu tej kamienicy by³o wejœcie
do restauracji M. Grochowskiego.

Przed Starym Ratuszem. Pocztówka z lat trzydziestych XX w.
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Maria Miêdzyrzecka (obecnie Halber) z przyjació³k¹ Ann¹ Apel
na skwerze przy Pomniku T. Koœciuszki.

Spacerowano te¿ ul. 3 Maja, gdzie znajdowa³a
siê cienista aleja. Przy tej ulicy mieszkali rodzice
Ewy Szumañskiej. Wtedy nikt jeszcze nie przypuszcza³, ¿e zdobêdzie popularnoœæ, jako autorka skeczy rozpoczynaj¹cych siê od s³ów: „Bêd¹c m³od¹
lekark¹ wszed³ raz do mnie pacjent...”

Na zdjêciu z 1939 r. Ewa Szumañska.
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Skwery
... magiczne miejsca

J...magiczne miejsca

Skwer przy Pomniku T. Koœciuszki na pocztówce z lat piêædziesi¹tych XX w.
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Zdjêcie z lat trzydziestych XX w.

Marian PrzeŸdziak z przyjació³mi.

Od po³udniowej strony skwer przy Pomniku
T. Koœciuszki zamyka³a ul. Piêkna (K. Pu³askiego).
W tym miejscu znajdowa³ siê postój doro¿ek. Drugi,
który funkcjonowa³ do lat szeœædziesi¹tych XX w.
znajdowa³ siê miêdzy ulicami J. Pi³sudskiego
i K. Pu³askiego, przy nieistniej¹cej ju¿ ul. Przejazd.
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Skwery
... magiczne miejsca

Zdjêcie z lat piêædziesi¹tych XX w., wykonane z wie¿y siedleckiej Katedry.

Przed wojn¹ równie czêsto odwiedzano nieistniej¹cy ju¿ dziœ skwer przy Pomniku Niepodleg³oœci, miêdzy ulicami J. Pi³sudskiego
i D³ug¹ (Bpa I. Œwirskiego). Od strony wschodniej zamyka³a go ul. Stary Rynek, przy której
po prawej stronie sta³a Synagoga.
Panorama centrum Siedlec z lat piêædziesi¹tych XX w., ukazuje jak zmieni³o siê to miejsce po wojnie. Po lewej stronie zdjêcia, w miejscu obok spalonej przez Niemców Synagogi widoczny pierwszy w Siedlcach Pomnik Wdziêcz-
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noœci Armii Radzieckiej (za oswobodzenie miasta z r¹k niemieckich w lipcu 1944 r.) - obelisk
otoczony kolumnad¹. Na prawo od niego
w otoczeniu drzew - stary Pomnik Niepodleg³oœci. W œrodkowej czêœci zdjêcia widoczna nieistniej¹ca ju¿ ul. Przechodnia i nowy skwerek,
urz¹dzony w miejscu, gdzie przed wojn¹ sta³
budynek Magistratu a za nim tzw. Nowy Ratusz. Za ul. Przechodni¹ równoleg³a ul. Przejazd, a dalej du¿y plac. Dziœ to miejsce zwie siê
Placem gen. W³. Sikorskiego.

Zdjêcie Pomnika Niepodleg³oœci z lat piêædziesi¹tych XX w.

Pomnik Niepodleg³oœci sta³ przy ul. J. Pi³sudskiego do pocz¹tku lat piêædziesi¹tych
XX w. Po jego usuniêciu, poszerzono stary skwer
i wytyczono nowe alejki.

Jerzy Garbaczewski z Edwardem Prusiñskim.
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... magiczne miejsca

Halina Prochenka (obecnie Zieliñska) z przyjació³kami.

Na zdjêciach z lat piêædziesi¹tych rozeœmiane
dziewczêta siedz¹ na ³awce ustawionej w miejscu dawnego Pomnika Niepodleg³oœci, w tle
widoczna ulica Bpa I. Œwirskiego.

Dzisiaj przechodz¹c ko³o tego miejsca zobaczymy budynek Starostwa Powiatowego i dom
handlowy Milenium.
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Pomnik Wdziêcznoœci Armii Radzieckiej, fot. A. Zborski.

Marian PrzeŸdziak z bratem.

Pomnik Wdziêcznoœci Armii Radzieckiej sta³
w tym miejscu w latach 1945-1968. Dziœ mijamy
tu wie¿owiec siedleckiej Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego.
Przy kolumnadzie pomnika dzieci chêtnie
fotografowa³y siê z misiem lub kucykiem.
Na kucyku Marek Barej.

38

Skwery
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Na zdjêciu strzelnica wiatrówkowa, rok 1955 r.

W godzinach popo³udniowych przy Pomniku czynna by³a prowizoryczna strzelnica wiatrówkowa. Prowadzi³a j¹ Liga Przyjació³ ¯o³nierza.
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M³yn na Sekule. Zdjêcie z albumu Pañstwa Popków z 1938 r.
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Seku³a
... magiczne miejsca

Seku³a * Rakowiec * Kisielany

Stary m³yn na Sekule. (pocztówka z 1902 r. wyd. Jadwiga Brodziñska).

Gdy sprzyja³a pogoda, du¿o radoœci spra-

Na pocztówce stary m³yn na Sekule, pewnie jeszcze z czasów z jakich zapamiêta³a go
matka Cezarego Baryki, która przez ca³¹ sw¹
tu³aczkê po guberniach i powiatach Rosji ¿y³a
wspomnieniami piêkniejszych ni¿ gdziekolwiek
na œwiecie ³¹k na Rakowcu, srebrzystych blasków ksiê¿yca mieni¹cych siê w wodach
Muchawki i stawu ko³o m³yna.

wia³o mieszkañcom Siedlec spêdzenie niedzieli
z dala od miasta, na œwie¿ym powietrzu. Najchêtniej odwiedzano poblisk¹ Seku³ê i Rakowiec, po³o¿one w dolinie Muchawki. Ju¿ od
pocz¹tku XX w. by³o to popularne miejsce niedzielnego odpoczynku. Jego uroki wspomina³
Stefan ¯eromski w „Przedwioœniu”.
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Seku³a
... magiczne miejsca

Rodzina Leona Barszczewskiego na pomoœcie m³yna na Sekule. W œrodku grupy, w jasnej
sukience z falbankami córka Barszczewskiego,
Jadwiga, która w 1904 r. za³o¿y³a Szko³ê Handlow¹ dla dziewcz¹t przy ul. Ogrodowej
(H. Sienkiewicza). By³y to pocz¹tki dzisiejszego
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Œw. Królowej
Jadwigi.

Wycieczki na Seku³ê czêsto organizowali
nauczyciele i uczniowie siedleckich szkó³. Boles³aw Król, uczeñ Gimnazjum Biskupa Podlaskiego
w Siedlcach w 1930 r. wspomina³ pobyt nad
Muchawk¹ na ³amach „Pó³rocznika” - czasopisma wydawanego w tej szkole.
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Zdjêcia z roku 1938 pochodz¹ z albumu rodzinnego pañstwa Popków. Wac³aw Popek by³
w³aœcicielem Restauracji i Hotelu „Victoria” w Siedlcach przy ul. Piêknej 15 (K. Pu³askiego).

Przygotowania do wyjazdu. Na platformie
zwraca uwagê napis - Selter Wasser Fabrik Fabryka Napojów Gazowanych, równie¿ nale¿¹cej do pañstwa Popków. Fabryka znajdowa³a siê
w podwórku na ty³ach hotelu. Po schodach
wchodzi do domu syn w³aœcicieli Stanis³aw
Popek.

Fotograf upamiêtni³ ca³¹ wyprawê na niedzielny piknik: od za³adowania siê wszystkich
uczestników wycieczki na platformê, po powrót
do miasta.
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Zabrano nawet orkiestrê, która umila³a niedzielny odpoczynek.
Zdjêcie zrobiono przed domem letniskowym
na Rakowcu, który istnieje do dziœ i ma bardzo
bogat¹ historiê.3 Budynek zosta³ przeniesiony
z Siedlec ok. 1900 r. i pe³ni³ wówczas funkcjê
domu letniskowego dla wdowy, dzieci i dziadków wczeœnie zmar³ego ordynatora Szpitala
Miejskiego w Siedlcach dr Tadeusza Paw³owicza. W czasach, gdy dom nale¿a³ do rodziny
Paw³owiczów i Bohdanowiczów bywali tu znani obywatele Siedlec: Frankowscy, Wielowieyscy, P³acheccy, Dy¿ewscy, Wojewódzcy, Berezowie, a tak¿e Anna Zawadzka póŸniejsza druga ¿ona Stefana ¯eromskiego.
Maria Paw³owicz wdowa po ordynatorze
mia³a pasjê inscenizowania i re¿yserowania
amatorskich przedstawieñ teatralnych. Odgrywano ró¿ne komedyjki pisane dla teatrów amatorskich, a zwieñczeniem repertuaru by³o wystawienie „Salome” Oscara Wilde'a.
Drug¹ jej pasj¹ by³o malarstwo. Prace
o tematyce kwiatowej i pejza¿e mo¿na dziœ jeszcze podziwiaæ na p³ycinach prawie wszystkich
drzwi tego domu.
W okresie miêdzywojennym dom nale¿a³
do pañstwa Skorupków i nadal pe³ni³ funkcje
rodzinnego letniska. Spotyka³a siê tu siedlecka
inteligencja i mieszczanie prowadz¹cy ró¿norodne interesy - Skorupkowie (w³aœciciele
„Kawiarni Udzia³owej”), Popkowie (m.in. Hotel
i Restauracja „Victoria”, Wytwórnia Wód Gazowanych) a tak¿e wielu innych.

Po II wojnie œwiatowej dom przeszed³ w
rêce rodziny Popków. Goœcinne progi ich domu
stanê³y otworem tak¿e przed siedleck¹ m³odzie¿¹, która z wielk¹ przyjemnoœci¹ odwiedza³a Seku³ê i Rakowiec i chêtnie odpoczywa³a nad wodami Muchawki. Przy du¿ej pomocy pañstwa Zofii i Wac³awa Popków we
wrzeœniu 1944 r. zosta³a zorganizowana pierwsza po wojnie wycieczka harcerzy siedleckich
do Rakowca. Pierwszy biwak, pierwsze ognisko i pierwsze po wojnie œmia³e m³odzieñcze
plany i marzenia wla³y nadziejê w m³ode serca i doda³y si³ do dalszej pracy dla ukochanej
ojczyzny. Jak twierdzi ostatni w³aœciciel, podtrzymuj¹cy nadal tradycje goœcinnoœci tego
domu, pan Andrzej Szczygielski - mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e tutaj w³aœnie odrodzi³o siê siedleckie harcerstwo.
3

Z relacji Andrzeja Szczygielskiego.

Wszyscy zadowoleni i wypoczêci wracali do Siedlec.
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We wspomnieniach dr W³adys³awa Stefanoffa Seku³a pozosta³a jako wymarzone miejsce
na niedzielne wypady za miasto w gronie przyjació³ - „...tutaj, wœród lasów, ³¹k pachn¹cych zio³ami i z³otych pól rodzi³y siê wielkie uczucia,
a ciche wody Muchawki do dziœ pamiêtaj¹ opo-

wieœci o m³odzieñczych wzruszeniach, niespe³nionych mi³oœciach i tragicznych rozstaniach...”.
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Kolejne zdjêcia z 1938 r. pochodz¹ z albumu dr W³adys³awa Stefanoffa.
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Piêkna nieznajoma.
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Szczêœcie raz siê uœmiecha
muz. H. Wars, s³. E. Schlechter
œpiewa³a Hanka Ordonówna

Czasami szczêœcie przejdzie obok nas tak blisko,
¿e tylko rêk¹ siêgn¹æ ju¿ je cz³owiek ma.
I nie widzimy i tracimy wtedy wszystko,
chocia¿ to szczêœcie samo do r¹k nam siê pcha.
I jak w ostatniej chwili w pogoñ siê nie rzucisz
I nie zatrzymasz szczêœcia póki jeszcze czas.
To ju¿ przepad³o ono drugi raz nie wróci,
bo szczêœcie w ¿yciu siê pojawia jeden raz.
Ref.
Szczêœcie raz siê uœmiecha
Raz nam rzuca swój dar bezcenny
Cz³owiek czeka na tê chwilê
Przez tyle tyle tyle
mêcz¹cych dni i nocy bezsennych.
Szczêœcie raz siê uœmiecha
Jeden raz tylko d³oñ podaje
Gdy okazjê tê ominiesz
toœ przepad³ to juz zginiesz
bo szczêœcie przysz³o mog³eœ je mieæ.

W³adys³aw Stefanoff.
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Równie czêsto wybierano siê do Kisielan
malowniczo po³o¿onych wœród sosnowych
lasów nad Liwcem. Jak pisa³ Józef Mikulski „krajobrazowo jest to jedno z najpiêkniejszych miejsc
w powiecie siedleckim. Tu le¿y znane letnisko
siedlczan Kisielany-¯michy (...) Tu ko³o m³yna
pod Kisielanami rzeka skrêca pod sam wysoki
brzeg doliny. Szczególnie rozleg³y i piêkny widok rozpoœciera siê na zachód od Kisielan,
ze wzgórz le¿¹cych nad Ÿród³ami, wytryskaj¹cymi u ich podnó¿a.”4

Na zdjêciach z lat trzydziestych XX w. rodzina i przyjaciele Poli i Bronis³awa Mañkowskich.
Obszerny opis letniska w Kisielanach ukaza³ siê w 27 numerze „Nowej Gazety Podlaskiej” z 1933 r.
4
J. Mikulski: Powiat Siedlecki: Ziemia, wody, cz³owiek, W:
Powiat Siedlecki, pod red. Cz. Górskiego, Siedlce 1935, s. 31
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Kawiarnia Fa³dowskiego, fot. A. Gancwol.
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Kawiarnie

W

dwudziestoleciu miêdzywojennym siedlczanie najchêtniej odwiedzali cukierniê W³adys³awa Fa³dowskiego. Powsta³a w 1905 r. i mieœci³a siê w jednej z okazalszych kamienic przy
ul. J. Kiliñskiego 24. Oferowa³a wyœmienite ciasta i torty, a tak¿e najsmaczniejsz¹ kawê
w mieœcie. Latem stoliki by³y ustawiane na zewn¹trz, pod markizami. W œrodku sta³ stó³ bilardowy. Jak wspomina³a Helena Ryszkowska
(przed wojn¹ kierowniczka Szko³y Powszechnej nr 3) lokal ten spe³nia³ te¿ funkcjê œwietlicy.
W bocznych pokoikach cukierni Fa³dowskiego
mo¿na by³o poczytaæ prasê, pograæ w szachy
lub w karty, porozmawiaæ.

Kawiarnia Fa³dowskiego, zdjêcie z lat trzydziestych XX w.

Fa³dowski prowadzi³ swoj¹ cukierniê jeszcze krótko po wojnie. Potem zmieni³ siê i w³aœciciel i nazwa. Zdjêcie z lat piêædziesi¹tych XX
w. przedstawia ju¿ kawiarniê pod zmienion¹
nazw¹ - Kolorowa.

Kawiarnia Kolorowa. Lata piêædziesi¹te XX w.
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Przed Warszawiank¹. Zdjêcie z albumu Marii Halber.
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Pocztówka B. Sadowskiego z lat trzydziestych XX w.

Na koñcu ul. Kiliñskiego widoczny tzw.
Nowy Ratusz, wybudowany w 1892 r. Budynek
zosta³ zburzony w czasie bombardowania Siedlec w 1939 r. W pierwszej kamienicy z lewej
strony, pod nr 25 (vis a vis Fa³dowskiego) by³a
cukiernia „Warszawianka”. Za³o¿ona przez rodzeñstwo Wac³awa i Mariê Sienickich, dzia³a³a
przez ca³y okres miêdzywojenny i jeszcze kilka
lat po wojnie.
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Zdjêcia prezentuj¹ wnêtrze „Warszawianki” i znajduj¹cy siê obok ogródek na wolnym
powietrzu.
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Przed wojn¹ przy ul. J. Pi³sudskiego 14 by³a
Kawiarnia „Udzia³owa” Bronis³awa Skorupki,
..
nieco dalej Cukiernia Konigsberga. Przy tej ulicy cukierniê prowadzi³ równie¿ Marian KuŸniarski.
Ulubionym miejscem siedleckich uczniów
by³a cukiernia z ogródkiem przy ul. T. Koœciuszki 2.

Przyj¹³ siê zwyczaj wœród gimnazjalistów,
¿e po lekcjach sz³o siê na spacer do parku,
a potem na lody w ro¿kach do ogródka
Micha³a Kury³owicza. Doroœli chêtnie wstêpowali tam w niedzielê. Zdjêcie ze zbiorów
Marii Halber.
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Lodziarz przy ruchliwej i gwarnej ul. Œwiêtojañskiej.
Lata piêædziesi¹te XX w.

63

Kamienica na rogu ulic Piêknej i Floriañskiej, w której pod
numerem 1. dzia³a³a restauracja nale¿¹ca do M. Grochowskiego.
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Restauracje

W

okresie miêdzywojennym najwiêcej
restauracji i ma³ych lokali z wyszynkiem, jak to
wówczas okreœlano, znajdowa³o siê w Siedlcach
przy ul. J. Kiliñskiego i Piêknej.
Przy ul. J. Kiliñskiego, ³¹cz¹cej dworzec
kolejowy z centrum miasta, pod numerem 4 swój
lokal w latach dwudziestych XX w. mia³ Stanis³aw Pyrka. W latach trzydziestych XX w. przeniós³ go na ul. S¹dow¹, a pomieszczenia po nim
na ul. J. Kiliñskiego przejê³a Helena Bia³ob³ocka. Nowa restauracja oferowa³a - jak zachwala³a sama w³aœcicielka - pierwszorzêdnej jakoœci
obiady i kolacje. Codziennie koncertowa³ tam
zespó³ kameralny. W roku 1933 w prasie siedleckiej pojawi³y siê reklamy kolejnej restauracji prowadzonej w budynku przy ul. J. Kiliñskiego 4.
O otwarciu nowego lokalu pod nazw¹
„Gastronomia” powiadamia³ jego w³aœciciel
M. Martynowicz.

Ulica Piêkna.

Niepospolity charakter i urok mia³a
ul. Piêkna (od 1933 r. przemianowana na K. Pu³askiego), gdzie znajdowa³y siê najelegantsze lokale w mieœcie. W kamienicy pod numerem 1
restauracjê mia³ M. Grochowski.
Reklama restauracji Gastronomia z „Nowej Gazety Podlaskiej”
z 1933 r.
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W pamiêci siedlczan najelegantszym lokalem w mieœcie pozosta³a restauracja przy
ul. Piêknej 4 prowadzona przez A. Maciejewskiego. Restauracja „Klubowa”, swoj¹ nazw¹
nawi¹zywa³a do bliskiego s¹siedztwa (w tym
samym budynku) Klubu Miejskiego. By³o to miejsce spotkañ siedleckiej inteligencji. Zawsze mo¿na tu by³o ciekawie spêdziæ czas. Budynek Klubu Miejskiego od momentu swego powstania
w 1873 r. spe³nia³ funkcje kulturalne. Tak¿e
w dwudziestoleciu miêdzywojennym zainteresowanych przyci¹ga³y odczyty, koncerty, spektakle teatrów amatorskich, po których chêtnie
wstêpowano do restauracji, aby przed³u¿yæ mi³e
chwile przy dobrej kolacji i kameralnej muzyce.
Sta³o siê tradycj¹, ¿e w salach restauracji
„Klubowej” organizowano zebrania, spotkania
towarzyskie oraz wa¿niejsze miejskie uroczystoœci. Corocznie odbywa³y siê tutaj bale
sylwestrowe, organizowane przez Magistrat, podczas których przygrywa³a orkiestra 22 pp.
Na okolicznoœciowych bankietach, towarzysz¹cych zjazdom absolwentów, spotykali siê tam
miêdzy innymi wychowankowie siedleckich
szkó³ œrednich.
Jak donosi³o warszawskie pismo „Biesiada
Literacka” (nr 22 z 1925 r.) gwarantem dobrej
zabawy w „Klubowej” by³ w³aœciciel restauracji
A. Maciejewski. Swoim doœwiadczeniem, profesjonalizmem i nienagann¹ obs³ug¹ goœci, zjedna³ sobie ca³¹ towarzysk¹ elitê Siedlec.
Goœcie odwdziêczali siê, chêtnie zbieraj¹c siê
wieczorami w „Klubowej”.

Hotel i Restauracja „Victoria” przy ul. Piêknej 15 w latach trzydziestych XX w. nale¿a³y
do Stanis³awa Popka. Jak mo¿na zorientowaæ
siê z reklam zamieszczanych w przedwojennej
prasie siedleckiej, obok wyœmienitych dañ restauracja oferowa³a te¿ bogaty program artystyczny: od dancingów po goœcinne wystêpy
artystów scen warszawskich.
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Klub Miejski, zdjêcie A. Gancwol z 1908 r.

67

A. Maciejewski. W³aœciciel Restauracji „Klubowa”.

.

Bufet Restauracji „Klubowa”. Zdjêcia pochodz¹ z czasopisma „Biesiada Literacka” nr 22 z 1925 r.
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Restauracjê „Klubow¹” przywo³uje na kartach swojej ksi¹¿ki „Dom mojej babci w Siedlcach” poeta i prozaik Tadeusz Chróœcielewski.
W jego pamiêci równie¿ pozosta³a ona „najszacowniejszym obok cukierni Fa³dowskiego lokalem w mieœcie”.5

Pola Mañkowska przed balem w Klubie Miejskim. Zdjêcie
z lat trzydziestych XX w.

Reklamy us³ugowych punktów gastronomicznych zamieszczane w prasie siedleckiej
z lat trzydziestych XX w. ukazuj¹, ¿e w restauracjach siedleckich podczas dnia przygrywa³y klientom do posi³ków orkiestry czy zespo³y jazzowe,
które wieczorem gra³y w tych samych lokalach
muzykê taneczn¹ na dancingach.

5
T. Chróœcielewski: Dom mojej babci w Siedlcach, Siedlce
1992, s. 67
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W kamienicy Piotrowskich na rogu ulic Okopowej i D³ugiej
(dziœ ul. 11 Listopada i ul. Biskupa I. Œwirskiego) mieœci³ siê
kinematograf „Moderne”.
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Kina

Wraz z nastaniem ery kina, sta³o siê ono

najbardziej popularn¹ form¹ rozrywki mieszkañców Siedlec.
Pierwsze siedleckie kino „Ekler” powsta³o
w 1908 r. Mieœci³o siê w domu Piaseckiego przy
ul. Ogrodowej (po pierwszej wojnie œwiatowej
przemianowanej na H. Sienkiewicza). Od 1911 r.
dzia³a³o pod nazw¹ „Lux”. W latach 1918-1939
kino kilkakrotnie zmienia³o w³aœcicieli. Zmienia³a siê tak¿e jego nazwa: „Era”, „Kometa”,
„Atlantik” i „Bajka”.

Marlena Dietrich.

Prze³omowe znaczenie dla atrakcyjnoœci
kinematografii mia³o powstanie kina dŸwiêkowego. Pierwszy aparat do odtwarzania filmów
dŸwiêkowych pojawi³ siê w Siedlcach ju¿ pod
koniec 1931 r. Zainstalowano go w kinie „Era”
przy ul. H. Sienkiewicza, wkrótce potem
w pozosta³ych kinach siedleckich. By³o to prawdziw¹ rewelacj¹. Siedlce dotrzymywa³y kroku
nowej epoce w dziejach filmu, bowiem w Hollywood ten genialny wynalazek upowszechniono
zaledwie dwa lata wczeœniej - w 1929 r.

Drugi kinematograf „Moderne” otwarto
w 1909 r. w kamienicy Piotrowskich na rogu
ulic Okopowej i D³ugiej (ul. 11 Listopada i ul.
Bpa I. Œwirskiego). Ciekawostk¹ jest, ¿e dom ten
zosta³ wybudowany jeszcze w czasie zaborów
dla Gubernatora rosyjskiego, dopiero potem sta³
siê w³asnoœci¹ rodziny Piotrowskich. Budynek
stoi do dziœ naprzeciw Katedry i pamiêta jeszcze
czasy kina niemego.
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W ma³ym kinie
Muz. W³. Szpilman, s³. L. Starski

Mieliœmy pójœæ do kina
wybacz, nie pójdê dziœ.
W mroku zasi¹dê do pianina
w przesz³oœæ pobiegnie myœl.
Nieme kino
czy pamiêtasz ma³e, nieme kino?
Na ekranie Rudolf Valentino
a w zacisznej lo¿y ty i ja...
Na ekranie
on j¹ kocha i umiera dla niej.
My wierzymy, boœmy zakochani
dla nas to jest prawda, a nie gra.
To jakby o nas by³ film
wiêc my wpatrzeni
ach, jak wzruszeni
mi³oœci¹ sw¹.
W ma³ym kinie
nikt ju¿ nie gra dzisiaj na pianinie.
Nie ma ju¿ seansów w ma³ym kinie.
W ma³ym niemym kinie „Ptit Tria-non”.
Nic tak nie przypomina
dawnych odleg³ych chwil
jak muzyczka z niemego kina
rzewna jak stary film.

Fotosy najs³ynniejszych gwiazd filmowych polskich i zagranicznych prezentowane
na ³amach tygodnika „Kino” z lat trzydziestych.
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W roku 1923 kino „Moderne” przeniesiono
na ul. Piêkn¹ 9 (K. Pu³askiego) do budynku dawnej siedziby Towarzystwa Muzycznego. By³a tam
du¿a sala ze scen¹, gdzie urz¹dzano koncerty.
Po przebudowie zaadaptowano j¹ na potrzeby kina.
Po przeprowadzce zmieniono jego nazwê na „Œwiatowid”, a tu¿ przed wojn¹ na „S³oñce”. W latach
trzydziestych ubieg³ego wieku by³o to najlepsze
kino w Siedlcach. Repertuar „Œwiatowida” nie odbiega³ od tego, co mo¿na by³o obejrzeæ w Warszawie, Pary¿u, Londynie, a nawet w Nowym Jorku. Sprowadzano najwiêksze przeboje kinowe tamtych lat. Melodramaty z Marlen¹ Dietrich i Gret¹
Garbo, komedie z Charlie Chaplinem, a tak¿e rodzime produkcje z najwybitniejszymi aktorami
Polski miêdzywojennej.

Kino Sojusz, lata piêædziesi¹te XX w.

Fotografia z lat piêædziesi¹tych dowodzi,
¿e kino „S³oñce” przetrwa³o wojnê i nadal funkcjonowa³o. Przybra³o jednak, charakterystyczn¹ dla
ducha lat powojennych, now¹ nazwê - „Sojusz”.
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Gmach Domu Ludowego, fot. A. Gancwol, ok. 1908 r.

Najbardziej atrakcyjnym budynkiem kinowym w miêdzywojennych Siedlcach by³ Dom
Ludowy wzniesiony w 1903 r. wed³ug projektu
architekta Tadeusza Czerwiñskiego przy
ul. Œwiêtojañskiej. Posiada³ on najobszerniejsz¹
w mieœcie salê widowiskow¹ na 350 miejsc.
Obok znajdowa³y siê jeszcze: jad³odajnia, herbaciarnia, sala bilardowa, biblioteka i czytelnia.
W 1934 r. budynek przejê³o wojsko, przeznaczaj¹c go nadal na cele kulturalne. Od tej pory
zaczêto nazywaæ go Domem ¯o³nierza. Od 1935 r.
mieœci³o siê tu kino „Polskiego Bia³ego Krzy¿a”,
które wczeœniej mia³o swoj¹ siedzibê na terenie
jednostki wojskowej.

W latach powojennych, po gruntownej przebudowie obszerna, nowoczesna sala z balkonem mog³a pomieœciæ 500 osób. Nadal by³o to
najokazalsze kino siedleckie. Zmieni³a siê jego
nazwa. Kino „Podlasie” cieszy³o siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród mieszkañców Siedlec.
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Dom Ludowy. Pocz¹tek XX w.
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Teatry
P

rawie wszystkie kina siedleckie by³y przystosowane tak¿e do prezentacji przedstawieñ
i widowisk. Przewa¿nie spektakle i koncerty odbywa³y siê w eleganckim Klubie Miejskim, wyposa¿onym w efektown¹ ruchom¹ scenê. Jednak
najlepsze warunki, zarówno wystêpuj¹cym artystom, jak i publicznoœci, oferowa³ Dom Ludowy
(od 1934 r. zwany Domem ¯o³nierza) z du¿¹ scen¹
i wygodnym zapleczem. W sezonie letnim popularny by³ teatr w Parku Miejskim.

Teatr Letni w Parku Miejskim.
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W okresie miêdzywojennym du¿¹ popularnoœci¹ wœród siedlczan cieszy³y siê wystêpy teatrów amatorskich, zarówno miejscowych,
których by³a niema³a liczba, jak i przyjezdnych
- z Warszawy, Wilna czy Lublina. Jak lubiana
by³a to rozrywka, œwiadczy fakt, ¿e spektakle
odbywa³y siê we wszystkie dni tygodnia. Powa¿nym konkurentem teatru sta³o siê dopiero
pojawienie siê kina dŸwiêkowego.

Jak podaje Antoni Winter6, w okresie miêdzywojennym Siedlce by³y oœrodkiem prê¿nego rozwoju ¿ycia teatralnego. Dzia³a³o wiele
organizacji i instytucji, przy których powstawa³y amatorskie zespo³y teatralne (m.in.:
Towarzystwo Kultury i Oœwiaty Robotniczej
„Pochodnia”, Zwi¹zek Strzelecki, Towarzystwo
Muzyczne, Zwi¹zek Podoficerów Rezerwy).
Równie¿ w stacjonuj¹cych w Siedlcach jednostkach wojskowych (22 pp i 9 pal) dzia³a³o kilka
grup teatralnych. S³awê jednego z najlepszych
teatrów zyska³ Doborowy Zespó³ Artystyczny
prowadzony przez chor¹¿ego Micha³a Marcinianiego.
Wystawiano sztuki m.in. Adama Grzyma³y-Siedleckiego („Sublokatorka”), Wac³awa Sieroszewskiego („Bolszewicy”), Jerzego Szaniawskiego („Ptak”), Stanis³awa Dobrzañskiego („¯o³nierz królowej Madagaskaru”), Adama Mickiewicza („Dziady” cz. II), Gabrieli Zapolskiej („Sybir”), Aleksandra Fredry („Damy i huzary”),
Juliusza S³owackiego („Kordian”). Obok paru corocznie wystawianych arcydzie³, dawano wiele
sztuk typowo rozrywkowych, komedii i fars
o niskich wartoœciach artystycznych. Z licznego
grona rodzimych ludzi teatru w pamiêci siedlczan pozosta³y takie nazwiska jak: Julia Szymañska, Zofia £ukaszewska, Witold Grodzki,
Aleksy Tichomirow, Zofia Wróblewska, Aleksander Fogiel, Wac³aw Belina, Wanda i Maria
Paff, W³adys³aw Michalik, Mira Niedzielska,
Leopold Zbucki, Marcin Hora.

Wœród profesjonalnych zespo³ów odwiedzaj¹cych Siedlce, szczególnie ceniono wystêpy
wileñskiego teatru Juliusza Osterwy „Reduta”.
Siedlczanie mogli wtedy podziwiaæ grê jednego
z wybitniejszych artystów ówczesnej sceny
polskiej - Józefa Wêgrzyna.
Sceny siedleckich teatrów goœci³y równie¿
muzyków i tancerzy. Mi³oœnicy muzyki rozrywkowej zawsze bardzo serdecznie i ciep³o przyjmowali chór Juranda. Entuzjazm wywo³ywa³y
tak¿e wystêpy tancerki Ziuty Buczyñskiej.
Zarówno twórca chóru Juranda - Jerzy Koszutski, jak i Ziuta Buczyñska byli siedlczanami
i pewnie dlatego dochód ze swoich koncertów
artyœci przeznaczali zwykle na cele charytatywne, s³u¿¹ce siedleckiej spo³ecznoœci. Siedlczanie
uwa¿ali Jerzego Koszutskiego i Ziutê Buczyñsk¹
za osoby utalentowane, ludzi sukcesu rozs³awiaj¹cych imiê miasta.

Recezja koncertu chóru „Rewelersów” w Klubie Miejskim
zamieszczona w „Nowej Gazecie Podlaskiej” z 1932 r.

6
Winter A.: Teatry amatorskie i objazdowe w Siedlcach
w latach 1918-1939 (maszynopis w posiadaniu MBP w Siedlcach), s. 1-3
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Ciekaw¹ osobowoœci¹ by³ Jerzy Koszutski
(1905-1960), œwietny sportowiec, sprinter kolarski,
uczestnik letnich igrzysk olimpijskich w 1928 r.
w Amsterdamie. Porzuci³ sport, aby poœwiêciæ
siê ca³kowicie swojej drugiej pasji, jak¹ by³a muzyka. W Podlaskiej Szkole Muzycznej w Siedlcach prowadzi³ zajêcia w klasie fortepianu, jego
grê mo¿na by³o podziwiaæ na koncertach.
W siedleckiej prasie z tamtego okresu zachowa³y siê bardzo pochlebne recenzje tych wystêpów. Rozpocz¹³ studia w warszawskim konserwatorium, marzy³ o pobieraniu lekcji u mistrza
Ignacego Paderewskiego. Niestety, nie móg³ kontynuowaæ kariery pianistycznej, gdy¿ w wyniku
nieszczêœliwego wypadku przy naprawie motocykla straci³ dwa palce. Chc¹c zachowaæ kontakt ze sztuk¹, zainteresowa³ siê muzyk¹ rozrywkow¹ i utworzy³ w Siedlcach swój pierwszy chór - „Rewellersów”. W okresie miêdzywojennym by³a to bardzo modna forma muzykowania. Wystêpy mêskich zespo³ów wokalnych stanowi³y czêsto najwiêksz¹ atrakcjê programów rewiowych i kabaretowych. Po rozpadzie „Rewellersów” za³o¿y³ w Warszawie chór
„Juranda”, który zdoby³ popularnoœæ w ca³ym
kraju i za granic¹. W latach trzydziestych wielokrotnie odwiedza³ z nim Siedlce.
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Tancerka Ziuta Buczyñska

Ziuta Buczyñska (1910-2002) ukoñczy³a
szko³ê tañca artystycznego Janiny Mieczyñskiej
w Warszawie. Odnosi³a znacz¹ce sukcesy artystyczne: by³a laureatk¹ II Miêdzynarodowego
Konkursu Tañca w Wiedniu w 1934 r., Olimpiady Tanecznej w Berlinie w 1936 r. Wystêpowa³a na scenach Sztokholmu, Rzymu, Neapolu, Florencji, Budapesztu i Pary¿a. Wszêdzie entuzjastycznie przyjmowana. Sama aran¿owa³a tañce,
sama te¿ projektowa³a swoje kostiumy. Podczas

Recenzja wystêpu Ziuty Buczyñskiej zamieszczona w tygodniku "¯ycie Podlasia" z 1936 r.

jej wystêpu w Domu Ludowym 8 listopada 1936 r.
siedlczanie mogli zobaczyæ jej w³asne kompozycje taneczne, m.in.: „Z Ksiêgi D¿ungli”, „Robotnicy”, „Oberek”, „Kujawiak”.
Po wojnie Buczyñska osiad³a w rodzimych
Siedlcach i z wielkim zaanga¿owaniem wspó³tworzy³a wraz z Konstantym Domaga³¹ Zespó³
Pieœni i Tañca „Podlasie”. Jak wspominaj¹ jej
wychowankowie, swoj¹ pasjê i mi³oœæ do tañca
potrafi³a zaszczepiæ w innych7.

Afisz reklamuj¹cy wystêp Ziuty Buczyñskiej w Klubie Miejskim w Siedlcach.

Autograf Ziuty Buczyñskiej.

7
H. Budziszewska: Mistrzyni perfekcji, W: Bocznica 2003, nr 1,
s. 8-9
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W latach powojennych próbowano w Siedlcach powróciæ do piêknych tradycji teatru
amatorskiego. Dawni aktorzy i re¿yserzy z zapa³em przyst¹pili do pracy. W 1946 r. powsta³o
Ko³o Mi³oœników Sceny, któremu w³adze miasta na dzia³alnoœæ teatraln¹ przekaza³y ca³y
gmach Klubu Miejskiego. W ten sposób rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Teatr Miejski w Siedlcach.
Re¿yserowali w nim Leopold Zbucki, Witold
Grodzki i Marian £oziñski.
Poni¿sze zdjêcia pochodz¹ ze spektaklu
„Diabe³ i Karczmarka”. Jak wspomina³ re¿yser
i dyrektor artystyczny tego Teatru, Witold Grodzki, przedstawienie to zrobi³o du¿e wra¿enie na
widzach.

Na zdjêciu Janina Neœcior (obecnie Prochenka) w roli Karczmarki.

Teatr Miejski w Siedlcach dzia³a³ do koñca
1949 r., kiedy to jego dzia³alnoœæ zawieszono.
Klub Miejski przemianowano na Klub Robotniczy. Piêkne kostiumy „wypo¿yczono” rozmaitym instytucjom siedleckim na akademie zak³adowe i pierwszomajowe pochody.
Sz³o Nowe, ale to ju¿ zupe³nie inna
historia…

Witold Grodzki z ¿on¹ Lucyn¹, w œrodku nieoceniona
suflerka Marysia Seroczyñska.
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Do przygotowania albumu wykorzystano zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach
w tym: pocztówki i fotografie
ksi¹¿ki
Aleksandra Ogiñska i Siedlce w trzech pamiêtnikach z XIX w.
Teksty opracowali i wstêpem opatrzyli Rafa³ Dmowski i Artur Ziontek, Siedlce 2007;
Bobryk A., Kochan I.: Prawos³awie w Siedlcach, Siedlce 2007;
Brama Ksiê¿nej Ogiñskiej. Praca zbiorowa, Siedlce 2007;
Chróœcielewski T.: Dom mojej babci w Siedlcach, Siedlce 1992;
Cio³ek G.: Ogrody polskie, Warszawa 1978;
XIX-wieczna Azja Œrodkowa w obiektywie: Katalog wystawy ze zbiorów rodziny Igora Strojeckiego,
“Dom Polonii, Warszawa maj-czerwiec 2004;
Fogiel A.: Pamiêtniki, Siedlce 1984;
G³owacka-Maksymiuk U.: Aleksandra z ksi¹¿¹t Czartoryskich Ogiñska, Siedlce 2003;
G³owacka-Maksymiuk U.: Ulice Siedlec: historia, patroni, zabytki, Siedlce 1997;
Grodzki W.: Wspomnienia, W: Opowieœci entuzjastów, Warszawa 1960;
Izdebski J.: Rola garnizonu siedleckiego w ¿yciu miasta (1918-1939), W:
Spo³eczeñstwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i spo³eczne,
pod red. J.R. Szaflika, Warszawa 1981;
Kaszinski S.D., Tillinski I.I.: Gorod Siedlec, Siedlce 1912;
Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. X, zeszyt 22: powiat siedlecki,
red. I. Galicka, H. Sygietyñska, Warszawa 1965;
Kompel G.: Jacek Woszczerowicz: geniusz? b³azen? mag?, £ódŸ 2004;
Kopówka E.: ¯ydzi siedleccy, Siedlce 2001;
Kopówka E.: Stalag 366, Siedlce 2004;
Kordaczuk S.: Sto spotkañ z histori¹. Dziewczyny z tamtych dni, Siedlce 2000;
Michalec D.: Aleksandra Ogiñska i jej czasy, Siedlce 1999;
Mikulski J.: Powiat siedlecki: ziemia, wody, cz³owiek, Siedlce 1935;
Mitura B.: Siedlce na dawnej pocztówce, Siedlce 1996;
Moniewski T.: Siedlce. Przewodnik, Siedlce 1929;
Ostas C.: Siedlce. Przewodnik, Siedlce 2003;
Powiat siedlecki, pod red. Cz. Górskiego, Siedlce 1935;
Ryszkowska H.: Siedlce (maszynopis w posiadaniu MBP w Siedlcach)
Rzeszutek L.: Metody i formy pracy kulturalnej w garnizonie siedleckim w latach 1922-1939, W:
Szkice Podlaskie, Siedlce 2002, z.10, s. [85]-91;
Siedlce 1448-1995 red. nauk. Edward Kospath - Paw³owski, Siedlce 1996;
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Siedlce 1448-2007 red. nauk. Edward Kospath - Paw³owski, Siedlce 2007;
Wachowicz B.: Ogród m³odoœci, Warszawa 1990;
Winter A.: Dzieje Siedlec 1448-1918, Warszawa 1969;
Winter A.: Teatry amatorskie i objazdowe w Siedlcach w latach 1918-1939
(maszynopis w posiadaniu MBP w Siedlcach);
¯eromski St.: Przedwioœnie, Warszawa 1991.
czasopisma
Biesiada Literacka nr 22, Warszawa 1925;
Magazyn Spo³eczno-Kulturalny Bocznica, roczniki 2000-2007;
Nowa Gazeta Podlaska, roczniki: 1931-1934;
Kurier Siedlecki, roczniki 1991-2007;
Pó³rocznik Wychowanków Podlaskiego Mniejszego Seminarium Duchownego
czyli Wy¿szego Gimnazjum Biskupa Podlaskiego w Siedlcach, Siedlce 1930;
Tygodnik Siedlecki, roczniki 1980-2007;
Zeszyty Metodyczne nr 2, Siedlce 1980;
Ziemia Siedlecka, roczniki: 1931, 1934-1939;
¯ycie Podlasia, roczniki: 1934, 1936, 1937.
Roczniki tygodnika Kino z lat 1930-1934 ze zbiorów autorki.
Zdjêcie na str. 62 ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach sk³ada serdeczne podziêkowania
za ¿yczliwoœæ i wsparcie naszych Czytelników i Przyjació³ Biblioteki, którzy udostêpnili nam swoje
“rodzinne albumy i podzielili siê z nami najpiêkniejszymi wspomnieniami swojej m³odoœci.
Do zbiorów naszej Biblioteki fotografie i pocztówki przekazali:
Panie: Halina Sienicka, Maria Halber, Janina Prochenka, Jolanta Cabaj, Bo¿ena Mañkowska,
Gra¿yna Niedzió³ka, Irena Romaniuk, Zofia Martyniuk,
Panowie: Andrzej Szczygielski, W³adys³aw Stefanoff, Jerzy Garbaczewski, Marian PrzeŸdziak,
Bogus³aw Mitura, Miros³aw Zdrodowski,
Pañstwo: Halina i Antoni Zieliñscy, Anna i Marcin Mielczarkowie.
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Zdjêcie na stronie tytu³owej ksi¹¿ki przedstawia Stary Ratusz zwany „Jackiem”
- pierwsz¹ siedzibê Biblioteki Miejskiej w Siedlcach w latach 1919-1969. Na zdjêciu
powy¿ej dawny Odwach - obecna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.
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