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Nad Wisłą i Nie tylko… 
PikNiki, Wycieczki i Podmiejskie festyNy 
W WarszaWie Przełomu XiX i XX Wieku 

Na przełomie XIX i  XX wieku mieszkańcy Warszawy tłumnie i  ochoczo 
uczestniczyli latem w rozmaitych formach wypoczynku za miastem. Żar biją-
cy od rozgrzanych murów zmuszał warszawiaków do sezonowej migracji. Ci, 
którzy nie mogli sobie pozwolić na dłuższy wyjazd, starali się w dni świątecz-
ne wydostać poza rogatki przynajmniej na kilka lub kilkanaście godzin. Zdą-
żali nad Wisłę, do podmiejskich parków, okolicznych lasów, pobliskich wsi. Jak 
znaczny był zasięg tego zjawiska? Czy rzeczywiście miasto pustoszało?

 
Jak najbliżej natury…

Prasa opisywała Warszawę w sezonie letnim jako miasto niemal wyludnione. 
„Tygodnik Mód i Powieści” donosił w 1893 roku: „Kto mógł, zapakował swe 
bagaże i puścił się na wędrówkę. Miasto w takich razach nie tylko pustoszeje, 
ale przybiera wszelkie pozory aresztu prewencyjnego: kto w nim siedzi, jesz-
cze nie wie za co. Ale siedzieć musi […]”1. Felietonista „Biesiady Literackiej” 
cytował anonimową warszawiankę: „Ależ mój panie, co to prawić nadarem-
nie! Każdy, kto się szanuje, wyjeżdża na lato, więc i ja zostać nie mogę; zresztą 
gdybym została, to bym się na śmierć zanudziła w tej ohydnej pustce”2.

1 Z tygodnia, „Tygodnik Mód i Powieści”, 1893, nr 29, s. 230–231.
2 Z Warszawy, „Biesiada Literacka”, 1893, nr 32.
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Skrupulatni redaktorzy próbowali oszacować liczebność grupy, która 
mogła sobie pozwolić na wakacyjny wyjazd. Według publicysty „Wędrow-
ca”, lato poza miastem spędzało w 1903 roku 5% warszawiaków, czyli zaledwie 
około 40 tysięcy ludzi3. Do leczniczych wód, do centrów europejskiej kultu-
ry, do popularnych zagranicznych nadmorskich czy górskich kurortów uda-
wali się wyłącznie przedstawiciele elit: związanej z Warszawą arystokracji, 
ziemiaństwa, burżuazji, a  także dobrze sytuowani reprezentanci wolnych 
zawodów. Edward Krasiński wspominał po latach: 

[…] przy istniejącej zamożności bardzo wiele rodzin historycznych lub zamożnych 
szlacheckich, mieszczańskich, kupieckich, przemysłowych, finansjery spędzało 
zimę za granicą […] lub też jeździło na lato do wód zamiejscowych. […] poważna elita 
katolicka kierowała rokrocznie swe wyjazdy do papieskiego Rzymu4. 

I dalej: „Warszawa po wyścigach pustoszała i życie przenosiło się na wieś; 
albo też wyjeżdżano na kurację za granicę lub do wód krajowych […]5.

Przedstawiciele warstw średnich (urzędnicy, inteligencja), których nie 
stać było na dalekie europejskie wędrówki, udawali się do stacji klimatycz-
nych na terenie Królestwa Polskiego – do Ciechocinka, Nałęczowa, Buska. 

3 O wakacje, „Wędrowiec”, 1903, nr 21, s. 402.
4 E. Krasiński, Gawędy o przedwojennej Warszawie, Warszawa 1936, s. 7–8.
5 Tamże, s. 106.

1 Pielgrzymka do Czerniakowa, „Kłosy”, 1890, nr 1304, s. 403 / Pilgrimage to Czerniaków, Kłosy 1890, 
no. 1304, p. 403
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Najczęściej jednak korzystali z  wilegiatury. W  bezpośrednim sąsiedztwie 
Warszawy, w pobliżu linii kolejowych wynajmowali – na kilka tygodni lub 
na całe wakacje – pokoje lub domki letniskowe. Lato na wilegiaturze rzadko 
spędzano całą rodziną. Zazwyczaj z uroków wsi korzystała matka z dziećmi, 
a mąż dojeżdżał jedynie w soboty i niedziele6. 

Przytłaczająca większość warszawiaków była pozbawiona możliwości 
dłuższego wakacyjnego wyjazdu. Sytuacja finansowa, niedostępność urlo-
pów, brak koneksji dających szanse na spędzanie lata u rodziny na wsi, nie 
pozwalały reprezentantom niższych, uboższych warstw warszawskiego 
społeczeństwa na podejmowanie dalszych podróży. Mimo to mniej zamożni 
mieszkańcy powszechnie korzystali z dostępnych dla nich możliwości krót-
kiego wytchnienia nieopodal miasta. Starali się przy tym naśladować kręgi 
stojące wyżej w społecznej hierarchii, dla których spędzanie czasu wolnego 
poza Warszawą było trwałym elementem obyczaju. 

 
Obce wzorce – godne naśladowania

Aktywność warszawskiego społeczeństwa w  sferze wypoczynku nie była 
w  dziewiętnastowiecznej Europie zjawiskiem odosobnionym. Pionierami byli 
mieszkańcy Londynu. Angielska arystokracja i burżuazja, a także rosnąca w siłę 
klasa średnia kultywowały wywodzące się jeszcze z epoki nowożytnej tradycje 
grand tour – edukacyjnej wyprawy wiodącej na kontynent: do Francji, Szwajca-
rii, Włoch. Z upodobaniem także spędzano letnie miesiące w popularnych ką-

6 M. Olkuśnik, Podmiejska wilegiatura warszawiaków u schyłku XIX wieku jako zjawisko kulturowe i spo-
łeczne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2001, nr 4, s. 367–386.

2 Heist aan Zee, rys. Aleksander Gierymski, „Tygodnik Ilustrowany”, 1888, nr 297, s. 152–153 / Heist aan 
Zee, drawing: Aleksander Gierymski, Tygodnik Ilustrowany 1888, no. 297, p. 152-153
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pieliskach nadmorskich, takich jak Blackpool czy Brighton7. Znacznym ułatwie-
niem w podejmowaniu przez Brytyjczyków podróży była działalność Thomasa 
Cooka, który w 1841 roku rozpoczął organizowanie zbiorowych wycieczek kole-
jowych, a następnie stworzył pierwszą w dziejach agencję turystyczną8. 

Konsekwencje rewolucji przemysłowej sprawiły, że już w pierwszej połowie 
XIX wieku również londyński proletariat, wyraźnie naśladując obyczaje angiel-
skich elit, masowo wyruszał statkami parowymi i koleją do podstołecznych la-
sów, parków, nadmorskich kąpielisk. Sprzyjały temu polityka władz, działania 
Kościoła anglikańskiego i  licznych organizacji społecznych. W  animowaniu 
„racjonalnego wypoczynku” widziały one ważny warunek harmonijnego roz-
woju społeczeństwa9. Z czasem weekendowy lub świąteczny wypoczynek nie-
zamożnych londyńczyków uległ znaczącej komercjalizacji. Kompanie kolejowe 
dostosowywały swoją ofertę do potrzeb spragnionych rekreacji pasażerów10. 
W bliskich Londynowi i stosunkowo łatwo dostępnych miejscowościach, jak na 
przykład Margate i Ramsgate, dokonywano rozmaitych udogodnień i ku ucie-
sze gości dbano o atrakcyjne rozrywki11. Pod koniec XIX wieku londyńscy robot-
nicy, niewykwalifikowani pracownicy najemni, choć nie dysponowali jeszcze 

7 L. Withey, Grand Tours and Cook’s Tours. A history of leisure travel, 1750 to 1915, London 1997, s. 58–103.
8 J. Hamilton, Thomas Cook. The Holiday Maker, Phoenix Mill 2005, s. 57–76.
9 H. Cunningham, Leisure in the Industrial Revolution c. 1780 – c. 1880, London 1980, s. 151–183.
10 J.A.R. Pimlott, The Englishman’s Holiday. A social history, London 1976, s. 164–165.
11 Tamże, s. 62–64.

3 W oczekiwaniu na błogosławieństwo przed Bazyliką św. Jana na Lateranie, „Tygodnik Ilustrowany”, 
1888, nr 263, s. 21 / Awaiting blessing in front of the Basilica of St John Lateran, Tygodnik Ilustrowany 
1888, no. 263, p. 21
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płatnymi urlopami, to jednak masowo, chętnie i  w  dość wartościowy sposób 
korzystali z dni wolnych (bank holidays), wyjeżdżali poza aglomerację, a nawet 
spędzali kilkudniowe okresy wolne od pracy w nadmorskich kurortach. 

Wzorzec Londynu raczej nie wywierał bezpośredniego wpływu na ak-
tywność niższych warstw społeczeństwa Warszawy. Co najwyżej stanowił 
dla miejscowych społeczników inspirację do podjęcia kwestii wypoczynku 
proletariuszy. Bliższym punktem odniesienia był Sankt Petersburg. Poprzez 
ścisły związek polityczny i podobieństwo sytuacji społeczno-ekonomicznej 
stolica Imperium Rosyjskiego mogła oddziaływać na życie Warszawy. Rosyj-
skie elity podróżowały chętnie, licznie i  bogato. Z  upodobaniem odwiedza-
no rodzime kurorty na Krymie i Kaukazie, a także niemieckie bady, szwaj-
carskie uzdrowiska12, a  zwłaszcza Lazurowe Wybrzeże13. Bogaci Rosjanie 
często zdumiewali goszczących ich Francuzów, Niemców lub Włochów nad-
zwyczajną rozrzutnością i  ekstrawagancją. Warstwy średnie i  niższe były 
w  mniej korzystnej sytuacji. Władze utrudniały tworzenie komercyjnych 
biur podróży14. Niechętnie odnosiły się także do działań aktywistów, pragną-
cych – na wzór zachodni – rozwijać działalność organizacji turystycznych15. 

12 L. McReynolds, Russia at Play. Leisure activities at the End of the Tsarist Era, New York 2003, s. 154–192.
13 J. Hale, The French Riviera. A cultural history, Oxford 2009, s. 83–94.
14 G. Usyskin, Očerki istorii rossijskogo turizma, Sankt-Peterburg 2000, s. 29–35.
15 Tamże, s. 49. 

4 Galeria na promenadzie w Cie-
chocinku. Rys. Ksawery Pillati, 
„Kłosy”, 1886, nr 1107, s. 185 / 
Gallery on the promenade in Cie-
chocinek. Drawing: Ksawery Pillati, 
Kłosy 1886, no. 1107, p. 185
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5 Ogłoszenia wilegiaturowe „Kurier Warszaw-
ski”, 1903, nr 183, s. 16 / Holiday in a village 
announcements, Kurier Warszawski 1903,  
no. 183, p. 16
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W tej sytuacji mniej zamożni mieszkańcy Petersburga kultywowali (wy-
daje się, że bez żalu) obyczaj spędzania lata w najbliższym sąsiedztwie mia-
sta – na daczy. Tradycja ta sięgała jeszcze XVIII wieku. Piotr Wielki, pragnąc 
mieć stale do dyspozycji swych urzędników, nadawał prominentnym pod-
władnym dobra ziemskie w sąsiedztwie nowo powstającej stolicy. Z czasem 
majątki parcelowano, a  właściciele nieruchomości – urzędnicy, oficerowie 
– budowali letnie rezydencje. Zamożni petersburżanie dysponowali własny-
mi willami. Reprezentanci mniej zamożnych kręgów wynajmowali skromne 
domki lub mieszkania u przedsiębiorczych chłopów. Na daczę przenoszono 
się na całe lato i  tylko ojcowie rodzin, związani obowiązkami pracy, dojeż-
dżali codziennie do stolicy. Dobrze rozwinięta komunikacja – statki i łodzie 
pokonujące kanały, omnibusy konne i wreszcie kolej ułatwiały docieranie do 
atrakcyjnych miejscowości całym rzeszom mieszkańców – nie tylko na dłuż-
szy pobyt, ale również na jednodniowe wypady w  dni świąteczne16. Maso-
wość zjawiska zwanego „dacznaja żizn’” spowodowała, że wokół Petersburga 
powstała rozległa sieć miejscowości letniskowych. Jedne cieszyły się wyso-
kim prestiżem i przyciągały przedstawicieli elit, jak Carskie Sioło, Peterhof 
i Pawłowsk, gdzie magnesem była bliskość cesarskich pałaców. Inne, nie tak 
wykwintne, jak Aleksandrowka czy Martyszkino, były popularne wśród 
mniej wymagającego towarzystwa. Wszędzie jednak „dacznicy” oddawali 

16 P. Deotto, Peterburgskij dacznyj byt XIX wieka kak fakt massowoj kultury, „Europa Orientalis”, 1997, r. 16, 
nr 1, s. 357–371.

6 Pociąg „mężowski” odjeżdżający z Ciechocinka do Warszawy w poniedziałek rano. Rys. Franciszek 
Kostrzewski, „Kłosy”, 1882, nr 892, s. 80 / The husband „train” departing Ciechocinek for Warsaw on 
Monday morning. Drawing: Franciszek Kostrzewski, Kłosy, 1882, no. 892, p. 80
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się podobnym rozrywkom: polowali, wędkowali, żeglowali, jeździli konno, 
na rowerach i  wrotkach, grali w  tenis i  futbol, uczestniczyli w  koncertach 
i spektaklach17. Lato na daczy było dla znaczącej części społeczności Peters-
burga podstawową formą ucieczki „od kurzu, pyłu, bladego nieba, białych 
nocy i odoru asfaltu”18. 

 
Zachcianka czy konieczność?

W  Warszawie głównym powodem podejmowania przez mieszkańców wy-
jazdów na łono natury była uciążliwość codziennej egzystencji. Miasto, 
wskutek stanowiska władz rosyjskich, rozwijało się w XIX wieku w niemal 
niezmienionych granicach administracyjnych. Boom demograficzny19, któ-
ry miał miejsce zwłaszcza w drugiej połowie stulecia, powodował zarówno 
gwałtowny wzrost gęstości zaludnienia20, jak i zagęszczenie zabudowy i po-
gorszenie warunków mieszkaniowych21. 

Rozwój miasta dokonywał się kosztem terenów zielonych, których deficyt 
wyraźnie odczuwano. Brakowało parków, skwerów, przestrzeni dających 

17 D.A. Zasosow, W.I. Pyzin, Iz żizni Peterburga 1890–1910-ch godow. Zapiski oczewidcew, opr. A.W. Stiepa-
now, Sankt-Peterburg 1999, s. 218–245.

18 Razgowor. Lietnije zamietki, „Sankt-Peterburgskije Wiedomosti”, 1888, nr 174, s. 1–2.
19 M. Nietyksza, Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1971, s. 26–47.
20 M. Nietyksza, Ludność, w: Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 r., red. I. Pietrzak-Pawłowska, War-

szawa 1973, s. 74.
21 J. Cegielski, Stosunki mieszkaniowe w Warszawie w latach 1864–1964, Warszawa 1968, s. 128–140.

7 Jęk zasłyszany na statku do 
Ramsgate: Dlaczego nie poje-
chaliśmy pociągiem?, „Punch”, 
19 IX 1868, s. 123 / A moan 
overheard on a ship heading to 
Ramsgate: Why didn’t we take 
the train? Punch 1868,  
19 September, p. 123
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miastu oddech. Upośledzenie Warszawy w tym względzie było wyjątkowe. 
Jak podaje Ryszard Kołodziejczyk22, gdy w  Berlinie na jednego mieszkańca 
przypadało 119 m2 terenów zielonych, w  Londynie – 273 m2, w  Warszawie 
było to 66 m2. Tak potrzebne warszawiakom elementy natury: łąki, pola, lasy, 
tereny wiejskie, znajdowały się na szczęście na wyciągnięcie ręki – tuż za ro-
gatkami. W tej sytuacji wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji do, 
choćby krótkiego, opuszczenia miasta było dla jego mieszkańców prawdzi-
wą, niezbędną dla zdrowia koniecznością.

Ubożsi warszawiacy, pozbawieni możliwości dłuższych, pełnowartościo-
wych wyjazdów wakacyjnych, pragnęli jak najbardziej intensywnie i spek-
takularnie wykorzystać czas spędzany poza miejskimi murami. Huczna 
rozrywka była istotnym elementem podmiejskich eskapad proletariuszy. 
Krótkie wypady upływały najczęściej pod znakiem zabawy, niekiedy prze-
kraczającej granice dobrego smaku i przyzwoitości. Bywało, że rekreacyjne 
poczynania uboższych kręgów społeczeństwa otaczała aura skandalu i sen-
sacji, a stateczniejsi mieszkańcy miasta traktowali je z podejrzliwością i dez-
aprobatą. Jednocześnie jednak wypoczywający pod miastem reprezentanci 
niższych warstw społecznych próbowali kultywować formy, które wiąza-
ły się z  pewnym prestiżem i  pociągały za sobą aurę swoistej szacowności. 
Oprócz oddawania się pijatykom i  hulankom, poświęcano czas i  na aktyw-
ność religijną, i na odwiedzanie miejsc związanych z chwalebną narodową 
przeszłością. 

Topografię miejsc, w których oddawano się rozmaitym formom świąteczne-
go wypoczynku, determinowała oplatająca Warszawę sieć komunikacyjna. Szu-
kając wytchnienia, udawano się tam, dokąd można było dotrzeć łatwo, szybko 

22 A. Zalewski, Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, opr. R. Kołodziejczyk, 
Warszawa 1971, s. 23 (przedmowa R. Kołodziejczyka).

8 Niebezpieczna cyklistka, „Striekoza”, 1888, nr 26, s. 5 / Dangerous cyclist, Strekoza 1888, no. 26, p. 5
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i niedrogo. Największą popularnością cieszyły się pobliskie miejscowości poło-
żone wzdłuż wybiegających z Warszawy linii kolejowych oraz miejsca, do któ-
rych docierała żegluga wiślana lub choćby łodzie wiosłowe. Choć koszty krót-
kich wypraw nie były nazbyt wygórowane, to i tak najmniej zasobni wędrowali 
piechotą do najbliższych miejsc umożliwiających odpoczynek i rozrywkę.

 
„Plebejski Wawel” ogniskiem rozpusty?

Szczególną popularnością wśród warszawiaków cieszyły się niezmiennie 
przez cały XIX wiek Bielany. W  lasach na północ od miasta król Włady-
sław  IV ufundował w  XVII wieku klasztor kamedułów. Stanisław August 
Poniatowski urządzał tam uroczyste obchody Zielonych Świątek. Organi-
zowano zawody, spektakle, koncerty, biesiady i  iluminacje. Królewskiemu 
dworowi towarzyszyli arystokraci, ziemianie i  zamożne mieszczaństwo. 
Licznie przybywająca gawiedź przypatrywała się rozrywkom elit i  zaży-
wała specjalnie dla niej przygotowanych uciech23. Upadek Rzeczypospolitej 
doprowadził do obumarcia tradycji. Odrodziła się ona w Księstwie Warszaw-
skim i Królestwie Polskim. Okolice klasztoru traktowano w dobie konstytu-
cyjnej jako „zielony salon” stolicy. W Zielone Świątki bawiły się obok siebie, 
choć w  odmienny sposób, elity i  reprezentanci ludu Warszawy. Ci ostatni 

23 W.L. Karwacki, Zabawy na Bielanach, Warszawa 1978, s. 9–19.

9 Odpoczynek robotników pracujących przy budowie kanalizacji. Rys. Ksawery Pillati, „Biesiada 
Literacka”, 1893, nr 29 (916), s. 40 / The sewers builders at rest. Drawing: Ksawery Pillati, Biesiada 
Literacka 1893, no. 29 (916), p. 40
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gustowali w biesiadach, śpiewach i tańcach, budząc życzliwe zainteresowa-
nie wyższych sfer24. Klęska powstania listopadowego osłabiła warszawskie 
elity. Bielańskie odpusty nabrały wówczas zdecydowanie ludowego charak-
teru. Od połowy XIX wieku rokrocznie uczestniczyło w nich około 40 tysięcy 
osób25. 

Pod koniec stulecia przedstawiciele warstw średnich i  wyższych coraz 
rzadziej pojawiali się na bielańskich festynach, które wyraźnie zostały zdo-
minowane przez proletariat26. W dzień Zielonych Świątek dziesiątki tysięcy 
warszawiaków wyruszały na Bielany lądem i wodą. Korzystano ze statków, 
omnibusów, dorożek lub wędrowano piechotą. Najpierw uczestniczono 
w mszy w pokamedulskim kościele. Następnie zwiedzano klasztor, oglądano 
zgromadzone tam pamiątki i dzieła sztuki, odwiedzano grób Stanisława Sta-
szica. Zdaniem Władysława Lecha Karwackiego nadawało to Bielanom rangę 
„plebejskiego Wawelu”27. 

Zasadniczą częścią bielańskiego festynu były atrakcje zaspokajające lu-
dowe gusta: biesiady, chóralne śpiewy, potańcówki, diabelskie młyny, karu-
zele, teatrzyki marionetek, pokazy Cyganów i  sztukmistrzów, namydlone 
słupy i strzelnice. W zaroślach lub na trawie objadano się przywiezionym ze 
sobą prowiantem. Przedsiębiorczy przekupnie oferowali grochówkę, flaki 

24 Tamże, s. 28.
25 Tamże, s. 35–37.
26 Tamże, s. 44–52.
27 Tamże, s. 85.

10 Bielany w Zielone Świątki. Rys. E. Małyszczycki, „Biesiada Literacka”, 1888, nr 22 (648), s. 344 / Biela-
ny during the Pentecost holiday. Drawing: E. Małyszczycki, Biesiada Literacka 1888, no. 22 (648), p. 344
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i kiełbasę na gorąco. Wielką popularnością cieszył się wyszynk w namiotach 
piwnych. W gorącej atmosferze pikniku flirtowano, a spragnione samotno-
ści pary zaszywały się w ustronnych miejscach. Często zdarzały się awantu-
ry i burdy, wymagające zdecydowanych działań policji28. 

Dla niezamożnych warszawiaków jednodniowe, kilkunastogodzinne wy-
prawy na Bielany były ekwiwalentem pełnowartościowego wypoczynku. 
Relacje źródłowe potwierdzają, że starano się je wykorzystać wszechstron-
nie i  intensywnie. Wywodzący się z  kręgów ziemiańskich Józef Mineyko 
wspominał: 

W dniu Zielonych Świątek mieszkańcy Warszawy śpieszyli statkami, wozami lub 
piechotą do lasku na Bielany. Tam już od rana korzystało się z pięknej, letniej pogo-
dy, świeżego powietrza i możliwości wyciągnięcia się wygodnie na miękkim mchu 
lub pachnącej murawie. Śniadanie brało się z sobą, spożywało się je w lasku, po-
zostawiając bez troski brudne papiery, puste butelki na ziemi. Opodal były suto 
zaopatrzone bufety, nie brakowało więc jedzenia ani wypitki. […] gdy słońce zaczy-
nało się już chować poza drzewa, a chłodek wieczorny przypominał, że noc się zbli-
ża, ten, kto lubił spokój, wolał opuścić uroczy lasek i powrócić bez przeszkód do 
domu, bo lasek stawał się burzliwy i nie raz błysnęły tam noże, mitygowane przez 
energiczną policję29.

Warszawska prasa corocznie informowała o bielańskich odpustach. Nie 
uszły one także uwadze Bolesława Prusa. W 1875 roku wnikliwy kronikarz 
opisywał wyprawę na Bielany:

Jedynymi towarzyszami, jakich spotkaliśmy w  podróży, byli powietrzni ptacy, 
wojskowi, dobrzy mieszkańcy miasta Warszawy, wreszcie reprezentantki płci 
pięknej, a między nimi kilka radykalnych emancypantek, które nawet bawełnia-
nymi pończochami nie chciały swej samodzielności krępować. […] Młyny diabel-
skie cieszą się zawsze względami szanownej publiczności. I nic naturalniejszego: 
kurs bowiem kosztuje trzy kopiejki, a bardzo często wywołuje następstwa dziesię-
ciorublowych obiadów z winem „we wszelkich gatunkach”30.

„Tańczą kuchty i złodzieje…”

Kolejnym miejscem ważnym dla spragnionych kontaktu z  naturą warsza-
wiaków była Saska Kępa. Wykwintna dziś dzielnica willowa weszła na karty 
historii za sprawą króla Augusta III Sasa. Monarcha od 1735 roku na wydzier-
żawionych od miasta nieużytkach na prawym brzegu Wisły urządzał festy-
ny i  świąteczne zabawy. Warszawiacy chętnie przyjęli obyczaj pikników, 

28 Tamże, s. 119–125.
29 J. Mineyko, Wspomnienia z lat dawnych, Warszawa 1997, s. 78.
30 B. Prus, Kronika tygodniowa, „Kurier Warszawski”, 1875, nr 105, cyt. za: B. Prus, Kroniki. Wybór, t. 1: 

1875–1900, opr. S. Fita, Warszawa 1987, s. 38–39.
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muzykowania, oglądania wesołych przedstawień. Bliskość rzeki zapewnia-
ła możliwość kąpieli, a już sama przeprawa przez Wisłę dostarczała emocji. 
Czasy świetności przeżywała Saska Kępa pod koniec XIX i na początku XX 
wieku – była wówczas najważniejszym miejscem jednodniowych wypraw 
uboższej części społeczeństwa Warszawy.

Prasa często donosiła o atrakcjach czekających na warszawiaków spragnio-
nych relaksu nad wodą. Felietonista „Wędrowca” stwierdzał w lipcu 1893 roku, 
że działające na Saskiej Kępie „letnie łazienki nad Wisłą”31 pozwalają rzeszom 
niezamożnych mieszkańców miasta na ucieczkę przed nieznośnym upałem. 
Na początku maja 1898 roku „Kurier Warszawski” donosił o rozpoczęciu sezo-
nu majówek i informował o wznowieniu regularnej komunikacji parostatka-
mi, przewożącymi amatorów wypoczynku na drugi brzeg rzeki. Sprawozdaw-
ca lojalnie uprzedzał publiczność, że na razie tylko jedna restauracja otrzyma-
ła zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Stąd też: „Uprzywilejowane do niedawna 
zakłady, jak «Pod Kotwicą» i «Pod Dębem» świeciły pustkami”32.

Rekreacyjne wycieczki na Saską Kępę miały na przełomie XIX i XX wieku 
wybitnie proletariacki charakter. Niestety, źródła stworzone przez przedsta-
wicieli tego środowiska, nawet jeśli poruszają kwestię majówek na praskim 
brzegu Wisły, nie przynoszą zbyt wielu informacji na temat form spędzania 

31 Światła i cienie, „Wędrowiec”, 1893, nr 28.
32 Na Saskiej Kępie, „Kurier Warszawski”, 1898, nr 127, s. 6.

11 Powrót z majówki. Rys. Ksawery Pillati, „Tygodnik Ilustrowany”, 1883, nr 28, s. 32 / Return from May 
Day. Drawing: Ksawery Pillati, Tygodnik Ilustrowany, 1883, no. 28, p. 32
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tam czasu wolnego. Działacz Proletariatu Adolf Kiełza bardzo pobieżnie 
wspominał robotnicze wycieczki na Saską Kępę33, a  Józef Retke – majówkę 
zorganizowaną przez PPS w roku 189934. 

Ze szczególnym zaciekawieniem spoglądali na wypoczynek proletariuszy 
na prawym brzegu Wisły przedstawiciele warstw średnich i wyższych. Z ich 
punktu widzenia pikniki na Pradze, podobnie jak w przypadku Bielan, ota-
czała aura ludowej egzotyki, swobody obyczajów i sensacji, budzącej dreszcz 
emocji. Bogaty wizerunek wycieczek na Saską Kępę zawarł w swych wspo-
mnieniach Bronisław Dziubek. Na początku XX wieku pamiętnikarz był 
urzędnikiem fabrycznym w  zakładach metalurgicznych Lilpop, Rau i  Loe-
wenstein, mieszkał na Powiślu i  sam często uczestniczył w  majówkach na 
Saskiej Kępie. Dziubek wspominał, że transport na praski brzeg zapewniały 
dwie rywalizujące ze sobą firmy: Fajansa i Górnickiego. Łodzie, którymi się 
przeprawiano, zabierały na pokład 60–80 osób. Kurs kosztował 5 kopiejek 
od dorosłych i 3 kopiejki od dzieci. Piaszczyste plaże dawały nieograniczo-
ne możliwości kąpieli. Pośród zieleni biesiadowano, śpiewano, podziwiano 
występy teatrzyków, oblegano przybytki serwujące alkohol: „Prado”, „Pod 
Kotwicą”, „Pod Dębem”35. 

Znana pamiętnikarka Jadwiga Waydel-Dmochowska jednoznacznie utoż-
samiała popularność Kępy z  charakterem dostępnych tam atrakcji: „[…] 
z pierwszą trawką rozpoczynał się sezon piwogródków i karuzeli”36. Niewy-
szukane rozrywki przyciągały głównie warszawskich proletariuszy. Autorka 
Dawnej Warszawy cytowała popularną, podwórzową piosenkę:

 
Saska Kępa zielenieje,
tańczą kuchty i złodzieje,
i panowie oficery,
i pospólstwo różnej sfery37.

Wspomniany już Józef Mineyko drobiazgowo odtworzył realia Saskiej 
Kępy: 

Latem w święta Saska Kępa raptem się ożywiała. Dwie firmy posiadające statki na 
Wiśle, Fajans i Górnicki (obie żydowskie), rozpoczynały pomiędzy sobą konkuren-
cyjną walkę. Więc już od rana gwizdy syreny, zapraszanie gości, nawoływanie i wy-
chwalanie swoich statków rozlegały się przez dzień cały. Podróż długa nie była, bo 
od mostu Kierbedzia na praską stronę do Saskiej Kępy. Saska Kępa przedstawiała 
w  gruncie mokradła. Wąskie ścieżki prowadziły w  głąb Kępy. Tam jak oazy stały 
budy. Wewnątrz bud był zwykle jeden pokój trochę obszerniejszy, gdzie tańczono, 

33 A. Kiełza, Wspomnienie o  Janie Rosole, w: W  pracy i  w walce. Wspomnienia robotników warszawskich 
z przełomu XIX i XX wieku, opr. J. Durko, Warszawa 1970, s. 37.

34 J. Retke, Na Grzybowie, Powiślu, na Pradze, w: W pracy i w walce…, s. 195.
35 B. Dziubek, Zaczynałem u Lilpopa, Warszawa 1969, s. 25–28.
36 J. Waydel-Dmochowska, Dawna Warszawa, Warszawa 1959, s. 212.
37 Tamże.
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zaś na zewnątrz stały bufety z  zakąskami, z  wódką i  piwem. Publiczność składała 
się przeważnie z  rzemieślników, drobnych kupców i  innych mieszkańców miasta 
[…]. Publiczność wystrojona, spotykały się i cylindry, a wśród młodzieży niejeden 
kandydat na męża w lśniących i parzących nogi lakierkach, z kwiatem w butonierce 
zabawiał zapamiętale ładne warszawianki. Skrzypce, harmonia i bęben czekały na 
gości, a gdy muzyka zagrała skocznego oberka, młodzież rzucała się do tańca. Im da-
lej, tym żwawiej szła zabawa, bo i rodzice czuli się młodsi, czas więc wesoło upływał. 
Jednak w  późniejszych godzinach na Kępie rozmaicie bywało, więc poważne ma-
trony zabierały swoje córy i opornych mężów do domu, aby nie słuchali i płochych 
piosenek […]38.
 
Im wyższa pozycja społeczna autorów, tym ostrzejsza ocena panujących 

na praskim brzegu Wisły obyczajów. Nadzwyczaj krytycznie opisywała je 
Zofia z Tyszkiewiczów Potocka: 

W latach mojego dzieciństwa [początek XX wieku] Saska Kępa nie była elegancką 
dzielnicą stolicy. Gniazdo szumowin i  właściwie niebezpiecznie było udawać się 
tam samotnie. Jednak podczas wiosennych i letnich dni świątecznych warszawia-
cy chętnie spędzali czas na świeżym powietrzu39. 
 
Ze względu na bliskość, dogodną komunikację, liczne atrakcje, w  tym 

przede wszystkim możliwość kąpieli, Saska Kępa była najpopularniejszym, 
najchętniej odwiedzanym miejscem podmiejskiego wypoczynku. Stan taki 
trwał aż do I wojny światowej. Wkrótce po jej zakończeniu dokonano parce-
lacji nieużytków i  rozpoczęto ich zabudowywanie. Dotychczasowe miejsce 
zabaw i biesiad stało się luksusową dzielnicą willową.

 
Z koszykiem i kocykiem na zieloną trawkę

Wśród niezamożnych warszawiaków pragnących wypocząć na łonie natury 
znaczną popularnością cieszył się, oprócz Bielan i Saskiej Kępy, park otacza-
jący pałac Potockich w  Jabłonnie. „Kurier Warszawski” w  lipcu 1878 roku 
donosił: 

Liczne grono żądnych świeżego powietrza warszawiaków odwiedza w  każdą 
niedzielę i  święto urocze miejscowości Jabłonny i  bogaty w  starożytne pamiątki 
pałac. Karetka pocztowa, kursująca od stacji do samej wsi, ułatwia komunikację. 
Nie wszyscy jednakże spacerowicze udają się tą drogą. W  ubiegłą niedzielę na 
przykład spore grono warszawiaków kołysało się w ozdobnej łodzi po błękitnych 
falach Wisły, kierując się ku Jabłonnie40. 

38 J. Mineyko, Wspomnienia z lat..., s. 71.
39 Z. Potocka z Tyszkiewiczów, Echa minionej epoki. XIX i XX wiek. Moje wspomnienia, rkps, BN akc. 11711, 

t. I, s. 137.
40 Wiadomości miejscowe, „Kurier Warszawski”, 1878, nr 164, s. 2.
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Inne, nie mniej popularne, miejsca świątecznego wypoczynku leżały 
w  pobliżu biegnących z  Warszawy linii kolejowych. Dziś trudno wyobra-
zić sobie, że ośrodkami przyciągającymi wielbicieli zabaw i biesiad na łonie 
natury były: Pruszków, Żbików, Grodzisk i Skierniewice przy kolei wiedeń-
skiej; Wołomin, Tłuszcz i Łochów przy kolei petersburskiej; Wawer i Otwock 
przy linii nadwiślańskiej; Miłosna i Mrozy przy kolei terespolskiej. 

Przedsiębiorstwa kolejowe, dostrzegając popularność świątecznego wy-
poczynku pod miastem, oferowały pod koniec XIX wieku specjalne promocje 
na bilety. Na przykład w 1891 roku wprowadzono na kolei petersburskiej spe-
cjalne bilety „spacerowe” z  upustem 25% i  abonamentowe – do najbliższych 
miejscowości (w  formie książeczek uprawniających do 20 przejazdów) – 
z upustem 40%. Dostępne były one w sezonie letnim – od 18 maja do 27 wrześ-
nia. Bilety „spacerowe” miały być sprzedawane w niedziele i święta41. Podobne 
promocje wprowadzano na innych, konkurencyjnych liniach – wiedeńskiej42, 
terespolskiej43, nadwiślańskiej44. W tym samym 1891 roku została uruchomio-
na kolejka wilanowska, kursująca „od rogatek wilanowskich do głównej drogi 
czerniakowskiej”45. Dzięki niej warszawiacy mogli łatwo dotrzeć do również 
tłumnie odwiedzanego w dni świąteczne parku wilanowskiego.

41 „Kurier Warszawski”, 1891, nr 127, s. 3.
42 „Kurier Warszawski”, 1891, nr 130, s. 3.
43 „Kurier Warszawski”, 1891, nr 131, s. 3.
44 „Kurier Warszawski”, 1891, nr 145, dodatek poranny, s. 4.
45 „Kurier Warszawski”, 1891, nr 135, s. 4.

12 Jabłonna. Rys. Ksawery 
Pillati, „Kłosy”, 1887, nr 1158,  
s. 157 / Jabłonna. Drawing: 
Ksawery Pillati, Kłosy 1887,  
no. 1158, p. 157



247

Nad Wisłą i nie tylko…

Według warszawskich dziennikarzy udogodnienia komunikacyjne, mają-
ce służyć wypoczynkowi na łonie natury, były jednak niewystarczające. Na 
łamach prasy krytykowano małą liczbę pociągów, ich przepełnienie, brak 
punktualności, uciążliwe warunki podróżowania. „Przegląd Tygodniowy”, 
stale zachęcający do racjonalnego wypoczynku za miastem, w  1898 roku 
wypominał kolei warszawsko-wiedeńskiej, że na sezon letni wprowadziła 
zaledwie dwa nowe pociągi, umożliwiające wyjazd z Warszawy jedynie 400 
pasażerom. Jako wzorcowy przykład felietonista podawał trzykroć mniejszy 
Wrocław, z  którego wszystkich dworców pociągi odchodziły co kwadrans, 
dzięki czemu na łono natury wyjeżdżało w  każde święto niemal 30 tysięcy 
osób46. 

Zaangażowanie prasy w  relacjonowanie i  promowanie podmiejskiej re-
kreacji wpływało na postrzeganie tego, zdawać by się mogło, błahego zjawi-
ska. Rodziło się przekonanie o  atrakcyjności i  nieodzowności wypoczynku. 
Zapewnienie dostępu doń kręgom, które do tej pory go nie praktykowały, 
traktowano jako konieczność. Warszawscy dziennikarze entuzjastycznie opi-
sywali inicjatywy podejmowane przez różne grupy zawodowe, a także wzy-
wali do umożliwiania wyjazdu za miasto tym, którzy sami nie mogą sobie na 
to pozwolić.

 
Subiekci i drukarze odpalają fajerwerki

Wyjątkowe znaczenie w  życiu miasta miały „wycieczki korporacyjne” orga-
nizowane pod koniec XIX wieku przez różne grupy zawodowe. Nie tylko słu-
żyły one integrowaniu poszczególnych środowisk, ale dawały też przykład 
warszawiakom, jak można spędzać czas wolny od pracy. Prasa relacjonowała 
takie przedsięwzięcia wyjątkowo drobiazgowo. Przykładem mogą być tu pub-
likacje „Kuriera Warszawskiego” poświęcone przygotowaniom i przebiegowi 
tradycyjnej wycieczki warszawskich drukarzy w 1891 roku.

Redakcja już 17 maja zapowiadała planowaną na 7 czerwca wycieczkę do 
Młocin. Informowano, że organizatorzy – zachęceni powodzeniem takiego 
przedsięwzięcia w poprzednim roku – przygotowali nowe, liczne atrakcje47. 
Dziennik stopniowo budował napięcie i  tydzień później, przypominając 
o  nadchodzącym wydarzeniu, donosił, że kurczy się liczba biletów48. Dru-
giego czerwca „Kurier” opublikował program przygotowywanej imprezy49. 
Wreszcie 8 czerwca wydrukowano obszerną relację z jej przebiegu. Donoszo-
no, że „szczerze familijne zebranie dziatwy Gutenberga” zgromadziło prze-
szło 500 osób. Po mszy w archikatedrze wycieczkowicze udali się do Młocin 
statkami wynajętymi w przedsiębiorstwie Górnickiego. Pośród natury raczo-
no się śniadaniem, słuchano deklamacji i  pieśni wykonywanych przez chór 

46 Echa warszawskie, „Przegląd Tygodniowy”, 1898, nr 26, s. 208.
47 Wycieczka drukarzy, „Kurier Warszawski”, 1891, nr 135, s. 4.
48 Wycieczka drukarzy, „Kurier Warszawski”, 1891, nr 142, s. 5.
49 Wycieczki, „Kurier Warszawski”, 1891, nr 151, s. 3.
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pod dyrekcją pana Piętki. Zorganizowano gry dla dzieci i puszczano balony. 
Podziwiano „produkcje magiczne”, a  „ważniejsze momenty zabawy” uwiecz-
nił fotograf. Wieczorem, gdy towarzystwo wracało statkami, odpalano ra-
kiety i  sztuczne ognie. Według „Kuriera” wycieczka udała się znakomicie50. 
Majówki drukarzy na trwałe weszły do warszawskiej tradycji. W Młocinach 
corocznie bawiono się, organizując wyścigi piesze, loterie fantowe, koncer-
ty51. Rozmach i  intensywność świętowania sugerują, że podobne wyprawy 
były ekwiwalentem dalszych i bardziej atrakcyjnych wyjazdów, na które nie 
mogli pozwolić sobie ludzie mniej zamożni, nie mający prawa do urlopów, ale 
świadomi swych potrzeb. Znamienne, że bohaterami prasowych relacji byli 
właśnie drukarze, a więc środowisko światłe, zorientowane z racji wykony-
wanego zajęcia w obowiązujących trendach.

Podobnie do drukarzy zwykli organizować zbiorowe pikniki warszawscy 
subiekci. Także ich poczynaniom kibicował „Kurier Warszawski”. Redakcja 
zapowiadała przygotowywanie wycieczki, a następie obszernie informowała 
o jej przebiegu, nie szczędząc emocjonujących szczegółów: 

Wycieczka subiektów. Przede wszystkim – udała się… „Radziwiak” Górnickiego wy-
ruszył do Młocin o godzinie 13.30, unosząc na swym pokładzie i gabarze 291 osób. 
Wielu z uczestników wycieczki udało się naprzód ekwipażami i w dorożkach, tak 
że po przybyciu na miejsce znalazło się z górą 350 osób, a w tej liczbie [chór] „Duda” 
Towarzystwa Wioślarskiego i 23 cyklistów na rowerach i bicyklach. […] 
Biorące udział w pikniku damy obdarowano pamiątkowymi wachlarzami i bukieci-
kami róż. Dla uczestników wycieczki przygotowano obfity poczęstunek. 
Z kolei oglądano słonia, próbowano losów w koszach szczęścia, zabawiano się balo-
nem i fajerwerkami52. 

Nadzwyczaj emocjonujący okazał się wieczorny powrót, który zakłóciła 
wyjątkowo silna burza. „Podobno kilkadziesiąt osób, przeważnie pań, wystra-
szonych nawałnicą, pozostało w Młocinach w karczmie53. 

W  roku 1893 subiekci wybierający się do Jabłonny wynajęli „[…] statek 
Górnickiego, [który] miotany wodami Wisły, unosił 360 osób”. Po dotarciu 
na miejsce tańczono, ucztowano, wznoszono toasty. Zorganizowano wyścigi 
rowerowe i ścigano się w workach. Fotografowano, podziwiano sztuczne og-
nie54. Za możliwość uczestniczenia w wycieczce subiekci stowarzyszeni płaci-
li 2 ruble, a za zaproszonych gości – 3 ruble55.

Drukarze, subiekci, a  także kolejarze mogli pokryć koszty atrakcyjnych, 
obfitujących w wyszukane rozrywki jednodniowych wycieczek za miasto. Ist-

50 Do Młocin, „Kurier Warszawski”, 1891, nr 157, s. 3.
51 Zabawa drukarzy, „Kurier Warszawski”, 1893, nr 167, s. 5; Wycieczka drukarzy, „Kurier Warszawski”, 

1898, nr 175, s. 4.
52 Wycieczka subiektów, „Kurier Warszawski”, 1891, nr 171, s. 3.
53 Tamże. 
54 Wycieczka subiektów, „Kurier Warszawski”, 1893, nr 167, s. 5.
55 Wycieczka dla subiektów, „Kurier Warszawski”, 1893, nr 145, s. 4.
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niały jednak grupy, dla których udział w  podobnych przedsięwzięciach był 
niedostępny. Z  myślą o  przedstawicielach najuboższych grup ludności war-
szawscy społecznicy, zachęcani przez prasę, organizowali wyjazdy mające 
być namiastką wypoczynku.

 
Szwaczki, nauczycielki i warszawskie dzieci 

Inicjatywy podejmowane przez środowisko inteligencji, choć miały bardzo 
ograniczony zasięg, odegrały istotną rolę w upowszechnianiu w kręgach pro-
letariatu przekonania o walorach spędzania czasu wolnego za miastem. Igna-
cy Baliński, prawnik, urzędnik Prokuratorii Królestwa Polskiego, wspominał: 
„Najwcześniej […] zakrzątnięto się koło organizacji kolonii letnich dla dziatwy 
najniezamożniejszej ludności”56. Inicjatorami tej akcji byli: doktor Stanisław 
Markiewicz, naczelny lekarz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, Jadwiga z  Fin-
deisenów Pawińska oraz Bolesław Prus. W 1882 roku powołano Towarzystwo 
Kolonii Letnich. Dzięki jego staraniom dzieci wysyłano na lato do Ciechocinka 
i Rabki lub do uczestniczących w akcji dworów ziemiańskich57. Jadwiga Waydel-
-Dmochowska podkreślała, że inicjatywa rozwijała się dzięki ofiarności społe-
czeństwa. Towarzystwo korzystało m.in. z letnisk ufundowanych przez Wilhel-
ma Raua w Łomżyńskiem i ofiarowanych przez Potockich w Rymanowie58. 

56 I. Baliński, Wspomnienia o Warszawie, przedmowa R. Kołodziejczyk, Warszawa 1987, s. 217.
57 Tamże.
58 J. Waydel-Dmochowska, Dawna Warszawa…, s. 345.

13 Powrót z Bielan. Fot. Ł. Dobrzański, „Tygodnik Ilustrowany”, 1903, nr 25, s. 495 / Return from Bielany. 
Drawing: Ł. Dobrzański, Tygodnik Ilustrowany 1903, no. 25, p. 495
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Ziemianie goszczący kolonistów zapewniali zdrowe, obfite jedzenie, dbali 
o  atrakcyjne rozrywki, organizowali przejażdżki bryczkami. Jak donosił „Ku-
rier”, Bersohnowie z  podwarszawskiego Leszna przyjmowali latem, na trzech 
turnusach, ogółem 150 dziewcząt. Podopieczne dojeżdżały do majątku „na we-
hikułach w  tym celu sprowadzanych”. Pani Bersohnowa przygotowywała dla 
dziewcząt odzież i obuwie, wymagane przez regulamin kolonii59. Wakacje w Lesz-
nie umilał bardzo bogaty program – przechadzki, gry, śpiewy i deklamacje60. 

Dzięki wsparciu prasy akcja z roku na rok zyskiwała coraz szerszy rezo-
nans. W roku 1891 – dziesiątym roku istnienia Towarzystwa – „Kurier War-
szawski” donosił: „Dorocznym zwyczajem wkrótce na mocy upoważnienia 
władzy będą zbierane dobrowolne składki na rzecz instytucji kolonii letnich 
dla biednych, słabowitych dzieci warszawskich; w  tym roku ma być takich 
koloni 10”61. Nie wszyscy chętni mogli skorzystać z ofiarności filantropów. Jak 
podaje Anna Żarnowska, w 1903 roku na kolonie letnie zapisało się około 6500 
dzieci, a wysłać zdołano jedynie 250062. Nie są to liczby imponujące, ale sam 
fakt rozwoju tej inicjatywy rzutował na postrzeganie przez kręgi proletaria-
tu kwestii spędzania czasu wolnego z dala od miejskich murów. 

Wpływ na postawy uboższej ludności Warszawy miały także nagłaśniane 
przez prasę akcje organizowania letnich wyjazdów dla osób dorosłych, które 
samodzielnie nie mogły się zdobyć na spędzenie wakacji poza miastem. Dzia-

59 „Kurier Warszawski”, 1891, nr 154, dodatek poranny, s. 2; „Kurier Warszawski”, 1891, nr 155, dodatek 
poranny, s. 2.

60 „Kurier Warszawski”, 1891, nr 190, s. 4.
61 „Kurier Warszawski”, 1891, nr 124, dodatek poranny, s. 1.
62 A. Żarnowska, Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1985, s. 181.

14 Wyjazd dzieci z Warszawy na kolonie letnie w 1888 r., „Tygodnik Ilustrowany”, 1888, nr 289, s. 29  
/ Children departing for a summer camp in 1888, Tygodnik Ilustrowany 1888, no. 289, p. 29
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łająca przy Towarzystwie Popierania Przemysłu i Handlu Delegacja Pracy Ko-
biet wystąpiła w 1896 roku z projektem wysyłania do majątków ziemiańskich 
szwaczek, modniarek, hafciarek, pończoszniczek. Uczestniczące w akcji kobie-
ty, w zamian za utrzymanie i zwrot kosztów podróży, miały przez część czasu 
spędzanego na wsi wykonywać na rzecz przyjmujących je gospodarzy prace 
w zakresie swych specjalności oraz pomagać w prowadzeniu domu63. Choć, jak 
można się domyślać, łączony z pracą wypoczynek nie był w pełni wartościowy, 
to jednak wyjazd taki dla niezamożnych kobiet stanowił prawdziwą atrakcję. 
Redakcja tygodnika „Bluszcz” z zapałem zachęcała ziemianki do wsparcia ini-
cjatywy64. Z roku na rok rosła liczba kobiet pragnących skorzystać z tej formy 
wypoczynku. Niestety nie dla wszystkich starczało miejsc w dworach ani nie 
wszystkie chętne spełniały stawiane przez organizatorów wymogi. Podsumo-
wując pięciolecie inicjatywy, „Kurier Warszawski” donosił, że do Delegacji 
zgłosiło się 387 chętnych, lecz zakwalifikowanych zostało jedynie 9665. Rozmia-
ry „wakacji pracownic” nie były ani zbyt imponujące, ani wystarczające. 

Działaczki kobiece nie poprzestawały na ofercie kierowanej do „pracow-
nic igły”. Na potrzebę zajęcia się środowiskiem „pracowników zawodu obsłu-
giwanego przez ludzi oświeconych”, zwłaszcza „nauczycielek prywatnych”, 
już w 1898 roku zwracał uwagę „Tygodnik Mód i Powieści”: 

Powiedzieć ogółowi, że nauczycielka prywatna potrzebuje wypoczynku w  porze 
letniej, jest to powiedzieć ogólnik dobrze znany, a nawet uznany, który jednakże dla-
tego, że jest komunałem tylko, że nic nie wykazuje, nie oblicza, i nikogo wyraźnie 
nie poleca, przebrzmiewa sobie bez żadnego prawie rezultatu66.

W 1902 roku Delegacja Pracy Kobiet wystąpiła z projektem skierowanym 
do „kobiet wyższej inteligencji”: nauczycielek, buchalterek, urzędniczek. Wa-
runkiem wzięcia udziału w akcji „tanie letniska” było zapłacenie 15–18 rubli 
na pokrycie kosztów miesięcznego zakwaterowania i utrzymania67.

Swobody polityczne uzyskane po rewolucji 1905 roku pozwoliły na nada-
nie społecznym inicjatywom ram organizacyjnych – powołano wówczas To-
warzystwo Kolonii dla Kobiet68. „Tygodnik Mód i Powieści” mógł w 1908 roku 
z satysfakcją donieść: 

Sześć lat temu, grono ludzi dobrej woli, wzruszonych smutną dolą niezamożnych 
kobiet, pracujących fizycznie lub umysłowo w warunkach szkodliwych dla zdrowia, 

63 Wakacje szwaczek, „Kurier Warszawski”, 1898, nr 108, dodatek poranny, s. 1; Wakacje pracownic, „Kurier 
Warszawski”, 1898, nr 157, s. 2; Wakacje pracownic, „Kurier Warszawski”, 1898, nr 169, dodatek poran-
ny, s. 1.

64 Wakacje szwaczek, „Bluszcz”, 1898, nr 25, s. 200.
65 Pięciolecie. Wakacje pracownic, „Kurier Warszawski”, 1901, nr 139, s. 2–3.
66 Kilka uwag w sprawie wakacji nauczycielek prywatnych, „Tygodnik Mód i Powieści”, 1898, nr 14, s. 134–

136.
67 Letniska dla pracujących kobiet, „Kurier Warszawski”, 1902, nr 158, s. 2.
68 Kolonie dla kobiet, „Kurier Warszawski”, 1906, nr 145, s. 3–4.
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zawiązało towarzystwo, celem wysyłania ich w lecie na wieś, gdzie mogłyby wypo-
cząć, odetchnąć świeżym powietrzem i nabrać sił do dalszej pracy69. 

Podobnie jak w przypadku „wakacji pracownic” zasięg akcji „tanie letniska” 
był dość skromny. W pierwszym roku działalności na wieś wyjechało zaledwie 
17 pań. W roku 1907 zgłosiło się aż 300 chętnych, jednak na wakacje wysłano 11970. 

Obie opisane inicjatywy, podobnie jak kolonie dla dzieci, miały ważny 
wymiar edukacyjny. Zarówno wśród uczestników, jak i  postronnych obser-
watorów upowszechniały przekonanie o znaczeniu wypoczynku dla każdego 
człowieka. W ślad za zmieniającą się świadomością zmieniały się i obyczaje. 
Działalność Towarzystwa Kolonii Letnich i Delegacji Pracy Kobiet wywierała, 
jak wolno przypuszczać, znaczący wpływ na kształtowanie postaw warszaw-
skiego proletariatu. Wakacje poza miastem, rozrywki, kontakt z  przyrodą 
były tradycyjnie uważane za przywilej warstw uprzywilejowanych. Gdy ta-
kie formy aktywności stawały się udziałem dzieci robotników i  nisko opła-
canych pracowników, wówczas sami rodzice zaczynali je traktować jako nie 
tylko atrakcyjne, ale i niezbędne dla zdrowia, dla prawidłowego rozwoju. Gdy 
ubogie szwaczki czy niezamożne nauczycielki wracały wypoczęte z wakacji, 
ich środowisko przekonywało się, że warto zakosztować wyjazdu za miasto 
i że może być on dostępny. Korzyści, płynące z letnich wyjazdów skłaniały za-

69 Towarzystwo kolonii letnich dla kobiet pracujących, „Tygodnik Mód i Powieści”, 1908, nr 18, s. 4.
70 Tamże.

15 Przy robocie. Rys. Stanisław 
Lentz, „Tygodnik Ilustrowany”, 
1888, nr 308, s. 332 / At work. 
Drawing: Stanisław Lentz, 
Tygodnik Ilustrowany 1888, 
no. 308, p. 332
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pewne reprezentantów warstw niższych do naśladowania obyczajów kręgów 
bardziej elitarnych. Stąd też prawdopodobnie mógł wynikać rozkwit obycza-
ju jednodniowych wypraw na Bielany, Saską Kępę, do Jabłonny czy Wilanowa. 

Krótkie, jednodniowe wypady za miasto pozostawały na przełomie XIX i XX 
wieku zasadniczą formą rekreacji uboższych mieszkańców Warszawy. Festynom, 
piknikom, wycieczkom starano się nadać jak najbardziej okazałą formę. Uroczysty 
charakter, zróżnicowanie rozrywek, intensywność doznań, które były udziałem 
uczestników tych krótkich wypraw, świadczą o znaczeniu nadawanemu tym for-
mom aktywności. Były one w  istocie ekwiwalentem pełnowartościowych, dłuż-
szych wakacji, na które warszawscy proletariusze nie mogli sobie pozwolić. 

***

Historia lubi płatać figle. Rozwój cywilizacyjny i postęp we wszystkich dziedzi-
nach nie wyeliminowały zjawisk, które zdawały się być charakterystyczne dla 
wyjątkowo rozwarstwionego społeczeństwa. Dziś, gdy prawo do urlopu jest 
normą, gdy oferta biur turystycznych przyprawia o zawrót głowy, a mieszkańcy 
stolicy mają nieograniczony dostęp do wszelkich środków transportu, obyczaj 
nadwiślańskich pikników nie tylko nie zniknął, a  wręcz przeżywa renesans. 
I choć nikt już raczej nie korzysta z kąpieli w nurtach Wisły, to plaża po stronie 
praskiej i schody na lewym brzegu przeżywają prawdziwe oblężenie, szczególnie 
w weekendowe wieczory i nocy. Rojne i gwarne spędzanie czasu w tych miejscach 
nasuwa nieodparte skojarzenia z  najbardziej spektakularnymi zachowaniami 
warszawskiego proletariatu na Saskiej Kępie i Bielanach przed 100, 120 laty. 

By the Wisła River and elsewhere… Picnics, excursions and suburban 
festivities in Warsaw at the turn of the 20th century – summary 

The article presents various ways of spending free time outside the city that 
were pursued by members of the lower social classes of Warsaw at the turn 
of the 20th century. Printers, shop assistants, members of the proletariat did 
not enjoy the right for holidays, nor did they possess sufficient funds to allow 
them to set off for longer journey to faraway places. Therefore, while looking 
for respite from hardships of the daily urban existence, they used to take one-
-day trips to destinations that were popular at the time: Bielany, Jabłonna, 
Młociny or Saska Kępa. Participation in parish fairs, picnics, festivities or 
group excursions organised by various groups of professionals was the equi-
valent of proper journeys to faraway destinations that were practised by the 
higher social classes. On one hand, it provided an opportunity for a close con-
tact with nature, albeit short; on the other, it offered a chance to manifest one’s 
aspirations for a higher rank on the social ladder. 

Keywords: rest, journeys, tourism, holidays in a village, recreation 


