
 „Warszawski folklor, tradycje, zwyczaje, zabytki, legendy” 

HISTORIA MIASTA w PIGUŁCE 

 Choć pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z przełomu X i XI wieku, prawdziwy 

rozwój miasta rozpoczął się w XIII wieku, kiedy na terenie dzisiejszego Starego Miasta 

powstał gród książąt mazowieckich. Ponieważ ludności z każdą dekadą przybywało, w 

kolejnym stuleciu założono także Nowe Miasto. 

 W 1596 król Zygmunt III Waza, z powodu pożaru królewskiej rezydencji na 

krakowskim Wawelu, zdecydował się na przeniesienie dworu i najważniejszych urzędów do 

rozbudowywanego właśnie zamku w Warszawie. W ten sposób Warszawa stała się 

nieformalną stolicą Królestwa Polskiego. 

 Kolejne stulecia były na przemian okresami intensywnego rozwoju i bolesnych 

konfliktów. Tylko w czasie potopu szwedzkiego w latach 1655-1658 miasto było trzykrotnie 

oblegane, zdobywane i okupowane przez wojska szwedzkie i siedmiogrodzkie. Świetność 

przywrócił stolicy Jan III Sobieski, pogromca Turków. Za jego przypadających na ostatnie 

ćwierćwiecze XVII w. rządów Warszawa rozkwitła gospodarczo, politycznie i kulturalnie. 

Właśnie wtedy wzniesiona została nowa królewska rezydencja - Pałac w Wilanowie. Epoka 

dobrobytu trwała aż do czasów stanisławowskich (2.poł XVIII w.). Powstało wówczas wiele 

najpiękniejszych pałaców, kościołów i ogrodów, na przykład zachwycające Łazienki 

Królewskie. 

Walka o niepodległość 

 W drugiej połowie XVIII w. dało o sobie znać osłabienie polityczne kraju, którego 

tragicznym skutkiem były rozbiory: w  1772, 1793 i 1795 r. Rosja, Prusy i Austria podzieliły 

między siebie  ziemie Polski, na 123 lata wymazując Rzeczpospolitą z mapy Europy. Nie 

zapobiegło temu nawet uchwalenie 3 maja 1791 r. w Zamku Królewskim pierwszej na Starym 

Kontynencie i drugiej na świecie Konstytucji. 

 Namiastką niepodległości było powstanie w 1807 r. Księstwa Warszawskiego, 

powołanego na mocy traktatów pokojowych podpisanych przez sojusznika Polski, Napoleona 

Bonaparte oraz Imperium Rosyjskie i Królestwo Prus. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. 

utworzono Królestwo Warszawskie, które było jednak całkowicie zależne d Moskwy. W 

następnych dekadach miasto stało się areną kolejnych stłumionych powstań: listopadowego 

(1830-31) i styczniowego (1863). Jednak dopiero po I wojnie światowej, w 1918 r., Polska 

odzyskała niepodległość. Już jako suwerenne państwo stoczyła w latach 1919-1921 wojnę z 

bolszewikami, której decydującym momentem stała się bitwa warszawska z 1920 r., 

nazywana Cudem nad Wisłą. Spektakularne zwycięstwo Polaków powstrzymało marsz 

komunistów na zachód. 

 W 20-leciu międzywojennym miasto intensywnie się rozwijało, nie bez powodu 

zyskując miano „Paryża Północy”. Jednak po krótkim okresie pokoju nadeszły najczarniejsze 

chwile w dziejach Warszawy. 



Piekło wojny 

 1 IX 1939 r. niemieckie wojska napadły na Polskę, a 9 września zaatakowały 

Warszawę. Po niespełna trzech tygodniach miasto zostało zmuszone do kapitulacji. Lata 

okupacji upłynęły pod znakiem hitlerowskiego terroru i tysięcy ofiar. Mimo fatalnego 

położenia, Warszawa po raz kolejny stała się centrum ruchu oporu wobec najeźdźcy. 

 W kwietniu 1943 r. w likwidowanym przez Niemców żydowskim getcie wybuchło 

powstanie, które jednak nie miało szans na powodzenie – już w maju naziści zrównali getto z 

ziemią. Ta tragedia nie zabiła w warszawiakach woli walki. Rok później, 1 sierpnia 1944 r., 

rozpoczął się największy zbrojny zryw przeciw hitlerowskim agresorom w okupowanej 

Europie  – Powstanie Warszawskie. 

 Przez 63 dni w nierównym starciu z Niemcami walczyli żołnierze Armii Krajowej 

wspierani przez cywilnych mieszkańców. Mimo ogromnego poświęcenia, powstanie 

zakończyło się klęską i niewyobrażalnymi stratami. W powstaniu zginęło blisko 200 tys. 

osób, zniszczone zostało 84% zabudowy miasta, w tym zabytkowe budowle i dzieła sztuki. 

Warszawa została wyzwolona dopiero 17 I 1945 r., nie oznaczało to jednak końca walki o 

wolność. Zrujnowana po 6-letnim konflikcie, stolica z rąk nazistów wpadła w szpony 

komunistów. 

Jak feniks z popiołów 

 Na pierwsze powojenne dekady przypadł okres intensywnej odbudowy. Dominującym 

stylem architektonicznym stał się realizm socjalistyczny, którego najsłynniejszym przykładem 

jest wybudowany w latach 1952-1955 Pałac Kultury i Nauki. Dzięki wysiłkom mieszkańców 

udało się  także wiernie odtworzyć całkowicie zniszczone Stare Miasto wraz z Zamkiem 

Królewskim. Tę bezprecedensową rekonstrukcję doceniło w 1980 r. UNESCO, wpisując 

Starówkę na listę światowego dziedzictwa. 

 W czasach PRL Warszawa stała się ośrodkiem działalności opozycyjnej. To właśnie tu 

w 1968 r. rozpoczęły się protesty studentów, skutkujące poważnym kryzysem politycznym. 

Bardzo ważnym wydarzeniem stała się pielgrzymka papieża Jana Pawła II, który w 1979 r. 

odprawił na Placu Piłsudskiego (ówczesnym pl. Zwycięstwa) mszę dla pół miliona wiernych. 

Jego słynne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” zostały 

odebrane jako sygnał poparcia dla demokratycznego podziemia. Jednak na pokonanie 

totalitaryzmu Warszawa i Polska musiały czekać jeszcze dekadę, w międzyczasie obserwując 

m.in. powstanie Solidarności (1980) i wprowadzenie stanu wojennego (1981). 

Witaj Europo! 

 Przeprowadzone w 1989 r. w dzisiejszym Pałacu Prezydenckim obrady okrągłego 

stołu i pierwsze częściowo wolne wybory przyniosły upragnioną wolność. Lata 90-te były 

okresem intensywnych reform gospodarczych, politycznych i społecznych. Nowym impulsem 

do rozwoju stało się wstąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej, co pozwoliło na 

gigantyczne inwestycje i szybki rozwój. W ciągu zaledwie ćwierćwiecza Warszawa z szarego, 

socjalistycznego miasta przeistoczyła się w tętniącą życiem europejską metropolię i centrum 



międzynarodowych wydarzeń. Wśród najważniejszych imprez organizowanych i 

goszczonych przez stolicę znalazły się huczne obchody 200 rocznicy urodzin Fryderyka 

Chopina w 2010 r., Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012r., szczyt klimatyczny w 2013 

r., czy szczyt NATO w 2016 r. 

www.warsawtour.pl 

WARSZAWSKI FOLKLOR 

 Folklor, kojarzony raczej z kulturą wsi, w mieście paradoksalnie jest bogatszy, 

ciekawszy i bardziej unikatowy. Szczególnie w Warszawie, gdzie na jego kształt ogromny 

wpływ miała wielokulturowość i napływ mieszkańców z różnych części kraju. Warszawski 

folklor to nie tylko ballady podwórkowe, ale charakterystyczny stój (kraciaste spodnie, 

kaszkiet) i maniera mówienia określana jako gwara, specyficzny sposób zachowania, także 

pewna mentalność. 

 

 „To jest taki rys warszawski, że swoich będziemy bronić niezależnie od tego, że 

przyjechali do nas niedawno i warszawiakami są chwilę. Jeżeli potrafią nie podkreślać tego, 

że są skądś, to my ich od razu przyjmujemy” – podaje przykład warszawskiej mentalności 

varsavianistka i przewodniczka po Warszawie, Hanna Dzielińska (www.powarszawie.com). 

 O tym, że „nie masz cwaniaka nad warszawiaka”, jakiś czas temu przypomniał nam 

Projekt Warszawiak w nowoczesnej aranżacji kultowej piosenki Grzesiuka. Na moment 

zwróciliśmy spojrzenie w stronę warszawskiej tradycji, która daje od czasu do czasu o sobie 

znać. Rzadko, bo kiedy myślimy o Warszawie, w głowie pojawia się raczej obraz Pałacu 

Kultury, a teraz Stadionu Narodowego. Jednak kiedy stolica za wszelką cenę stara się 

udowodnić swój europejski charakter, swoją nowoczesność i to, że nie ogląda się w 

przeszłość, pojawia się coraz więcej „przekornych”, którzy tym mocniej przypominają o 

warszawskości, czyli o tym, co odróżnia Warszawę i warszawiaków od innych miast i ich 

mieszkańców. I co sprawia, że nigdy, w gruncie rzeczy, nie będziemy drugim Paryżem czy 

Berlinem. Pytanie tylko, na ile zaściankowość może być zaletą. 



 Trudno kultywować rodzaj zachowania, ale fascynację tym, co warszawskie, a co 

przemija, widać szczególnie wśród lokalnych aktywistów i warszawskich pasjonatów. Gwara 

warszawska na ekranach w metrze, liczne kapele grające piosenki podwórkowe, święta ulic 

czy dzielnic to tylko kilka przykładów tego, w jaki sposób staramy się przywołać warszawski 

folklor. Hanna Dzielińska mówi też o pewnym snobizmie w chodzeniu do klubokawiarni czy 

barów, w których serwowane są mięsne podroby lub „meduza i lorneta”. Sposobów 

pokazania warszawskiej unikatowości jest wiele, ale większość wycieczek przyjeżdżających 

do Warszawy zobaczy pewnie tylko Starówkę i wypije kawę w kawiarni - sieciówce. 

 Dla przeciętnych, niezainteresowanych miastem, szczególnie przyjezdnych 

warszawiaków, folklor jest prawie niedostrzegalny. Ich zdaniem to, co wyróżnia Warszawę, 

to nowoczesność, dynamizm i duże możliwości. Ot chociażby, w cieniu budowy drugiej linii 

metra pozostaje problem renowacji ulicy Próżnej, jedynej obustronnie ocalałej ulicy z 

warszawskiego getta, w której też kryje się przecież wielki potencjał. Mimo że specyfiką 

warszawiaków jest określanie się jako mieszkańcy danej dzielnicy, a dopiero później 

Warszawy, polityka miasta jest zupełnie nielokalna. Widać to chociażby w sposobie 

organizacji wydarzeń dzielnicowych, które, zamiast angażować lokalnych mieszkańców i 

dawać im możliwość realizowania własnej wizji, stają się bezbarwnymi festynami. 

Sztandarowym przykładem jest tu oficjalne Święto Saskiej Kępy, na którym w tym roku, 

zamiast spacerów i warsztatów organizowanych przez mieszkańców, odbył się koncert 

orkiestry wojskowej i Stachurskiego. 

 Jak niedoceniany jest ten lokalny folklor w Warszawie widać było przy okazji 

promocji miasta jako kandydata do Europejskiej Stolicy Kultury w zeszłym roku. Wydarzenia 

organizowane przy tej okazji były ogólnowarszawskie, adresowane do wszystkich, a przez to 

do nikogo. Promowany wizerunek miasta nie uwzględniał specyfiki i różnorodności 

poszczególnych rejonów, Warszawa pokazywana była jako spójna całość. A to właśnie w 

różnorodności tkwi największa siła Warszawy. Hanna Dzielińska podkreśla, jak bardzo nadal 

różnią się od siebie mieszkańcy dzielnic, dlatego tak ważne jest, aby spojrzeć osobno na 

Żoliborzan czy Prażan (którzy notabene często mówią o sobie, że są z Pragi, a nie z 

Warszawy). 

 Gdzie się więc podział warszawski cwaniak, tak często wspominany w 

przedwojennych piosenkach? Antek, Felek lub po prostu andrus, ulicznik i sympatyczny 

spryciarz? Co jakiś czas można o nim usłyszeć w piosenkach kapeli podwórkowych, niekiedy 

w anegdotkach najstarszych warszawiaków. Ale wydaje się, że w Warszawie powoli się o 

nim zapomina, na pewno po lewej stronie Wisły. A on, być może, nadal dokonuje drobnych 

kradzieży na Ząbkowskiej lub na Brzeskiej. 

http://magazynkontakt.pl/co-dzis-robi-warszawski-cwaniak.html 

 

 

 



GWARA WARSZAWSKA 

Bazar Różyckiego, jedno z miejsc na Pradze-Północ, w 

którym można było spotkać warszawiaków mówiących gwarą (1967) 

Gwara warszawska (także dialekt warszawski) – regionalna odmiana, dialekt języka 

polskiego występujący w obrębie Warszawy i w jej najbliższych okolicach. 

Gwara wyewoluowała w XVIII i XIX wieku poprzez nałożenie się na substrat polski gwar 

ludności Mazowsza migrującej do miasta, a także zapożyczeń z języków używanych przez 

zamieszkujących Warszawę przedstawicieli innych nacji (przede wszystkim 

z jidysz, rosyjskiego i niemieckiego). Gwara zapożyczyła z tych języków spory zasób 

leksykalny, pod ich wpływem zaszły również zmiany fonologiczne względem standardowej 

odmiany polszczyzny. 

 

Pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej 

W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, inaczej niż choćby lwowska odmiana 

polszczyzny, gwara warszawska miała charakter socjolektu i posługiwały się nią przede 

wszystkim niższe warstwy społeczeństwa i mieszkańcy peryferyjnych dzielnic. Od czasu 

zniszczenia Warszawy w wyniku powstania warszawskiego i spowodowanego nim eksodusu 

rdzennych mieszkańców gwara jest w zaniku. W czasach współczesnych jej użycie 

najczęściej występuje jako stylizacja językowa w dziełach literackich. 

Fonetyka i słowotwórstwo 

Z gwar północno-wschodniej Polski gwara warszawska przejęła m.in. 

wymowę formantu je jako ja w czasowniku jechać (jachać) i czasownikach pochodnych. 

Jedną z cech charakterystycznych gwary warszawskiej jest popularność przejętego z gwar 

Mazowsza sufiksu –ak, zarówno w rzeczownikach pospolitych 

(dzieciak, kurczak, warszawiak, schaboszczak, łobuziak na określenie, odpowiednio, dziecka, 

kurczęcia, mieszkańca Warszawy, kotleta schabowego i łobuza), w nazwach własnych 

(szwagier Piekutoszczak z tekstów Wiecha jako gwarowe określenie osoby o nazwisku 

Piekutowski, ekspresiak jako gwarowe określenie niegdyś poczytnego Expressu 

Wieczornego), a także w toponimach (stąd spotykane i współcześnie nazwy Wileniak na 

określenie dworca wileńskiego, Poniatoszczak jako nazwa Mostu 
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Poniatowskiego, Kercelak (plac Kercelego), Pawiak (więzienie przy Pawiej), Skaryszak (Park 

Skaryszewski), Wiatrak (Rondo Wiatraczna), Pigalak, okrąglak na określenie wielu rotund 

lub okrągłych budowli, itd.), czy wreszcie rzadszy Gibalak (ul. Gibalskiego na Woli). 

Zwłaszcza ostatnia nazwa jest dobrym przykładem na produktywność sufiksu, który w tym 

przypadku sugeruje w wyrazie cechę autonomicznej nazwy miejscowej dla w rzeczywistości 

krótkiej, niepozornej uliczki, za to ważnej w odczuciu mieszkańców ze względu na obecność 

na niej znanych „osobistości z ferajny”. 

 

Most Poniatowskiego także i dziś nazywany bywa Poniatoszczakiem 

Poza przyrostkiem –ak dużą rolę w słowotwórstwie warszawskim odgrywają także –arz i –ara 

(pięściarz, plotkara, flirciarka) oraz –owicz (balowicz – osoba balująca, ogródkowicz – osoba 

przesiadująca w ogrodzie). W książce Na języku Stanisław Wasylewski za typowo 

warszawskie uznaje również słowa zakończone na –owiec lub –owca (wykładowca na 

określenie profesora, kierowca na określenie automobilisty, zawiadowca na określenie 

kierownika ruchu), jednak wyrazy te od czasu publikacji weszły już do języka 

ogólnopolskiego i ich związek z gwarą warszawską nie jest jasny dla jego użytkowników. 

Bardzo charakterystyczne dla gwary warszawskiej jest wymawianie głosek „kę”, „gę” 

zarówno wewnątrzwyrazowych, jak i kończących wyraz jako „kie”, „gie”. 

Charakterystyczną cechą, przejętą z gwar mazowieckich, jest twarda wymowa połączeń l + i, 

k’ + e oraz g’ + e. Dzięki temu ogólnopolski list mógłby brzmieć jak lyst, kiedy użytkownicy 

gwary wymówiliby jako kedy a drogie dzieci jak droge dzieci. 

Słowa możlywość czy wiedziely (zamiast możliwość, wiedzieli) 

oraz herbatkie, bułkie, złotówkie (w bierniku) zamiast herbatkę, bułkę, złotówkę spotyka się 

jeszcze całkiem często, zwłaszcza w starszym, ale i w średnim pokoleniu mieszkańców Pragi 

i Grochowa. 

Zdrobnienia 

Jednym z elementów dawnej gwary, dostrzeganym już w XIX wieku, a widocznym w języku 

mieszkańców Warszawy także i współcześnie, jest nadużywanie wszelkiego 

rodzaju zdrobnień. Niektórzy badacze przypuszczają, że ich użycie miało w poczuciu 

użytkowników gwary przydawać ich słownictwu elegancji, uprzejmości lub wytworności, a 

także podkreślać uczuciową więź z opisywanym obiektem. Taki sposób mówienia był przez 

XIX-wieczną prasę wyszydzany i wyśmiewany, jednak i tak wszedł na stałe do języka. 

Przykładowo „Kurier Świąteczny” z 1891 przytaczał słowa kelnera obliczającego rachunek 

klienta restauracji: Pan dobrodziej miał wódeczkę, ósemeczkę kawiorku, kotlecik z 

kartofelkamy, ćwiarteczkę porterku – to razem 3 rubelki i 27 kopiejeczek. 

Elegancja i napuszony styl 

Pod wpływem XIX-wiecznej prasy bulwarowej, w szczególności poczytnego brukowca 

„Kurier Poranny”, w Warszawie rozpowszechnił się także zwyczaj używania poetyckich 

często porównań i frazeologizmów w miejsce rzeczowników pospolitych. W ten sposób 
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dorożkarze nazywani bywali rycerzami bata, stróże – mistrzami 

miotły, akuszerka wywołująca przedwczesne poronienia – fabrykantką aniołków, a samo 

miasto – syrenim grodem. Ta dbałość o swoistą elegancję stylu wpływała także na nacisk na 

używanie wyszukanych zwrotów grzecznościowych w każdej sytuacji, nawet przeczącej 

zasadom dobrego wychowania. Wiech w wydanym wkrótce po II wojnie światowej 

zbiorze Spacerkiem przez Poniatoszczaka przytacza skierowaną do pani domu 

sugestię: Małżonka weźmie szanownego pana za mordę, zacznie kołować po pokoju, razem z 

krzakiem na zbity łeb z zamieszkanego lokalu wyrzuci(…). 

Zapożyczenia leksykalne 

 

Wzmianki o specyficznej gwarze warszawskich dołów społecznych pojawiają się już 

u Antoniego Magiera 

Charakterystyczną cechą gwary warszawskiej są liczne zapożyczenia słów z języków obcych, 

zwłaszcza z niemieckiego, rosyjskiego i jidysz. Już w XIX wieku 

ludność aszkenazyjska stanowiła około jednej trzeciej mieszkańców Warszawy, wobec czego 

kontakty językowe były silne i długotrwałe. Bezpośrednio z jidysz zapożyczono m.in. 

słowa goj, ganef, kojfnąć, puryc, szmonces, meches, miglanc, kiepełe czy szajgec. Nadal 

występują także, pamiętające jeszcze okres 

zaborów, rusycyzmy typu kniga (książka), ustrojstwo (urządzenie), rozpiska („lista” 

z ros. росписка – kwit, rachunek, choć znaczenie „lista, register” ma pokrewne słowo 

роспись) czy prawilny – dosłownie prawidłowy, przymiotnik używany jednak w znaczeniu 

dobry. 

Przeinaczanie wyrazów 

Wśród słów używanych przez ludność Warszawy sporą grupę stanowią przekręcone wyrazy, 

zarówno pochodzące z języka ogólnopolskiego, jak i z języków obcych. Powszechnie 

przeinaczano zwłaszcza wyrazy trudne w wymowie lub niezrozumiałe. 

Stąd rewirowego często zastępował lawirowy, na obcas mówiono abcas, stearynę –

 styryna itd. Osobną grupę stanowiły nieprzekręcone słowa pochodzące z polszczyzny, dla 

których jednak mieszkańcy Warszawy znajdowali zupełnie nowe desygnaty, często na 

podstawie luźnych skojarzeń cech lub właściwości. Przykładowo hyclem nazywano kaszankę, 

w pisanych gwarą tekstach pojawia się również tunel (spelunka), cyrk lub cyrkiel (na 

określenie cyrkułu, czyli aresztu policyjnego), poduszka (kobieta), piwonia (piwo) 

czy cyferblat (twarz). Osobną podgrupę wyrazów typowo warszawskich stanowiły rozmaite 
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neologizmy znaczeniowe i słowotwórcze, jak codziennik (kurtka), zryć się (upić 

się), piekłoszczak (nieboszczyk) czy butodziej (szewc). 

HISTORIA GWARY WARSZAWSKIEJ 

Gwara warszawska powstała stosunkowo późno, bowiem dopiero w XVIII wieku, gdy język 

ogólnopolski był już uformowany. Wzmianki o niej pojawiają się już w Gramatyce dla szkół 

narodowych i Poprawie błędów w ustnej i pisanej mowie polskiej Onufrego Kopczyńskiego. 

Jeden z pierwszych opisów typowych dla gwary Warszawy przeinaczeń słów, zwłaszcza 

zapożyczonych z języków obcych, podaje w swoich pamiętnikach Antoni Magier: 

 

Przykro jest słyszeć, kiedy kto nie wymawia słów, jak 

powinny się wymawiać; był tam jeden, który się 

zdawał i języki obce posiadać, przebijała się jednak w 

nim jakaś nieświadomość. Gdy używał 

słów: karkulacja, chwestarz, kalesze, kajstrat, tretuar, 

zamiast: kalkulacja, kwestarz, galosze, kastrat, trotuar, 

a z tym gminnym wyrazem «kiepski» bardzo był 

oswojony (…) 

 

— Antoni Magier, Estetyka miasta stołecznego Warszawy 

Powstała z nałożenia się na substrat polski licznych zapożyczeń z mazowieckiej odmiany 

polszczyzny, a także języków obcych używanych przez mieszczan i dwór królewski, a w XIX 

wieku wzbogaciła pod wpływem języka niemieckiego, a potem rosyjskiego. Bogatym 

źródłem zapożyczeń były także rozmaite gwary środowiskowe i zawodowe. Z tego 

względu Bronisław Wieczorkiewicz, jeden z pierwszych badaczy języka dawnej Warszawy, 

traktuje gwarę warszawską jako język z pogranicza regiolektu i socjolektu. Zauważa także, że 

w praktyce do II wojny światowej była wysoce zróżnicowana pod względem 

środowiskowym. W praktyce istniało wiele gwar lokalnych składających się na język 

warszaski, różniących się głównie zasobem leksykalnym. Były to m.in.: 

 gwary dzielnic, np. praska, staromiejska, wolska, powiślańska 

 gwary zawodowe, np. dorożkarska, drukarska, dziennikarska, sklepikarska, straganiarska, 

policyjna, żebracka 

 gwara przestępcza (warszawska odmiana grypsery, gwara zawodowych hazardzistów, 

nieletnich z zakładów poprawczych) 

 gwara żydowska 

 

W swojej twórczości Stefan Wiechecki zarówno korzystał z gwary warszawskiej, jak i 

tworzył nowe, stylizowane na nią zwroty. Na fotografii „Wiech” rozmawiający z rycerzem 

bata 
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Od powstania warszawskiego, kiedy to zupełnemu zniszczeniu uległa prawie cała tkanka 

miejska na lewym brzegu Wisły, a mieszkańcy Warszawy zostali wysiedleni, gwara 

warszawska jest w zaniku. Powojenni warszawiacy w dużej części pochodzili spoza 

Warszawy i nie mieli styczności z jej przedwojennymi mieszkańcami, przez co gwara w 

stolicy prawie zanikła, a przykłady zmian wymowy typowo warszawskich spotyka się dość 

rzadko. 

Zanikanie gwary warszawskiej po wojnie spowodowane było wymienionym już czynnikiem 

związanym z wydarzeniami II wojny światowej, ale także ogólnym trendem nie sprzyjającym 

kultywowaniu dialektów i gwar – w tym wyrównywaniem różnic społecznych. Propagowano 

z jednej strony odgórnie folklor, z drugiej skutecznie do niego zniechęcano. Mimo 

popularności posługujących się gwarą warszawską Stanisława Grzesiuka czy Stefana 

Wiecheckiego nie była ona już później, z nielicznymi wyjątkami, propagowana ani 

kultywowana. W ostatnich latach zanikają także regionalne nazwy przedmiotów, których 

desygnaty wychodzą z codziennego użycia, jak choćby obsadka (warszawskie określenie 

rączki, czyli uchwytu do stalówki). 

Jednocześnie zwroty i wyrażenia dawniej związane z warszawską gwarą coraz częściej 

uznawane są za formy ogólnopolskie i, często dzięki wpływowi mediów, wypierają zwroty 

rozpowszechnione dawniej w innych częściach kraju[6]. Przykładowo do standardu 

językowego weszły określenia zsiadłe mleko, kasza manna, cukier puder, a w zaniku są m.in. 

ich krakowskie czy śląskie odpowiedniki (odpowiednio kwaśne mleko, grysik, mączka 

cukrowa oraz kiszka i grys). Z warszawskiej odmiany polszczyzny pochodzi również 

wyraz kawał na określenie figla lub psoty. Wpływowi mediów ogólnopolskich przypisuje się 

także upowszechnienie się, dawniej typowo mazowieckich, formacji słowotwórczych 

zakończonych sufiksem –ak (warszawiak, dzieciak, kurczak[e]), jak również wymowy 

nieudźwięczniającej niektórych wyrażeń i twardej wymowy połączeń l + i, k' + e czy g' + e 

(lyst, kedy, droge rzeczy). 

Gwara warszawska w kulturze 

Jak zauważa Bronisław Wieczorkiewicz, już w XIX wieku istniało zauważalne sprzężenie 

zwrotne pomiędzy tekstami kultury wykorzystującymi gwarę warszawską, a językiem ulicy. 

Jednym z pierwszych autorów czerpiących z tego ostatniego był satyryk Paweł Kośmiński, 

autor m.in. kilku popularnych sztuk wystawianych przez teatry ogródkowe. Kośmiński w 

swoich sztukach, a także w wierszach i felietonach publikowanych na łamach satyrycznego 

tygodnika „Kolce”, stosował stylizację na gwarę warszawską, często wymyślając zupełnie 

nowe zwroty inspirowane faktycznym językiem ulicy. Ich popularność sprawiła, że w krótkim 

czasie wiele z nich faktycznie weszło do języka, jakim posługiwały się warstwy niższe 

społeczeństwa Warszawy. Podobnie było z późniejszymi o kilka pokoleń tekstami Stefana 

Wiecheckiego „Wiecha”, które nie tylko czerpały z faktycznego języka warszawskiego, ale 

też go kształtowały. Stylizacje językowe „Wiecha” spowodowały, że jego pseudonim 

artystyczny zaczął być używany jako rzeczownik pospolity na określenie stylizacji na gwarę 

warszawską czy, szerzej, na dowolny język nizin społecznych (stąd określenie mówić 

wiechem). 

Twórcy stosujący gwarę warszawską 

 Hanka Bielicka 

 Mieczysław Fogg – m.in. w piosence „Bujaj się Fela” 

 Stanisław Grzesiuk 

 Marek Hłasko 
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 Alina Janowska 

 Jan Kobuszewski 

 Irena Kwiatkowska 

 Wojciech Młynarski 

 Sergiusz Piasecki 

 Stanisław Sielański 

 Jakub Sienkiewicz 

 Zygmunt Staszczyk 

 Kazimierz Staszewski 

 Stanisław Staszewski 

 Jarema Stępowski 

 Julian Tuwim – we fragmentach „Kwiatów polskich” 

 Leopold Tyrmand 

 Stefan Wiechecki (pseudonim Wiech) 

 Stasiek Wielanek 

 Leszek Kaźmierczak – w utworze „Ferajny” 
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Ciekawe strony o Warszawie i jej zabytkach: 

 www.sekretywarszawy.pl 

www.otowarszawa.pl  

Poznaj zabytki Warszawy i najciekawsze miejsca w mieście. 

Stare Miasto w Warszawie. 

 
Stare miasto w Warszawie - przeczytaj o najciekawszych atrakcjach, pospaceruj po Placu 

Zamkowym, zobacz Kolumnę Zygmunta oraz przepiękny Zamek Królewski. Warty 

zobaczenia jest również pomnik warszawskiej syrenki. Osoby zainteresowane historią z 

pewnością zaciekawi Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. 

Zamek Królewski w Warszawie. 

 

Zamek Królewski w Warszawie to historyczne miejsce, siedziba dworu królewskiego. To 

właśnie tutaj uchwalono Konstytucję 3 Maja. Zamek jest tłumnie odwiedzany przez turystów, 

którzy mogą podziwiać piękne wnętrza z licznymi dziełami wielkich mistrzów jak Canaletto i 

Rembrandt. 
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Pałac Kultury i Nauki. 

 

Pałac Kultury i Nauki - „dar narodu radzieckiego” zbudowany w 1955 roku na trwałe wpisał 

się w krajobraz Warszawy. Pałac jest najwyższym budynkiem nie tylko w Warszawie ale w 

całej Polsce! 

Pałac w Wilanowie. 

 

Pałac w Wilanowie - perła polskiej pałacowej architektury, z zachowanym oryginalnym 

wystrojem elewacji i wnętrz. 
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Łazienki Królewskie. 

 

Łazienki Królewskie - Pałac na Wyspie, Świątynia Egipska, Świątynia Diany, Ermitaż, Nowa 

Pomarańczarnia, Wodozbiór czy też Stara i Nowa Kordegarda to doskonały pomysł na 

spędzenie soboty. Zapraszamy do Łazienek! 

Belweder w Warszawie. 

 

Belweder w Warszawie - pałac w Warszawie w Łazienkach Królewskich, przy Trakcie 

Królewskim, wybudowany w stylu klasycystycznym. 
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Pałac Prezydencki w Warszawie. 

 

Pałac Prezydencki w Warszawie - jest najwspanialszym gmachem przy Krakowskim 

Przedmieściu i jednocześnie największym z warszawskich pałaców. 

Archikatedra św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 

 

Archikatedra św. Jana Chrzciciela w Warszawie - jedno z najważniejszych miejsc kultury i 

tradycji narodowej Polski. W katedrze pochowano wielu wybitnych Polaków. 
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Atrakcje Warszawy – jak spędzić czas w Warszawie: 

 

Zoo w Warszawie – zapraszamy do warszawskiego ogrodu zoologicznego, miejsca gdzie w 

miły i ciekawy sposób czas spędzą zarówno dzieci jak i dorośli. Zoo w Warszawie zapewnia 

mnóstwo atrakcji, wiele niespotykanych zwierząt oraz zdrowy spacer na świeżym powietrzu. 

Stadion Narodowy w Warszawie. 

 

Stadion Narodowy w Warszawie to nowoczesny obiekt, który został z 

zbudowany na turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. 

Stadion posiada 58 tysięcy miejsc dla kibiców. Budowę ukończono w 

listopadzie 2011 roku. 
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Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

 

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - poznaj prawa nauki poprzez samodzielne 

doświadczenia w interaktywnych wystawach. 

Teatr Wielki w Warszawie. 

 

Teatr Wielki w Warszawie - siedziba Opery Narodowej z jedną z największy scen 

operowych na świecie. Widownia ma ponad 1800 miejsc! 
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Warszawskie wieżowce. 

 

Warszawskie wieżowce - najwyższe i najciekawsze wysokościowce w stolicy. Opisujemy 

warszawskie drapacze chmur. 

Muzeum Powstania Warszawskiego. 

 

Muzeum Powstania Warszawskiego - mieści się na Woli w dawnej Elektrowni Tramwajów 

Miejskich w Warszawie, gromadzi zbiory poświęcone dziejom powstania warszawskiego 

oraz historii i dorobku Polskiego Państwa Podziemnego. 
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Lotnisko Chopina w Warszawie. 

 

Lotnisko Chopina w Warszawie - Port Lotniczy Warszawa-Okęcie to największy port 

lotniczy w Polsce. Znajduje sięokoło 8 km na południowy zachód od centrum Warszawy w 

dzielnicy Włochy. Port zajmuje powierzchnię ponad 500 ha. 

Muzeum Narodowe w Warszawie 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie - największe muzeum w Warszawie posiada zbiory sztuki 

starożytnej – egipskiej, greckiej, rzymskiej, malarstwa polskiego i obcego, m.in włoskie, 

http://otowarszawa.pl/atrakcje/lotnisko-chopina
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francuskie, holenderskie, niemieckie i rosyjskie oraz zbiory numizmatyczne i rzemiosła 

artystycznego. 

Cmentarz Powązkowski w Warszawie. 

 

Cmentarz Powązkowski w Warszawie - Położony na terenie obecnej dzielnicy Wola 

Cmentarz Powązkowski graniczy z kilkoma innymi cmentarzami jest jedną z najstarszych 

zabytkowych nekropolii stolicy. 

Zamek Ujazdowski w Warszawie. 

 

Zamek Ujazdowski w Warszawie - zamek znajduje się na Ujazdowie, przy Trakcie 

Królewskim i stoi na miejscu XI-wiecznej osady Jazdów. Jest siedzibą Centrum Sztuki 

Współczesnej. 
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Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 

 

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie - grób znajdujący sięna placu marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie czci pamięć poległych w walce o niepodległość. 

Najbardziej znane legendy warszawskie 

 

Legenda o Warszawskiej Syrence 

Pewnego dnia u podnóża dzisiejszego Starego Miasta wyszła z wody przepiękna syrena, aby 

nieco odpocząć na piaszczystym brzegu. Tak spodobało jej się miejsce, że postanowiła tu 

zostać na zawsze. Niestety zamieszkujący pobliską osadę rybacy zauważyli, że ktoś podczas 

połowów wzburza fale Wisły, plącze sieci i wypuszcza ryby z więcierzy. Postanowili więc 

schwytać szkodnika. Kiedy jednak usłyszeli przepiękny głos syreny, zaniechali swoich 

zamiarów i szczerze pokochali piękną kobietę-rybę, która od tej pory co wieczór umilała im 

czas przepięknym śpiewem. Pewnego dnia zobaczył syrenkę bogaty kupiec i postanowił ją 

schwytać. Podstępem uwięził ją w drewnianej szopie. Płacz syreny usłyszał młody syn rybaka 

i z pomocą przyjaciół, pod osłoną nocy uwolnił ją. Syrena z wdzięczności za uratowanie życia 

obiecała im, że zawsze kiedy tylko będą potrzebowali pomocy, stanie w ich obronie. I odtąd 

warszawska syrenka, uzbrojona w miecz i tarczę, broni miasta i jego mieszkańców. 
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Legenda o Warsie i Sawie 

Legend o Warsie i Sawie jest kilka. Tak naprawdę wcale nie wiadomo skąd wzięła się nazwa 

stolicy. Jedno tylko jest pewne: Wars i Sawa mieszkali nad przepiękną Wisłą, a początek 

osady wiąże się z gościnnością i dobrym sercem tutejszych mieszkańców. 

 

Poznajmy dwie wersje legendy: 

 

Pewnego dnia król Kazimierz Odnowiciel, podążając z Krakowa do Gniezna, trafił do ubogiej 

rybackiej chatki. Głodnego króla przywiódł tam dym i zapach świeżego jedzenia. W trakcie 

spożywania pysznych ryb z nocnego połowu, rybak opowiedział królowi o swojej rodzinie, 

która w ostatnim czasie powiększyła się o dwoje cudownych bliźniąt. Biedni rybacy mieli 

jednak niemałe kłopoty z ochrzczeniem pociech, bo w pobliżu nie było świątyni. Za 

wspaniały poczęstunek król chciał płacić gospodarzom złotem, ale ci, zgodnie ze starym 

ludowym zwyczajem, zapłaty za gościnę przyjąć nie chcieli. Król poprosił więc o jeszcze 

jedną przysługę – zaszczyt bycia ojcem chrzestnym bliźniaków podczas chrztu, który 

niedługo zorganizuje. Przed przygotowanym na wzgórzu ołtarzem kapłan nadał na polecenie 

Kazimierza imiona Wars chłopcu, a dziewczynce – Sawa. Jednocześnie król Kazimierz 

oświadczył uroczyście, iż odtąd Pietrko Rybak, Piotrem Warszem nazywany będzie, 

królewskim rybakiem, ojcem Warsa i Sawy, właścicielem rozległej dookoła puszczy. A kiedy 

wokół zagrody rybackiej osada wyrośnie, swoim rodowym imieniem nazwę jej nada, którą po 

wieki nosić będzie. 

 

Inna wersja legendy mówi, że dawno temu nad Wisłą stała maleńka chatka, a w niej mieszkał 

rybak Wars i jego żona Sawa. Pewnego razu w okolicy odbywało się polowanie, podczas 

którego książę Ziemomysł, pan okolicznych dóbr, zgubił się w kniei. Długo błąkał się po lesie 

aż dotarł nad Wisłę do chatki rybaka. Wars i Sawa gościnnie przyjęli nieznajomego. Rankiem 

wdzięczny książę powiedział „Nie zawahaliście się przyjąć pod swój dach nieznajomego i 

uratowaliście go od głodu, chłodu, a może i dzikich zwierząt. Dlatego ziemie te na zawsze 

Warszowe zostaną, aby wasza dobroć nie została zapomniana”. 



 
Legenda o Bazyliszku 

W piwnicach jednej z kamienic na Starym Mieście mieszkał stwór nazywany Bazyliszkiem. 

Pilnował on zgromadzonych tam skarbów i każdego śmiałka, który próbował do nich dotrzeć 

zamieniał w kamień swoim straszliwym wzrokiem. Pokonał go w końcu wędrowny 

krawczyk, który przyszedł do potwora uzbrojony w lustro. Porażony własnym wzrokiem 

Bazyliszek skamieniał i od tej pory nie zagrażał już mieszkańcom. Dziś na fasadzie 

kamienicy umieszczony jest szyld przedstawiający Bazyliszka. Jest on też godłem jednej z 

warszawskich restauracji. 

 

 

 
Legenda o Złotej Kaczce 

Dawno, dawno temu w lochach Zamku Ostrogskich żyła królewna zaklęta w złotą kaczkę. 

Mówiono, że tego, kto zdoła ją odnaleźć, może ona uczynić bogatym. Wielu śmiałków 

próbowało. Pewnego roku młody szewczyk udał się w noc świętojańską do lochów zamku. 

Szczęście mu dopisało i spotkał złotą kaczkę, która obiecała mu bogactwa. Postawiła tylko 

jeden warunek: chłopiec otrzymał sakiewkę złotych dukatów, aby wydać je w ciągu jednego 

dnia, z nikim się nie dzieląc. Blisko końca próby chłopiec złamał zakaz: ostatni dukat oddał 

biednemu żołnierzowi. Nagle stracił wszystko co kupił. I wtedy zrozumiał, że to nie pieniądze 

dają szczęście, ale praca i zdrowie. Od tej pory wiódł dobre i spokojne życie czeladnicze, a o 

złotej kaczce słuch zaginął. 

 

 



 
 

Legenda o Kamiennym Niedźwiedziu 

Z kamiennym niedźwiedziem leżącym przed kościołem oo. Jezuitów związana jest 

romantyczna legenda, według której zaklęty w głaz nieśmiały książę czeka na kobietę, której 

miłość może przywrócić mu człowiecze kształty. 

http://www.warsawtour.pl 


