


Tadeusz Nowakowski

O moim
imienniku
U podnóża Alp bawarskich leżą wioski i miasteczka jak-

by żywcem skopiowane ze świątecznych pocztówek. 

W takim krajobrazie, słodkim jak karmelek, zwiedzali-

śmy kiedyś z panem Zygmuntem kościółek wioskowy, 

ani ładny ani brzydki, ale tak bajecznie w promieniach 

przygasającego zachodu kolorowy, iż przywodził na 

myśl prospekt biura podróży, umyślnie wyśliczniony 

dla amerykańskich turystów. Przy bocznym ołtarzu, nad 

biednym Sebastianem-męczennikiem, pogańskimi strza-

łami przeszytym na wylot, wiły się słowa ozdobne, mo-

drą farbką wypisane: Extra Bavariam non est vita.

Pana Zygmunta urzekło to zdanie:

– To samo mógłbym powiedzieć o sobie – zawołał – poza 

Krakowem nie ma życia!

* * *

[…] Pytano mnie nieraz w Kraju i na emigracji (ba, nawet 

podczas przesłuchiwań na gestapo we Włocławku!) czy 

nie jestem przypadkiem krewnym pana Zygmunta. Nie, 

nie jestem. Przykre, ale prawdziwe. Nowakowskich jest 

jak gwiazd na niebie. Nawet gdybym się próbował pod-

szyć pod to zaszczytne pokrewieństwo, rzecz by się szyb-

ko wydała: zbyt wielu ludzi w Krakowie i w Londynie 

zna życiorys mego imiennika na wyrywki.

Dokończenie na str. 3, 5

Portret Zygmunta Nowakowskiego pędzla Kazimierza Sichulskiego (1933) – ze zbiorów Muzeum Historycznego 

Miasta Krakowa, reprodukcja za uprzejmą zgodą Muzeum.
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Aktor, reżyser, dyrektor teatru

„Przylądek Dobrej Nadziei” został złożonyprzy użyciu historycznych polskich krojów pisma – Antykwa Półtawskiego i Cyklop.Digitalizacja – Janusz Marian Nowacki
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Zygmunt Nowakowski

A w którym teatrze? No, w którymżeby, jeśli nie w rodzonym, krakowskim!? Bo to już jest taki teatr, że jego aktorzy poza Cracovią świata nie wi-

dzą. Przecież za mojej śp. dyrekcji układałem repertuar specjalnie pod kątem meczów Cracovii. Aktorzy urwaliby mi głowę, gdyby na niedzielną 

popołudniówkę poszła jakaś sztuka obsadna, taka, żeby przynajmniej połowa ensemble’u nie mogła wybrać się na mecz. Zresztą, czy to na akto-

rach teatr się kończy? A gdzież są inni? Zarówno maszyniści, jak elektrotechnicy, jak fryzjer, kostiumer czy rekwizytor i t. d. to wszystko wariaty 

skończone, jeśli idzie o Cracovię. Ważniejsze dla aktorów są recenzje z niedzielnego meczu niż recenzje z premiery! Zdarza się dosyć często, że już 

kurtyna ma iść w górę, a tu inspicjent powiada: „Nie można zaczynać! Dyrektor na meczu! Toż sekretarz, toż reżyser!”... Nie mówiąc o aktorach czy 

bardziej zapalonych członkach technicznego zespołu. Takich kibiców ma Cracovia w teatrze!

Diana Poskuta-Włodek

Pod koniec życia Zygmunt Nowakowski poważnie chorował, stopnio-
wo tracił wzrok. Mimo wytężonej pracy żył w niedostatku, nie był  
w stanie opłacać przedłużających się pobytów w szpitalu. W 1962 r. 
poruszony jego losem Marian Hemar zorganizował zbiórkę pieniędzy 
pod hasłem „Oblęgorek dla Nowakowskiego”. Rozsiani po świecie roda-
cy spontanicznie odpowiedzieli na apel. Dobrze znali Nowakowskiego 
– świetnego pisarza i publicystę. Znali bezkompromisowe, zamieszcza-
ne na łamach tygodnika „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” 
(późniejsze londyńskie „Wiadomości”) Mieczysława Grydzewskiego,  
a potem publikowane i w innych pismach emigracyjnych artykuły po-
tępiające pojałtański porządek. Czytywali jego książki, przez wiele lat 
słuchali jego audycji z cyklu Wieczory pod dębem w Radiu Wolna Euro-
pa. Nowakowski, do chwili śmierci w 1963 r. jeden z najpotężniejszych 
filarów londyńskiej emigracji, nie mógł narzekać na brak uznania czy 
małą rzeszę czytelników.
Mimo to nie czuł się szczęśliwy. Tylko najbliżsi przyjaciele wiedzieli, że 
w czterech ścianach wiecznie niedogrzanego londyńskiego pokoju usta-
wiał na meblach fotografie i albumy przestawiające Kraków. Porusza-
jąc się miedzy biurkiem, biblioteczką a fotelem, wędrował w wyobraźni 
Floriańską, Szewską, Plantami. Fotografie ukochanego miasta były jak 
dekoracje w intymnym teatrze wspomnień. Tak oto, u kresu drogi, stary 
człowiek wracał do źródeł: do Krakowa i teatru.

Dokończenie na str. 3

Jak to w teatrze kuplet  o Cracovii śpiewano...

Teatralny światZygmunta Nowakowskiego

Zygmunt Nowakowski chętnie grywał bohaterów komediowych, a nawet charakterystycznych, ale 
też uwielbiał być na scenie amantem. Albo jedno i drugie – jak w roli Cyrana de Bergerac w sztuce 
Edmunda Rostanda, 1927 r.

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Dokończenie na str. 5
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Tęsknota? Ależ tak! Tęsknię okropnie.

 „Co pan sądzi o «Izwiestiach»?”. „Nie mam 

wyrobionego zdania, bo nigdy nie paliłem” 

– zwykł mawiać na emigracji.

Przedwojenny Kraków znał go w kilku wcie-

leniach. Kibic i znawca sportu, wiceprezes Cra-

covii. Postrach krakowskich dorożkarzy, którzy 

z niepokojem obserwowali, jak przygląda się 

ich koniom – był prezesem Związku Opieki nad 

Zwierzętami. No i najważniejsze: pisarz, aktor 

oraz dyrektor Teatru Słowackiego. 

Szampan szkodliwy dla naczyń

Czytelnikom spoza Krakowa znany był przede 

wszystkim jako felietonista o „łajdackim” poczu-

ciu humoru, z którym mało kto mógł się równać 

– jak pisał o nim Boy-Żeleński. 

Felieton „Kwas moczowy” z przedwojennego 

zbiorku Kucharz doskonały to absolutna kla-

syka gatunku. Nowakowski odpowiadał nim na 

książkę przedwojennego specjalisty od zdrowej 

diety, lekarza Oskara Wojnowskiego. (...)

Felietonista wczytuje się w porady mistrza i do-

wiaduje się, czego nie powinien jeść. Po pierwsze 

soli, bo zaszkodzą mu „chlorjony”: „Chlorjony! 

Zimno się człowiekowi robi”. Z przerażeniem 

To on był jak brzytwa

„Przylądek Dobrej Nadziei” został złożony

przy użyciu historycznych polskich krojów pisma 

– Antykwa Półtawskiego i Cyklop.
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komentuje kolejne zakazy: „Jedzenie mięsa rów-

na się śmierci. Kto je ziemniaki, ten grób sobie 

kopie. Zamiast jeść chleb, lepiej sobie od razu 

uwiązać kamień u szyi. Komu życie miłe, powi-

nien jak ognia wystrzegać się kwaśnego mleka, 

które jest jedną z najgorszych trucizn. Po małej 

szklaneczce można spokojnie zapalić gromnicę  

i czekać, co z tego będzie!”.

Nie lepiej jest z piciem: „Kawa znowuż napina 

zbytnio naczynia grubej kiszki, a herbata naczy-

nia serca. Tak się jakoś podzieliły”. Ale nagle 

pojawia się nadzieja: „Natrafiłem na zdanie  

p. Wojnowskiego: «Teraz przechodzę do alkoho-

lu». Błysnął mi w ciemności jakiś rąbek nadziei, 

następne zaś zdanie rzuciło złoty most wzajem-

nego porozumienia pomiędzy mną a autorem: 

Alkohol «jest to jeden z najprzyjemniejszych 

środków podniecających i używany w miarę 

jest zupełnie nieszkodliwy». Chwała Bogu! Od-

dycham! Mądry chłop ten Wojnowski i niech 

mu Pan Bóg da zdrowie, jeżeliby przypadkiem 

sam sobie nie mógł pomóc! Jeden z najprzy-

jemniejszych środków... święte słowa! [...] Swego 

czasu myślałem o tem sporo i udało mi się ująć 

to zagadnienie w następujący sposób: «Alkohol 

używany w miarę, nie szkodzi nawet w najwięk-

szych ilościach»”.
Rady lekarza potwierdza życie: „Dodaje  

p. Wojnowski na wszelki wypadek niezmiernie 

trafną uwagę, że «zbyt ostry szampan wywołuje 

zaburzenia naczyń». Racja! Ileż to razy widzia-

łem nie tylko zaburzenia, ale i rozbicie wielu na-

czyń skutkiem zbyt ostrego szampana! Rozbijano 

naczynia na głowie, poczem przystępowano do 

samego lokalu, demolując go doszczętnie”.

Koniec końców wychodzi na to, że właściwie 

należałoby jeść tylko orzechy i owoce. A „wobec 

tego przewrotu nie ostoi się nawet tekst pacie-

rza. I modlić będziemy się «Orzecha naszego po-

wszedniego... »”.

Jesteście zbrodniarzami i agentami, 

oto nasza odpowiedź

Manchester, 21 listopada 1955 r. Osiem tysięcy 

Polaków zgromadzonych na wiecu. W PRL trwa 

właśnie kampania zachęcająca emigrantów do 

powrotu. Zygmunt Nowakowski wygłasza pory-

wające przemówienie, którym niszczy cały wy-

siłek propagandowy komunistycznych władz. 

Krzyczy: „Wszyscy chcemy wrócić do Polski! 

Niepotrzebne są jakieś apele propagandy war-

szawskiej, obejdziemy się bez wezwań i zachęt. 

[...] Anglia ani żaden z trzydziestu siedmiu kra-

jów naszego rozproszenia to nie dom, bo domem 

naszym jest tylko Polska. Na przekór długie-

mu oddaleniu od Ojczyzny, Nią tylko żyjemy”. 

I właśnie dlatego do Polski wracać nie wolno: 

„Nęcą nas i wabią, wołając: «Budujcie razem  

z nami nasz polski, własny, cały dom!». Nie-

prawda! Ten dom nie jest ani polski, ani własny, 

ani cały”.
Nowakowski wypowiada dramatyczny apel: 

„Manifestacja dzisiejsza poświęcona jest także 

sprawie tysięcy, tysięcy Polaków, którzy dogo-

rywają gdzieś w łagrach sowieckich, w stepach 

czy tajgach. To nasi bracia. Mam do wszystkich 

obecnych prośbę. Prośbę, byśmy po cichu, w du-

szy, albo nawet głośno, powtórzyli pewne słowa. 

Jest u Mickiewicza moment, gdy jeden z więź-

niów w celi bazyliańskiej, Sobolewski, opisuje 

scenę wywożenia Polaków na Sybir. Kończy ten 

opis, składając przysięgę: «Jeśli zapomnę o nich, 

Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!»”.

Dokończenie na str. 4

Czy tylko tęsknimy? Nie! Wręcz przeciwnie!

„[...] Tęsknota? Ależ tak! Tęsknię okropnie. Jak pies na łańcuchu. Trzynaście z górą lat 

poza Krakowem! Ja!! Ja, który mógłbym przez jego ulice iść z zamkniętymi oczyma  

i nie zbłądziłbym, ani nie potknął się, bo przecież znam osobiście każdy kamień i jestem  

z nim «na ty». Ale, żeby przypadkiem czegoś nie zapomnieć, robimy sobie często jak-

by powtórkę Krakowa, po porządku wymieniając kościoły, domy, pomniki, kółka na 

Plantach, nawet sklepy, ba, nawet wszystkie szynki krakowskie. Gdy na wiosnę zakwitną 

kasztany w cudownie pięknych parkach londyńskich i gdy zacznie się sypać delikatny, 

różowy puch, stąpamy po nim, a wydaje się nam, że idziemy przez Planty.

Czy tylko tęsknimy? Nie! Wręcz przeciwnie! Trzeba przecież pracować i żyć, trzeba uczyć 

się i myśleć, żeby nie wrócić z próżnymi rękami i z pustym łbem.

Bo też od naszych gospodarzy, nie padając przed nimi plackiem, można się czegoś na-

uczyć. Ale i na odwrót, trzeba ich uczyć. […] 

Są tu rzeczy ważne i mniej ważne, które żywcem pragnąłbym przenieść do Polski, zwłasz-

cza do Krakowa. [...]” Zygmunt Nowakowski

„List do Krakowa” odczytany 19.12.1952 na falach Radia Wolna Europa

Piotr Lisiewicz

„Alkohol, używany w miarę, nie szkodzi nawet w największych ilościach” – ten dowcip Zygmunta Nowakowskiego do dziś popularny jest wśród 

młodzieży. Legenda przedwojennego Krakowa, a po wojnie najostrzejszy emigracyjny przeciwnik komunistów, oskarżany był przez nich o „mo-

ralny terror”. „Kiedy umrę, pochowajcie mnie na polu karnym Cracovii. Jeszcze po śmierci będę jej bronił” – pisał w Londynie.

Lajkonik, Lwów-Warszawa 1938

Lajkonik na wygnaniu, Londyn 1963
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2013 – Rok Zygmunta Nowakowskiego

 „Bom Krakowiak! Z Półwsia Zwierzynieckiego!” – pisał o sobie. Tak naprawdę, nie mamy pew-ności gdzie dokładnie się urodził. Krzysztof Jaku-bowski w Spacerowniku Krakowskim, w części poświęconej ul. Kościuszki i okolicom podaje in-formację, że w zabytkowym Dworku Łowczego. Obecnie mieści się tam Społeczny Instytut Wy-dawniczy „Znak”. Byłby to fakt posiadający swo-ją wymowę i – być może – obligowałby w jakiś sposób tę zasłużoną dla kultury instytucję do ob-jęcia patronatem postaci i twórczości Nowakow-skiego. On sam jednak w szkicu Kraków w mi-niaturze wspomina, że urodził się „w kamienicy przy ul. Smoleńskiej 24”, a „pałac” na Półwsiu Zwierzynieckim, to jedynie pierwsze mieszkanie, które pamięta. Jego rodzina często się przepro-wadzała i pomimo zacytowanej deklaracji, wiele ulic w dzisiejszym Śródmieściu mogłoby się do osoby Nowakowskiego przyznawać.We wspomnieniach podkreślał, że po ojcu jest góralem (nie jest to pewne), a matka jego pochodziła ze Lwowa. Ojciec Błażej Tempka (tak brzmiało naprawdę jego nazwisko) umarł wcześnie i wychowaniem dzieci zajęła się matka Helena z Nowakowskich – jedna z pierwszych kobiet, które studiowały na Uniwersytecie Ja-giellońskim. To właśnie jej panieńskie nazwi-sko zapożycza jako pseudonim artystyczny. Ma trzech braci i dwie siostry. W rodzinie Tempków nie przelewa się, Zygmunt od najmłodszych lat dorabia korepetycjami. Kończy gimnazjum, stu-diuje, pisze, uczy się aktorstwa i gra. W 1914 roku wstępuje do Legionów. W 1922 kończy polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskując tytuł doktora filozofii. Jako pierwszy spośród aktorów polskich!

Wygnany  z pamięci
Ideę Pracowni „Małe Dzieje” poparła redakcja „Dziennika Polskiego” – spadkobiercy tradycji „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, którego  Nowakowski był słynnym felietonistą. „Dziennik Polski” wydrukował artykuł jemu poświęcony  i zwrócił się z apelem do władz miasta oraz pozo-stałych instytucji związanych z wybitnym krako-wianinem o włączenie się w organizację Roku.Zygmunt Nowakowski był m.in. wielolet-nim prezesem Związku Artystów Scen Polskich  w Krakowie, a także wiceprezesem KS Cracovia. Ponadto pełnił funkcję prezesa Związku Opie-ki nad Zwierzętami, był aktorem Teatru Ludo-wego i dyrektorem oraz reżyserem Teatru im. Juliusza Słowackiego. Jak dowiedzieliśmy się, obecny dyrektor teatru Krzysztof Orzechowski, pomysł przywrócenia pamięci o Zygmuncie No-wakowskim uważa za bardzo zacny. – Jest on wielce zasłużoną osobą dla miasta i teatru. Wyrażamy pełną aprobatę dla tej inicjatywy. Należy jednak zgłębić jak najlepiej jego życie  i twórczość, by móc pokazać jego osiągnięcia nie tylko Krakowowi, ale i Polsce – przekazano nam w sekretariacie teatru. – Propozycja nadania imienia Zygmunta Nowakowskiego ulicy, skwerowi, szkole czy po-święcenie mu tablicy to bardzo dobry pomysł, by w ten sposób przypominać o tej wspaniałej postaci – mówi Barbara Szałapak, prezes kra-kowskiego oddziału Związku Artystów Scen Pol-skich. Pozostaje pytanie: jeśli grupa miłośników historii Krakowa podejmie próbę organizacji Roku Zygmunta Nowakowskiego, to czy instytu-cje, z którymi był związany, a także władze mia-sta i województwa będą w stanie pomóc w or-ganizacji takiego przedsięwzięcia. – Niestety, od dwóch lat instytucje kultury w naszym mieście mają obcięte dotacje – mówi Barbara Szałapak.

Z powrotem w Krakowie

Drodzy Czytelnicy! Postanowiliśmy po latach pomóc Zygmuntowi Nowakowskiemu w powrocie to Krakowa, powrocie do Polski. Nie cichym i nie w tajemnicy, ale 

takim, na jaki w pełni zasłużył. Który mógłby sobie wymarzyć. Wymazanie pamięci o tej wielkiej postaci to głównie echo propagandy komunistycznej, która miała 

na celu umniejszenie roli kulturotwórczej i społecznej, jaką odegrał. Stawiając sobie za cel pracę nad odbudową samowiedzy historycznej i wynikających z niej więzi 

społecznych wybraliśmy osobę Zygmunta Nowakowskiego. Jego nieobecność w mieście, które tak bardzo kochał – to szczególnie rażąca niesprawiedliwość. Ponadto 

Kraków bez Niego wydaje się po prostu bardziej szary i nudny.Pierwszy numer „PDN”, przygotowany dzięki życzliwemu wsparciu Domu Maklerskiego IDMSA i „Dziennika Polskiego”, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Tylko 

Cracovia”, nawiązuje do Jego dorobku jako felietonisty i propagatora sportu. Następne numery ukażą kolejne oblicza tej renesansowej postaci XX wieku. Krakowie! 

Godnie powitaj swego syna!

22 stycznia minęła 120 rocznica urodzin Zygmunta Nowakowskiego. 
Osoba powszechnie znana i zasłużona, o której pisano, że naturalnym 
miejscem jej pochówku powinna być krypta na Skałce została prawie 
zupełnie zapomniana.

Fenomen Zygmunta Nowakowskiego polegał na tym, że łączy on swoją 
osobą wiele krakowskich instytucji i organizacji. Literatura, teatr, sport, 
działania społeczne, środowisko dziennikarskie… Rozpoczęły się stara-
nia, by rok 2013 poświęcić jego pamięci.

„Przylądek Dobrej Nadziei” został złożonyprzy użyciu historycznych polskich krojów pisma – Antykwa Półtawskiego i Cyklop.Digitalizacja – Janusz Marian Nowacki

Tytuł pisma nawiązujedo najbardziej znanej powieści Zygmunta Nowakowskiego
Winieta wzorowana jest  na projekcie graficznym„Ilustrowanego Kuriera Codziennego”
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