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W niedzielne popo!udnie, 19 pa"dzier#
nika dozorca, sprz$taj$cy ogród przed#
szkola przy Szlenkierów 8, zauwa%y!
unosz$ce si& k!&by dymu. Po zlokalizo#
waniu k!&bowiska przekona! si&, %e
kontener stoj$cy przy budynku oraz
'ciana przedszkola od strony Szlenkie#
rów zosta!y zaj&te przez ogie(. Na
miejscu zjawi!a si& policja wezwana
przez pracowników placówki. Straty
przedszkola oszacowano na 11 338 PLN.

— Dziwne, %e nikt z mieszka(ców
od razu nas nie zaalarmowa!. Z okien
naprzeciwko wida) dok!adnie, co si&
dzieje, kto przechodzi. Dlaczego nikt
nic nie zauwa%y!? — pyta jedna z pra#
cownic przedszkola. Pytanie wydaje si&
tym bardziej zasadne, %e jeszcze we
wrze'niu dok!adnie w tej okolicy –
przy uliczce dojazdowej do przedszko#
la – sp!on&!y 3 samochody. To nie

wszystko. W tym samym czasie w p!o#
mieniach stan&!a klatka schodowa,
piwnica i 'mietnik w pobliskim bloku. 

Wed!ug nieoficjalnych informacji
przyczyn$ wszystkich po%arów by!y
podpalenia. Policja prowadzi docho#
dzenie w tej sprawie. 

JR

Po!ar w przedszkolu

— Pracownia tapicerska przy ul. Z!otej
65 powsta!a po wojnie. Za!o%y! j$ mój
tata, który szkoli! si& w zawodzie w ok#
resie mi&dzywojennym. Dziadek przez
kilka lat pracowa! jako tapicer we Fran#
cji podczas I wojny 'wiatowej. Kiedy
nasta! kryzys ekonomiczny, wróci!
z babci$ do Polski. Ojciec nauczy! si&
zawodu w!a'nie od dziadka. Podczas
okupacji by! uczniem tapicerskim
w Warszawie. Opowiada! mi, %e kiedy
na Z!otej aresztowali go Niemcy, za#
wód tapicera pozwoli! mu wydosta) si&
z !apanki. Mia! przy sobie m!otek, du#
berszpic i narz&dzia tapicerskie. Nie#
miec spyta! — Tapicer? To uciekaj! —
I go pu'ci!. Tata po wojnie otworzy!
dzia!alno') gospodarcz$, reperowa!
stare meble. Wszystko by!o wtedy zruj#
nowane, nie dzia!a!y instytucje, które
wydawa!yby zezwolenia, wi&c wszyst#
ko za!atwiano na woln$ r&k&. Ojciec
by! jednym z pierwszych warszawskich
tapicerów i cz!onków cechu, za!o%one#
go po wojnie. Pierwszy zak!ad po oku#
pacji, w którym pracowa!, mie'ci! si&
w piwnicach przy ul. Pa(skiej 100 A.
Ten budynek jeszcze stoi. Od 1958 r.
przyszed! na Z!ot$ 65 i tak – od 50 lat
– zak!ad dzia!a do dzi'.
Trudne lata
— Pami&tam, kiedy by!em ma!ym

ch!opcem, przychodzi!em do ojca na
Z!ot$. Tapczany czy wersalki !adowa!o
si& na wóz i koniem lub ryksz$ odwo#
zi!o mebel do klienta. Pami&tam ruiny
Z!otej w miejscu, gdzie teraz stoj$ wie#
%owce. To by! bardzo trudny okres.
Gwo"dzie sprzedawano na przydzia!:
3 kg papowych i calowych. Z tego trze#
ba si& by!o pó"niej wyliczy). Kiedy zro#
bi!o si& mebel, np. kanap&, to pó"niej
przychodzi! urz&dnik, nabija! na wer#
salk& stempel i klasyfikowa!, w której
grupie mog!o si& to sprzeda) (od 1 do
5). Lata 60#70, to kryzys, je%eli chodzi
o wykonanie mebli. Wprawdzie ka%dy
je naprawia!, ale ludzie byli biedni, cz&#
sto nie p!acili za us!ug&. Nieraz nie by!o
nawet na op!aty, na czynsz. Dzi' spo!e#
cze(stwo jest bogatsze, ale te% wi&ksza
konkurencja. Du%o mebli sprowadza
si& z Chin, W!och. Nazywam je jedno#
razówkami, bo s$ do wyrzucenia cza#
sem po kilku miesi$cach. Nasze meble
maj$ gwarancj& do%ywotni$.
Ludwik Filip w tydzie" 
— Zosta!em nauczony zawodu zgodnie
z wymogami przedwojennej sztuki
tapicerskiej. Nasze meble to robota
r&czna od podstaw. Wykonanie fotela
w stylu Ludwika Filipa zajmuje ok. ty#
godnia. Najpierw zamawiamy u stola#
rza konstrukcj& fotela. (W tej chwili jest

problem ze stolarzami, poniewa% rze#
mie'lnicze zak!ady stolarskie w War#
szawie poupada!y). Nast&pnie zaczyna#
my wykonywa) mebel. Nabijamy pasy
tapicerskie, wszywamy spr&%yny mie#
dziowane i sznurujemy, 'ci$gaj$c do
odpowiedniej wysoko'ci. Na spr&%yny
k!adziemy tkanin& – jut& i na ni$ traw&
morsk$. Jest to ro'lina sprowadzana
z krajów zamorskich. Tak wykonana
i specjalnie podszyta warstwa tworzy
grub$ pow!ok&, która odpowiednio
pracuje przy siadaniu. Pó"niej robi si&
por$czki, oparcie, kroi tkaniny. 

Kiedy' polski przemys! mia! du%o
fabryk, gdzie produkowano tkaniny
obiciowe. By!y zak!ady w *odzi, Swa#
rz&dzu, Kowalach. Dzi' fabryki popa#
da!y, zosta!y przej&te przez kapita! w!o#
ski, niemiecki. Skóry meblowe te%
sprowadzamy z W!och i Anglii. Polacy
praktycznie nic nie maj$.
Fotele dla Wa#$sy, 
kanapy dla Kwa%niewskiego
— Zak!ad wykonywa! wiele prac. Du%o
nietypowych mebli robi!em dla prezy#
denta Wa!&sy. Przez dwie kadencje wy#
konywali'my ró%ne prace na rzecz pre#
zydenta Kwa'niewskiego. Pracowali'#
my te% dla wielu ministerstw. Repero#
wali'my skomplikowane, poniszczone
meble, które czasami nadawa!y si& tyl#
ko na 'mietnik. To wymaga czasu, cier#
pliwo'ci i zami!owania. T& prac& trzeba
kocha), %eby ze starego grata zrobi)
mebel, z którego ludzie s$ zadowoleni.
Dzi' wykwalifikowani tapicerzy wyje%#
d%aj$ do Anglii i Norwegii. Cz!owiek,

który pracowa! u mnie wiele lat, cztery
lata temu zostawi! mnie i wyjecha! do
Norwegii. Zna! jeszcze mojego ojca,
uczy! si& u nas. W Polsce typowych
rzemie'lniczych pracowni tapicerskich
jest niewiele. Za to takich, które nazy#
waj$ si& zak!adami i robi$ wszystko na
g$bce, bardzo du%o. Nie uwa%am tych
firm za zak!ady tapicerskie. Nie trzy#
maj$ si& zasad sztuki, bo z g$bki zrobi)
co' jest bardzo !atwo.
Ojcowizna
— Przy Z!otej zacz$!em pracowa)
w 1982 r., kiedy trwa! stan wojenny.
W tamtym okresie wszystko trzeba by!o
zdobywa) we w!asnym zakresie, na
zasadzie uk!adów i znajomo'ci, sta!o
si& w kolejkach... Na kwarta! dostawa#
li'my 3 metry tkaniny, a %eby zrobi)
jedn$ !adn$ kanap&, trzeba 6#8 metrów.
Pracowa!em z tat$ jako wspólnik. Kie#
dy zmar! ojciec, zosta!em sam z jednym
pracownikiem i synem. Wed!ug doku#
mentów, które posiadam, 17 wrze'nia
tego roku min&!o 50 lat prowadzenia
naszego zak!adu. Dla mnie to wielkie
wydarzenie. Wyszkoli!o si& tu wielu
uczniów i mistrzów z dyplomami, któ#
rzy pó"niej otworzyli w!asne zak!ady.
W tej pracowni praktyk& odbywa! mój
brat. Zlecia!o to szybko... Tata pow#
tarza!, %ebym go nie opuszcza!. Mia!em
wiele mo%liwo'ci, zw!aszcza na pocz$t#
ku lat 90. Ale zosta!em przy tapicerst#
wie, nie porzuci!em zak!adu. Nie zmar#
nowa!em ojcowizny, to jest przecie%
tradycja rodzinna. 

Wys!ucha!a JR

GIN!CE ZAWODY – TAPICER
50 lat temu ocala"y z po#ogi wojennej tapicer otworzy" swój za-
k"ad przy Z"otej 65. Histori$ jednej z nielicznych rzemie%lniczych
pracowni tapicerskich na Woli otwieraj& lata I wojny %wiatowej.
Dzi% Pan Kukulski wykonuje fach zdobyty przez dziadka, wyuczo-
ny dzi$ki ojcu, a teraz przekazywany synowi...

Z Francji na Z#ot& 65

'rodek dnia i lokalizacja w samym centrum
osiedla nie uchroni"y przedszkola przed
ogromnymi stratami.

Lekarze Rehabilitanci
czekaj& na pacjentów
Samodzielny Zespó! Publicznych
Zak!adów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Wola informuje,
%e w odpowiedzi na potrzeby
mieszka(ców Warszawy,
w Przychodni Lekarskiej 
przy ul. Cio!ka 11 
od 1 listopada pracowa) 
b&dzie zwi$kszona liczba 
lekarzy rehabilitantów.

Pacjenci mog$ dokonywa) 
rejestracji na wizyt& osobi'cie 
w Biurze Obs!ugi Pacjenta
Przychodni przy ul. Cio!ka 11
b$d" telefonicznie,
pod numerem 022 836 02 03.
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