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„W tym domu w okresie międzywojennym mieszkała  

Jadwiga Smosarska (1898-1971),  

wybitna polska aktorka.  

W 1948 przekazała dom na rzecz dzieci, za co jej serdecznie 
dziękujemy” 

 

Wykonana z tworzywa sztucznego tablica upamiętniająca postać 

Jadwigi Smosarskiej znajduje się na bocznej ścianie budynku przy 

ulicy Naruszewicza 15.  

Tablica wskazuje dom, w którym rezydowała jedna z najsłynniejszych 

gwiazd przedwojennego teatru oraz kina polskiego. Jak informuje sama 

tablica, w 1948 roku budynek  został przekazany przez Jadwigę 

Smosarską na cele publiczne. Obecnie mieści się w nim przedszkole.  

Jadwiga Smosarska w  pierwszym filmie fabularnym wystąpiła w roku 

1919 i od tamtej pory regularnie pojawiała się na srebrnym ekranie. 

Zagrała w ponad 25 filmach, między innymi w: „Cudzie nad Wisłą” 

(1921), „O czym się nie mówi” (1924) i „Ziemi Obiecanej” (1927). 

Szczególną popularność przyniosły jej obrazy o tematyce historycznej: 

„Księżna Łowicka” (1934) i „Barbara Radziwiłłówna” (1936) .  
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„W TYM DOMU W LATACH 1955-1970 
MIESZKAŁ I TWORZYŁ 

PAWEŁ JASIENICA 

LEON LECH BEYNAR 

1909 - 1970 

ŻOŁNIERZ – PATRIOTA – PISARZ 

AUTOR 

POLSKI PIASTÓW 

POLSKI JAGIELLONÓW 

RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW” 

 

 

Wykonana z metalu tablica poświęcona Pawłowi Jasienicy, wybitnemu 

polskiemu pisarzowi historycznemu, eseiście i publicyście, została 

wmurowana w ścianę budynku przy ulicy Dąbrowskiego 75.  

W okresie II wojny światowej Paweł Jasienica, którego prawdziwe 

nazwisko brzmiało Leon Lech Beynar, był oficerem Armii Krajowej. W 

1944 roku brał czynny udział w walkach o Wilno. W 1945 został ciężko 

ranny. Znalazł schronienie we wsi Jasienica, gdzie u proboszcza 

miejscowej parafii ukrywał się do czasu zagojenia się ran.  
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„W TYM DOMU ŻYŁ I TWORZYŁ 

WŁADYSŁAW BRONIEWSKI 

W OSTATNICH LATACH ŻYCIA 1953 – 1962. 

 

Wykonana z czarnego marmuru tablica upamiętniająca postać 

Władysława Broniewskiego - poety, żołnierza i tłumacza - 

znajduje się na ścianie willi z 1950 r. Miejsce, gdzie poeta spędził 

ostatnie dziewięć lat życia, zostało mu podarowane przez państwo 

z okazji 25-lecia twórczości.  

W budynku znajduje się obecnie muzeum poświęcone osobie 

artysty. Wystawa dokumentuje złożone losy autora „Ulicy Miłej”. 

Obok rękopisów eksponowane są także mało znane materiały z 

archiwum literackiego pisarza. Zbiory i ekspozycja stała 

obejmują: w oryginalnych wnętrzach - archiwum, pamiątki 

osobiste; prawie kompletny zbiór rękopisów, korespondencję z lat 

1915-1962; pierwodruki wierszy w prasie i pierwsze wydania 

książkowe, a także taśmy magnetofonowe z recytacjami poety.  
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„STEFAN STARZYŃSKI 

PREZYDENT WARSZAWY  1934-1939 

„…chciałem by Warszawa była wielka, wierzyłem, że wielka 

będzie. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany, robiliśmy 

szkice wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka” 

Przemówienie radiowe z 25 IX 1939 r.” 

BOHATERSKIEMU PREZYDENTOWI MIESZKAŃCY  

MOKOTOWA I WARSZAWY 

 

na odwrocie (od strony ulicy): 

„STEFAN STARZYŃSKI 1893-1944 (?) 

LEGIONISTA, OFICER SZTABOWY WOJSKA POLSKIEGO, DZIAŁACZ 

GOSPODARCZY, WYKŁADOWCA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ, PREZES 

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MOKOTOWA, KOMISARYCZNY PREZYDENT 

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. WE WRZEŚNIU 1939 ROKU 

KOMISARZ CYWILNY PRZY DOWÓDZTWIE OBRONY WARSZAWY. 

ZAMORDOWANY PRZEZ NIEMCÓW. 

PREZYDENT STEFAN STARZYŃSKI MIESZKAŁ NA MOKOTOWIE W DOMU 

PRZY UL. SZUSTRA 72,  OBECNIE UL. J. DĄBROWSKIEGO 72.” 



Pionowa płyta kamienna z wizerunkiem Stefana Starzyńskiego, 

bohaterskiego prezydenta Warszawy, znajduje się w Al. Niepodległości, obok 

jego willi, pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Madalińskiego.  

Na początku Kampanii Wrześniowej Stefan Starzyński pełniący funkcję 

prezydenta Warszawy odmówił wykonania rozkazu ewakuacji ze stolicy. 

Koordynował działania mające na celu obronę miasta, a kiedy skapitulowało, 

działał w konspiracji, stawiając opór nazistom. Nie jest do końca pewne, 

kiedy i w jakich okolicznościach zginął.  
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„ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI – RAKOWIECKA – PARK DRESZERA: 

ZACHODNI SKRAJ OBRONY  MOKOTOWA PODCZAS 

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.  

NA TYM TERENIE TOCZYŁA WALKI KOMPANIA O-2 POR. 

„MISIEWICZA” K. GRZYBOWSKIEGO  PUŁKU AK „BASZTA”. 

POLEGŁO 40 ZOŁNIERZY KOMPANII 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI” 

Pomnik upamiętnia działania żołnierzy pułku „Baszta” biorących udział w 

Powstaniu Warszawskim. Znajduje się na rogu al. Niepodległości i ul. 

Racławickiej, w pobliżu stacji metra Racławicka. Jest to nietypowy pomnik. 

Do jego budowy wykorzystano istniejącą wcześniej windę metra, która 



została wyłożona płytkami gresowymi. Na szczytowej ścianie pomnika zostały 

umieszczone: nazwa "Baszta", tablica z napisem oddającym hołd poległym 

powstańcom oraz Krzyż Virtuti Militari – najwyższe polskie odznaczenie  

wojskowe, którego nazwa po łacinie oznacza: Męstwu żołnierskiemu.  

 

Członkowie zespołu:  

Zuzia Wciślak, Olgierd Tertelis, Janek Ochman, Michał Tymczenko, Kuba Partyka. 
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