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Witam na kanale Hanki Warszawianki, dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu.  

2 piętra pod nami znajdują się jedne z nielicznych, zachowanych w Warszawie 

napisów. Pretekstem do spotkania się właśnie tutaj w Mindspace Koszyki, jest moja 

rozmówczyni, która z Warszawą ma wiele wspólnego. Właśnie wyszedł jej trzeci tom 

sagi Hotel Varsovie. Moim i Państwa gościem jest Sylwia Zientek.  

 

Dzień dobry. 

 

Dzień dobry.  

  

Czy trudno jest pisać książkę, której akcja dzieje się w Warszawie? Nie tylko dzisiaj, 

ale również w XVII, XVIII i na początku XX w.? Belle époque, potem okres 

międzywojenny, 11 listopada, to wszystko jest z 1918 roku, wszystko to mamy w 

Twoich książkach. Piszesz to z perspektywy Luksemburga. Czy to jest łatwe, czy 

utrudniłaś sobie? 

 

W przypadku tej książki fakt, że nie przebywałam w Warszawie, jest dla mnie ogromnym 

problemem. 3 tom, Królewski szpieg, zaczęłam pisać jeszcze w Warszawie, więc to nie było 

tak, że zaczynałam od zera. Jednak strasznie mi brakowało takiej najprostszej możliwości 

wyjścia z domu i sprawdzić, czy Żółta sąsiaduje z Czerwoną. Siedząc przy biurku, 

zastanawiałam się czy stojąc w konkretnym miejscu na ulicy Długiej, widzę tylko jedną czy 

dwie kolumny kościoła. Wkładałam płaszcz, wychodziłam i w 20 minut byłam na Długiej i od 

razu wszystko stawało mi przed oczami. Tego mi ogromnie brakowało. Wyobraźnia, mapy i 

materiał fotograficzny bardzo mi pomagał. Brakowało mi tego plątania się po Warszawie, bo 

to uwielbiam. Takie chodzenie trochę bez celu, ale ono zawsze jest celowe. 

 

Czy Warszawa zawsze była obecna w Twoim życiu, czy pojawiłaś się tutaj w pewnym 

momencie i wsiąkłaś?  

 

Pojawiłam się tutaj, kiedy miałam 4 lata, byłam w tym wieku, że łatwo chłonie się nowe 

miejsca. Moi rodzice dostali tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z malutkiego miasteczka 

spod Olsztyna. Pierwsze zderzenie z Warszawą było mocne, to była końcówka lat 70 i 

mieszkaliśmy na Brackiej. Byłam w centrum wielkiego miasta, tramwaje, Pałac Kultury, ruch 

samochodowy, który wtedy był dla mnie fascynujący. Z naszego balkonu widzieliśmy Pałac 

Kultury, a że miałam zawsze ciągoty malarskie, to go malowałam. Wtedy to miasto mnie 

bardzo osaczyło, bałam się trochę takiej wielkiej metropolii. Natomiast wtedy Warszawa 

zapadła mi bardzo w serce. Później przeprowadziliśmy się na Gocław, było to osiedle 

dopiero w budowie, to był dla mnie duży szok, zwłaszcza estetyczny. Pamiętam, jak 

stawałam na balkonie, z którego mieliśmy widok na Rondo de Gaulle'a, widziałam Nowy 

świat od góry. Dzisiaj jest tam ściana Vitkaca, więc już niczego bym nie zobaczyła, ale 

wtedy miałam widok na Wisłę. Bardzo mnie ciągnęło w rejony Starówki, ale też centrum XIX- 

wiecznej Warszawy. Oczywiście wiele kamienic się nie zachowało, ale te rejony Kruczej, czy 

część Marszałkowskiej, uwielbiałam tam chodzić. Koszykowa, na której teraz się 

znajdujemy, była jednym z ulubionych miejsc mojego dzieciństwa. Utożsamiam się z Pragą 

południe, oczywiście zawsze najbardziej ciągnęło mnie do Saskiej kępy. 
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To ta dzielnica, powiem to Państwu, którzy nie mieszkają w Warszawie, która 

mentalnie czuje się lewym brzegiem, uważa, że powinna być na lewym, bo jest 

centrum.  

 

Muszę powiedzieć, że już w dorosłym życiu, miałam takie marzenie, żeby zamieszkać na 

Saskiej kępie, kto jest z Warszawy, wie, że z Gocławia jest to “rzut beretem”, ale jednak jest 

subtelna różnica. W którymś momencie udało mi się spełnić to marzenie i zamieszkałam w 

Saskiej kępie, ale różni komplikacje życiowe i urodzenie trzeciego dziecka, spowodowało, że 

przenieśliśmy się do Wilanowa. Wilanów na pewno bardzo sobie cenię, jest tam przepiękna 

Aleja Fogla idąca w głąb Zawad, nazwana nazwiskiem rysownika Warszawy, Stanisława 

Augusta Poniatowskiego, który w Królewskim szpiegu pojawia się na momencik, jako pan 

szkicujący w Łazienkach. Sam Wilanów to też jest wspaniałą historią, Pałac Sobieskich, ale 

też kolejni właściciele Wilanowa.   

 

Fascynujące kobiety, które zrobiły tam najwięcej.  

 

Pałac posiada wiele oryginalnych elementów wyposażenia, więc pobyt tam jest dla mnie 

zawsze dużym przeżyciem, bo to są autentyczne wnętrza i przedmioty. Można zawsze 

wyszukać coś ciekawego. 

 

Zauważam, czytając o Tobie, miłość do muzeów. Czy możesz zdradzić, które z 

warszawskich muzeów lubiłaś odwiedzać? Które z dawnych lat pamiętasz dobrze albo 

wręcz przeciwnie? Czy dziś też jest muzeum, do którego lubisz wracać, które 

odwiedzasz częściej niż jeden raz? 

 

Kiedy przyjeżdżam, to swoje kroki kieruję do Muzeum Narodowego, lubię kontakt ze sztuką, 

więc lubię posiedzieć i popatrzeć na Poznańską, na Gierymskiego, na Pomarańczarkę.  

 

W Królewskim szpiegu, Poznańskiej i tych kobiet, które starały się w tej sztuce swoim 

głosem coś powiedzieć i przekazać jest sporo.  

 

Zwłaszcza w Buncie chimery jest rozwinięta postać malarki tragicznej. Zawsze też te 

życiorysy kobiet związanych ze sztuką, były mi bliskie. Kiedy byłam młodsza, to uwielbiałam 

chodzić do Zachęty. Tam zapamiętałam wiele, cudownych wystaw np. Czapskiego, 

Poznańska też kiedyś była tam pokazywana. Urwałam się wtedy z pracy, bo pracowałam 

niedaleko na ulicy Moniuszki, w mojej prawniczej pracy i wyskoczyłam, mówiąc, że idę na 

lunch, a poszłam do Zachęty obejrzeć tę wystawę. Wspomnę jeszcze Muzeum Historyczne 

m. st. Warszawy, które otwarto stosunkowo niedawno, po długim remoncie. 

 

Jak je odbierasz?  

 

Muszę powiedzieć, że poszłam tam w momencie, kiedy zostało otwarte, zaprowadziłam też 

dzieci, żeby oglądały. Wtedy tych eksponatów nie było tak dużo, dzisiaj jest więcej. To, co mi 

się najbardziej spodobało to makiety Warszawy, które można obejrzeć na wyższym piętrze. 

To ogromnie pomogło mi w pracy nad Hotelem Varsovie, bo rzeczywiście ciężko sobie 

wyobrazić XVII czy XVIII wieczną Warszawę. Czytając o tym, człowiek rozumie, co czyta, 

ale to nie jest takie proste, bo sama Starówka zamknięta murami to jest jeszcze nic, ale 

musimy sobie wyobrazić ratusz na środku rynku. Sprawiało mi dużo problemów, 
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umiejscowienie Bramy Krakowskiej, Bramy wjazdowej czy innych bram. Poza tym sam fakt, 

że Zamek Królewski, był obudowany. Dzisiaj go widać, mamy plac, Kolumnę Zygmunta, 

natomiast kiedyś, cała ta przestrzeń była zabudowana i żeby dotrzeć do zamku, trzeba było 

kluczyć. To było trudne i ta makieta jest bardzo pomocna. Jeśli ktoś ma ochotę wyobrazić 

sobie, tę starą Warszawę, to zachęcam. Opisy może nie zawsze są wystarczające, to jest 

świetne miejsce, żeby zobaczyć tę Warszawę również z lotu ptaka.  

 

Mnie zafascynowało to, jak dużo jest tutaj historii, które nie są powszechnie znane. 

Skąd je wynalazłaś? 

 

Recepta jest prosta, trzeba dużo czytać. Trzeba sporo książek przewertować i ja akurat 

bardzo to lubię i rzeczywiście, mnie to ogromnie angażuje. Zaczynam od jednej książki i ona 

od razu jakby podaje trop do 5 innych tytułów. Z jednego tytułu, przechodzi się do drugiego, 

ja to naprawdę uwielbiam, research sprawiał mi dużą przyjemność. Prasa z dawnych lat też 

jest na pewno takim źródłem. Ja też chodziłam dużo po warszawskich antykwariatach i 

wyszukiwałam ciekawych książek. 

 

Powiedz, które antykwariaty i które biblioteki. Pytanie, czy pracowałaś w bibliotekach, 

czy raczej wirtualnie na ekranie komputera. Czy, któraś z tych instytucji była Ci 

szczególnie pomocna i zapadła Ci w pamięć?   

 

Pracowałam najwięcej na Koszykowej, czyli znowu wracamy do miejsca, w którym jesteśmy. 

Biblioteka na Koszykowej ma dużo ciekawych rzeczy, więc tam spędziłam wiele uroczych 

chwil, bo to też jest tak, że przychodzi się do biblioteki, wystawione są te książki na półkach, 

sięga się do jednej, a tu zaraz znajdują się kolejne. Czułam się jak w sklepie ze słodyczami, 

tutaj taki cukierek, a tu taka czekolada, nie wiadomo jak to wszystko ogarnąć. Bardzo lubię 

antykwariat na Alejach Ujazdowskich, tam wyszperałam naprawdę sporo. Na Długiej, czyli 

na drodze dojazdowej do Warszawy, zaczęły się lokować gospody, karczmy, takie miejsca, 

gdzie podróżny mógł się napić i przespać. Oczywiście, były to bardzo różne lokale, z reguły 

była to wiązka słomy, na której można było po spożyciu odpowiednich napojów, przeczekać 

do rana. Były też, już nawet w XVII w. takie bardziej luksusowe, istniał np. Zajazd u Kaliny, 

jest to nawet zajazd moich bohaterek, ale niewiele wiem o tym zajeździe, ale było tam 

bardzo luksusowo, można było wziąć kąpiel w drewnianej bali, co było jak na tamte czasy 

niewiarygodnym luksusem. Czytając o tym wszystkim, pomyślałam, że pisząc o hotelu, to to 

też ma uzasadnienie historyczne, że muszę zacząć od jakiegoś zajazdu, który właśnie był 

ulokowany na Długiej. Oprócz tego, mam też takie osobiste konotacje związane z tą ulicą, 

jest mi bliska, bo w katedrze na Długiej brałam ślub i w jakiś sposób lubię to miejsce.   

 

Właśnie ta popularyzatorska funkcja tej książki jest nie do przecenienia i my się tej 

historii warszawskiej uczymy mimochodem. Czytamy o ludziach, o intrygach, o 

różnego rodzaju czarnych charakterach, ale i też takich, którzy okazują się być kimś 

innym, niż wydawało się nam przez pierwsze 200 stron. Porozmawiajmy jeszcze o 

tym, czego z Warszawy, brakuje Ci w Luksemburgu. Czy może jest to raj na ziemi i ta 

Warszawa blednie, a kolejny utwór będzie właśnie o Luksemburgu? 

 

Warszawa na pewno nie blednie, wręcz jaśnieje w tej chwili. Jest to banalne stwierdzenie, 

ale podpisuję się pod nim, że człowiek docenia pewne rzeczy, kiedy ich już nie widzi. Mam, 

wrażenie, że my Polacy czy Warszawiacy mamy taką tendencję do deprecjonowania miasta, 
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czy kraju, którym żyjemy, a naprawdę na tle innych państw wypadamy bardzo dobrze. Kiedy 

jestem troszkę dalej, to Warszawa zyskała w moich oczach. 

 

Co byś zabrała z Warszawy, żeby czuć się bardziej jak u siebie? 

 

Bardzo bym chciała, zaimplementować tam ten warszawski luz. Oczywiście, jest ten taki 

warszawski lans, ale tylko w określonych miejscach, ale myślę, że jeśli ktoś chce się 

lansować, to wie gdzie pójść. Jeśli ktoś chce pobyć nawet sam ze sobą, ze znajomymi czy 

poczytać książkę to naprawdę może to zrobić bez jakiegoś problemu. Tego na pewno mi 

brakuje.   

 

Czego Ci nie brakuje? Czego można by się pozbyć z Warszawy, żeby było to jeszcze 

lepsze miejsce do życia? 

 

Na pewno nie brakuje mi dziurawych ulic. Ostatnio wspominałam, że Saska kępa jest mi 

naprawdę bliska, ale tamte uliczki boczne wołają o pomstę do nieba. To jest nawet przykre, 

kiedy tutaj mieszkałam, to może tego tak nie zauważałam, ale z kraju, gdzie wszystkie ulice 

są proste jak deska i w zasadzie wyglądają, jakby dopiero zostały wyremontowane, to się 

troszeczkę patrzy inaczej. Szkoda, że pewnych obszarów, nie można tutaj doinwestować. 

 

Na koniec, jeszcze dwa pytania. Kiedy i o czym będzie następna książka? Komu 

polecasz sagę Hotel Varsovie, jeśli jeszcze ktoś jej nie przeczytał to, dlaczego, w tej 

chwili jest to książka, z którą warto się zapoznać?  

 

Zacznę od końca. Przede wszystkim poleciłabym tę książkę, ludziom, którzy nie podchodzą 

z wielką miłością do Warszawy. Rozmawiam z różnymi ludźmi spoza Warszawy i miłość do 

tego miasta nie jest oczywista na terenie całego kraju. Wielu czytelników mówiło, że 

Warszawa kojarzyła im się niezbyt fajnie, ale kiedy przeczytali książkę, to zobaczyli zupełnie 

coś innego. To są bardzo miłe komentarze, kiedy słyszę, że ktoś lubił Warszawę, ale teraz 

przyjeżdża i zwraca uwagę na rzeczy, których wcześniej nie widział. Natomiast chodzi o to, 

żeby przez losy bohaterów, taką powieść awanturniczą pokazać tło historyczne, jak 

Warszawa się zmieniała, jak zmieniało się miasto, zmieniali się ludzie. Teraz przygotowuję 

książkę, która ukaże się w przyszłym roku, o polskich artystkach, które wyjechały na 

początku XX w., albo pod koniec XIX, do Paryża, dlatego, że tam miały możliwość zdobycia 

edukacji. Chcę wydobyć z tych mroków historii, opisy życiorysów artystek zapomnianych, o 

których nic nie wiemy, a wielka szkoda, bo robiły wspaniałe rzeczy.  

 

Jest szansa, że kolejnym tematem, jaki pojawi się na językach, będą właśnie kobiety 

Paryża, Polki, artystki. To za sprawą dzisiejszego gościa, Sylwii Zientek, autorki sagi 

Hotel Varsovie. Bardzo Ci dziękuję. 

 

Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.  


