
Z miłości do Warszawy
Adam Chmielecki, „Gazeta Polska” nr 3/2010 (23 I 2010 r.)

Historia uczy. Ta w wykonaniu Juliana Kulskiego pokazuje, że tak samo mocno 
można kochać rodzinę,  miasto i  ojczyznę,  a  nawet  dwie.  Udowadnia też,  że 
inwestycja w tradycję i patriotyzm z reguły zwraca się z nawiązką.

W połowie lat 80. międzynarodowa ekipa specjalistów budowała w Nepalu szkoły 
w ramach programu Banku Światowego wspierającego kraje ubogie i rozwijające się. 
Któregoś dnia po skończonej pracy dwóch architektów – Polak mieszkający na stałe w 
Stanach Zjednoczonych i Niemiec – wypłynęło łódką na pobliskie jezioro. Na środku 
akwenu Niemiec spytał Polaka: - Julian, czy możesz przebaczyć Niemcom za to co wam 
zrobili?  Polski  architekt  nic  nie  odpowiedział,  tylko  zaczął  kołysać  łódką.  -  Co  ty 
wyprawiasz? - krzyknął Niemiec - Ja nie umiem pływać! - Otto, zanim odpowiem ci na 
to pytanie - odezwał się wreszcie Polak, nie przestając poruszać łodzią - ty odpowiedz 
mi  na  kilka  moich.  Po  chwili  na  środku  nepalskiego  jeziora  miał  miejsce  osobliwy 
dialog: - Byłeś w Hitlerjugend? - Tak. - Byłeś w SS? - Tak. - Byłeś w czasie wojny w 
Warszawie? - Tak. - W takim razie po przebaczenie zwracaj się do Pana Boga, nie do 
mnie.

Taka historię sprzed ok. 25 blisko lat opowiedział mi prof. Julian Kulski, od kilku 
dziesięcioleci wzięty amerykański architekt, gdy spytałem go w 65. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego o to, co dziś czuje do Niemców. Wcześniej z jego ust padło 
jedno zdecydowane słowo: „nienawiść”, po chwili uzupełnione komentarzem: - Tego nie 
można zapomnieć ani przebaczyć. Słowo „przepraszam” łatwo wypowiedzieć, ale ono 
samo w sobie niewiele znaczy. Może gdyby Niemcy zapłacili za zburzenie Warszawy, 
już po upadku Powstania, bo w jego w trakcie to była po prostu bitwa dwóch armii, 
którą myśmy zaczęli. Profesor kończy jednak słowami: - Dzisiejsze pokolenia Niemców 
to  nie  te,  które  wywołały  II  wojnę  światową,  nie  można  ich  obarczać  winami  z 
przeszłości.  A z Otto zostaliśmy dobrymi znajomymi, miałem także innych przyjaciół 
wśród  niemieckich  architektów,  bywałem  u  nich  w  domach,  znałem  ich  rodziny, 
dyskutowaliśmy spokojnie o przeszłości, o wojnie.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni
Julian E. Kulski imię odziedziczył po ojcu, to rodzinna tradycja. Julian S. Kulski 

był   przyjacielem  legendarnego  prezydenta  Warszawy,  Stefana  Starzyńskiego. 
Właściwie  całą  drogę  życiową  przebyli  razem –  gimnazjum,  działalność  w  Związku 
Młodzieży  Niepodległościowej,  legiony  Piłsudskiego  (Starzyński  był  w  I  Brygadzie, 
Kulski  w II,  ale  po  „kryzysie  przysięgowym” trafił  razem z  I  Brygadą do  obozu  w 
Bieniaminowie  i  już  w  niej  pozostał),  praca  w  Oddziale  II  (kontrwywiad)  Sztabu 
Głównego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, następnie 2 lata w Moskwie w komisji 
przejmującej od Rosjan zrabowane przez nich polskie dzieła sztuki, wreszcie wspólna 
kariera polityczna, m.in. w Ministerstwie Skarbu. Nic dziwnego zatem, że gdy w 1934 
r.  Starzyński  został  komisarycznym prezydentem stolicy, swoim pierwszym zastępcą 
uczynił  właśnie Juliana Kulskiego. Ten odpowiadał  m.in. za urbanistykę,  stąd młody 
Julek  od  dziecka  nasiąkał  tematyką,  która  zaowocowała  jego  późniejszymi 
zainteresowani  zawodowymi.  Miał  także  okazję  kilkakrotnie  porozmawiać  ze 
Starzyńskim, gdy odwiedzał w ratuszu ojca. To po nich obu, jak mówi, odziedziczył 
miłość do Warszawy.



„Jeniec ratusza”
Wybuch wojny został  10-letniego Juliana na wakacjach w Kazimierzu Dolnym, 

wkrótce  jednak  wrócił  od  do  Warszawy,  gdzie  ojciec  organizował  cywilną  obronę 
przeciwlotniczą. Po zajęciu stolicy przez Niemców i aresztowaniu Starzyńskiego Julian 
S.  Kulski  został  mianowany  przez  okupanta  kimś  na  kształt  burmistrza.  Niemcy 
pozostawili  bowiem  bieżącą  administrację  miastem  Polakom,  jedynie  dokładając 
własne,  nadzorujące struktury  –  „burmistrz”  Kulski  miał  więc  nad sobą prezydenta 
Warszawy Ludwiga Leista, zresztą jednego z nielicznych wówczas Niemców, który nie 
zionął nienawiścią do Polaków i nie popełnił żadnych zbrodni, dzięki czemu po wojnie 
uniknął losu wielu swoich rodaków i zamiast kary śmierci otrzymał „jedynie” wyrok 8 
lat więzienia za „członkostwo w zorganizowanej grupie przestępczej” (NSDAP).

Ojca Juliana można by zatem śmiało oskarżyć o kolaborację, gdyby nie fakt, że 
był  on  jednocześnie...  tajnym  prezydentem  Warszawy  mianowanym  przez  Polskie 
Państwo Podziemne. Była to iście pokerowa zagrywa Polaków, której Niemcy nigdy nie 
rozgryźli.  Sprawowanie  przez  Kulskiego  funkcji  burmistrza  było  dla  państwa 
podziemnego  niezwykle  korzystne  (m.in.  całe  kierownictwo  Armii  Krajowej  było 
fikcyjnie zatrudnione w ratuszu, np. Delegat Rządu na Kraj Jan Jankowski był formalnie 
doradcą Kulskiego), wiązało się jednak także z tak nieprzyjemnymi obowiązkami, jak 
podpisywanie hitlerowskich obwieszczeń. W 1942 r. Armia Ludowa, nic nie wiedząca o 
jego kontaktach z AK, zorganizowała nawet na Kulskiego zamach. Ten przeżył i od tej 
pory jeździł po mieście tylko dorożką, aby zamanifestować swoją odwagę. Nie dziwi 
jednak, że Kulski jr wspomina, iż był wówczas synem „jeńca ratusza”.

Przed godziną „W”
Nastoletni  Julian  Kulski  rwał  się  do  walki.  Rozpoczął  od  działalności  w 

żoliborskich  drużynach  harcerskich,  u  boku  przyjaciela  i  idola,  Ludwika  Bergera 
(późniejszego  twórcy  pułku  AK  „Baszta”).  To  po  nim  przejął  –  notabene  idealnie 
pasujący do jego sylwetki – konspiracyjny pseudonim „Goliat”. Kulski był świadkiem 
zabicia  Bergera  przez  Niemców na  ul.  Śmiałej  w  listopadzie  1943  r.  Jego  pamięć 
postanowił uczcić właśnie przyjmując ten sam pseudonim.

Jednocześnie  był  członkiem miejskiej  straży  pożarnej,  dzięki  czemu mógł  np. 
wchodzić  do  getta.  Na  rozkaz  AK  wykorzystywali  z  kolegami  akcje  gaśnicze  „za 
murem” do  przemycania  broni  dla  żydowskich  bojówkarzy,  którzy  szykowali  się  do 
powstania. Pierwszy raz Niemca zabił  działając w Kedywie. Jak wspomina, sierżant, 
któremu chcieli zabrać broń, zamiast się poddać, zaczął strzelać. Nie mieli wyjścia. Po 
jednej z akcji  wpadł w ręce Niemców, kilka dni  przesiedział  na Al.  Szucha oraz na 
owianym złą sławą Pawiaku. Pozycja ojca na nic tu się przydała, wypuścili go, bo miał 
dopiero 14 lat.

W  1944  r.,  jako  żołnierz  zgrupowania  „Żywiciel”,  miał  „już”  15.  W  swoim 
oddziale był najmłodszy, jeśli nie liczyć dwóch 14-latków, którzy jednak nie walczyli, 
byli gońcami. Także po powstaniu, gdy trafił do obozu, okazało się, że nie ma jeńców 
starszych od niego. Na szczęście natura obdarzyła go wzrostem (190 cm) i postawą, 
więc jego wiekowe deklaracje mijające się z rzeczywistością o jakieś 2-3 lata brzmiały 
wiarygodnie.

Jak  wspomina,  pogotowie  w Kedywie  wprowadzono  7-8  dni  przed  wybuchem 
powstania. Rozkazy z dokładną godziną „W” przyszły 1 sierpnia rano. Kulski razem z 7 
kolegami udali  się po broń do magazynu, który znajdował się na rogu ulic Suzina i 
Krasińskiego.  Wracając,  natknęli  się  na  2  ciężarówki  z  niemiecką  policją 
(Sonderdienst).  Pamięta  zaskoczenie  Niemców,  gdy  zobaczyli  grupkę  uzbrojonych 
Polaków.  Przez  chwilę  jedni  i  drudzy  stali  naprzeciw  siebie  bez  żadnego  ruchu. 
Skończyło się jednak strzelaniną, kilku Niemców zginęło, pozostali sprowadzili na Pl. 
Wilsona czołg i  tak wybuchła bitwa na całym Żoliborzu. Była godzina 14, może 15, 



Powstanie Warszawskie stało się faktem.

Szlak bojowy
Julian Kulski z oddziałami „Żywiciela” przeszedł cały powstańczy szlak bojowy. 

Ppłk. Mieczysława Niedzielskiego zresztą poznał, kilkakrotnie dłużej z nim rozmawiał 
pełniąc wartę przy dowództwie. W „Żywicielu” cenił przede wszystkim jego miłość do 
żołnierzy. Po falstarcie, jakim była przedwczesna i przegrana bitwa na Żoliborzu, wraz 
z  całym zgrupowaniem wycofali  się  do  Puszczy  Kampinowskiej.  W trakcie  odwrotu 
Kulski  został  lekko  ranny  w  rękę.  Jednak  już  następnego  wraz  z  całym oddziałem 
powrócił do swojej ukochanej dzielnicy, gdzie walczył do samej kapitulacji, m.in. na ul. 
Słowackiego  zniszczył  granatnikiem  PIAT  jeden  z  niemieckich  czołgów.  Uciekając, 
wyskoczył z okna kamienicy, łamiąc nogę.

Kulski  senior  walczył  w  tym  czasie  na  Starym  Mieście,  a  po  jego  upadku 
przeszedł  kanałami  na  Żoliborz.  Brodzenie  po  pas  w wodzie  i  nieczystościach przy 
otwartych ranach spowodowało infekcję. W rodzinnym domu przy ul. Felińskiego, który 
jeszcze  stał,  spotkał...  syna  leżącego  w łóżku.  Dla  silnego,  ale  młodego  organizmu 
miesięczna walka  skończyła  się  zapaleniem płuc  i  innymi  dolegliwościami.  Z  domu 
musieli jednak uciekać przed Niemcami. Rozdzielili  się przy kościele św. Stanisława 
Kostki, nie wiedząc, że następny raz zobaczą się dopiero po 15 latach.

Byle nie u Sowietów
-  Płakaliśmy,  nie  chcieliśmy  słuchać  rozkazów  –  tak  prof.  Kulski  wspomina 

moment,  w  którym  z  kolegami  dowiedzieli  się  o  kapitulacji  powstania.  Tak  jak 
większość powstańców w chwili  rozpoczynania powstańczego zrywu zakładał, że nie 
wyjdzie z niego żywy. Trafił do obozu jenieckiego Stalag XI-A w Altengrabow (okolice 
Magdeburga, dzisiejsza Saksonia-Anhalt), który później znalazł się w radzieckiej strefie 
okupacyjnej.  Jednak Kulski wychowany w tradycji  patriotycznej wiedział, czym grozi 
dostanie  się  pod  rosyjskie  skrzydła.  Poza  tym pamiętał  słowa  ojca,  który  w  chwili 
rozstania kazał mu po wojnie udać się do wujka w Anglii.

Gdy obóz został wyzwolony, jeńcy z Europy Zachodniej mieli zostać ewakuowani 
z  armią  amerykańską,  ci  z  Europy  Środkowej  i  Wschodniej  –  czekać  na  Armię 
Czerwoną. Kulski w ostatnim momencie, gdy ciężarówki ze szczęśliwcami z Zachodu 
już odjeżdżały, przedarł się przez ogrodzenie i wskoczył do jednego z pojazdów. Trafił 
do  Belgii.  Nie  znał  ani  słowa  po  angielsku,  ale   koledzy  przebrali  go  w  brytyjski 
mundur, obwiązali szyję bandażem, aby usprawiedliwić brak odpowiedzi na ewentualne 
pytania  i  jako  „rannego  pod  Tobrukiem”  Williama  Jones'a  wsadzili  do  wojskowego 
samolotu lecącego do Anglii.

Na Wyspach Kulski zamiast do stryja zgłosił się jednak do Polskich Sił Zbrojnych 
w Szkocji. Po kilku miesiącach został zwolniony, jak się okazało – po „donosie” wuja, 
który poinformował dowództwo o jego rzeczywistym wieku. Kulski skupił się więc na 
nauce. Skończył gimnazjum w Irlandii Północnej i rozpoczął studia architektoniczne na 
uniwersytecie  w  Oxfordzie.  Był  jednym  z  najzdolniejszych  studentów,  jakież  zatem 
musiało być rozczarowanie kadry wykładowców, gdy młody Polak po pierwszym roku 
przeniósł  się  na  ten  sam  kierunek,  ale...  na  Uniwersytecie  Yale  w  Stanach 
Zjednoczonych!

Duch Ameryki
W Ameryce Juliana Kulskiego pociągał specyficzny klimat będący połączeniem 

żarliwego  patriotyzmu  z  entuzjazmem  i  czymś,  co  można  by  określić  „duchem 
wolności”. Do tego klimatu zresztą idealnie pasował – skończył Yale i od razu, w wieku 
27  lat,  otworzył  własną  pracownię  architektoniczną.  Tak  rozpoczęła  się  jego 
błyskotliwa kariera w tej  trudnej  branży,  która doprowadziła  go do przyznawanego 



dożywotnio  członkostwa  w  elitarnym  przedstawicielstwie  architektów  w  USA  – 
stowarzyszeniu FAIA.

Zawodową działalność prof. Kulskiego w Stanach można podzielić na prywatną i 
publiczną, związaną z jego współpracą z Bankiem Światowym. W trakcie tej pierwszej 
stał  się  poszukiwanym  przez  amerykańską  elitę,  jako  że  dość  szybko  związał  się 
zawodowo  z  Waszyngtonem,  architektem  prywatnych  rezydencji,  nawiązujących  w 
swoim  stylu  do  klasycystycznych  posiadłości  z  Południa.  Zaprojektował  ich 
kilkadziesiąt, w większości w graniczącej ze stołecznym Dystryktem Kolumbii Wirginii. 
Z kolei w ramach projektów Banku Światowego zaprojektował i nadzorował budowę 
ponad tysiąca budynków użyteczności  publicznej  –  jak szpitale i  szkoły – w krajach 
rozwijających się. Dziś ma koncie blisko 3 tys. zrealizowanych projektów w 30 krajach 
świata. Nie ma wśród nich Polski, choć to właśnie tu, w 1976 r., obronił na Politechnice 
Warszawskiej  doktorat,  dzięki  któremu  mógł  później  wykładać  architekturę  i 
urbanistykę  na  uniwersytetach  Harvarda,  Notre  Dame  oraz  George  Washington 
University. Co ciekawe, realizacje, z którymi najbardziej czuje się związany, to hotele w 
Dubrowniku  i  słoweńskim  Postoz,  ten  ostatni  „przyklejony”  do  górskiego  zbocza, 
niemalże wykuty w skale.

Rodziny za „wielką wodą”
Jego  rodzice  mieszkali  wtedy  w  Gdyni,  ojciec  pracował  w  tym  mieście  jako 

dyrektor w przedsiębiorstwie spedycyjnym C. Hartwig. Syn i  ojciec z rodu Kulskich 
spotkali się dopiero w roku 1960, gdy młodszy z Julianów mógł wreszcie po śmierci 
Stalina przyjechać do ojczyzny.  Wtedy rodzice  mieszkali  już ponownie w stolicy.  W 
następnych latach rodzina widywała się najczęściej w Stanach, w regularnych mniej 
więcej 2-letnich cyklach. Zawsze były to jednak wizyty tylko jednego z rodziców, drugi 
nie  otrzymywał  zgody  na  wyjazd  –  władze  wolały  się  zabezpieczyć  przed  nagłym 
końcem miłości Kulskich do socjalistycznej ojczyzny. Rodzice prof. Kulskiego zmarli w 
latach 70., zostali pochowani na Powązkach. Komuniści nie zgodzili się na ulokowanie 
grobu ojca w Alei Zasłużonych, ale pozwolili synowi zaprojektować pomnik.

Własną rodzinę prof.  Kulski  założył  w latach 50.  Ożenił  się  z  córką,  a jakże, 
architekta. Mają dwóch synów, którzy niestety nie mówią już po polsku. Jednak polski 
przyjaciel starszego z nich, też Juliana, powiedział mu kiedyś: „Duszę masz polską”. 
Ostatni na razie Julian w rodzinie jest pilotem jednej z największych amerykańskich 
linii lotniczych, pilotuje boeningi na liniach pomiędzy USA a Chinami. Młodszy, Stefan, 
kończy studia artystyczne.

Od przeszłości do przyszłości
Architekt  podmiejskich  rezydencji  sam  mieszka  w  dużym  mieszkaniu  w 

eleganckiej  willi  w   elitarnej  dzielnicy  amerykańskiej  stolicy,  w  pobliżu  placówek 
dyplomatycznych.  Autora  niniejszego  tekstu  powitała  tam  inkrustowana  drewnem 
podłoga, jak powiedział nasz bohater – dokładnie taka sama jak na Zamku Królewskim 
w Warszawie,  gablota  z  licznymi  odznaczeniami  obydwu Kulskich  (ojciec  profesora 
otrzymał  m.in.  order  Virtuti  Militari,  on  sam  w  2007  r.  został  odznaczony  przez 
prezydenta  Kaczyńskiego  Krzyżem  Komandorskim  Orderu  Zwycięstwa  Polski  z 
Gwiazdą) oraz... oryginalna zbroja husarska.

Widać, że to dom polskiego patrioty, który ma dużą świadomość historyczną. Po 
zdobyciu  pozycji  zawodowej  Julian  Kulski  włączył  się  w  działalność  polonijną.  Od 
połowy lat 90. jest dyrektorem Centrum Kultury Polskiej w Waszyngtonie, współpracuje 
m.in.  z  Fundacją  Kościuszkowską  i  kolejnymi  ambasadorami  RP,  z  którymi  zawsze 
udaje mu się nawiązać dobry kontakt. Przedostatni z nich, Janusz Reiter, został nawet 
jego przyjacielem, prof. Kulski ceni też obecnego przedstawiciela RP w USA, Roberta 
Kupieckiego.



Boli  go,  że  amerykańska  Polonia,  choć  liczna,  ze  względu  na  rozproszenie  i 
podziały nie jest  tak skuteczna,  jak np. diaspora żydowska,  na której  jego zdaniem 
powinniśmy się wzorować. Za błąd uważa też fakt, że kolejne polskie rządy nie chcą 
wynająć  profesjonalnej  agencji  PR  do  lobbowania  za  polskimi  sprawami  w 
Waszyngtonie. Wie, że w amerykańskich realiach to standard.

Dziedzictwo Orła Białego
Kilka  lat  temu  prof.  Kulski  napisał  książkę,  wydaną  także  w  Polsce,  pt. 

„Dziedzictwo  Orła  Białego”  („Legacy  of  the  White  Eagle”).  Na  jej  podstawie 
amerykańska telewizja nakręciła film edukacyjny, który został włączony do programu 
nauczania w szkołach podstawowych. Teraz podobny projekt Kulski chce wdrożyć w 
Polsce,  kilka  tygodni  temu  miał  nawet  spotkanie  w  Ministerstwie  Edukacji.  Jeśli 
wszystko się powiedzie, za kilka lat polskie (być może także niemieckie) i amerykańskie 
dzieci będą jeździły na uczelniane wymiany i wspólnie uczyły się historii.

Spuścizna  Juliana  Kulskiego  nie  będzie  jednak  pełna  bez  jednego  chociażby 
zaprojektowanego  przez  niego  budynku,  który  stanie  w  Warszawie.  Nowe 
budownictwo, które pojawiło się po odzyskaniu wolności, jest jego zdaniem takie samo 
jak wszędzie na świecie, brak w nim wyróżnika, nawiązania do historii i tradycji danego 
kraju  i  miasta,  a  to  najbardziej  podziwia  i  ceni  w  architekturze.  Chociaż  jednak 
przedwojenną  stolicę  uważa  za  dużo  ładniejszą  od  obecnej,  Warszawę  kocha  jak 
zawsze.

>> Więcej tekstów na: www.adamchmielecki.pl


