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Ulica jak ze złego snu
Wszystkim nam nasza dzielnica kojarzy się z urokliwymi uliczkami Starego Żoliborza, takimi
jak Wieniawskiego, Brodzińskiego, Śmiała czy Forteczna. Takich miejsc jest wiele. Nawet takie arterie jak Krasińskiego, Słowackiego czy Mickiewicza mają swój urok i można je lubić.
Jest jednak ulica na Żoliborzu,

Powązkowskiej. Jednakże te plany

ko poszło źle, ulica która jest ideal-

wały fatalne projekty, zawsze są pro-

nie powinno działać. To Ludwika

budowy w okolicy. Ponoć ten rok

na której przez ostatnie lata wszyst-

nym przykładem na to, jak miasto
Rydygiera – główna ulica południowej części dzielnicy. Jeśli chcecie zobaczyć koszmar komunikacyjno-in-

frastrukturalny, zniszczoną zieleń,
dramaty parkingowe to fragment od

cy. Ulica, która staje się arterią dla

by bezpieczni, a stare drzewa dalej

blemy z finansowaniem, dalej trwają

od razu przygotowana do przyjęcia

Mocno trzymam kciuki za to

ma być przełomowy. I jakkolwiek
proponowany projekt jest daleki od

ideału to remont Rydygiera jest już
koniecznością.

Drzewa w większości już tu

umarły, rozjeżdżone samochodami,

przykładem. Kilometr ulicy jak z

dzone podczas budowy ciągów ko-

sennego koszmaru.

Jeszcze paręnaście lat temu mało

się tu działo, zabudowania przemysłowe, trochę dziki teren, drzewa i

nieduży ruch. Jednak w ostatnich
latach w okolicy wyrosło mnóstwo

budynków mieszkalnych, pojawił się

także wzmożony ruch, a sama ulica
zamiast zmieniać się wraz z otocze-

niem, zaczęła powoli degradować się
do postaci, w której występuje obecnie. W planach jest od lat przebudo-

wa ulicy łącznie z jej przebiciem do

o Rydygiera wcześniej piesi byli-

na razie nie są realizowane. Powsta-

wiaduktu pod al. Jana Pawła II, aż
do ulicy Przasnyskiej jest idealnym

władze w naszym mieście i dzielni-

sprzętem budowlanym i uszko-

munikacyjnych, Samochody stoją
wszędzie, niszcząc chodniki i resztki

trawników. Przejścia dla pieszych są
zastawione i przechodzenie przez

nie staje się niebezpieczne, ponieważ zdarzyły się tu już potrącenia. Chodniki, ścieżki rowerowe są

mozaiką starych układów i fantazji
deweloperów. Tej zimy często nie

działało oświetlenie. Jednym słowem - koszmar.

Mam wrażenie, że ta ulica po-

kazuje jak na dłoni, jak słabe mamy

Ostatnimi czasy, nasza redakcja spotkała
się z silną krytyką jednego z żoliborskich
środowisk. Nie chcąc zaostrzać sporu, ale zarazem protestując przeciw za daleko idącym
stwierdzeniom, jako wyraz sprzeciwu wobec
takiego zachowania zostawimy pustą stronę.

tysięcy mieszkańców, powinna być

żyły?

zwiększonej liczby pieszych, rowe-

by w obecnej kadencji samorządu

pozwolenia na budowę nie idą w

Może w końcu się uda. Liczę też na

rzystów i samochodów. Wydawane
parze z zapewnieniem potrzebnej

infrastruktury. Cierpi na tym nie
tylko komfort, ale i podstawowa

rzecz jaką jest bezpieczeństwo. Nikt
też nie pilnuje, czy budowy nie za-

grażają istniejącej infrastrukturze

czy zieleni. Może gdyby ktoś zadbał

ta ulica doczekała się przebudowy.
to, że z zielonej ulicy, którą pamię-

tam sprzed nastu lat, coś zostanie i
nie będziemy mieli betonowo-asfaltowego ścieku. Niech Żoliborz będzie zielony!

TEKST: BARTEK MICHALSKI
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE

Drodzy czytelnicy!
Luty to miesiąc walentynek, my
swoją miłość do Żoliborza udowadniamy na piśmie - Wilsoniakiem!
Jak zawsze jesteśmy zaangażowani
w bieżące sprawy dzielnicy. Prezentujemy m.in. tekst na temat, pozostawiającej wiele do życzenia, ulicy Rydygiera, wpis o zagadkowym
Kinie Tęcza i materiał o Bramie,
która podzieliła naszą społeczność.
Nie zabraknie historii; na tapetę
bierzemy Mafię Pużaka i powojenne podziemie. W środku odnajdą
państwo także ,,Historię pewnej
miłości'', opisaną w starych listach
jednej z Żoliborzanek. Ta wzruszająca opowieść naprawdę chwyta za
serce. Zabierajcie się do lektury, a
nim się obejrzycie wiosna zawita na
Żoliborzu!
MONIKA MIŁOSZ
REDAKTOR NACZELNA
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Na Żoliborzu – zastępca
zastępczyni nierówny
,,(...) dziękować Bogu,
że burmistrzem naszej
dzielnicy jest mężczyzna,
bo jak by była kobieta
to mielibyśmy pierwszą
w historii Żoliborza zastępczynie burmistrzyni’’ - napisała jedna z
lokalnych
żoliborskich
gazet. Po co mieszać
Boga do języka? Czy
aż tak wielki strach wywołuje zmiana nazwy
na żeńską? Zmiany na
poziomie
leksykalnym
dzieją się samoistnie.
Rozumiem, że wielu ludzi
zastanawia się, czy feminizacja języka ma sens.
Z pewnością jednak nie
trzeba się jej bać.
Co gdyby burmistrz był kobietą? Mniej więcej wiemy - ,,strach się
bać’’. A co gdyby sam Żoliborz był
kobietą? Właściwie w jakimś stopniu
nią jest, w końcu jest to ,,ta’’ dzielnica.
Gdyby jednak Żoliborz stał się namacalnie osobą i to płci pięknej...
Na pewno byłaby to kobieta urodziwa, spokrewniona jest przecież
z samą ,,Jolie’’. Oj, zielono by miała
w głowie. Raczej drobna, w średnim

wieku, z zamiłowaniem do historii i
przyrody, całymi dniami pieląca swój
przydrożny ogródek. Znałaby francuski i angielski, w końcu jest intelektualistką! Plotki głoszą, że na jednym
z ekskluzywnych przyjęć poznała
Thomasa Woodrowa Wilsona. Do
polityki się nie miesza, chociaż ma
wpływowego sąsiada - Prezesa. Przyjaciółka zwierząt, dumna posiadaczka
czterech psiaków - Sado, Oficera, Potoczka i Nowego. A z zawodu?

(przypominamy, że był to początek
stycznia), burmistrzyni ,,chwali się’’
wprowadzeniem niegodnej zmiany
w nazwie stanowiska, unikając przy
tym powinności nakreślenia konkretnych działań w ramach sprawowanej
funkcji. Zastanawiające. Czy gdyby
na drzwiach pozostała stara tabliczka
z zastępcą, nie zaś zastępczynią to czy
również pojawiłby się ten zgryźliwy
komentarz? Podobno odwołuje się on
do braku politycznego konkretu.

Dzielnicowa, fryzjerka, kasjerka, a
może sprzątaczka?
-O nie! Oburzy się niejeden wyznawca żoliborskości - tak mało prestiżowe zawody dla kobiety o przedwojennych tradycjach?
To może malarka, pisarka, rzeźbiarka, albo piosenkarka?
-No tak, ale czy z niej znowu taka
artystka?
To co powiedzą państwo na lekarkę, prawniczkę, dyrektorkę, tudzież architektkę?
-Bój się Boga! Co to za nazwy?
To obraza. Można ją nazwać jedynie
panią prawnik, panią doktor lub panią
architekt.

Sedno sprawy znajduje się raczej
gdzie indziej. Fakt, że Pani Popielawska dokonała powyższej zmiany i zdecydowała się ją upublicznić, wskazuje
na przypisywanie danej formie dodatkowych treści. Mogą to być względy
czysto pragmatyczne lub pragnienie
bycia postrzeganym w kontekście
określonej ideologii.

8 stycznia na jednym z żoliborskich portali informacyjnych pojawiła
się krótka notka, nawiązująca do wpisu nowej Zastępczyni Burmistrza Pani Marii Popielawskiej . Na swoim
portalu społecznościowych umieściła
ona zdjęcie wizytówki, znajdującej
się na drzwiach do jej gabinetu ,,Zastępczyni burmistrza dzielnicy
- Maria Popielawska’’. Całość została opatrzona krótkim komentarzem
,,Na dobry początek Nowego Roku
mała zmiana, a robi wielką różnicę’’.
W obliczu owego komunikatu, wspomniany portal zarzuca pani Popielawskiej brak realnego zaangażowania w sprawy dzielnicy, ponieważ w
pierwszej kolejności w Nowym Roku

Zagadnienia płci w języku najpełniej przybliży mały rys historyczny nazw żeńskich występujących w
polszczyźnie. Do XIX w. nazwy typu:
lekarka, doktorka, profesorka najzwyczajniej nie były potrzebne, ponieważ
kobiety nie pełniły takich stanowisk.
Wszystko zaczęło się zmieniać wraz
z wiekiem XIX. i postępującym ruchem emancypantek, które oprócz
dostępu do edukacji i pozyskania
praw wyborczych, postulowały także wprowadzenie nazw żeńskich
zawodów. Nazwy typu docentka,
doktorantka, prezeska, lekarka, weterynarka, administratorka, literatka,
architektka, adwokatka czy szpiegini
już wtedy funkcjonowały jako neutralne stylistycznie odpowiedniki
nazw męskoosobowych. Oczywiście z
racji trudnej dostępności tych zawodów nie były one używane. W drugiej
połowie XX w. w Polsce dominował
socrealizm, który nie pozostał obojętny również na kwestie językowe.
Aktywizacja zawodowa kobiet w

nowym typie gospodarki państwowej
doprowadziła do powołania murarek,
traktorzystek, kolejarek, żniwiarek,
zbrojarek oraz brygadzistek. Od 1989
r. ruchy feministyczne prężnie działają na rzecz słowotwórczego odblokowania nazw żeńskich. Panuje ogólne
odczucie, że formy męskoosobowe
brzmią bardziej prestiżowo, podnoszą
rangę danego stanowiska, dlatego tak
trudno jest funkcjonować w obiegu:
lekarce, prawniczce, architektce czy
profesorce. W nazwach zawodów i
funkcji uważanych za mniej dostojne, formy żeńskie współistnieją bez
problemu i przeproszę teraz wszystkie fryzjerki, kwiaciarki, kosmetyczki
i nauczycielki za posłużenie się ich
przykładem, ale obecność kobiet w
tych zawodach sięga o wiele dalej niż
w przypadku stanowisk wymagających studiów wyższych - stąd opinia,
że są one mniej prestiżowe.

Czy „zastępczyni” jest określeniem deprecjonującym, to już indywidualne odczucia użytkowników.
Na pewno akcentuje żeńskość i
już to może się niektórym nie podobać.
Zgadzam się, że dana osoba może
o sobie mówić, jak chce (np. „jestem
zastępczynią burmistrza” – to
brzmi dobrze). Daje tym samym sygnał innym, że mogą o
niej tak samo mówić (np. „spotkałam dziś zastępczynię burmistrza”).
Ale chyba
nie może nikomu narzucić takiego sposobu tytułowania. Pan komentator
może o niej mówić "zastępca burmistrza powiedziała, że..." , "pani wiceburmistrz powiedziała, że...", "pani
zastępca burmistrza powiedziała,
że..." (ta ostatnia wersja wydaje mi się
mało poręczna, jest dość długa).

Nikt nie ma jednak oporów w stosowaniu żeńskich form odnoszących
się do zawodów względnie nowych.
Takie luki w systemie leksykalnym są
automatycznie zapełniane przez żeńskie słownictwo. Nie brakuje singielek,
freelancerek, copywriterek i menadżerek. Ale w momencie, gdy weźmie się
typowo męski zawód czy stanowisko
i zgodnie z regułami składniowymi
stworzy się z niego wersję odnoszącą
się do kobiety to dla niektórych dzieje się katastrofa. By dowiedzieć się,
dlaczego tak jest, zasięgnęłam opinii
doktor Marty Chojnackiej-Kuraś pracującej w Instytucie Języka Polskiego
Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak to wygląda w praktyce?
Feminativa (nazwy osobowe
odnoszące się do kobiet) mogą być
śmiało tworzone, jeśli tylko jest to
zgodne ze schematem słowotwórczym obowiązującym w naszym języku. Najczęściej będzie to miało
miejsce poprzez tzw. sufiksację, czyli
dodanie do formy męskiej odpowiedniego przyrostka, np. –ka (pisarka,
modelka, aktorka), -i(y)ni (zdobywczyni, bogini, marszałkini), -essa (hostessa, stewardessa) itd. Z pewnością
nie trzeba się bać owych sformułowań
ani piętnować osób, które świadomie wybierają owe formy, zwłaszcza
że i tak spotykamy się z nimi coraz
częściej. Jeśli zwracanie się do Pani
Popielawskiej Wiceburmistrzyni, tak
jak postuluje to ona na swoim profilu,
sprawi jej przyjemność, to nie widzę
ku temu przeszkód.

Forma "zastępczyni" jest poprawna, jest utworzona zgodnie z regułami systemowymi polszczyzny (za
pomocą sufiksu
-yni). Form żeńskich będzie
prawdopodobnie coraz więcej w użyciu.

MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Muzyka unosząca się jak ołowiany sterowiec
12 stycznia obchodziliśmy 50-lecie wydania pierwszego albumu grupy
Led Zeppelin. To dobry moment, aby
wspomnieć ten kultowy już zespół,
jak i ich legendarny pierwszy krążek.
Wydaje się, że tej grupy przedstawiać
nikomu nie trzeba, jednak gdyby znaleźli się tacy, którzy o niej nie wiedzą
to w skrócie wyjaśnię.
Led Zeppelin to jeden z najbardziej znaczących zespołów w historii muzyki. Grupa jest uważana za
pionierów muzyki hardrockowej.
Została założona w 1968r. w Londynie, a w jej skład wchodzili: Jimmy
Page (gitara), Robert Plant (wokal),
John Paul Jones (bas, klawisze) oraz
John Bonham (perkusja). Trudno
zakwalifikować ich styl do jednego
gatunku. W ich twórczości można
usłyszeć inspiracje czerpane z bluesa,
folku, muzyki celtyckiej, indiańskiej,
arabskiej, przez reggae, soul, muzykę
funk po muzykę klasyczną czy country. Charakterystyczny głos wokalisty jest uznawany przez wielu za
najlepszy w historii rocka, a zespół
sprzedał w sumie 200–300 milionów
płyt na całym świecie.
Skoro już wszyscy wiemy, czym
jest Led Zeppelin oraz zdajemy sobie
sprawę ze znaczenia tego zespołu dla
historii muzyki, to warto przybliżyć
początki jednej z najbardziej znanych
i lubianych kapel rockowych.
Historia zaczyna się od grupy
The Yardbids, a właściwie to od jej

rozpadu. Właścicielem praw do nazwy zespołu i kompozycji był Jimmy Page (gitara). To on rozpoczął
poszukiwania muzyków do nowego
składu i trafił na Roberta Planta (wokal). Nowi koledzy szybko
uzmysłowili sobie, że mają świetną
muzyczną chemię. Rozdawaliśmy
karty z tej samej talii – wspominał
Plant w rozmowie z „Rolling Stone”
w 2005 roku. - Można wyczuć, kiedy ludzie zostawiają otwarte drzwi
i tak właśnie było w przypadku
Jimmy’ego. Jego umiejętność absorbowania rzeczy i sposób, w jaki się
zachowywał, były bardzo przemyślane i byłem pod wrażeniem. Robert polecił Jimmy’emu perkusistę
Johna Bohnama. Jego styl gry dopełnił wizję zespołu Page’a. To
może być przełomowy zespół – obwieścił perkusiście. Jimmy Page zaprosił także doświadczonego muzyka sesyjnego i aranżera John Paul
Jonesa do dołączenia na stanowisko
basisty. Po kilku próbach nowy
skład wybrał się w trasę po Skandynawii jako The New Yardbirds.
Szybko jednak zmienili nazwę zespołu na Led Zeppelin, gdyż chcieli
stworzyć coś nowego i własnego.
Historia powstania nowej nazwy
przeszła do legendy. Przypisuje się
ją Keithowi Moonowi – perkusiście
The Who, który miał po jednym z
nieudanych koncertów żartobliwie
powiedzieć, że muzyka „unosiła się

jak ołowiany sterowiec”, czyli „lead
zeppelin”. Nawiązał on bowiem do
słynnego niemieckiego konstruktora sterowców Ferdinanda Graf
von Zeppelina. To właśnie od jego
nazwiska sterowce potocznie nazywało się zeppelinami. Rodzina von
Zeppelin pozwała zespół do sądu,
ten orzekł jednak na korzyść muzyków, którzy postanowili zostać
przy nowej nazwie. Po sugestiach
managera Petera Granta zmieniono pierwszy człon „lead” na „leed”,
a w końcu czytane jako „led”. Tak
ukuto nazwę Led Zeppelin, będącą
dla Page’a wyrażeniem symbolizującym jednocześnie ciężar i lekkość.
Grupa wkrótce po skandynawskiej trasie wkroczyła do studia
Olympic w Londynie. Sesje nagraniowe odbyły się zanim podpisano
kontrakt z wytwórnią. Muzycy i manager zapłacili więc za czas spędzony
w studio z własnych funduszy. Było
to dla nich istotne, gdyż dzięki temu
mogli zrealizować nagrania dokładnie w zgodzie z własną wizją, bez
ingerencji władz wytwórni płytowej.
Praca w studiu trwała w sumie 36
godzin (na przestrzeni kilku tygodni)
i kosztowała mniej niż 2000 funtów.
Nagrania poszły szybko i sprawnie,
dzięki temu, że zespół był doskonale
przygotowany, a także ze względu na
możliwości dopracowania materiału
w trakcie koncertów w Skandynawii. Zawartość muzyczna i brzmienie

debiutu to rezultat odważnej wizji
Jimmy’ego Page’a i konsekwentnej jej
realizacji na każdym etapie procesu
twórczego. Kluczowe dla Page’a było
utrzymanie brzmienia wypracowanego podczas wczesnych koncertów.
Nie stosowano więc prawie żadnych
wymyślnych studyjnych sztuczek, tak
aby później można było odtworzyć
brzmienie albumowe na koncertach.
Większość utworów została nagrana
na żywo, a później dodano do nich
dodatkowe ścieżki. Page wsławił
się niespotykanym wówczas podejściem do nagrań. Producenci na ogół
umieszczali mikrofony bezpośrednio
przed wzmacniaczami i perkusją. Pracując nad „Led Zeppelin”, Page wpadł
na pomysł, by umieścić dodatkowy
mikrofon w pewnej odległości od
wzmacniacza, a następnie zbalansować brzmienie, co pozwoliło zawrzeć
na albumie naturalny pogłos i uczynić
brzmienie bardziej organicznym.
Debiutancki album o prostej nazwie „Led Zeppelin” ukazał się 12
stycznia 1969 roku w Stanach Zjednoczonych i 31 marca w Wielkiej
Brytanii. Nawet jeśli w chwili debiutu nie mieli jeszcze oszałamiającego
materiału, grali jak nikt inny - pewnie, głośno i z ogromnym uczuciem.
Album pierwotnie został zmieszany
z błotem przez wielu krytyków, ale z
biegiem lat został doceniony jako kluczowy dla ewolucji muzyki rockowej.
Równie rozpoznawalna i ikoniczna,

co warstwa muzyczna, stała się okładka albumu. Robi wrażenie już przy
pierwszym kontakcie. Czarno-biały
obraz przedstawia katastrofę sterowca Hindenburg, która wydarzyła się 6
maja 1937 roku w New Jersey. Statek
skonstruowany przez wspominanego
już Ferdinanda Grafa von Zeppelina,
uległ gigantycznej eksplozji podczas
próby dokowania po powrocie z lotu
transatlantyckiego. W wyniku katastrofy zginęło 36 ludzi. To był dramatyczny incydent, dramatyczny album,
dramatyczne przesłanie – podsumował Jimmy Page w wywiadzie dla
„Time Magazine” w 2016 roku.
Trudno uwierzyć, że dzieło, które dziś jest uważane za klasykę rocka,
50 lat temu przez wielu zostało odrzucone przez swoją postępowość. Z
perspektywy czasu trudno nie nazwać
Jimmy’ego Page’a inaczej niż wizjonerem, który z imponującą wytrwałością i konsekwencją zrealizował
swoją wizję nowoczesnego zespołu
rockowego. Okazało się, że w rocku
tkwi ogromny potencjał o charakterze
rozrywkowym i że muzyką tą można
porwać nie tylko pasjonatów, ale i całe
masy. Krążek ten, wyznaczył nowe
trendy i położył podwaliny pod wiele
współczesnych odmian rocka. Możemy mieć pewność, że „Led Zeppelin”
nigdy nie zniknie z zestawień albumów wszech czasów.
MAJA FAŁAT
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Nie tylko wódka i pierogi
W sobotni wieczór sala konferencyjna przy Gower Street wypełnia
się po brzegi gośćmi w eleganckich,
formalnych strojach. Wszyscy prędko zajmują miejsca, zachowując przy
tym najwyższe maniery, jak przystało
na angielskich studentów i studentki.
Za moment rozpocznie się ostatni z
przewidzianych na ten dzień paneli
dyskusyjnych, poświęcony tematowi budowania wizerunku Polski na
arenie międzynarodowej. W dyskusji uczestniczy, między innymi
Chris Niedenthal, który ze swojego
miejsca na środku sceny fotografuje
widownię. Widać, że problematyka
wykładu jest bliska młodej widowni,
która aż kipi od chęci zadawania pytań i przedstawiania własnych sugestii na temat strategii, jakie powinien
przyjąć nasz kraj. Czasu nie wystarcza na wysłuchanie wszystkich – na
szczęście pojawi się jeszcze ku temu
okazja, ponieważ dzień zostanie
zwieńczony balem w Ognisku Polskim - historycznej siedzibie polskiej
emigracji.
Zadziwiające, że konferencja,
podczas której przez dwa dni wykłada wielu znakomitych gości z Polski i
zagranicy i która przyciąga młodych
Polaków przyjeżdżających specjalnie
na te okazję z całej Europy, jest w całości zorganizowana przez Towarzystwo Polskich Studentów na uczelni
UCL. Ale nie jest to bynajmniej
jedyna taka inicjatywa na terenie
Wielkiej Brytanii. Swoje konferencje
szykują inne polskie stowarzyszenia
studenckie ze słynnych brytyjskich
uczelni, takich jak Oxford, a także
London School of Economics. Z
przewodniczącym LSE Polish Business Society, Janem Zawadowskim,
prywatnie moim przyjacielem z warszawskiego liceum 2SLO, udało mi
się przeprowadzić krótki wywiad w
angielskim stylu, to znaczy w pubie
przy piwie w przerwie między panelami dyskusyjnymi. Janek jest
odpowiedzialny za Polskie Forum

Ekonomiczne, które odbędzie się w
Londynie 9 marca.
Antoni Kostrzewa: Forum organizowane
przez twoje stowarzyszenie w poprzednich latach odwiedzali znamienici goście
- Sebastian Kulczyk, Mateusz Morawiecki,
prezesi banków, ambasadorowie. W jaki
sposób udaje się wam z takimi sukcesami
przekonywać ich do przyjazdu?
Jan Zawadowski: Udało nam się
stworzyć wydarzenie o takiej randze,
że zazwyczaj z chęcią zgadzają się
na propozycję uczestnictwa. Wystosowanie zaproszenia zawsze jednak
poprzedza wiele tygodni sondowania
i wymiany formalnych maili między
asystentami. Bywa też tak, że dochodzimy do pewnych kompromisów,
na przykład w zeszłym roku zamiast
ministra spraw zagranicznych odwiedził nas wiceminister.
AK: Wciąż jest to olbrzymi sukces. Jak uważasz, dlaczego goście aż tak polubili wasze
forum?
JZ: Bo wiedzą, że czekają na nich
tu młodzi, ambitni Polacy, którzy
marzą o zobaczeniu na żywo ludzi, o
których na co dzień mogą przeczytać tylko w gazetach. Sam zobacz, ile
razy mijałeś na ulicy oddział banku
ING albo PKO? W każdym z tych
miejsc jest dyrektor, który z kolei ma
swojego dyrektora, i tak dalej, aż do
samego CEO, którego to właśnie
przyszli ekonomiści mają na naszym
forum okazję poznać.
AK: Jak na wasze przedsięwzięcia reagują
studenci z innych krajów?
JZ: W zeszłym roku, kiedy tylko napomknąłem o polskim forum
moim znajomym, nie wzbudziło to
w nich aż takiego zainteresowania.
Na LSE (London School of Economics) jest dużo podobnych inicjatyw,
zrzeszających różne narodowości.
Jednak kiedy zacząłem mówić im o
wysokości budżetu, jaki udało nam
się uzyskać dzięki najróżniejszym

sponsorom, nie chcieli mi uwierzyć.
Byli wręcz przekonani, że pomyliłem
się o kilka zer! Nasze stowarzyszenie
jest co prawda malutkie, liczy zaledwie około pięćdziesiąt osób, ale
forum, które organizujemy to jedno
z największych wydarzeń na całym
uniwersytecie.
AK: A rodacy w kraju równie entuzjastycznie podchodzą do waszych sukcesów?
JZ: Mam wrażenie, że ci, którzy
o nas słyszeli, wiedzą jak dobra jest
to inicjatywa. Na przykład, co roku
przylatuje do nas wielu studentów ze
Szkoły Głównej Handlowej.
AK: Czy jako stowarzyszenie podejmujecie
się także innych przedsięwzięć?
JZ: Przede wszystkim, zorganizowanie forum to w praktyce pół
roku ciężkich przygotowań. Jesteśmy
przecież demokratycznym stowarzyszeniem, a nie firmą, więc nie możemy zaoferować żadenego finansowego
wynagrodzenia za włożony wysiłek.
Stąd pojawił się pomysł, aby stworzyć stypendium, którego wysokość
będzie zależała od zebranej przez nas
nadwyżki budżetowej i które będzie
przyznawane najlepszym polskim studentom LSE. Istnieje nieprawdziwy
stereotyp, że do Anglii przyjeżdżają
tylko zamożni studenci. Tymczasem
wielu naszych kolegów i koleżanek
musi polegać na grantach i gościnności burs. Nie jest to fair, że poza pracą
i studiami muszą martwić się także o
zapewnienie tu sobie możliwości egzystencji. Dlatego, skoro mamy taką
możliwość, będziemy próbowali ich
wesprzeć. Przecież od tego jesteśmy,
chcemy pomagać naszym rodakom.
AK: Organizowana przez ciebie konferencja
będzie ósmą w historii stowarzyszenia. Jak
myślisz, dlaczego polscy studenci podjęli
się tego właśnie teraz? Wreszcie do tego
dorośliśmy, czy jest jakiś inny powód?
JZ: Wydaje mi się, że nasza inicjatywa zaistniała dopiero teraz z paru

powodów. Po pierwsze, Polacy cały
czas emigrują na Wyspy - na pewno sam się już o tym przekonałeś, że
jest nas tu pełno. Po drugie, mieliśmy
większe ambicje niż inne stowarzyszenia narodowe. Gdybyśmy podążali ich
śladami, pewnie spotykalibyśmy się
po prostu na pierogi i wódkę. Na nas
jednak zadziałała stymulacja z kraju.
W Polsce intensywnie rozwija się gospodarka, otwierają się oddziały międzynarodowych korporacji. Naturalnie
więc, chcieliśmy aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju Polski.
AK: Twoje studia w dużej mierze opierają
się na nauce matematyki. Czy mógłbyś
więc teraz przedstawić forum „w liczbach”?

JZ: Nasza grupa organizatorska
to w sumie 38 osób. W zeszłym roku
mieliśmy około siedmiuset gości i ponad dwudziestu przemawiających, a w
tym roku spodziewamy się ich jeszcze
więcej. Bilety wyprzedają się szybko!
AK: Przypuszczam, że na nasz wywiad
może trafić jakiś młody, ambitny żoliborzanin lub żoliborzanka, którzy zapragną
podążać waszymi śladami. Masz im coś do
przekazania?
JK: Oczywiście! Jeśli ktokolwiek
byłby chętny do studiowania na LSE,
niech się nie krępuje i zgłasza do nas.
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
żeby pomóc!
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Wspomnienie mokotowskiej krokwi
Warszawa, jako jedna z nielicznych europejskich metropolii może pochwalić się stokiem narciarskim wewnątrz
miasta. Kilkadziesiąt lat temu fascynacja sportami zimowymi poszła jeszcze o krok dalej. Przez ponad 60 lat nad
uliczkami Starego Mokotowa górowała sylwetka skoczni narciarskiej.
Z perspektywy współczesnych kibi-

nie trenujących zawodników. W 1959

Miast. Tutejszy oficjalny rekord to 40,5

gu „warszawskiej krokwi” pod koniec

służyła do lat 70., jednak cieszyła się

dwustumetrowych lotów warszawski

prawda konkurs z udziałem polskiej ka-

był Antoni Łysiak. Nieoficjalnie mówi

kilkukrotnie pojawiały się pomysły

młodsza siostra z Czernowieckiej i

ców, przyzwyczajonych do grubo ponad

obiekt nadawał się, co najwyżej dla naj-

młodszych adeptów skoków. Niegdyś jej
rozmiary nie różniły się aż tak wyraźnie
od poważnych skoczni, jednak nadal nie

pozwalały na organizację istotnych zawodów. Warszawski obiekt gościł głów-

roku (zaraz po otwarciu) odbył się tu, co
dry narodowej, jednak zawody takiego

kalibru mokotowska skocznia gościła

bardzo rzadko. Skoki na światowym

metra, a autorem tak dalekiego skoku
się jednak, że na treningach oddawano
znacznie lepsze próby. Prawdziwym

rekordzistą „Skarpy”, bo tak brzmia-

poziomie blisko były jeszcze tylko raz,

ła nazwa obiektu, jest podobno Janusz

pesztem organizowała Turniej Trzech

48 metrów.

gdy Warszawa, wraz z Pragą i Buda-

Duda, który poszybował tu kiedyś na
Autorem projektu budowli był

lat 80. W ciągu następnych 20 lat

na renowację konstrukcji, jednak we

wszystkich przypadkach kończyło się

na planach. Z czasem stan techniczny

kać reaktywacja skoków narciarskich

Sylwetka rozbiegu mokotowskiej

skocznię kojarzy wielu warszawiaków.

a budowa zajęła cztery lata. Obiekt z

ulicy Czernowieckiej przetrwał prze-

szło 60 lat, choć przez dużą część

tego czasu nie nadawał się do użytku.
Ostatni skoczkowie odbili się z pro-

Mimo sukcesów Kamila Stocha i

wano jej rozbiórkę.

pogorszeniu i w 2011 roku sfinalizo-

okazji zbliżającego się V Światowego

Łopaty poszły w ruch w roku 1955,

dziej szczegółowe informacje.

spółki, nic nie wskazuje na to, aby w

„Skarpy” została zrównana z ziemią

Festiwalu Młodzieży i Studentów.

dziś ciężko znaleźć na jej temat bar-

skoczni zaczął ulegać stopniowemu

Jeremi Stachurski, a pomysł wybudowania skoczni narodził się przy

znacznie mniejszą popularnością niż

całkiem niedawno, dzięki czemu

Mało który z nich zdaje sobie jednak

sprawę, że nie był to pierwszy tego
typu obiekt w stolicy. Najstarsza war-

szawska skocznia znajdowała się w
parku na Agrykoli, a najlepsi zawod-

nicy byli w stanie osiągać na niej odległości rzędu 25 metrów. Skoczkom

najbliższej przyszłości miała nas czew stolicy. Większość zarejestrowa-

nych obecnie skoczków pochodzi
z południa kraju i to tam powstają

związane z tym sportem inwestycje.
Jakiś czas temu media informowały

za to o możliwości organizacji zawodów Pucharu Świata na Stadionie

Narodowym, ale ostatecznie zrezygnowano z tych planów.

KAROL GÓRSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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ŻOLIBORZ 1945 – 1947.
HISTORIA PEWNEJ MIŁOŚCI
Halina Kochańska, Irena Kochańska, Jerzy Zaborowski, Janek Zaborowski, Irena Wrzesińska, Benon Janczewski
Alicja Marcówna, to autentyczne nazwiska i imiona grupy szkolnych i podwórkowych przyjaciół z centrum Żoliborza.
Urodzili się w latach 20. ubiegłego wieku.
Ich rodzice należeli do pierwszego
pokolenia, które osiedliło się w nowej,
w szybkim tempie budowanej żoliborskiej dzielnicy. Przyjrzyjmy się temu
pokoleniu:
PIERWSI ŻOLIBORZANIE
Ojciec Haliny, Czesław Kochański urodził się 23 lutego 1900 r. w Rypinie (zabór rosyjski), tam ukończył 6
klas gimnazjum i zaraz po tym zaciągnął się do wojska. Został skierowany
na front wołyński. Odrodzone w 1918
r. państwo polskie toczyło zmagania z
Rosją bolszewicką o granice.
Czesław zachorował na tyfus, został skierowany do szpitala w Warszawie, a po wyzdrowieniu przeniesiono
go do Wojskowego Centralnego Urzędu Gospodarczego. Jednocześnie jako
eksternista ukończył Gimnazjum im.
M. Reja w Warszawie. Po zwolnieniu
z wojska został urzędnikiem w Banku
Handlowym i pracował tam do wybuchu powstania warszawskiego.
W 1924 r. ożenił się z Genowefą
(nazwisko rodowe jest nam nieznane),
pochodzącą z Kielc i z tego związku
urodziły się dwie córki. Pierwsza, Halina 24 stycznia 1926 r. bohaterka tego
reportażu oraz młodsza, Irena.
Rodzina zamieszkała przy ul. Mickiewicza 27. W chwili wybuchu wojny
Halina miała 13 lat. Zachował się z
1941 r. jej pięknie prowadzony zeszyt
do fizyki „kursu przygotowawczego
Ib”. Domyślamy się, iż była to na Żoliborzu oficjalna forma kształcenia na
poziomie szkoły średniej w warunkach
okupacji.
30 września 1944 r., po upadku
powstania warszawskiego ludność Żo-

liborza została wywieziona. Czesław
Kochański trafił do obozu koncentracyjnego w Hamburgu-Neuengamme.
Jego żona i córki (Halina i Irena) do
obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
Halina Wspomina:
Potraktowano nas z miejsca jak
największych przestępców, ograbiono
z wszystkiego, co mieliśmy ze sobą, a
przecież brało się rzeczy najcenniejsze
i najlepsze. Nie oszczędzono nawet
(…) obrączki czy pierścionka. Zabrali
nam wszystko w zamian dając pasiaste
sukienki więźnia.
Potem wywieziono nas do Neubrandenburga gdzie pozostałyśmy do
końca. Co przeżyłyśmy przez ten cały
czas (…) głód , brud, zimno i choroby, nie kwapię się nawet naszkicować.
Żadne chyba pióro nie zdoła tego opisać. To trzeba przeżyć, żeby zrozumieć.
Pracując ciężko, wiecznie bita i potrącana przez te niemieckie (nieczyt.)
tęskniło się do wolności, marzyło o
własnym domu, o rodzinie, o Polsce.
Siostry Kochańskie zostały oddzielone od rodziców. Do Neubrandenburga trafiła też Irena Wrzesińska,
ich żoliborska koleżanka. W obozie
znaleźli się też bliscy kuzyni Haliny, bracia Jurek i Janek Zaborowscy.
Wywieziono cały Żoliborz. Dzielnica
pozostała pusta i zrujnowana. Świadek
opisał to tak:
„Straszliwie zniszczone popalone
i porujnowane domy i ulice zostały
na przeciąg prawie czterech miesięcy
wyludnione, a gospodarowały w nich
jedynie patrole i oddziały wroga oraz
szabrownicy niszcząc dalej i rabując co
się dało” [WSM 1945 s. 11].

1945: ODNAJDUJEMY SIĘ PO WOJENNYCH
PRZEJŚCIACH
Tak możemy zatytułować pierwszy 1945 rok powojennej egzystencji.
W lutym 1945 r. na Żoliborzu pojawili się pierwsi ludzie, ale dla wywiezionych żoliborzan obozowa gehenna
trwała, wraz z wojną, nadal.
Halina jak wszyscy powierzyła
swój los Panu Bogu.
Z zaciśniętymi zębami patrzyło
się na niemieckie zbrodnie i modliło
do Boga o wytrzymanie i cierpliwość
i Pan Bóg nas wysłuchał, bo żyjemy
wszyscy. Mamusia, Tatuś, którzy dopiero tydzień po nas przyjechali do
Warszawy.
Niemcy uciekając w popłochu
przed Rosjanami zostawiali całe swoje
majątki, które w odwet Rosjanie dawali nam. Po trzech tygodniach podróży
pełnej rozmaitych przygód, miłych i
okropnych chwil 24 maja 1945 roku
przyjechałyśmy do Warszawy. Tatuś
przyszedł tydzień po nas.
Tatusiowi, Czesławowi Kochańskiemu podczas powrotu towarzyszył
niemiecki dokument Arbeitsdienstzeffel z datą 23 III 1945 r. teraz bardzo
przydatny dowód obozowej tożsamości. Gdy wrócił jego żona i córki już
były na miejscu. Halina:
Nasze mieszkanie (Mickiewicza
27/153) jest całkowicie rozgrabione
przez naszych sąsiadów. (Fragment
zaznaczony autorka przekreśliła). Jest
troszkę zniszczone. Na razie mieszkamy u cioci na Pradze (ul.11 Listopada
54/10 u państwa Leonow). Praga jest
prawie cała. Potem przeniesiemy się na
Żoliborz, by znów dorabiać się od noża
i talerza.

Nastąpiło to szybko, bo już w lipcu rodzina zamieszkała na Żoliborzu.
Jej głowa,
ojciec 45-letni Czesław stara się
pracę. i 25 sierpnia (1945 r.) pisze
podanie o przyjęcie do pracy w ministerstwie skarbu do działu inspekcji,
podaje stosowne rekomendacje i powołuje się na referencje wymienionych
obywateli. Jan Kozieł, Władysław Stala
– dyrektorzy banku i Zygmunt Krajewski. Podaję nazwiska sądząc, iż to
nam pomoże, z pomocą czytelników,
odtworzyć szczegóły z życia rodziny i
może dzielnicy.
Ojciec został też przewodniczącym związku zawodowego.
Wkrótce do mieszkań popłynęła
woda, najpierw z jednego ujęcia dla
całej dzielnicy, potem głowy rodzin
podpisywały umowy na dostawę gazu
i tak powoli szło. Halina przeżywała
poobozową traumę i zapisuje: „Trzeba
zabrać się do pracy, bo nie mamy nic”
To były materialne podstawy nowego powojennego bytu. Ale te duchowe, kto wie, czy nie były jeszcze
ważniejsze. Trzeba się było po wojennej zawierusze odnaleźć.
Halina już posiadając stały adres szuka Alicji (Lucyna widziała ją z
Mietkiem w Krakowie) i w związku z
tym pisze do Kielc. Może tam znają jej
aktualny adres. Przez Alę chce poznać
losy i adresy pozostałych przyjaciół, bo
nie wszyscy żoliborzanie wrócili do
Warszawy.
Pomiędzy ocalałymi z obozów
koncentracyjnych zaczynają krążyć listy, skąd dowiadujemy się szczegółów
powojennego życia wielu żoliborzan.
15 lipca 1945 r. wreszcie odzywa

się Alicja, uniknęła obozu, przepędzając zły czas razem z rodzicami w Miechowie, ale już jej żoliborscy krewni
nie. Ciotkę wywieziono z Warszawy
do obozu w Austrii, a ojca do Dachau.
Oboje jeszcze nie wrócili, czekają na
transport do Polski.
Rodzice Ali chwilowo zamieszkali
w Łodzi, ale, jak pisze córka, będą „musieli przeprowadzić się do Warszawy”
gdzieś we wrześniu (1945), jak tylko
pozwolą na to warunki mieszkaniowe.
Ona sama tak o sobie pisała:
„Kochana Halinko” (…) List Twój
pisany tak dawno dopiero teraz dotarł
do moich rąk i to bez koperty i mocno
podniszczony. Były chwile, że wątpiłam w Wasz szczęśliwy powrót do kraju. (…) Mnie los oszczędził tej strasznej męki jaką Ty przeszłaś, siedziałam
na wsi. Z naszej rodziny wszyscy wyszliśmy cało z tej okropnej wojny”.
Tatuś Mietka przeżył Dachau.
Heniek ożenił się 30 czerwca z Jadzią.
Mila ma córeczkę która już zaczyna
mówić. Ala pisze dalej:: „W chwilach złych szukamy pociechy i otuchy
w ukochanym człowieku”. Znalazła
szczęście, wyszła za mąż i spodziewała
się lada chwila urodzić dziecko, będzie
szczęśliwa mamą, a wraz z Mietkiem
są szczęśliwy małżeństwem. I to było
najważniejsze przesłanie w życiu tuż
po wojnie.
Te ostatnie słowa poruszyły bardzo Halinę. Jej przyjaciółka i inni już
żyją w małżeńskim szczęściu, a ona?
Dopiero czeka na szczęście i marzy...
A inni z przyjaciół? Jurek Zaborowski, Janek Zaborowski, Irena
Wrzesińska, po tym, co zobaczyli na
Żoliborzu nie zdecydowali się do osie-
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dlenia się tutaj na stałe. Ogrom zniszczeń, te ruiny… stanowczo zniechęcają.
W sierpniu Halina dostała datowany na 22 VIII 1945 list z Bydgoszczy od Ireny Wrzesińskiej zamieszkałej
przy ul. 23 stycznia 24/3. Koleżanka,
przedwojenna mieszkanka Żoliborza
pisze:
Z listu Twego wynika, że bawisz
się na całego. Masz rację, korzystaj
z życia dopóki możesz. Ja na Twoim
miejscu tak samo bym robiła, tylko
niestety nie mam możliwości tutaj. Za
to postanowiłam sobie, że jak pojadę
do Warszawy to sobie podwójnie odbiję.
Każde miasto jest fajne wtedy ,jeżeli się ma fajne towarzystwo, z którym
można się zabawić na 102. A tu niestety nikogo możliwego nie ma, mężczyźni okropni (…) a o kobietach to
nie ma co mówić, wstrętne, nie to co
w Warszawie. Jak ci ludzie zaczną tutaj
mówić to szału dostać można „byliśta,
będzieta: i to stałe ich powiedzenie ’’no
nie”, to człowieka może dobić.
Możemy sobie wyobrazić, że po
ucieczce niemieckiego żywiołu Bydgoszcz zalała fala przybyszów z prowincji przynosząca swój język i obyczaje,
Listy to najbardziej szczere dokumenty, bo są pisane tylko do jednej
zaufanej osoby, dlatego przykładamy
do nich tak dużą wagę.Czytamy dalej:
Ja, lubiąca ruch, życie, towarzystwo i w ogóle (…) Muszę tutaj niestety wytrzymać. Z zamiłowaniem
uczę się angielskiego, aby móc z tego
piekła jak najprędzej się wydostać. Tak,
do Anglii albo Ameryki. Nie byłoby mi
tam na pewno źle.
Z dalszej części listu dowiadujemy się, iż Irena była współwięźniarką
Haliny w oflagu i żałuje, że wróciła do
kraju. Tam poznały Charliego, Bedddiego.
Czyż nie był cudowny ten Terry ze
stanu Teksas.
Jak wynika z analizy listu byli to
jeńcy amerykańscy z położonego w
Neubrandenburgu stalagu.
Tak to było zniknęło i już się nie
wróci (…). Hala czy ty nie znasz takiego Zbyszka Szczepańskiego, który
mieszkał w Feniksie na placu Wilsona,
abyś poszła na Krasińskiego 2, albo 4, a
może nawet i 6, i dowiedział się gdzie
mieszka Janusz Trzaska (…). Naszego
„doktorka” też nie mogę odżałować.
Może się jeszcze z nim zobaczymy.
Dwudziestoletnia Irena nawiązała na Żoliborzu głębsze przyjaźnie,

a może nawet miłości, które zostały
brutalnie przerwane, podobnie jak te z
Niemiec. Rzucona do Bydgoszczy nie
może się odnaleźć. Pozostała tęsknota,
żal.
To nie byli wszyscy korespondenci, Do Haliny „Kochany Robaczku”.
napisał: Janek Zaborowski, bliski
krewny państwa Kochańskich. Z listu
dowiadujemy się, że z obozu do kraju
wrócił dzień przed swym ciotecznym
bratem Jędrkiem Choińskim przebywającym w ostatnich miesiącach wojny w Oświęcimiu. Janek wrócił chory,
może z Austrii, bo leżał trzy tygodnie
w szpitalu w Budapeszcie, a potem
spędził pięć tygodni w szpitalu w
Krakowie. Następnie szukał swojego
miejsca. „W Kielcach się odżywiłem”
potem pojechał do ciotki Lody meszkającej w Garbatce pod Radomiem.
Dlaczego omijał Warszawę? Bo stanowiła morze ruin, nie było tutaj ani
mieszkania, ani jedzenia, „a na początku listopada przyjechałem tu do
Gliwic studiować” A więc w Gliwicach już otwarto Politechnikę. „Tutaj
są jeszcze najlepsze warunki, dostaję
bezpłatne miejsce w domu akademickim i bezpłatną stołówkę”.
Zatem cała niemal paczka żoliborskich przyjaciół rozjechała się po
świecie. Tak naprawdę na swoje stare
śmieci wrócił co dziesiąty. Tym samym
z pejzażu Żoliborza znikła niemal cała
przedwojenna żoliborska inteligencja,
która tak ładnie się zapisała w dziejach
dzielnicy.
Ich miejsce zajęli przybysze, najwięcej z sąsiedniego Marymontu, ale
nie tylko, dowiadujemy się o tym z
innych przekazów. Przybysze przynieśli swoje surowe obyczaje. Pojawił się
margines społeczny, ale mit postępowej żoliborskiej inteligencji pozostał w
świadomości i opinii społecznej.
Wtedy karierę zrobiło słowo
„Zagęszczanie”. Oficer, nazwiskiem
Butrymowicz miał jeszcze z przedwojnia mieszkanie przy pl. Inwalidów
2/4/6. Po wojnie dokwaterowali do
tego mieszkania różne osoby pozbawione własnych domów. O takich dokwaterowanych mówiono dosiedleńcy.
Mieszkańcy Żoliborz zostali wymieszani.
ROK 1946: MIŁOŚĆ NA ŻOLIBORZU
Jeszcze jeden mocno spóźniony
list Halinka dostał, od chłopaka stąd.
Napisał go Jurek Zaborowski, brat
Janka. Też wrócił z wywózki. Był także w Garbatce u ciotki Lody. Po czym

przyjechał na Żoliborz, zatrzymał się
u Kochańskich przy Mickiewicza 27
i stwierdził, że w tej Warszawie nie
da się żyć. Wyjechał w poszukiwaniu
swojego miejsca. Jego cioteczna siostra Hania znalazła miejsce u sióstr
na Żoliborzu, Tam mieszka i się uczy,
jej ojciec z niewoli przyjechał z całą
masą bagaży. Jurek miał problem,
gdzie kontynuować zaczęte w Warszawie studia weterynaryjne. Wrocław mu odradzano, więc pojechał do
Lublina na próbę, nie podobało mu
się tam, pojechał do Łodzi, tam też
nie. W końcu jednak osiadł w Wrocławiu. Aby żyć sprzedał za 30 000 zł
motocykl. Pomaga też chorowitemu
Jankowi z Gliwic „widziałem jego
Rentgena i sam go badałem”.
Mieszka teraz w akademiku, tak
nazywa trzypokojowe mieszkanie do
spółki z kolegą. przy ul. Kotsisa 8/81.
Do niedawna było ich trzech, ale odkąd UB wyprowadziło kolegę, martwi się, że w to miejsce zaraz kogoś
dokwaterują. „Wrocław nie jest tak
zniszczony jak Warszawa”, napisał.
Pytał o Benka Janczewskiego „czy
mu kolki już odeszły, czy brał na przeczyszczenie?”
Pytanie o Benka Janczewskiego
nie jest bezzasadne. To oficjalny narzeczony Haliny Kochańskiej, adresatki
listu.
Pora teraz odpowiedzieć na pytanie, co tuż po wojnie robią żoliborscy 20-latkowie? Nasza główna
bohaterka Halina Kochańska ma
lat 19. Od razu dodajmy iż te 19 lat
w warunkach wojny i okupacji to
już wiek dojrzały. Dorastało to pokolenie w przyspieszonym tempie.
Halina kocha się na zabój w Benonie Janczewskim. Burzliwą historię
tej miłości odnajdujemy w zapiskach
czynionych w szarym zeszycie oraz
maleńkim kalendarzyku na 1946 r.
z osobistymi zapiskami zakochanej
dziewczyny.
Sięgamy do kalendarzyka, gdzie
czytamy suche zapiski:
1 Styczeń – B. [enek]. u nas
2 Styczeń – B. był
3 Styczeń - B. był
4 Styczeń – B. nie ma
5 Styczeń – B. nie ma
6 Styczeń – B. cały dzień u nas
10 Styczeń – Jestem chora. B myśli, że robię fochy
11 Styczeń – B. nie ma. Leżę
13 Styczeń – Byłyśmy u p. Szymanowskich. Był B.
Liczy się tylko ON.

17 Styczeń – zaczęłam pracować w Lidze
Morskiej
Tak jest, wedle dokumentów od
1 stycznia Halina pracuje jako biuralistka w Lidze Morskiej i dostaje
przedwojenną legitymację ze skreślonym dopiskiem I KOLONIALNEJ
w okręgu warszawskim. Pod tą nazwą
należy rozumieć po prostu Żeglugę
Śródlądową – po Wiśle. Trzy miesiące później otrzymuje angaż na urzędniczkę z pensją 2000 zł +świadczenia.
Należy jednocześnie do Związku Zawodowego Transportowców.
W przerwach w pracy zapisuje
w zeszycie –pamiętniku swoje myśli.
Cała jego treść jest poświęcona wyłącznie Benkowi. On w tym czasie pracuje
w rodzinnej firmie kooperującej z państwową, do dziś istniejącą pod tym samym adresem, spółką PERUN przy ul.
Grochowskiej 301.
Benek jeździ samochodem i wymienia butle acetylenowe. Zapotrzebowanie na gaz służący do spawania
jest ogromne. Stolica odbudowuje się
warszawskim tempem.
W trzeciej dekadzie stycznia w
uczuciach Benka pojawiają się rysy.
Halina jest przerażona.
20 I - B. nie ma, zdaje się że to już
koniec
21 I - jak zawsze B. nie ma.
24 I - Moje urodziny (20). Spotkałam B. co on sobie myśli!!
Mija kolejny tydzień i Halina jest
święcie przekonana, że to naprawdę
koniec tej miłości. Zapisuje w pamiętniku, że kochała, że nie żałuje i stara się
dojść kto z rodziny Benka stał za tym
wszystkim. Może siostra Benka, też
Halina. „Wiedziała o mnie wszystko,
dosłownie wszystko, nawet najbardziej
intymne sprawy” .
Halina nie rozumie co się stało,
gdzie popełniła błąd:
Moje uczucia dochodzące do zenitu zamieniały się w bałwochwalstwo,
ubóstwiałam go. Spojrzenie jego oczu,
stanowiło dla mnie największe szczęście.
Strona po stronie zapisane są
takim językiem. Nie należy tego rozumieć jako miłości toksycznej. Właśnie minęła wojna, dały o sobie znać
przeżycia okupacji a zwłaszcza obozu.
Halina chce przeżyć szczęście dopóki
znów nie spadną na nią podobne doświadczenia. W powietrzu wisi zimna
wojna. Może znów przyjdą i wywiozą
– tym razem na Syberię?
Jeszcze tego samego dnia (1 lutego
1946 r.). Halina znów sięga po zeszyt

aby zanotować co się z nią dzieje dwie
godziny później, o czym myśli: Do biura przychodzi niejaki p. Roman Gołębiowski, kobieciarz, dowcipny. Zakochana jest w nim sekretarka związku.
Halina pisze, że w tym Gołębiowskim
łatwo się zakochać, bo „prawi takie
komplementy (…). Jak przychodzi nie
przepuści, żeby boś nie powiedzieć o
moich nogach itd., itd.” A sekretarkę
„z miejsca szlag trafia i nie dziwię się”.
Halina szybko dostrzega, że są na
świecie i inni mężczyźni, ale po przemyśleniach w domu następnego dnia
pisze:
A' propos Romana, nigdy mi w
głowie nie powstało, żeby go kokietować, czy coś w ty rodzaju.
Luty to karnawał. Halina poszła z
ojcem prezesem na zabawę związkową.
Zalałam się w pestkę. Ojcu było
trochę wstyd, że poszłam pierwszy
raz i z miejsca się wstawiłam. (…) ten
Wallas. Był zalany, za bardzo wyraźnie
się zalecał do mnie i to też zwracało
uwagę, tym bardziej że jego już znają
i wiedzą, że jest żonaty.
Zalecał się „za bardzo” i z tego też
powodu postanowiła nie chodzić tam
na zabawy. Na razie.
Trzy dni! później Halina powierza
swojemu zeszytowi kolejną tajemnicę.
Prezes Ligi p. kapitan jest w niej zakochany „zrobił na mnie wrażenie człowieka wybitnie inteligentnego, dobrze
wychowanego i umiejącego się znaleźć… Zaloty prezesa Halina przyjmuje z największa przyjemnością, imponuje jej iż w takim człowieku jak on
wzbudziła uczucie, Jest z tego dumna i
prawdę mówiąc nawet spodziewała się
tego tyle, że nie tak szybko. (…) Bogu
dzięki, że on jest żonaty, a gdybym się
w nim zakochała to ja siebie znam!!!!
Wykrzykniki oryginalne.
Przyszedł list z Bydgoszczy od
Irki:
Kochana Halinko „(…) wykorzystuję karnawał i bawię się na 102.
Obowiązkowo w każdą sobotę i niedzielę chodzimy po różnego rodzaju
„dancingach (…) bawimy się gdzie się
da i ile wlezie” Zresztą po obozie chcę
o wszystkim zapomnieć i szaleć”.
Halina jest pod wrażeniem tego
listu. Rozumie Irenę, przecież razem
były w tym samym obozie, a takie
wspólne przeżycia cementują przyjaźń.
Dlatego, gdy
9 lutego nieoczekiwanie pojawia
Dokończenie na str. 10
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ŻOLIBORZ 1945
– 1947. HISTORIA
PEWNEJ MIŁOŚCI
się Benek, zaskoczona Halina nie pieje
z radości. Benek to jest w końcu nudna
stabilizacja, podczas gdy tam w Bydgoszczy Irka szaleje na balach oficerskich.
Ale zgadza się z nim porozmawiać. Pojechali samochodem Benka
od niej z biura na plac Inwalidów,
tam w sklepie u Dalczewskiego kupili
wódkę i poszli do Benka porozmawiać. Teraz jednak Halina nie jest tak
zakochana, Pisze:
„Byłam całkiem jego. Teraz to
minęło”. Halina odzyskała panowanie
nad sobą, zwłaszcza że jej matka jest
też przeciwna temu związkowi.
Czym naraził się Benek? Nie
wiemy. U zakochanych relacje są
szczególnego rodzaju, liczy się każde
słówko, każdy gest, nieistotny na pozór drobiazg.
Dwa dni później Halina wraz z
ojcem i Benkiem bawią się na związkowym balu. Benek jej nie odstępuje.
Jest zakochany i to widać, a ona nie
do końca. Halina zauważa, iż uświetniające bal występy Kaczorowskiej
i Popławskiego i innych (aktorów?)
były bardzo dobre. Popławskiemu
była przedstawiona „skąd go ojciec
(patron balu) wytrzasnął?”
Po zabawie pojechali do Benka
samochodem, po drodze znów kupili
wódkę, odbyli zasadniczą rozmowę
„w otwarte karty”. „Wygarnęliśmy
sobie wszystko”. Siostra Benka to
„fałszywa bestia”, ona wszystkiemu
winna „świnia”. Rozmowę przerwali
znajomi, panna Krysia, kierowniczka
z żoliborskiego komisariatu jednocześnie dawna artystka teatralna, ładna ale zarozumiała i jej brat.
Teraz role się odwróciły. Halina
obiecała, że w swoim domu się wyśpi,
a po południu przyjdzie do Benka,
ale nie przyszła, więc on jak na skrzydłach poleciał do niej.
Dlaczego zrobiła Benkowi na
złość? Wszystko przez tego kapitana. „Coraz bardziej mi się podoba”
zapisała w zeszycie-pamiętniku. „Co
będzie dalej? Ja zaczynam podwójną
grę”.
A my czytelnicy cudzych listów
już wszystko rozumiemy, że Halina czuje się w swoim żywiole . Ma
dwóch adoratorów? Nieprawda, jest
i trzeci. Właśnie odpisał jej na list
Henryk Dołgolewski z Anglii. Nie
znają się bliżej, lecz to przecież nie
przeszkadza. Henryk pisze interesująco i proponuje flirt, na razie w formie
epistemologicznej, może przyszłość
coś zbuduje między nimi, prorokuje.
2 kwietnia Halina zapisuje w
zeszycie: „Boże jak ja dawno już nie
pisałam” – a przecież minęło zaledwie
półtora miesiąca. Okazuje się, ze Benek przestał być:

Alfą i omegą – bo poznałam ludzi
wyżej stojących od niego jeśli chodzi
o intelekt, mentalność, poziom kulturalny. Etyka, estetyka – to wszystko
co tak kocham.
Benek został umieszczony w
kwadracie dla rezerwowych zawodników, podczas gdy kapitan pociągał
Halinę coraz bardziej,. „Nigdy nie
przypuszczałam, że kiedykolwiek w
życiu spotkam takie dosłowne odbicie
mego ideału”.
Jest pewien problem. Kapitan jest
żonaty, ale „żony swojej nie kocha, od
dawna. Nie jest jej mężem, ale ubóstwia córeczkę…”
Halina znów straciła głowę, wierzy w każde słowo swojego adoratora i wyznaje do zeszytu: „A teraz ja!
Boże, jak ja się cudownie czuję będąc
z nim. Ja nie wiem co mi się stało, ja
nie mogę zupełnie pisać”.
Rzeczywiście pismo autorki się
rozchodzi jakby powstawało w pijanym widzie, jakby autorka miała
trudności z utrzymaniem pióra.
Sześć dni później Halina przeczytała swoje zwierzenia i zapisała, że
ta treść „nie wygląda to tak dosłownie
jak było, ale on mnie kocha. Kocha
tak jak zawsze marzyłam”.
Znów następuje w zapiskach półtoramiesięczna przerwa i kolejny wpis
przypada akurat na 1 czerwca. Halina
w domu rozmawia sama ze sobą i zapisuje tę rozmowę tak:
Słuchaj Halina. Nareszcie cię rozgryzłam (…) Nie zmieniłaś się ani na
jotę. (…) jesteś naiwna i głupią. (…)
za dużo przewrócili ci w głowie mężczyźni i taki zdanie „dawniej nie byłaś
nigdy zarozumiała”. Kiedyś ważna
była literatura, gramatyka łacińska, a
teraz „plaża, cukiernia” .
I jakiś Tadeusz. Nowa twarz?
O Ziemiach Odzyskanych krążą
legendy. O przeogromnym pozostawiony przez Niemców bogactwie,
o pięknych mieszkaniach pełnych
kryształowych zastaw, szafach wypełnionych garderobą, tylko przymierzać
i nosić,
Tymczasem w Warszawie żyje się
ciężko, kusi ten zachodni świat. Dość,
iż część rodziny Haliny nie wytrzymując trudów życia postanowiła pojechać do Szczecina. Dlaczego tam?
A bo to miasto było omijane, krążyły
opowieści, że jednak nie będzie włączone do Polski, że do Piły już się wyniosły władze wojewódzkie i dlatego
tam łatwiej.
Właśnie na ręce Haliny przyszedł
pierwszy, pisany 23 kwietnia [46] list
ze Szczecina a w nim opis jak się żyje,
jak tam jest. Pisała ciotka Zofia w
imieniu rodziny:
(…) Wystarałyśmy mieszkanie
po niemcach, dwa pokoje z kuchnią,
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umeblowanie ubogie ale jest na czym
spać i gotować w czym. Joasia stara się
o pracę już złożyła podanie do PKO
… ale …z posadami nie jest tak pięknie jak opowiadają ludzie, co lepsze
jest już zajęte, a wynagrodzenie małe
1500, 2000.
Miasto jest ładne, rozlegle, ulice
szerokie, zadrzewione, wszędzie szosy
i chodniki, autostrady, są parki i ogrody. Ludności nie jest za wiele. Przewalają się warszawiacy. Inteligencji
mało. Wszędzie słychać język polski
poprawny. Nie tak jak na Śląsku. Życie jest drogie, mięso wołowe 220 (zł),
słonina 460, kartofle 7, cukier 200.
Czy się utrzymamy w takich warunkach? (…) Szczecin ul. Żupańskiego 15 m. 6
Halina ma tak skołataną głowę,
iż te problemy do niej nie docierają.
Pisze w pamiętniku: „Chcę być jedyną, i mieć jedynego tą drugą nie będę
nigdy, choćbym się miała wyrzec największego szczęścia”. Wreszcie dowiadujemy się imienia kapitana – Józef. On szepcze jej do ucha to co ona
chciałaby usłyszeć ale Józek ma przecież żonę i „ona właściwie jest tą panią”. „Zawsze miałam dumę i ambicję
kobiety, może zbyt wybujałą”. Walczy
sama z sobą. Czego chce. Tego samego co ma jej koleżanka z dzieciństwa
Ala, autorka pierwszego listu:
Józef obiecał oczywiście, że z
żoną się rozwiedzie i pobierze z Haliną, ale tylko mówił. „Słowa to marny
fundament” zapisuje. „Jeśli tylko jego
córeczka wiąże go z domem … (to)
dlaczego jednego dnia w czasie świat
nie może przepędzić z nią a drugiego
ze mną. Mówi, że potrafi przeprowadzić wszystko wedle swojej woli. To
dlaczego tego nie robi?
Najważniejsza jest jednak reputacja Haliny. Ona chciałaby o tym
mówić wszystkim, on niby się z tym
zgadza ale sam nie mówi, ukrywa ten
związek. Pojawiają się wątpliwości.
W końcu Halina stwierdza iż kocha
Benka. Benek daje mi z siebie wszystko, stara się, żeby mi było dobrze.
„teraz kocham go. Gra na dwa fronty
zostaje zakończona z początkiem lata
1946 r.
A Józek?
Och Józek! Ja go bardzo lubię
(…) chcę dalej z nim pracować, bo
lubię pracę z nim.
To się na dłuższą metę staje niemożliwe. Halina w sierpniu jedzie do
Zakopanego skąd przysyła Benkowi
miłosny list.
Rok 1947: SPEŁNIENIE
Halina zmienia pracę i od 8 lutego 1947 r. pracuje jako urzędniczka w
biurze spółdzielni pracy GOSPODA
przy ul Karowej 20. 19 marca, akurat
w dzień imienin Józefa Halina wraca
do pisania pamiętnika, bo dzieją się
rzeczy ważne – ślub z Benkiem.
Mój zeszyt już zupełnie się zniszczył. Zaglądam do niego bardzo rzadko,. Tylko w chwilach ciężkich. Na
Wielkanoc jest mój ślub. Za dwa tygodnie. Nadeszła chwila, o której marzą
dziewczęta i wszystkie kobiety (…) jeśli
chodzi o sens małżeństwa, współżycie
fizyczne i psychiczne to między nami
istnieje ono już od dawna”
I nie tego się boi, ale przyszłości
„czy mu sobie poradzimy? Jak nam popłynie życie? Jaki los nas czeka? (…)
Mam teraz 21 lat. Jestem młoda”. Ha-

lina wspomina miniony świat okupacji
zły, brudny czas przypadł na jej młode
lata i się żegna ze swoim panieństwem.
Pewnie do matki będę mogła
przyjść zawsze ale to będzie miało inny
charakter, już nie dziewczyna przyjdzie
do matki ale kobieta do kobiety.
Wreszcie pisze o przyszłym mężu
„chcę aby był on moim Obrońcą przed
złym losem”. Halinę zapewne prześladują wspomnienia okupacyjne, a
zwłaszcza obozowe. Jednak już nie
wspomina o latach w Rawensbruck,
ani ona, ani żadna jej koleżanka, ani
żaden kolega. Po co, wszyscy wiedzą.
Piekło jest przecież wszystkim znane.
Ślub młodej pary obył się w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w poniedziałek 7 kwietnia o godz.
5.45 po południu.
Obrączki wykonała firma ARTYSTYCZNE WYROBY WŁ. Miecznika MIESZCZĄCA SIĘ PRZY
Marszałkowskiej 108.
Napłynęły telegramy od państwa
Turskich, Od Zofii i Edwarda Czerwińskich, listy z gratulacjami od p.
Kurzyńskich i jeszcze jeden z nieczytelnym nazwiskiem nadawców
Już po weselu napisał jego uczestnik, Jurek z Wrocławia. Ukończył
studia weterynaryjne Miał stamtąd,
czyli z zachodniego świata, towarzysza, jeszcze z Lubeki. Gość przyjechał
z dolarami.
A młoda para najpierw zamieszkała przy u. Cieszkowskiego 2 a potem
przy Sierpeckiej 6/24 u p. Judkiewicza.
Jeden z ostatnich dokumentów
pochodzi z 4 X 1947 r. Biblioteka
związkowa prosi o zwrot wypożyczonych książek.
Jest w papierach po Halinie jeszcze
coś bez daty, to maszynopis PIEŚNI O
OJCZYŹNIE. W trzeciej i ostatniej
zwrotce czytamy:
I pomieści wszystkich nasza chata.
Nie skąpimy nagród, ani barw
Alfabetem złotym w dziejach
świata
Błyszczy księga stalinowskich
praw
Wciska się nowa ideologia do młodych głów i serc.
Małżeństwu powodzi się dobrze.
10 stycznia 1948 r. Benek wpłaca 5000 zł na rzecz Domu Matki i
Dziecka na Bielanach przy ul Przybyszewskiego 13 i półtora roku potem
3 VI 1949 r. kupuje samochód Citroen od Spółdzielni Inwalidów. I to
są ostatnie dokumenty. A potem żyli
długo i szczęśliwie.
Halina zmarła prawdopodobnie
w 1997 lub 1998 r, zaś Benon nazywany niekiedy Benedyktem dożył
2015 r. I wtedy ich domowe archiwum, wraz z innymi pozostałościami
po dziadkach, zostało przez kolejne
pokolenie potraktowane odpowiednio – do chasioka.
Pamiętnik Haliny, listy, dokumenty i zdjęcia uratował żoliborski
śmieciarz (bohater odrębnej opowieści) i przekazał w moje ręce.
Jakie były dalsze losy Haliny Janczewskiej, która spędziła cale życie
na Żoliborzu? To pytanie kieruję do
Państwa, czytelników tej publikacji.
Jest to fragment przygotowywanej do druku książki obejmującej
wspomnienia autora od 1991 r.
KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Wyrok na „mafię Pużaka”
Z końcem ubiegłego roku
minęła 70 rocznica jednego z najgłośniejszych
procesów pokazowych lat
powojennych – „procesu
kierownictwa WRN”. Na
ławie oskarżonych zasiadła elita polskiej lewicy.
Sądzonym za rzekomy
zamach na Polskę Ludową przewodził Kazimierz
Pużak – weteran piłsudczykowskiej Organizacji
Bojowej PPS, więzień
carskiego
Szlisselburga i sowieckiej Łubianki,
główny autor ideowego
credo Polski Podziemnej, deklaracji O co walczy Naród Polski?. Ponury spektakl stanowił
kolejny krok na drodze
do komunistycznej hegemonii.
„Dywersja, terror i zdrada – bronią w walce przeciw Polsce Ludowej”
– grzmiało „Życie Warszawy”. „Proces
przywódców WRN ukazuje nieprzerwany łańcuch zbrodni” – wtórował
„Robotnik”, niegdyś współtworzony
przez część oskarżonych, w realiach
schyłku roku 1948 całkowicie dyspozycyjny wobec prosowieckiej Polskiej
Partii Robotniczej (PPR). Katalog
oszczerstw, którymi obrzucano czołowych działaczy lewicy Polskiego Państwa Podziemnego był długi. Znalazła
się wśród nich rzekoma współpraca
z Niemcami, „wspieranie elementów reakcyjno-faszystowskich”, czy
„szpiegostwo, suto opłacane imperialistycznymi dolarami, na rzecz państw
anglosaskich”.
Wuerenowcy – skrót pochodził od przyjętej przez główny nurt
Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)
konspiracyjnej nazwy „Wolność –
Równość – Niepodległość” (WRN)
– płacili za swoją postawę podczas
okupacji. Przez cały jej okres, głosząc nieodzowność radykalnych reform społecznych, konsekwentnie
odrzucali podporządkowanie Moskwie. Sowieckiej dominacji przeciwstawiali ideę opartej na zasadach
demokracji i braterstwa współpracy

wolnych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Niezmiennie wzywali do konsolidacji wszystkich sił
podziemia wokół legalnych władz.
To socjaliści, jako pierwsi spośród
trzech wielkich stronnictw, przekażą
swe oddziały bojowe Armii Krajowej
(AK). To jeden z nich, Franciszek
Białas, stanie na czele wyłonionego przez szereg organizacji współtworzących struktury podziemnego
państwa Społecznego Komitetu Antykomunistycznego.
„Zaznaczyć należy, że kierownictwo polityczne PPS, mimo że stoi
na stanowisku klasowym, wykazuje
najwięcej pojednawczości, a stosunkowo najmniej zacietrzewienia partyjnego” – stwierdzał w jednym ze
sprawozdań dowódca stołecznych
struktur AK. Z kolei oficjalny organ,
na wielu płaszczyznach fundamentalnie skonfliktowanego z WRN,
Stronnictwa Narodowego (SN), komentując postawę głównego ugrupowania polskiej lewicy wobec zabiegów
Moskwy pointował: „Ładny przykład
stanowczości dają nam dzisiaj socjaliści. Walczą z wrogiem bez pardonu
i bez rękawiczek. Trzeba mieć pełne
uznanie dla ich stosunku do walki z
komunizmem”.

Wuerenowcy – należy to zaznaczyć – zwalczali wpływy komunistyczne propagandowo, drogą społecznego uświadamiania i obnażania
hipokryzji PPR. Pomysły fizycznej
rozprawy z podziemiem promoskiewskim w obliczu zagrożenia niemieckiego odrzucali jako sprzeczne
z polskimi tradycjami, szkodliwe dla
dyplomatycznego położenia legalnych władz RP, a w obliczu sowieckiej przewagi – po prostu krótkowzroczne.

Między konspiracją
a legalizacją. „Mafia
Pużaka” wobec nowej
rzeczywistości

Wiosną 1945 r. socjaliści, podobnie jak inne stronnictwa Polski
Walczącej, stanęli przed dylematem – co dalej? Położenie utrudniał
brak Pużaka, aresztowanego przez
NKWD wraz z pozostałymi piętnastoma przywódcami podziemia. W
obliczu bezradności emigracyjnego
rządu wobec decyzji jałtańskich coraz
wyraźniej skłaniali się ku poglądowi,
że w zaistniałej sytuacji należy ratować co się da i w miarę możliwości

włączać w nurt życia publicznego
oraz odbudowę zrujnowanego kraju.
Drogą do tego miało być opanowanie koncesjonowanej, utworzonej z
inspiracji komunistów, tzw. lubelskiej PPS. Następnie zaś – stopniowe
uniezależnianie jej od PPR. Optymistyczne przesłanki dawał tu przykład
ludowców, którym, na fali entuzjazmu
związanego z powrotem Stanisława
Mikołajczyka, udawało się oddolnie
neutralizować komunistyczną dywersję i stopniowo odzyskiwać własną
partię.
Socjaliści krytycznie odnieśli się
natomiast do forsowanych zwłaszcza przez część obozu narodowego
haseł wzywających do walki zbrojnej. W tej, wobec rozwiązania AK
i postępującej erozji kierowniczych
struktur podziemia, nie widząc perspektyw, dostrzegali liczne zagrożenia. „W życiu Polski mnożą się
przejawy zdziczenia. Bratobójstwo
staje się zjawiskiem coraz częstszym. Różne grupy i grupki mordują się wzajemnie na mocy sądów
kapturowych. Zdarzyły się wypadki
nawet tak jaskrawe, że mordowani
byli chłopi korzystający z nowych
działek przydzielonych im z reformy
rolnej” – głosił oficjalny komunikat

Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS-WRN, wzywający do
wychodzenia z lasu, „powrotu do
normalnego życia i produktywnej
pracy ” tam, gdzie to możliwe. W tej
samej enuncjacji zastrzegano: „[…]
podkreślamy, że tylko w warunkach
politycznej swobody i tolerancji
znaleźć można i trzeba rozwiązanie tej sprawy”. Stanowisko to, co
socjaliści mocno akcentowali, podzielały Delegatura Rządu na Kraj
oraz Rada Jedności Narodowej. Na
zbliżone pozycje przechodzili w
tym czasie także przywódcy głównego nurtu konspiracji poakowskiej.
Równolegle szeregowym członkom
WRN zalecano przenikanie do
związków zawodowych, szkół, spółdzielni czy lokalnych milicji.
Jednak powtórzenie manewru
ludowców nie powiodło się. Władze koncesjonowanej PPS, nauczone
przykładem Mikołajczyka, nie zezwoliły na masowy akces wuerenowców, godząc się jedynie przyjmować
poszczególnych działaczy w trybie
indywidualnym. Fiaskiem zakończyła
się też, podjęta pod patronatem przewodniczącego przedwojennej Rady
Naczelnej PPS, Zygmunta Żuławskiego, próba zarejestrowania nieza-
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leżnej, nawiązującej do tradycji socjalizmu galicyjskiego Polskiej Partii
Socjalno-Demokratycznej.

„Na szlaku zdrady”

W tej sytuacji działacze skupieni
wokół nieoczekiwanie zwolnionego przez władze sowieckie po kilku
miesiącach Pużaka utworzyli Krajowy Ośrodek WRN – nieformalną
inicjatywę, w ramach której kilkunastoosobowe grono pracowało nad
stanowiskiem programowym niepodległościowego nurtu socjalizmu.
Z czasem, w porozumieniu z nim,
powstawać zaczęły lokalne komórki
nazywane Ośrodkami Peryferyjnymi.
Choć socjaliści zasadniczo unikali
przy tym kontaktów z podziemiem,
nie wyzbyli się ich całkowicie. Co ciekawe, to właśnie „prawa ręka Pużaka”
– Tadeusz Szturm de Sztrem legalizował przybyłego do kraju Witolda
Pileckiego, organizując dla niego fałszywe dokumenty.
W opracowanych z końcem
1945 r. Tezach ideologicznych politykę Bloku Lubelskiego wuerenowcy
określili mianem dyskredytującej hasła socjalizmu i demokracji, a także
zwiększającej społeczną popularność
postaw reakcyjnych. „Tylko polityka zdecydowanie wolnościowa i
rzeczywiście demokratyczna może
zjednoczyć masy narodu polskiego w
twórczej pracy nad odbudową i przebudową Rzeczypospolitej Polskiej” –
konstatowali. Drugim, obok dyskusji
ideowej, zasadniczym celem ośrodka
było informowanie o prześladowaniach politycznych i łamaniu swobód
obywatelskich w glajchszaltowanej
przez komunistów Polsce. W miarę możliwości próbowano wreszcie
wspierać działający jawnie PSL.
Wielu członków i zwolenników
nurtu – także tych pozostających w
kontakcie z Krajowym Ośrodkiem
WRN i jego lokalnymi odnogami –
decydowało się na akces do struktur
koncesjonowanych przez reżim. Ich
wpływ na linię partii dawał o sobie
znać zwłaszcza w tzw. dołach. „PPS
jedynie na szczytach organizacyjnych zajmuje przychylne stanowisko
wobec PPR. Nastawienie dołów jest
wrogie. Członkowie PPS są przeciw

połączeniu z PPR, przeciwstawiają
się sowietyzacji kraju i domagają się
Polski suwerennej” – relacjonował, w
sposób zbyt upraszczający niemniej
oddający charakterystyczną tendencję, jeden z przybyłych do Londynu
kurierów emigracyjnego rządu.
Zjawisko dostrzegali też bliscy
tradycji wuerenowskiej działacze powstałego na bazie AK Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” (WiN).
Z ewentualnym odbiciem partii socjalistycznej wiązali oni poważne
nadzieje. „My wiemy, że PPS to nie
koniunkturalne i narzucone przez
PPR kierownictwo, lecz twarde, zahartowane w walce o byt rzesze polskich robotników. Świadomość swych
celów wyklucza współpracę PPS z
komunistami. […] Świat cały stanął
do walki o socjalizm, przeprowadzenie wszędzie reform społecznych.
Potrzebę ich uznajemy i my, Polacy.
W tej właśnie odbudowie państwowości polskiej w duchu polepszenia
bytu pracującego obywatela PPS niewątpliwie zapisze nową, piękną kartę
[…], kierując się starym właśnie, a
nie komunistycznym programem” –
wołała krakowska „Niepodległość”.
Ppłk Łukasz Ciepliński – niebawem
mający stanąć na czele ostatniego zarządu organizacji – zredagował nawet
imitującą materiał wewnątrzpartyjny
broszurę Do towarzyszów z PPS!. W
uznanej przez bezpiekę za szczególnie
groźną enuncjacji obnażał zaborcze
intencje „bratniej partii robotniczej”
i dyspozycyjność nowego kierownictwa ruchu socjalistycznego wobec
sowieckich mocodawców. Argumentację ułatwiał Cieplińskiemu fakt, że
na stopie legalnej sam pozostawał
członkiem koncesjonowanej PPS.

Rozprawa (z) WRN

Generalne uderzenie nastąpiło
wiosną 1947 r. Po zmarginalizowaniu,
metodą represji i fałszerstw wyborczych, PSL-u i rozbiciu kluczowych
ośrodków podziemia, priorytetem dla
komunistów stała się neutralizacja ruchu socjalistycznego. Choć w kierownictwie oficjalnej PPS dominowały
nazwiska „sprawdzone”, sytuacja nie
była tak oczywista. Partia zrzeszała
ponad pół miliona ludzi, nierzadko,

zwłaszcza na dolnych szczeblach, krytycznych wobec wzorców sowieckich i
zdecydowanych bronić pepeesowskiej
niezależności. Jawna rozprawa z symbolizującym niezgodę na hegemonię
komunistów środowiskiem miała złamać ducha oporu i otworzyć drogę do
zapowiadanego „zjednoczenia partii
robotniczych”, faktycznie oznaczającego eliminację PPS.
Proces, po trwającym grubo ponad rok śledztwie, ruszył z początkiem
listopada 1948 r. Na ławie oskarżonych, obok wieloletniego sekretarza
generalnego PPS Kazimierza Pużaka,
zasiedli: Tadeusz Szturm de Sztrem –
faktyczny organizator prac Krajowego
Ośrodka WRN, w czasie wojny szef
propagandy Rady Jedności Narodowej
i łącznik PPS z Szarymi Szeregami;
Ludwik Cohn – weteran Września
i przedwojenny lider pepeesowskiej
organizacji młodzieżowej; Józef Dzięgielewski – jeden z dowódców Milicji PPS, obrońca warszawy w 1939
r. i powstaniec, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych; Feliks
Misiorowski – skarbnik Krajowego
Ośrodka WRN i działacz Delegatury
Rządu pod okupacją niemiecką oraz
Wiktor Krawczyk – jeden z organizatorów tzw. Ośrodków Peryferyjnych
WRN. Dwoje z aresztowanych, Antoni Zdanowski i Janina Pajdak nie
dożyło procesu. Pierwszy, przedwojenny przywódca Klasowych Związków Zawodowych, niemal w stanie
agonalnym przekazany rodzinie po
wielu tygodniach śledztwa, zmarł nie
odzyskując przytomności. Druga, żona
więzionego w Moskwie pepeesowca,
zastępcy delegata rządu na kraj Antoniego Pajdaka, zginęła już w kilkanaście godzin po aresztowaniu. Według
oficjalnego komunikatu popełniła samobójstwo wyskakując z okna.
Celem wyreżyserowanego przez
śledczych i pepeerowskich propagandystów spektaklu była kompromitacja
tradycji WRN i samej postaci Pużaka.
Środkiem – złamanie jego towarzyszy
i zmuszenie ich do obciążenia „czołowego zdrajcy klasy robotniczej”. Choć
realia tego typu procesów – poprzedzanych z reguły wielomiesięcznym
„urabianiem” oskarżonych – zwykle
odbiegały od dzisiejszych wyobrażeń
o niezłomności, zupełnemu załama-

niu uległ tylko jeden z oskarżonych.
Reszta kluczyła, niekiedy częściowo
przyznając się do rzekomych błędów
i win, niekiedy do konkretnych czynów. Zasadniczo jednak od Pużaka
nie odcięła się, a on sam pozostał nieugięty. Jeszcze przed rozpoczęciem
śledztwa, gdy naczelny stalinowski
śledczy, płk Józef Różański, osobiście
zaproponował mu możliwość przygotowania tez obrony, Pużak odmówił.
„Jestem pierwszy raz w takim reżimie,
gdzie oskarżonemu nie doręczono
aktu oskarżenia” – oznajmił, zastrzegając, że gdy był sądzony w Moskwie
dopełniono tego obowiązku. „Znajdujemy się w Polsce, gdzie obowiązują polskie przepisy prawne” – odparł
Różański, sugerując, że oskarżony
zapewne wolałby „reżim hitlerowski”.
Na sali rozpraw Pużak wymownie milczał, odmawiał odpowiedzi,
albo negował zasadność oskarżenia.
Dowodził, że w realiach demokracji
„sąd nie miałby tu nic do gadania”,
a problemy stanowiące motywy
przewodnie procesu byłyby osią
zwykłej dyskusji wewnątrzpartyjnej. U schyłku procesu, okazując
swoistą wyrozumiałość dla mniej
jednoznacznych postaw towarzyszy, oświadczył: „Jeśli chodzi o moją
osobę, to w tej chwili, kiedy stoję
nad grobem, byłoby naprawdę nie
do uwierzenia, gdybym zmienił
poglądy. Byłoby nie do uwierzenia,
że zmiana poglądów dokonała się
w sposób naturalny. Byłby to raczej
fenomen patologiczny”.
Zasadniczym celem komunistów
było upokorzenie i napiętnowanie
ludzi WRN, dlatego wyroki, jak na
realia ówczesnych procesów politycznych, nie były wysokie – wahały się od
5 do 12 lat. Dodatkowo „wspaniałomyślnie” skrócono je na mocy ustawy
o amnestii. Mimo to, dwóch z sześciu
oskarżonych kosztować miały życie.
Przeniesiony do jednego z najcięższych więzień, zakładu w Rawiczu,
Pużak zmarł w niejasnych okolicznościach wiosną 1950 r. Dzięgielewski
wprawdzie doczekał zakończenia wyroku, jednak na wolność wyszedł ze
śmiertelnie rozwiniętą gruźlicą.
Rozprawa z niepodległościowymi
tradycjami PPS nie ograniczyła się do
„procesu Pużaka i towarzyszy” – wu-

erenowcy zasiadali na ławach oskarżonych w głośnych procesach winowskich oraz szeregu spraw mniejszych,
pozbawionych rozgłosu. Gdy komunistyczna prasa obwieściła zwycięstwo nad „reakcyjną gangreną w
ruchu robotniczym”, w obronie przywódców WRN – nie bez udziału pepeesowców pozostałych na emigracji
– stanęły środowiska związane z Międzynarodówką Socjalistyczną. „Los
socjalistów w Europie Wschodniej
jest straszliwą nauką dla tych wszystkich, którzy wciąż jeszcze wierzą, że
socjalizm może mieć coś wspólnego
z komunizmem” – stwierdzał w przemówieniu radiowym sekretarz generalny angielskiej Labour Party, Morgan Philips. Możliwość wystąpienia
na falach BBC dostał także reprezentujący środowisko WRN Franciszek
Białas.
Stanowisko wobec dokonującego
się bezprawia zajął wreszcie emigracyjny rząd RP. W specjalnym apelu Do sumienia Świata – celowo, by nie pogarszać sytuacji oskarżonych, ogłoszonym
już po zapadnięciu wyroków – wołał:
„Skazani działacze to patrioci polscy,
którym wdzięczny naród pomniki kiedyś stawiać będzie. Dzisiaj »osądzili«
ich agenci obcego rządu, dzisiaj znieważa ich obca propaganda, wywodząca
zarzuty z tych czynów, które stanowią
słuszny tytuł do chwały”.

Epilog

Choć niespełna miesiąc po
ogłoszeniu wyroku komuniści dopięli swego – wchłonęli PPS, powołując Polską Zjednoczoną Partię
Robotniczą, ponury spektakl nie był
ostatnim rozdziałem dziejów WRN.
Po blisko trzech dekadach, we wrześniu 1976 r., w odpowiedzi na prześladowania robotników Radomia i
Ursusa zawiązany został Komitet
Obrony Robotników. Wśród czternastu sygnatariuszy jego dokumentu
założycielskiego, Apelu do społeczeństwa i władz PRL, figurowały
nazwiska Cohn i Pajdak. Podpisów
„wywodzących się” z dawnej PPS na
krótkiej liście było więcej.
BARTEK WÓJCIK KLUB JAGIELLOŃSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Zaczarowany świat
Maja Fałat: Kiedy patrzę na Pani obrazy,
mam kłopot. Wgląda na to, że nie mieszczą
się one ani w kanonie malarstwa współczesnego, ani tradycyjnego. Myślę o formie.
Skąd właściwie taki pomysł na malarstwo?
Aldona Klimczak: Dzieje się tak
pewnie dlatego, że nigdy nie czułam
się związana żadnym kanonem artystycznym. Forma mojego malarstwa sama się rodzi i nie jest ona bez
związku z treścią. Malarstwo jest bowiem dla mnie poetyckim językiem
mowy niewerbalnej. Szukając tego
języka pierwotnie błądziłam trochę
po omacku. Nigdy nie pociągał mnie
realizm. Malowałam kiedyś duże abstrakcyjne płótna – ale w tej konwencji
krępowało mnie ograniczenie przekazu treści, a walor dekoracyjny postrzegałam jako zbyt ubogi dla realizacji zamierzenia artystycznego. Swój
sposób wyrazu – niektórzy nazywają
go realizmem magicznym, albo metafizycznym – odnalazłam w trakcie
samego procesu twórczego. Nigdy nie
malowałam jednak „pod teorię”. Teoria to wyjaśnienie wtórne, wyjaśnienie
tego, co już wcześniej powstało.
MF: Świat Pani obrazów pełen jest zwierząt. Wszystkie one są jakby „przeinaczone”,
albo bardziej precyzyjnie mówiąc – wzbogacone. Żyrafa kwitnie, słoń pełen jest
wewnętrznego ognia, we wnętrzu nawiedzonej sowy widzimy siwego konia, węża i
anioła. Skąd one się tam biorą?
AK: Świat zwierząt jest mi od
dzieciństwa szczególnie bliski. Zawsze
żyłam wśród psów, kotów, ślimaków,
chomików. Ponad wszystkie jednak
zwierzęta poznałam i pokochałam konie. Czuję, że realna bliskość i wspólnota ducha między człowiekiem i
zwierzęciem jest rzeczywistym związkiem. Nikt – nawet sam Kartezjusz
– mnie nie przekona, że zwierzęta nie
mają indywidualnej duszy.
Właśnie za pomocą przedstawień
tych uduchowionych zwierząt, często
łatwiej jest mi wyrazić ludzkie emocje i stany ducha, niż poprzez proste
ludzkie portrety (choć i te czasem
maluję).
MF: Dlaczego Pani obrazy przepełnione są w
stopniu szczególnym kolorem. Czy kryje się
za tym jakieś zamierzenie twórcze, czy po
prostu „tak wyszło”. Czy kolor pełni w Pani
obrazach pełni jakąś szczególną rolę, czy jest
po prostu „ozdobą”, uzupełnieniem formy?
AK: Mój świat jest przepełniony
kolorem. Mam kolorowe sny, każde
słowo, litera i cyfra mają swój kolor.
Nie wyobrażam sobie życia w szarości. Dlatego maluję czystymi, kontrastowymi kolorami. Długo (czasem
jest do dziś) było to źle oceniane
przez kręgi artystyczne. Zarzucono
mi, że maluję „prosto z tuby”, (co nie
jest prawdą) tymczasem „kolory powinny być złamane, by osiągnąć głębię”. Nigdy mnie to nie przekonało.
Kolor powinien być nie tylko czysty,
ale i nasycony, położony grubą, często kilkakrotną warstwą. Płaszczyzny
koloru muszą być wzajemnie zharmonizowane tak, by równoważyły się na
całym płótnie.

Dodam też, że według mnie obraz powinien być duży. Aby właściwie
oddać treść, powinien oddziaływać
nie tylko kształtem, ale też kolorem,
harmonią i wielkością.
Dla tak rozumianego malarstwa
najlepszą techniką jest klasyczna
technika olejna.
MF: Jest Pani autorką autobiograficznej – w
szerokim tego słowa rozumieniu – książki
„Hippogyna”. Skąd ta dziwaczna nazwa,
kim jest tytułowa postać?
AK: Hippogyna to ukute przeze
mnie z dwóch greckich słów określenie istoty, którą po polsku nazwalibyśmy kobieta – koń.
Zaczęłam jeździć konno w 1962
roku i od tamtej pory już nigdy koni
nie porzuciłam. Czuję się z nimi bardzo mocno związana. Mimo różnych
trudności, kryzysów i wypadków nawet dziś jestem właścicielką trzech
koni, z których dwa sama wyhodowałam (pierwsza, to matka pozostałych).
Hippogyna przyszła do mnie
wraz z obrazem „zwycięstwo nad szarą
codziennością”. Wtedy poczułam wyraźnie swoją dwoistość i wielką satysfakcję, że nie pozwoliłam losowi przez
lata zniszczyć tego końskiego pierwiastka. Nawiedzała mnie ona potem
jeszcze wielokrotnie, malowałam ją w
różnych okolicznościach duchowych
i fizycznych. Tak powstała cała seria
obrazów o Hippogynie, a następnie
autobiograficzna o niej opowieść.
W związku z tym niech nam Pani opowie
jaki jest Pani stosunek, jak Pani widzi rolę,
jaką ma do spełnienia w przestrzeni publicznej malarz i w ogóle artysta. Jaka jest,
Pani zdaniem kondycja współczesnej sztuki.

Jestem outsiderem w środowisku
malarskim. To, co powiem dla wielu artystów może zabrzmieć obrazoburczo.
Najogólniej rzecz biorąc uważam, że
rolą malarza jest poruszanie ludzkich
dusz przez wyrażanie w sposób piękny wspólnych ludziom różnorodnych
emocji, dramatów, rozpaczy i rozterek.
Kategorie piękna i harmonii są, według
mnie, zawsze fundamentalnymi dla
sztuki kategoriami, nawet wtedy, kiedy
artysta wyraża smutek i rozpacz. Chaos
– o ile nie został celowo wprowadzony
jako kontrapunkt dla harmonii – sam
w sobie nie jest sztuką.
Mój pogląd na kondycję współczesnej sztuki? – z przykrością wyznaję, że postrzegam ją (współczesną
sztukę), jako zdominowaną przez nowoczesną formę tradycyjnego akademizmu, posuniętą znacznie dalej, niż
pierwotny akademizm dziewiętnastowieczny. Akademicy budują sztywne
kanony sztuki, przedstawiają je jako
obowiązujące. W zamkniętym administracyjnie lub towarzysko kręgu
sami tworzą sztukę, sami ją oglądają,
sami oceniają i nagradzają. Rolę społeczeństwa widzą w milczącym podziwie dla siebie. Unikają w ten sposób
poddania się osądowi publicznemu.
MF: Urodziła się Pani w Gdańsku. Jak to się
stało, że to właśnie Żoliborz stał się Pani
drugą (a może już pierwszą)? Ojczyzną?
AK: Może było i jest dla mnie żywiołem obrazującym wolność, przestrzeń, nieskończoność, żywiołem,
przed którym człowiek staje samotnie. Kocham może.
W 1970 roku wyjechałam do
Warszawy studiować filozofię. W tym
to mieście, na Żoliborzu mieszkał

Tadek – to on sprawił, że już nigdzie
indziej nie chcę zapuszczać korzeni.
MF: Wiem, że udzielała się Pani na niwie
publicznej. Jakie miejsce w tych działaniach
zajmowały Warszawa i Żoliborz?
AK: Działania na niwie publicznej wzięły się z – wiem, że brzmi to
podniośle i patriotycznie i „niedzisiejszo”, ale taka była wtedy prawda.
Obojgu nam wydawało się naturalne
i konieczne zaangażowanie w ruch
opozycji demokratycznej. Od 1977
roku współpracowaliśmy z KOR-em i
wydawnictwem Nowa. W domu była
drukarnia, punkt kolportażowy podziemnej prasy, w domu bywały rewizje,
mąż spędził osiem miesięcy internowany w Białołęce, byliśmy członkami
redakcji podziemnego pisma KOS
(Komitet Oporu Społecznego). Ja
byłam członkiem założycielem STO
(Społeczne Towarzystwo Oświatowe).
W końcu marzenia o demokracji
się ziściły i powstała wolna Polska.
Wtedy poczułam się zobowiązana
do udziału w tworzeniu jej zrębów.
Tu, na Żoliborzu, tworzyłam podstawy samorządu i prowadziłam silne i
prężne Koło Żoliborskie Unii Demokratycznej.
MF: Skąd wziął się pomysł założenia niepublicznej szkoły. Jakie idee Pani przyświecały, kiedy przystępowała Pani do tej inicjatywy?
AK: Już w podziemiu myśleliśmy o tym, co trzeba będzie zmienić
w wolnej Polsce. Oczywiście kwestie
edukacji były rozważane jako jedne
z najważniejszych. Nie chcieliśmy
zresztą czekać, staraliśmy się robić
co się da już „tu i teraz”. Tak powstał
ruch szkół społecznych, które miały
zastępować fatalnie funkcjonujące

szkoły państwowe. Na fali tego ruchu,
korzystając z koncepcji wypracowanych w duchu psychologii humanistycznej, powstało STO.
Kiedy na Żoliborzu krąg rodziców aktywnych i zaangażowanych
społecznie rodziców starał się o powołanie szkół podstawowej i ogólnokształcącej postanowiłam im pomóc.
Stanęłam na czele Koła Żoliborskiego STO (terytorialnie obejmowało
ono również Bielany). Wspólnymi
siłami zorganizowaliśmy w powojskowym bloku (pozyskanym z pomocą Jacka Kuronia), położonym
przy ówczesnej ulicy Wodewil (to
była taka obsesyjna wywiadowcza
„ściema” prawdziwa nazwa to była i
wtedy Wójcickiego) dwie szkoły –
podstawową i ogólnokształcącą.
Tworzenie tych szkół było wielkim wysiłkiem rodziców i moim własnym. Było też pierwszą w moim życiu lekcją realnej demokracji z tym co
w niej piękne i tym, co okropne. Szkoły powstały i to było najważniejsze.
MF: Czy jest Pani w pierwszym rzędzie
„zwierzęciem” politycznym, publicznym,
czy raczej utożsamia się Pani z wizerunkiem
indywidualistki, artystki, a tam występuje
w charakterze „wolnego strzelca”?
AK: Czuję się przede wszystkim
artystką i indywidualistką. Marzę o
tym, bym w wolnym i dobrze zorganizowanym państwie mogła swobodnie malować i zajmować się rodziną i zwierzętami, które do niej też
należą. Kiedy jednak wszystko, co
piękne i dobre udało się nam w wolnej Polsce stworzyć, przeinacza się
w złe i paskudne, odżywa we mnie
poczucie obowiązku podjęcia walki o
sprawy publiczne także, a właściwie
przede wszystkim, przez sztukę.
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Kulturalny Żoliborz?

Nasz Żoliborz jest
postrzegany
przez
nas samych i przez
osoby
postronne
jako miejsce zielone,
klimatyczne,
nieco
hermetyczne, i wreszcie kulturalne.

Dzielnicę otacza nimb wysokiej
kultury, jej dostępności i wszechobecności. Artyści, sztuka, klimat – to
wszystko możemy spotkać chodząc
po okolicy. Widzimy dużo pierwiastków artystycznych, natomiast

brak podstawowego miejsca które by
tę sferę spinało. Brak na Żoliborzu
Domu Kultury.
W ostatnim czasie w warszawskich dzielnicach powstają kolejne
miejsca, które są świetnymi przykładami krzewienia kultury w mieście,
rozwijania lokalnego potencjału i budowania więzi społecznych. Położony
na Saskiej Kępie PROM zasługuje tu
na szczególne uznanie.
Czy nowe polityczne rozdanie
w Warszawie wraz z rozpoczynającą
się nową kadencją samorządu, pomoże stworzyć na Żoliborzu miejsce,
gdzie mieszkańcy będą mogli spotkać
sztukę w różnej formie, adresowaną
do szerokiego spektrum odbiorców?
Może odrestaurowany Fort Sokol-

nickiego stanie się prawdziwym
miejscem spotkań kultury i sztuki
na Żoliborzu? Może zaniedbany od
lat, pozostający bez remontu budynek Kina Tęcza mógłby zyskać nową
twarz i przejąć część zadań dzielnicowego centrum kulturalnego?
Żoliborz dynamicznie rośnie,
coraz więcej mieszkańców przyciąga aura artystycznej strony miasta,
która jak dotąd nie ma prawdziwego
domu. Dwa kina, galerie, teatr rozsiane po dzielnicy na pewno poradzą
sobie lepiej w towarzystwie dobrze
zlokalizowanego miejsce będącego
domem sztuki. Miejsca na koncerty,
wernisaże, działalność edukacyjną.
Miejsca pozwalającego na spotkania i
przedstawienie tego co na Żoliborzu

już się dzieje, a także pomocnego w
wykreowaniu kolejnych działań.
To mogłoby być zadanie dla
Radnych, Burmistrza a także warszawskiego ratusza. Oddolne inicjatywy dotąd nas nie zawodziły, może
warto podpowiedzieć włodarzom,
jakie mieszkańcy mają potrzeby.
Nie da się ukryć, że potrzebujemy
remontów ulic, inwestycji w oświatę i rozwiązania szeregu innych
problemów. Pamiętajmy jednak,
że dostępność sztuki nie tylko jest
istotna społecznie, ale także podnosi atrakcyjność miejsca w którym
mieszkamy. Nasza dzielnica gości
wielu wspaniałych artystów, wielu
ludzi zaangażowanych społecznie i
wierzę głęboko, że jesteśmy w sta-

Pieśń o Warszawie. Sesja premierowa
Szanowni Państwo,
Z radością prezentuję Państwu
sesję zdjęciową, wykonaną z okazji zbliżającej się premiery książki
Pieśń o Warszawie. To historia, która
spodoba się nie tylko fanom fantastyki - być może nawet zachęci do poznania tego gatunku.
Autorami zdjęć są Aleksandra
Jacoń, Andrzej Czechowski i Michał
Oziębły. Całą sesję mogą Państwo
zobaczyć w galerii na dedykowanym
One Drive.
Jeśli są Państwo zainteresowani
recenzją książki, przedrukiem sesji
foto, wywiadem etc., proszę o kontakt.
A może chcieliby Państwo, aby Waszą
redakcję odwiedziła ekipa postapo?
Krótko o książce:
Kiedy zginie roślinność, ludzkość umrze razem z nią. Oskar żyje
na granicy społeczeństwa po tym,
jak oskarżono go o tajemnicze morderstwo. Warszawiacy już wydali na
niego wyrok, zwłaszcza że znał ofiarę.
Co naprawdę stało się tamtego tragicznego dnia?
Chłopak otrzymuje zadanie, od
którego zależy jego los – bezlitosny

nie wspólnie zbudować na Żoliborzu prężnie działający Dom Kultury. Powinniśmy być świadomi, że
sztuka to także część wychowania,
a naszej, coraz młodszej dzielnicy, z
pewnością ułatwi sprostanie nowym
wyzwaniom edukacyjnym.
Trudno o lepszy czas na rozpoczęcie żoliborskiej dyskusji na temat
tego jak w najbliższym czasie może
się rozwinąć dzielnicowe życie kulturalne, niż początek roku. Niech rok
2019 będzie czasem, który zaowocuje poważnymi początkami naszego
dzielnicowego centrum kulturalnego.
TEKST: BARTEK MICHALSKI
ILUSTRACJA: DOMINIKA DOYLE

wyrok lub całkowita amnestia.
Pieśń o Warszawie to opowieść
o poczuciu winy, nadziei i trudnych
wyborach. Wszystko to na tle postapokaliptycznej Warszawy i umierającego świata.
Wydawcą
książki
jest Skarpa
Warszawska
wydawca
takich bestsellerów, jak m.in.
"Od wielkich
idei do wielkiej
płyty. Burzliwe
dzieje warszawskiej architektury" Grzegorza
Miki.
Premiera 20
lutego
"Pieśń o Warszawie" dostępna
jest m.in. w sieciach Empik i Świat Książki. Również w formie ebooka!
***
W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt.
Dominika Tarczoń
dominika.tarczon@gmail.com
tel.: 889-550-252
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