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Żoliborz ma wakacje
Czas rozpocząć nowy wakacyjny sezon. Proponujemy Wam, co zrobić w letnie wieczory, jak spędzić
weekend z rodziną bądź znajomym na naszym pięknym, zielonym Żoliborzu oraz na pobliskich Bielanach. Mamy nadzieję, że skorzystacie z naszych propozycji. Życzymy udanych i słonecznych wakacji.
Żoliborz
Każdy uwielbia usiąść wieczorem,
zrelaksować się, przy okazji oglądając
dobry film. Latem kinomaniacy mają
świetną okazję na obejrzenie filmów w
otoczeniu natury. Co sobotę w Parku
Osiedlowym na Zatarasiu można bezpłatnie obejrzeć ciekawe ekranizacje.
Prochownia kolejny raz zaprasza
na Kino pod Chmurką. Organizatorzy
zadbali o to, żeby każdy znalazł coś dla
siebie. Seanse w Parku im. Żeromskiego odbywają się we wtorki o 21.00.
Zainteresowanym tematyką górską polecamy wybrać się 2 lipca do
kina Elektronik, gdzie odbędzie się
wydarzenie z okazji 80-lecia polskiego himalaizmu. Podczas spotkania
będzie można m.in. zobaczyć prapremierę filmu ,,Everest dla każdego’’
oraz posłuchać opowieści Narcyza
Sadłonia, który w czasie pierwszej
polskiej wyprawy w Himalaje był lekarzem (Bilety - 25zł, ulgowy 20 zł).
19 lipca na ogrodzeniu wzdłuż
Parku Żeromskiego zawiśnie wysta-

wa fotografii Witolda Krassowskiego
,,LOVE - KROWE. Ostatnia dekada
PRL’’. Galeria składa się z ponad 200
zdjęć przedstawiających codzienną
sytuację tamtych lat.
Ratusz dzielnicy Żoliborz zaprasza również na edukacyjne rejsy po
Wiśle. W każdą sobotę oraz niedzielę w godzinach 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00 można podziwiać brzegi Wisły oraz dowiedzieć się nieco
o Królowej Polskich Rzek. Rejs rozpoczyna się od przystani przy ZOO
i trwa godzinę. Ilość miejsc w łódce
jest ograniczona, dlatego należy zapisywać się telefonicznie (534 222 226,
hasło: “Czysta woda”). W związku
z akcją “Czysta woda” zapraszamy
30 czerwca wszystkich tych, którzy
cenią sobie przyrodę, na akcję sprzątania brzegów Wisły. Ruszamy spod
Bulwaru im. Zbigniewa Religi (na
wysokości KS Spójnia) i będziemy się
kierować w stronę Muzeum Sportu i
Turystyki.
Dokończenie na str. 2
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Żoliborz brudnowski
Na Żoliborzu panuje powszechne przekonanie o społecznym zaangażowaniu jego
mieszkańców w życie dzielnicy. Czy ich zaangażowanie
jest czyste i faktycznie pro
publico bono? Czy też część
z nich ma interes w działaniu na rzecz poszczególnych
rozwiązań? Czy silny przekaz
medialny, szokujący i nawołujący do działania zawsze
jest adekwatny do problemu
i możliwości lub braku jego
rozwiązania?
Polityka bez polityki
i zarządzanie przez kryzys
Coraz szerszym zainteresowaniem w Polsce cieszą się ugrupowania
odwołujące się do hasła polityki bez
polityki - „Nie robimy polityki. Budujemy mosty”. Ma to swoich zwolenników również wśród lokalnych
działaczy politycznych, którzy zakładają stowarzyszenia w celu zdobycia
władzy. Odwołują się oni do haseł
niezwiązanych bezpośrednio ze światem polityki. Część „sąsiadów”, któ-

rzy są przecież politycznym bytem
- wyborcami, chętnie wierzy, że o to
idzie w końcu NOWE, że polityka
może być INNA. Niestety, ulegają
oni jedynie propagandzie, w którą
chcą wierzyć.
Kryzys, podczas którego występują duże emocje odgrywa coraz
większą rolę w systemie decyzyjnym.
Wrażliwość części z nas jest wykorzystywana albo do ataków politycznych
na przeciwników, albo do przedstawiania populistycznych haseł i domagania się podjęcia natychmiastowych
decyzji bez chwili na rozwagę. Głosom krytycznym natychmiast zarzuca
się próbę torpedowania koniecznych,
zdaniem drugiej strony, zmian oraz
złe intencje. Surfowanie na wzburzonej fali emocji bywa jednak ryzykowne.
Decentralizacja, sieciowość i hybrydyzacja
demokracji lokalnej
Na początku przypomnijmy, że w
Polsce mamy podział na cztery władze
i wbrew powszechnej opinii czwartą
władzą nie są media lecz właśnie władza samorządowa. Decentralizacja to
pomysł na to, by decyzje zapadały na
jak najniższych poziomach. Idea ta
wynika z wiary w to, że najefektywniej
problemy rozwiązuje się na poziomie

Żoliborz ma wakacje
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej dzielnicy Ratusz
przygotował warsztaty plastyczne
i taneczne. Aktywne lato w klubie
Szafir zaprasza na zajęcia przy ul.
Elbląskiej (górka koło placu zabaw).
Najbliższe zajęcia odbędą się 26 oraz
27 czerwca o godz. 12.00. i potrwają
do 22 sierpnia.
Lato to także idealna okazja do
bycia w ruchu. W każdą niedzielę o 10.00 Prochownia zaprasza na
poranną jogę. Wystarczy zabrać ze
sobą matę i pozytywne nastawienie.
Z kolei w sobotę 6 lipca o godzinie
15.00 na Stadionie Marymontu przy
ul. Potockiej odbędzie się pierwszy
turniej piłki nożnej o Puchar Marymontu, w którym wezmą udział lokalne drużyny.
Jeśli ktoś lubi znajdować skarby
to świetną okazją, aby poszerzyć swoją kolekcję jest wyprzedaż garażowa.
Każdy może się rozstawić, dlatego
warto poszukać dawno nieużywanych
przedmiotów, a takich w domu nie
brakuje. Na Żoliborzu zawita ona 29

czerwca, 13 lipca, 3 sierpnia,17 sierpnia oraz 7 września na parkingu koło
Urzędu. Zapraszamy już od godziny
12.00.

ich powstawania. Płaska struktura
zarządzania jest powszechna w wielu
organizacjach, w tym również w wielu
firmach, które wprowadzają ją w celu
zwiększenia efektywności działania i
zwiększenia zysku.
Hybrydyzacja demokracji lokalnej
to pojęcie funkcjonujące od niedawna.
Hybrydalność to występowanie wielu
czynników, które prowadzą do przeobrażeń i odstępstw od już znanych
zachowań i reguł. Wskazuje ona na
wielość czynników ją współtworzących i koniecznych do uwzględnienia
w decydowaniu politycznym.
Demokracja sprzyja instytucjonalizacji. Wielopoziomowość i wielopłaszczyznowość tworzą sieć - ludzi,
instytucji i organizacji. Małe ryby
mogą nawet nie zauważyć powiązań,
średnie w nie wpadają, ale tylko duże
ryby mogą pociągnąć całość w kierunku, do którego dążą.
Brudne społeczeństwo i higiena życia
społecznego
Zasoby lokalne w demokracji lokalnej to zdolność jednostek, organizacji i biznesu oraz samorządu lokalnego do uczenia się i podejmowania
racjonalnych decyzji dotyczących tak
teraźniejszości, jak i przyszłości, a
także do wspólnej pracy nad ich realiRównież na Bielanach odbędzie
się garażówka. W zeszłym roku, nawet w największym upale, przyciągnęła tłumy. W te wakacje zapraszamy 7 lipca przy skwerze obok Ratusza
przy ul. Żeromskiego.
Na Wawrzyszewie od 5 lipca do
9 sierpnia będzie można posłuchać

zacją (za B. Lewenstein). Natomiast
jednym z głównych celów funkcjonowania władzy samorządowej jest
aktywizacja mieszkańców.
Aktywizacja jest pewnym kluczem zrozumienia działań i procesu
podejmowania decyzji. Warto jej się
przyjrzeć. Czasem jedna osoba mówi,
o tym czego chcą mieszkańcy, choć
nie konsultowała swojej opinii szerzej niż z kilkorgiem osób. Innym
razem wypowiada się reprezentant
stowarzyszenia dzielnicowego. Stowarzyszenia którego aktywni członkowie mogą spotkać się przy stoliku
u Bliklego. Czy rzeczywiście są oni
głosem mieszkańców? Prof. Jan Kubik pochylając się nad współczesnym
działaniem społeczeństwa obywatelskiego, wprowadza pojęcie ,,brudnego
społeczeństwa’’.
Niektórzy mają problem z odróżnieniem życia politycznego od
społecznego, czy też prywatnego. Czy
dzieje się to dlatego, że są przesiąknięci polityką tak bardzo, że zatarli
wszelkie granice? Oczywistym jest,
że każdy z nas nieco inaczej zachowuje się w miejscu pracy, inaczej w
domowym zaciszu. Nikt nie chodzi w
bieliźnie po ulicy a w domu i owszem.
Rozdzielenie światów – prywatnego
i publicznego warte jest utrzymania.
Ustawa o partiach politycznych
nie bierze pod uwagę wyborów samorządowych. Nie sposób, by w małych
jednostkach samorządu terytorialnego
funkcjonowały partie lokalne, skoro
rejestruje je 1000 członków. Zmiana
ustawy, biorąca pod uwagę rejon funkcjonowania oraz rezygnacja z wykorzystywania stowarzyszeń do zdobywania władzy, mogłyby przyczynić się
do bardziej transparentnej polityki na
poziomie lokalnym. Wspomóc utrzymanie właściwego podziału między
światem polityki a światem społecznym, tak by ci którzy chcą robić politykę przez stowarzyszenia nie musieli
chodzić półnago po ulicy.
WIKTOR JASIONOWSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

dobrej muzyki. Każdego tygodnia
zostanie zaprezentowany inny rodzaj
muzyki – od klasycznej, przez warszawską po bałkańską. Warto więc
wybrać się na rodzinny spacer na Stawy Brustmana.

Bielany
Mieszkańcy Bielan także mają
okazję zmierzyć się z jogą. We wtorki w godzinach 18.30-19.45 w parku
Chomicza odbywają się zajęcia na
zdrowy kręgosłup. Pamiętajcie o zabraniu mat.
Dziecięce Lato Teatralne zaprasza na spotkania, w czasie których najmłodsi będą mieli okazję
zobaczyć spektakle kukiełkowe
(Plac pod Topolą, między blokami
Szekspira 2 a Dantego 3). Przedstawienia będą odbywać się we
wtorki oraz czwartki od 25 czerwca
do 11 lipca.
28 czerwca od godziny 16.00
bielański Urząd zaprasza także na
kosmiczny piknik, czyli Bielany na
Orbicie. To idealna impreza dla przyszłych kosmonautów.

Przed Państwem słoneczna dawka Żoliborza w Wilsoniakowej odsłonie. W tym numerze
stawiamy na bycie eko - prezentujemy wywiad z
uczestniczkami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, a także rozpoczynamy cykl prostych
czynności, których wdrożenie będzie korzystne
dla naszej planety. Tegoroczne lato dało się we
znaki: powodzie, upały i... komary. Jest wiele
sposobów na walkę z tymi uciążliwymi owadami, o czym informujemy na dalszych stronach.
Na koniec zachęcam do lektury wywiadu z Wojciechem Zabłockim. Wspomina on swoją młodość spędzoną u boku żony - wspaniałej Aliny
Janowskiej. W najdłuższe dni warto korzystać z
naturalnego światła, zwłaszcza podczas czytania.
Czytamy oczywiście Wilsoniaka.
Życzę udanych wakacji.
REDAKTOR NACZELNA
MONIKA MIŁOSZ

OLGA LEWANDOWSKA
ILUSTRACJE: DOMINIKA HOYLE
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Przesłuchanie komara
Inną ciekawą zależnością jest
Nie każdy wie, że szczególne
zainteresowanie komakomary, które tak rów… blondynkami. Kobiety o jasnych włosach są znacznie częściej
usilnie
uprzykrza- wybierane na cel ataków niż brunetki.
Na razie jednak nikomu nie udało
ją ludziom życie, to się jednoznacznie wyjaśnić dlaczego
się dzieje. Panie mogą być jednak
wyłącznie
samice, tak
pewne, że perfumy kwiatowe są wabibo tylko one żywią kiem na komary, dlatego że odżywiają się one także nektarem z kwiatów.
się krwią. Samcom, Ciemne ubrania także wabią krwiopijców. Jasne materiały odbijają świaktóre giną zaraz po tło, przez co mniej się nagrzewamy,
ciemne kolory pochłaniają
kopulacji, wystarczy natomiast
światło, więc przyciągają komary. Lunektar kwiatów. Krew dzie bardziej postawni, wyżsi produkują więcej CO2 i kwasu mlekowego,
jest
pożywieniem co przyciąga komary.
niezbędnym
sami- SKĄD WAS TYLE?
com komarów do rozNajpierw do Warszawy przyszły
intensywne
deszcze i podtopienia,
mnażania.
które przyniosły falę wezbraniową na

Do największych wrogów komarów zaliczane są ryby oraz ważki,
które żywią się ich larwami. W Polsce komarami żywią się też między
innymi jaskółki, żaby, a także jeżyki,
ale nawet jeśli nie dopadnie ich żaden
drapieżnik to i tak komary nie pożyją
zbyt długo. Średni czas długości życia
samca wynosi około 10 dni, samice
mogą przeżyć od 6 do 8 tygodni. Jedynie w stanie hibernacji komary potrafią „wydłużyć” swoje życie do około
6 miesięcy.

KOGO BY TU UGRYŹĆ?
Owady te „widzą” ciepło ludzkiego lub zwierzęcego ciała, potrafią wyczuć pot, a nawet zwiększone
stężenie dwutlenku węgla lub kwasu
mlekowego, które wydzielają się w
momencie wydychania powietrza.
Receptory komarów są szczególnie
wyczulone na te bodźce i to właśnie
dzięki nim jesteśmy przez nie lokalizowani. Znacznie chętniej wybierają na cel swoich ataków osoby, w
których oddechu wyczuwalny jest
etanol, możliwe że ma to związek z
wyższą temperaturą ciała po wypiciu
alkoholu.

Wiśle, a zaraz później - upały, w których komary miały doskonałe warunki do rozwoju. Długoterminowe prognozy pogody nie wskazują na to, by
poziom wilgotności miał się znacznie
zmienić. Przetrwa więc znaczna część
już narodzonych owadów, a w dodatku wylęgną się tzw. ,,komary letnie”.
Czas inkubacji ich poczwarek to trzy
tygodnie. A więc za jakiś miesiąc możemy się spodziewać, że liczba komarów w Polsce jeszcze się zwiększy.

JAK SIĘ CHRONIĆ?
W związku z intensywnym
namnażaniem się komarów warszawiacy dopytywali, czy miasto przeprowadzi opryski preparatami chemicznymi, które były stosowane w
ubiegłych latach. Władze Warszawy
nie zdecydują się na taki krok. Ratusz
informuje, że opryski zagrażają środowisku i równowadze ekosystemu
- oprócz komarów, oddziałują też na
inne owady i organizmy żywe. U ludzi opryski mogą wywołać alergię lub
ataki astmy.
W indywidualnej walce z komarami warto zacząć od sposobów, które
stosowane są już od wieków. Dobrze

jest przygotować się na ich obecność
jeszcze zanim się pojawią. Wystarczy
posadzić w doniczkach rośliny, które
skutecznie je odstraszą zapachem np.
pelargonie, kocimiętkę, miętę, pomidory, rozmaryn, czy bazylię. Innym
sposobem na irytujące komary są
rośliny owadożerne: aristolochia i rosiczka. Te wabią owady, a następnie je
zjadają.
Można również bezpośrednio
przygotować swój organizm, by sam
bronił się przed insektami. Wystarczy przyjmować witaminę B6 lub
jeść duże ilości cebuli i czosnku.
Dzięki temu pot zmieni skład i zapach, przez co stanie się mniej atrakcyjny dla owadów. Jeśli ktoś nie lubi
cebuli i czosnku, może je też wykorzystać w inny sposób, wykładając
plastry na talerzyku i umieszczając je
na parapecie.. Do innych sposobów
zaliczyć można smarowanie skóry
olejkami eterycznymi: waniliowym
lub cynamonowym. Przy tej metodzie należy pamiętać o smarowaniu
ciała co ok. pół godziny, z racji szybkiego parowania olejków. Można
też nasączone octem gąbki rozłożyć
w różnych miejscach w domu czy
ogrodzie lub zakupić specjalną, gumową opaskę na rękę, do której wlać
można olejki. Można je założyć na
rękę lub kostkę, ewentualnie przypiąć do plecaka.
Oprócz naturalnych sposobów
wykorzystuje się również, stworzone
z myślą o walce z komarami, środki
chemiczne. Obecnie na rynku znaleźć
można szeroką gamę olejków czy też
innych preparatów, które stosuje się
bezpośrednio na skórę. Dodatkowo,
można stosować świece przeciwkomarowe, pałeczki i spirale zapachowe czy odstraszacze ultradźwiękowe.
Warto także zastosować elektrofumigator, który skutecznie ochroni przed
owadami. Jest to urządzenie, które po
podłączeniu do prądu uwalnia szkodliwe dla nich substancje.
W aptekach są oczywiście dostępne doraźne środki łagodzące skutki
ukłuć komarów - np. żele i kremy,
które zmniejszają uczucie swędzenia
i łagodzą opuchliznę. Jeśli nie mamy
pod ręką żadnych środków doraźnie

pomóc może również plasterek cytryny lub cebuli położony w miejscu
ukąszenia.
Na Google Play i iTunes znajdziemy aplikacje, które odstraszają
komary, emitując szkodliwe dla nich
dźwięki (np. Anti Mosquito). Są też
takie, które wykorzystują latarkę do
zniechęcania owadów. Czy to działa? Zdania są podzielone - niektórzy
twierdzą, że nie, inni zaś potwierdzają
skuteczność. Warto więc spróbować.
Francuscy i Angielscy kolonizatorzy podczas walki z komarami uzależnili się od picia Whiskey. Podobno
komary nie atakują osób, które wydzielają specyficzną woń po spożyciu
tego trunku. Zdrowszym rozwiązaniem będzi witamina B, szczególnie
zaś witamina B1. Działa podobnie do
whisky - zapach witaminy, wydzielany wraz z potem, drażni komary, toteż omijają osoby, które nim pachną.
Wystarczy wysmarować się witaminą
B lub przyjąć ją doustnie. Z innych
aromatów - podpalone ziarna kawy,
nawet tej mielonej, mogą je skutecznie odstraszyć.
Są też specjalne pułapki, wabią
one komary za pomocą światła ultrafioletowego, podwyższonej temperatury oraz wydzielania dwutlenku
węgla. Następnie wentylator ,,wciąga” owady i zamyka je w urządzeniu. Można także kupić pompkę do
odsysania jadu. Działa nie tylko na
ugryzienia komarów, ale także mrówek, pszczół czy nawet szerszeni.

WROGA TRZEBA ZNAĆ
Komary faktycznie występowały na Ziemi już w okresie jurajskim,
czyli około 210 milionów lat temu.
Dla porównania, pierwsze ślady człowieka pochodzą sprzed 400 tysięcy
lat. W Polsce żyje 47 gatunków komarów, ale atakują nas tylko dwa z
nich: komar brzęczący i widliszek.
Mimo, że są owadami latającymi to
pierwsze dni swojego życia spędzają w wodzie. Larwy rozwijają się w
naturalnych zbiornikach wodnych,
takich jak stawy, jeziora, rzeki czy
też na podmokłych terenach. Z tego
właśnie powodu w pobliżu bagien

i mokradeł wiosną i latem komary
wydają się szczególnie dokuczliwym
problemem.
A jak wygląda dzień z życia naszego komara? Noc dorosły komar
spędza w zaroślach, albo trawach
nad wodą i nie przejawia żadnej aktywności. Moglibyśmy powiedzieć w
ludzkim języku, że śpi. Samica, gdy
budzi się rano, od razu wylatuje na
poszukiwanie pokarmu, czyli krwi.
Następnie składa jaja na powierzchni
niewielkich zbiorników wody stojącej,
po czym odpoczywa w cieniu. Drugi
szczyt aktywności samica przejawia
mniej więcej na dwie godziny przed
zachodem słońca. Wtedy wylatuje i znowu szuka pokarmu. Samiec
jest znacznie mniej aktywny. Owady
generalnie latają mało oszczędzając
energię.
Komary są wszędzie. Amerykańska Agencja Badań Kosmicznych
NASA zarejestrowała ich obecność
na pokładach wahadłowców kosmicznych i pomimo wszystkich wdrożonych zaleceń oraz zastosowanych
środków zawsze można spodziewać
się wizyty zbłąkanego ,,kąśliwego"
gościa.
Mimo, że komary mają bardzo
małe rozmiary (osiągają maksymalnie
6 mm, zaś waga ich ciała to 2,6 mg)
to zaliczane są do najbardziej "zabójczych" stworzeń na Ziemi. Powodem
tego są przenoszone przez komary
wirusy oraz pasożyty wywołujące malarię. Jest to ogromny problem zwłaszcza w Afryce i krajach tropikalnych,
gdzie trudno jest powstrzymać rozwój
tych chorób. Szacuje się, że rocznie na
malarię umiera na świecie około miliona osób. Do ofiar komarów zaliczyć
możemy chociażby Aleksandra Wielkiego, który zmarł na malarię w 323
roku przed naszą erą.
Średnio komarzyce jednorazowo
wypijają około 4-5 mg krwi, czyli dwukrotnie więcej niż same ważą.
Aby całkowicie wyssać krew z człowieka potrzeba ponad 1 200 000
krwiopijców. Żoliborzanie mogą,
więc spać spokojnie (ale lepiej z zatyczkami w uszach).
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Rodzina wielu Muz i czterech olimpiad
Jest na Żoliborzu pewien dom, który przyciąga uwagę odmiennością - górska chata nad doliną Parku Fosa przy cytadeli
- to rodzynek. Jednak historia jego mieszkańców jest jeszcze bardziej ciekawa. Dom sportu, sztuki, szczęścia i spełnienia.
Dom Zabłockich i Aliny Janowskiej. Gdy wchodzimy do środka od prof. Wojciecha Zabłockiego bije niespotykane ciepło.
Tułaczka i stworzenie żoliborskiego
gniazda
Profesor mieszkał przed wojną i w
czasie Powstania na Ochocie, a droga
na Żoliborz wiodła przez Śląsk i Kraków, w których Zabłocki studiował i
zaangażował się w szermierkę. Przez
sport trafił z powrotem do Warszawy
- by móc trenować z najlepszymi. Ślub
z Aliną i wspólne mieszkanie przy pl.
Zbawiciela. Pewnego dnia żona Alina
spotkała się z koleżanką, która poinformowała ją o tym, że można kupić
działki budowlane w północnej dzielnicy Warszawy. Młody architekt wybrał
ziemię najmniejszą, choć z najlepszym
widokiem na okolicę. W urzędzie powiedzieli, że zmieści się na niej, tylko
mały dom. Zabłocki od razu wpadł na
pomysł jak zagospodarować przestrzeń.
Zdobył niezbędne materiały, przedstawił projekt urzędnikom i dostał zgodę.
Sam prowadził budowę. Część materiałów przywoził samodzielnie, czasem
transportując je w plecaku.
On

Doktorat w Warszawie, habilitacja w Krakowie, profesor zwyczajny
w latach 90. Na Żoliborzu zbudował
Salę Gier i charakterystyczne pawilony w Akademii Wychowania Fizycznego oraz szereg innych budowli poza
Warszawą i zagranicą. Wyjeżdżał na
konferencje międzynarodowe, które współorganizował. W Centrum
Olimpijskim obecnie przewodniczy
radzie Muzeum. Wykłady na Politechnice - wciąż aktywny akademik,
choć przyznaje, że najpewniej ostatni
semestr. Konstrukcje dla architektów
i architektura olimpijska to kursy wykładane przez Pana Profesora w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.
Jego życie i życie rodziny mierzone
było olimpiadami: ,,Syn Marcin był
z Melbourne [Olimpiada sportowa z
1956 r.], a Michał z Tokio [olimpiada z 1964r.]’’. Profesor architektury i
zdobywca medali olimpijskich szer-

mierkę trenował w klubie Marymont
Warszawa. Zajmował się również
malowaniem i pisaniem. Wybór greckich pejzaży zdaje się nieprzypadkowym motywem twórczości.
Ona

Alina Janowska walczyła w Powstaniu Warszawskim w oddziale,
który zdobył budynek PASTy. Jej
pierwszy występ przypadł na czas
okupacji. Po wojnie związana z łódzkim Teatrem Syrena. Wyjeżdżała
częściej od męża. Jeździła na imprezy środowiska aktorskiego w Polsce i
zagranicą oraz na przedstawienia teatralne. Alina nie pozostawała obojęt-

na na fascynację męża sportem. Grała w tenisa na Spójni, bardzo dużo
pływała, również w zimnej wodzie
mazurskich jezior. Narty kochała tak
bardzo, że jeszcze w 6 miesiącu ciąży
zjeżdżała z Kasprowego.
Udzielała się społecznie. Działała
w obszarze zdrowia, na rzecz pozyskania nowego sprzętu w szpitalu bielańskim. Założyła wiele gniazd dla dzieci
z rodzin niefunkcjonalnych. Młode
osoby swoje popołudnia, zamiast w
domu, mogły spędzać w środowisku
rówieśniczym pod opieką pedagogów.
Organizowane były także wyjazdy
letnie i zimowe. Zapoczątkowana w
dzielnicy idea gniazd rozwinęła się

na inne miasta w kraju. Jeszcze do
niedawna można było zobaczyć na
Żoliborzu tabliczki: Gniazdo nr I,
Gniazdo nr II.... Temu wszystkiemu
dała początek pani Alina.
Alina była również radną dzielnicy. Nie było to jednak dla niej najbardziej istotne. Lubiła mówić prosto z mostu a zakulisowość polityki
zniechęcała ją do szerszego działania.
Czasami czuła się wykorzystywana
- zdradza prof. Zabłocki. Z wielką
energią włączała się w te projekty, w
których miała pewność, że oddziaływanie będzie pozytywne. Nie zapomnieli jej tego żoliborzanie, którzy w
dniu pogrzebu zorganizowali wspo-

minki w Forcie Sokolnickiego. Sala
Rady Dzielnicy niedawno została nazwana jej imieniem.
Spełnienie
Niezwykle szczęśliwy związek dał
piękne owoce i świadectwo. Kolejne
pokolenia kontynuują dziedzictwo
rodziny. Synowie związali się kolejno z architekturą oraz malarstwem,
poezją i reżyserią. Wnuczka z grafiką książkową. Siedzimy w górskiej
chacie na Żoliborzu przy kominku, a
słowa profesora układają się w pejzaż
spokoju i spełnienia.
WIKTOR JASIONOWSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Młodzieżowy Strajk
Klimatyczny

Rozmowa z uczestniczkami Młodzieżowego
Strajku Klimatycznego - Mają Gramburg, Tolą
Mielnik i Mają Balcerzak

Czym jest Wasz ruch?
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - jako ruch społeczny
- składa się ze wszystkich osób, które przychodzą na strajki. My jako organizatorzy jesteśmy głosem młodych ludzi
przeciwko bierności polityków wobec kryzysu klimatycznego.

i cały świat, ponieważ w wielu innych krajach, także istnieją ruchy
należące do ,,Youth Strike for Climate’’.

Jak w dobie nieustannego korzystania z Internetu i sprzętów elektronicznych, kiedy to młodzież określa się bierną i mało zaangażowaną w życie
społeczne, udało się utworzyć MSK - zrzeszyć tylu młodzi ludzi, skrzyknąć
ich razem, by wspólnie walczyli na rzecz ogółu?
Przede wszystkim w pytaniu tym doszło do obrzydliwej i
niestety powszechnej generalizacji naszego pokolenia, które nie
składa się z samych użytkowników Instagrama i ignorantów.
Poza tym wspomniane sprzęty elektroniczne oraz Internet mają
również pozytywny wymiar, są bowiem podstawowym środkiem
komunikacji i źródłem informacji, dzięki którym widzimy co się
dzieje na świecie. To za sprawą mediów, zainspirowana działalnością Grety Thunberg, grupka dzieciaków z Warszawy mogła
wkroczyć do akcji.

Wasz przekaz jest głównie ogólnokrajowy, czy organizujecie także jakieś
akcje w obrębie dzielnic, tak aby opowiadać o waszych obawach oddolnie
np. na Żoliborzu?
Na razie nie ma nas na Żoliborzu, ale będziemy korzystać z Domu Kultury na Mickiewicza, kiedy już powstanie.
Organizujemy dużo wykładów i spotkań edukacyjnych, ale w
głównej mierze skupiamy się na wywieraniu presji na naszej
władzy. Jesteśmy również w kontakcie z samorządami. Niestety, organizacje pozarządowe nie są w stanie zrealizować

Jakie są główne zmartwienia młodzieży, czy pokrywają się one z wartościami MSK?
My martwimy się klimatem, ale niektórzy mają to w poważaniu, podczas gdy nasza przyszłość jest jawnie zagrożona. To
my będziemy żyli w temperaturach znacznie przewyższających
tegoroczne i tak upalne lato; to nasze miasta zostaną zalane przez
podwyższający się poziom oceanów a nasze dzieci nie będą miały
co jeść, kiedy susze wyniszczą wszystkie plony.
Ile protestów czy też pikiet zorganizowaliście?
Ważną rzeczą w naszej działalności jest to, że my po prostu
strajkujemy. Nasze demonstracje odbywają się w piątki w trakcie
lekcji. W ten sposób pokazujemy nasz sprzeciw wobec ignoranckiego systemu edukacji, który nie uwzględnia nauki o zmianach
klimatycznych. Występujemy przeciwko władzy, bo w kwestii klimatu prawie nic się nie robi. Na razie zorganizowaliśmy cztery
strajki, z czego dwa z nich odbywają się na całym świecie. We
wrześniu szykuje się następny. Zapraszamy na niego wszystkich,
nie tylko tych młodych.
Wasz strajk jest ruchem warszawskim, czy macie swoich przedstawicieli także w innych miejscowościach?
W Warszawie na pewno wszystko się zaczęło, ale jest nas
mnóstwo w wielu miastach Polski. Nie mamy żadnych konkretnych przedstawicieli ani żadnych przywódców - działamy razem.
Podkreślę, że tu nie chodzi, tylko o Warszawę, chociaż tutaj swoje
siedziby mają władze państwowe, chcemy wpłynąć na całą Polskę

Jak na wasze zaangażowanie reagują rodzice?
Wydaje mi się, że mocno nas wspierają i rozumieją, że sprawa
dotyczy ich słodkich pociech, więc także przychodzą na strajki.

jednego z naszych najważniejszych postulatów, czyli całkowitego wycofania się z energii węglowej. Mimo to wprowadzają
inne zmiany chroniące nasz klimat, jak chociażby ekologiczny
transport publiczny, albo szerzenie wiedzy na temat właściwych, proekologicznych zachowań.
Jedziecie teraz do Niemiec, w jakim celu?
Tak! Jedziemy na wielki młodzieżowy protest, aby pokazać
siłę ruchów klimatycznych i to z państwa emitującego największą ilość CO2 w Europie. Spotykając się z ludźmi z innych krajów, nawzajem dzielimy się doświadczeniem. W sobotę jedziemy
wspierać Ende Gelände – grupę aktywistów blokujących wjazd
do kopalni odkrywkowej, wyniszczającej gigantyczny niegdyś las.
Oprócz tego czillujemy, tańczymy, śpiewamy, ale nade wszystko
walczymy o naszą przyszłość.
ILUSTRACJA PAULINA MAZUREK
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Eco
jest
żoli

w wodzie, która długi czas znajduje się w plastikowej butelce, zachodzą reakcje chemiczne,
gdzie mikrocząsteczki plastiku przedostają się
do wody i zostają przez nas wypijane.

OWOCE, WARZYWA - NA WAGĘ!
Nie dajmy się skusić na pomidory pakowane
po dwie sztuki ani na brokuły szczelnie owijane
plastikiem. Nie korzystajmy z powszechnej w
supermarketach oferty na foliowane warzywa.
Wybierajmy te które leżą luzem w koszykach,
pakujmy je do swoich materiałowych toreb lub
zabierajmy plastikowe zamienniki z domu, by
nie brać ze sobą nowych, dostępnych w sklepie.
Warto również wybierać miejsca, w których nie
obkleja się produktów plakietkami z ceną. Takie naklejki swoją funkcję pełnią raptem kilka
minut, a do ich wykonania również potrzeba
plastiku oraz kleju, mogącego mieć negatywny
wpływ na skład produktu.

Plastik nie zniknie. PlastiWYCISKAMY
kowa torba, z której korzyKartony na soki zawierają 20 procent poliestamy raptem kilkanaście tylenu. To nie oznacza, że nie da się ich poddać
recyklingowi - da się, ale tak jak w przypadku
minut będzie istnieć przez plastikowych butelek, często okazuje się, że
brakuje zasobów lub mocy przerobowych, aby
kolejne 300 lat.
wszystkie te materiały ponownie przetworzyć.
Większość plastikowych przedmiotów nadaje się do przetworzenia, ale recykling nie nadąża, by wszystkie te materiały ponownie przetworzyć . Tempo przyrostu tworzywa jest zbyt
szybkie. Poza tym do przetworzenia plastiku
potrzeba tyle energii, że całe przedsięwzięcie
traci sens. Śmieci stanowią śmiercionośne zagrożenie dla ryb, delfinów, ptaków morskich, fok
oraz samych ludzi. Aż 8 milionów ton plastiku
trafia corocznie do naszych oceanów, a mikroskopijne plastikowe elementy przedostają się do
naszego organizmu. Plastik wchłania znajdujące
się w wodzie substancje chemiczne, które mogą
mieć wpływ na funkcjonowanie naszego układu
hormonalnego.
Od kilku lat coraz więcej mówi się na temat zagrożeń wynikających z masowego używania plastikowych przedmiotów jednorazowego
użytku. Żoliborz również może działać. Co
miesiąc będziemy publikować listę prostych rzeczy, które każdy z nas może z łątwością zrobić
dla naszej planety.

WŁASNA BUTELKA
Co minutę na świecie kupuje się milion
plastikowych butelek. Przy tak ogromnej liczbie plastiku trudno jest nadążyć z recyklingiem.
Warto mieć swoją butelkę wielorazowego użytku, nosić ją przy sobie, by napełnić ją wodą z
dostępnych dystrybutorów. Takie rozwiązanie
może okazać się dla nas dużo tańsze. Poza tym

Wszystkich fanów soków zachęcam, by zainwestować w wyciskarkę i samodzielnie przygotować ulubiony napój. Dzięki temu unikniemy
środków konserwujących i zbędnego cukru.

FILTROWANA WODA
By przefiltrować wodę z kranu zamiast plastikowych filtrów można używać węgla drzewnego. Ludzkość przez tysiące lat filtrowała
wodę właśnie w taki sposób. Woda nie będzie
aż tak sterylna, ale węgiel sprawi, że znikną:
chlor, osady i lotne związki organiczne. Jest to
ekonomiczna metoda filtracji, ponieważ węgiel
wystarcza na dłużej.

SŁOMKA? NIE DZIĘKUJĘ
Nie bierzemy plastikowych rurek oferowanych do naszych napojów. Jeśli nie potrafimy
obejść się bez słomki możemy kupić jej metalową lub szklaną wersję. Taki wynalazek noszony
w torebce z pewnością nie zabierze dużo miejsca. W internecie można znaleźć także słomki
biodegradowalne.

DO CZYŚCIOCHÓW
Eksperci twierdzą, że wcale nie musimy
kąpać się codziennie - w zależności od rodzaju
skóry w zupełności wystarczyłoby brać prysznic
raz lub dwa razy w tygodniu. Jest to sugestia, z
której powinny skorzystać osoby z suchą skórą,

ponieważ woda usuwa z naszej skóry naturalny
tłuszcz. Wszystkie szampony i żele są pakowane
w plastik. Starajmy się być oszczędni. Nie kupujmy nowego opakowania, tylko dlatego, że
znudził nam się zapach naszego płynu. Wykorzystajmy zawartość do końca.

KWIATY - BEZ PAKOWANIA
Supermarkety często oferują kwiaty owinięte w celofan, lepiej poprosić o zapakowanie
kwiatów w szary papier lub makulaturę. A z
plastikowej, mało atrakcyjnej wizualnie wstążki,
zdecydowanie możemy zrezygnować.

ZAKUPY NA SPACERZE
Wielu z nas pokochało zakupy w Internecie.
Latem, gdy na dworze jest pięknie warto spróbować na nowo odkryć uroki chodzenia po sklepach. Sprzedawcy internetowi każdy produkt
pakują w osobny worek foliowy, folię bąbelkową,
papier, taśmę i inne wynalazki. Wizyta w sklepie
przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego plastiku.

GŁADKIE NOGI
Usuwanie zbędnego owłosienia wiąże się ze
sporym zużyciem plastiku - to z niego są wykonane narzędzia do golenia, jak również ich opakowania. Są różne inne sposoby depilacji: stalowa maszynka do golenia, pasta cukrowa, której
przygotowanie jest dokładnie opisane w internecie, lub nieco droższa - depilacja laserowa.

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
Mini wersje płynów do mycia rąk, szamponów, żeli i kremów… wszystko w kolorowych
buteleczkach. Planeta Ziemia najbardziej byłaby
zadowolona z mydła w kostce przewożonego
w papierze. Mimo wszystko, jeśli potrzebujemy większej ilości specyfików do higieny, warto
zaopatrzyć się we własne buteleczki wielorazowego użytku. Można wozić je ze sobą w każdą
podróż, i za każdym razem uzupełniać je z większych butelek.
MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Ludzie z żoliborskiego
marginesu
Niebieskie ptaki, bo o nich mowa, należą także do innego świata. W setkach publikacji na temat Żoliborza nie ma
o nich ani słowa. Nie budzą zainteresowania. Oficjalnie nie istnieją, ale są (...) nazywani marginesem społecznym,
stanowią osobną grupę mieszkańców dzielnicy.
Pan Nicpoń, magister nauk ścisłych, jest statecznym i kulturalnym
panem. Raz trafił do radia, bo się
napatoczył podczas nagrywania reportażu o antykwariacie. Pan Nicpoń
jest przedsiębiorczym człowiekiem.
Zorganizował w celu zdobycia książek miniprzedsiębiorstwo. Kręcił się
koło instytucji, które mogą jakieś
książki posiadać, wchodził w kontakt
z dyrektorami placówek, grzecznie
pytając:
– Czy może jest jakaś makulatura do wyrzucenia, którą mógłbym się
zaopiekować?
I to, co zdybał, potem odstawiał
do antykwariatu. Raz trafiła mu się
ekstra okazja, dużo książek z warszawskiej kurii arcybiskupiej, w większości
mało handlowych, stanowiących dary
znoszone do kurii dla ludzi potrzebujących jakiejś pomocy. Książki z
darów są różne, jedne ciekawe i atrakcyjne, inne mniej, bo są tacy darczyńcy, którzy chcą się pozbyć książek i
jest to dla nich wspaniała okazja, żeby
zaspokoić własne sumienie. Więc tak
samo było z tymi książkami z darów.
Można tam było wybrać tytuły dość
atrakcyjne handlowo, ale większość
stanowiła książkowy chłam. Mimo
wszystko dużo tych książek kupiłem
i nawet zapłaciłem tysiąc sto złotych.
Takich dużych pieniędzy pan Nicpoń dawno przy sobie nie miał, więc
bardzo szybko się ulotnił i nawet zapomniał się podzielić piwem z człowiekiem, który mu pomagał te książki
pakować, co było bardzo źle widziane
w środowisku.
Nicpoń przez parę lat przebywał
w Paryżu i to miasto nad Sekwaną

znał jak swoją rodzinną Warszawę.
Postanowił dla tamtejszej Polonii i
turystów wydać przewodnik po Paryżu. Ustalając nakład przewodnika
inżynier Nicpoń wyszedł od ilości
Polaków mieszkających w Paryżu
(50 000) i pomyślał, niech kupi co
dziesiąty, a dlaczego by nie, i tak zrobił. Przejechał się, bo wziął za duży
współczynnik – myślał jak inżynier,
po inżyniersku.
Buliś, o nienagannych manierach,
wykształcony, grzeczny, kulturalny.
Sam nie szpera po śmietnikach, nie
poszukuje towaru, natomiast chętnie
użycza swojej twarzy spalonym śmieciarzom, bo trzeba wiedzieć, że pewna
grupa niesumiennych, aroganckich,
nazbyt śmierdzących donosicieli straciła u mnie swoje szanse. Nie mają
wstępu także śmieciarze przypisani
do konkurencji. Dlatego niekiedy
można zaobserwować dziwne zjawisko, jak niektórzy z dostawców spoglądają zza węgła, aby nie być widzianym przez konkurencję. Aby tylko się
nie narazić, nie podpaść.
Nie żyje już pan Zuzia, inżynier
geodeta, ten sam, który najpierw
sprzedał mieszkanie przy Kasprowicza, pieniądze przepił, następnie wrócił pod już nie swoje drzwi i spał na
przyzbie, wprowadzając nowego właściciela w osłupienie. Ten właściciel
jakby nie wiedział, czym się kończą
transakcje z ludźmi typu Zuzia. Psa
po nim wzięła jakaś kobieta.
Kangur należał do długoletnich
dostawców. Z wielką pokorą znosił
drwiny i szykany z mojej strony, aż

pewnego razu, gdy zeń żartowałem,
powiedział:
– Mnie nie jest do śmiechu,
umarła mi żona.
Dało mi to coś do myślenia.
Nadałem mu ksywę Kangur, gdyż
miał bluzkę taką właśnie kangurowatą, w kolorze zielonym. Niekiedy
jego książki śmierdziały kotami, czego nie akceptowałem. On sam też
był przesiąknięty kocim zapachem.
Kiedy nie pił, wyglądał przyzwoicie,
ale przeważnie przychodził do mnie
w gorącej potrzebie, by zdobyć grosz
na kolejną butelkę. Niekiedy przyprowadzał ze sobą jakichś podejrzanych typów, na co bardzo ostro
zwracałem mu uwagę, aby z żadnymi
ogonami się nie pokazywał. Jednego
mogę znieść, ale w jednej sprawie
dwóch na raz nie.
Gdy Kangur przestał do mnie
przychodzić, wypytywałem o niego,
ale nie znając nazwiska, niewiele mogłem ustalić. Nikt go nie znał, nikt o
nim nic nie wiedział. Pozostał anonimowy, jak dziesiątki mu podobnych.
Ale moje zainteresowanie tymi ludźmi nie uszło ich uwadze, bo za jakiś
czas doniesiono mi, że się powiesił
inny mój kontrahent. Zadałem pytanie:
– Sam, czy mu pomogli?
– Sam z siebie.
– Jak wyglądał – zapytałem.
– A, taki nieduży, czarny – odpowiedziano mi.
– Imię?
– Stanisław.
– Przyczyna?
– Zawód miłosny.
– No, to nazwijmy go Wisielec

– zrekapitulowałem – na co odpowiedział mi śmiech obecnych.
Nadawanie przezwisk było i jest
moją miłą rozrywką i w przeszłości
wiele moich pomysłów z ksywkami
przyjęło się w różnych środowiskach.
Kangur, Wisielec. Dlaczego tak lubię
szydzić z ludzi? – zadałem sobie pytanie. A bo odreagowuję własne poniżenie z Chomiczówki, i tak się mszczę za ujmę na swoim honorze.
Samobójstwo to raczej rzadki
przypadek w tym środowisku. Żałowałem, że nie poznałem go bliżej, bo
takich ludzi, mających w sobie tyle
honoru, nie widuje się często. Przeważnie nie znam nazwisk ludzi przynoszących mi książki. Tylko niektórych spisałem: Agrafka z Żoliborza to
Wojtek Kulicki z Przasnyskiej 16, jest
kolegą Andrzeja Pękalskiego .
Nazywam ich nieraz panami pijakami, co niektórzy oprotestowują:
– O, przepraszam, jestem tylko
smakoszem.
Wśród tej kategorii ludzi znajdują się i kobiety. Biedny, trzęsący się
pijak, liczący na drobny datek, akurat
na dwa piwa, zniesie każdy epitet pod
swoim adresem, każde poniżenie, a ja
zaspokajałem swoją wilczą potrzebę,
aby słabszego od siebie i biedniejszego zrugać, zwymyślać i dając mu pięć
złotych powiedzieć na koniec:
– Idź precz, szatanie.
Albo jeszcze gorzej:
– Idź w pizdu – co oni znoszą z
pokorą.
Raz tylko, przez tyle lat, zdarzył
się przypadek, że tak potraktowany
osobnik zrobił się czerwony, nerwowy,
a najgorsi są nerwowi, zaprotestował i

wykrzyczał pod moim adresem:
– Nie w pizdu!!! Nie, nie pójdę w
pizdu!
Więc natychmiast zmieniłem ton
i grzecznie powiedziałem:
– Proszę iść, ale nie w pizdu, tylko
normalnie, nie w pizdu, proszę pana.
I rozstaliśmy się w zgodzie, nie
zaś w pizdu. Potem pomyślałem, że
to określenie rzeczywiście jest trochę
nieeleganckie, zatem wprowadziłem
inne:
– Pal gumę.
To właśnie pal gumę usłyszałem
przed sześćdziesięciu laty w moim
rodzinnym Opolu, na stawach. Niektórzy przyjęli to i sami zaczęli powiadać:
– Pan kupi te fanty, a ja zaraz palę
gumę.
W arsenale gnębienia tych biednych pijaczków mam jeszcze inne
powiedzenia. Podczas zimnych albo
deszczowych dni wymyśliłem kolejną
torturę, i gdy przychodzi taki oferent-sprzedawca, mówię doń tak:
– Proszę czekać na mrozie, będzie
rozmowa.
I taki biedak tupie nogami i czeka, bo wie, że każda próba dyskusji
może skończyć się zakazem. Zakazy
to jedna z kar. Są zakazy dwudniowe,
tygodniowe i miesięczne oraz ostateczne odpalantowanie.
Starszych nazywam – donosicielami. Na co niektórzy protestują:
– O, przepraszam, nie donosiłem
i nie donoszę.
– Więc ja swoje:
– Teraz nie masz pan komu donieść, ale za komuny donosiłeś jak ta
lala, tu obok po drugiej stronie była
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placówka ORMO – pamiętasz.
Po czym odwracałem się do
klientów i czując akceptację otoczenia
powtarzałem:
– Donosił za komuny, donosi za
demokracji i jak przyjdzie sanacja, dalej będzie donosił taki typ.
I ludzie się śmiali, a zmaltretowany człowiek stał pokornie. Pan Jerzy
Sobota, obserwujący te sceny, wyrażał
obawy, czy się to dla mnie nie skończy kiedyś źle. Są nazywani draniami,
półdraniami, łobuzami i co mi ślina
na język przyniesie.
Także moralizowałem. Dla wielu największą torturą było usłyszeć:
SKOŃCZ Z TYM. Albo: DOŚĆ.
To byli ci, którzy wielokroć słyszeli
te słowa od swojego kręgu rodzinnego i teraz przyszło im wysłuchiwać
tych samych znienawidzonych słów
od kogoś obcego. Miałem zawsze na
wszelki wypadek jakiś zwrot obronny.
Kiedyś przyszło do mnie na raz kilka
ekip z towarem. Tak się dzieje najczęściej w poniedziałki, gdy po sobotnich
porządkach i niedzieli jest więcej łupów. Widząc aż tylu, powiedziałem:
– Ustawić się psia wasza nędza
śmieciarze w kolejce i czekać.
Był tam jednak jakiś nowy i ambitny, widziałem, że rwie się do jakiejś
reakcji, więc zaraz dodałem:
– Przyjmie was i wynagrodzi
większy śmieciarz, czyli ja – i to rozładowało napięcie.
Oczywiście w chwilach napięcia
obrywa się i Bogu ducha winnym
klientom. Kiedyś mocno objechałem
pana Sławka Wasilewskiego za powolność, za to, że się zastanawia, że
blokuje przejście, że się waha. On to
przyjął, aż po kilku minutach powiedział:
– Ale to było na żarty.
– Oczywiście – odparłem i sytuacja była zażegnana.
Heńka zapamiętałem doskonale. Jeszcze dwa tygodnie był u mnie,
a chora wątroba była widoczna na
jego twarzy. Szczupły, dość wysoki,
grzeczny z uśmieszkiem. Przeważnie
towarzyszyli mu dwaj bracia, Stasiek
i Piotrek, wnukowie dozorcy z Mickiewicza i z tej trójki pozostał tylko
jeden – Stasiek, więc niekiedy pytam
go o Heńka, czy chociaż pamięta rok,
w którym odszedł jego kolega. Nie
pamięta i zdaje się mówić jak stuletni
dziadek:
– Ho, ho, kiedy to było.
I jeszcze:
– A kto by to spamiętał.

Znany pod pseudonimem Długi Janek, z Rudnickiego, był to, jak
pamiętam, gość szczupły, wysoki,
krążący po obrzeżach antykwariatu
w towarzystwie cwańszych od niego.
Z czasem przełamał się, zaczął pracować dla siebie. Nie miał najmniejszego pojęcia o tym, co nadaje się do
sprzedaży. Wydawało mu się, że wystarczy wziąć do ręki jakiekolwiek
książki i z nimi przyjść do mnie, i
za to już będą pieniądze. W ogóle
nie wiązał towaru, który przynosił, z
kwotą, tak jakby nie rozumiał istoty
handlu. Wydawał się być zagubiony
i bezradny w tym świecie. Potem
zniknął mi z oczu na jakiś czas, aż
wreszcie zobaczyłem go znowu, na
wózku inwalidzkim. Długi Janek
został skrócony o obie nogi.
Odjęto mu je, po tym jak paskudnie usnął na mrozie. Od tego czasu
określenie Długi Janek przestało być
zasadne i stał się Krótkim Jankiem.
Nie dawał sobie rady, gdy miał nogi,
tym bardziej teraz, więc objeżdżał
znane sobie punkty i zbierał po jeden,
dwa złote. Ilekroć widziałem wózek, a
na nim Janka, zawsze wysupływałem

dla niego parę groszy i wtedy on szybko odjeżdżał, aby zdążyć do kolejnego
punktu.
Janek Długi czy Krótki i tak miał
więcej szczęścia, bo Wojtek Korczak,
brat Włodka, też usnął na mrozie, tyle
że bardziej nieszczęśliwie, bo przepadł. Tak się zwinął z zimna w kłębek,
że nie można go było wyciągnąć, aż
straż musiała rozcinać chasiok. Tylko taka informacja pozostała po tym
człowieku. Żeby go specjalnie żałowano, to nie – tam nie ma takich uczuć.
Długi Janek, gdy miał jeszcze
nogi, był bardzo podobny do swojego
szczupłego brata, Długala. Ten miał
na imię Darek. Można ich było pomylić. Kiedy Janek stracił nogi, Długal jeszcze dobrze wyglądał, ale już
dążył konsekwentnie w ślad za bratem. Znęcałem się nad nim w swoim
stylu, powiadając nieraz:
– Coś ty z siebie zrobił, co ty wyprawiasz. Jak ty wyglądasz, taki przystojny mężczyzna? Miałbyś draniu
powodzenie u kobiet, harmonię pieniędzy, samochód, a ty co?
Te słowa Darka bolały, bo były
prawdziwe, wiedział o tym, ponadto

nie mógł się odwinąć, by mi przyłożyć,
był ode mnie zależny i jedynie mówił,
abym przestał, i tak za każdym razem,
gdy się pokazał, odgrywałem ten sam
teatr. Wyżywałem się nad nieszczęśliwym człowiekiem. Potem zaczął
przychodzić do mnie z laską, następnie z dwoma, w końcu o kulach. Stał
się kaleką, jako kalece trudniej mu
było zdobyć towar, nie mógł skoczyć
przez płot do zamkniętego podwórka.
Ilekroć zaczynały się pierwsze mrozy
i telewizja robiła program o bezdomnych na Bielanach wtedy zawsze go
pokazywali. Był dyżurnym bezdomnym. Nie leczył się i przy tym trybie
życia groziła mu amputacja. Aż znikł
zupełnie.
Innego menela, który przez rok
się nie pokazywał, zapytałem:
– Czego pan nie przychodzi?
– Ktosik wyjechał z misją do Iraku i pilnuję, ale nic tam nie ma do pilnowania, parę obrazów i trochę mebli,
ale czy są drogie?
Niski z Rudym z Żoliborza pewnego razu przyszli z samego rana,
chwiejnym krokiem. Niski powiedział:

– Daj kierownik dychę, bo umrę
na suchoty.
I w końcu umarł.
Pamiętam dość sympatycznego
Adama z Sosnowca, ksywa Bocian, od
dwudziestu lat plątał się na Żoliborzu
i przepadł.
Znikł mi z oczu Wrocławiak, często, jak powiadano, chodził w długą.
Raz poszedł i już nie wrócił
Przychodził Brylant, chłopak z
Pragi, z ulicy Brzeskiej – powiadał,
tam urodzony i tam przebywał dziesięć lat, potem przeniesiono go na
Żoliborz.
Był Żyd, był Siwy z Wrzeciona,
głuchy, nie do rozmowy człowiek.
Był Mushasi z Mokotowa, na
imię miał Bogdan. Był Szczygieł. Był
Hitler.
W wielu przypadkach nie wiadomo czy to pseudonim, czy nazwisko,
ale w większości to ksywy.
Tekst stanowi fragment przygotowywanej książki wspomnieniowej, autorstwa Krzysztofa Jastrzębskiego.
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Żoliborskie harcerstwo
Rozmowa z nową komendantką jednej z
największych organizacji pozarządowych
działających na terenie Żoliborza i Bielan.
Wybrana 20 czerwca
br. Ania Rudzińska ma
niespełna 25 lat a na
swoje barki wzięła dużo
obowiązków i odpowiedzialności. Stawia
ambitne cele, zarówno
sobie jak i organizacji.
Dzień dobry.Jak wyglada sytuacja harcerzy
na terenie Bielan i Zoliborza?
Dzień dobry. Sytuacja jest całkiem niezła - w naszym hufcu działa
ponad tysiąc członków. Gromady i
drużyny prężnie działają i na bieżąco
dostają wsparcie od doświadczonych
instruktorów.
Mam też wrażenie, że większość
hufcowej społeczności lubi się nawzajem, a to bardzo ważne w ramach
współpracy.
Co jest takiego w harcerstwie, że młode
osoby wciąż w nim uczestniczą? Większości
czytelników pewnie kojarzy się z bieganiem
po lesie w krótkich spodenkach.
Tę opinię słyszę już od wielu lat.
Czy harcerstwo to bieganie po lesie
w krótkich spodenkach? Nic bardziej
mylnego.
Harcerstwo to szkoła życia - w
dużym uproszczeniu jesteśmy partnerem rodziców i szkoły w wychowaniu, mamy pomóc przygotować
młodzież do samodzielnego, dorosłego życia, z którego nie będą
się bali czerpać całymi garściami,
a jednocześnie będą porządnymi,
prawymi obywatelami. Działamy
zgodnie z Metodą Harcerską, na-

Nowa komentantka hufca Żoliborz Ania Rudzińska i ustępujący komendant Paweł Błasiak 				
szą metodą wychowawczą,która
zakłada nacisk na pracę w małych
grupach, samodzielność, indywidualne podejście do każdego i stawianie wyzwań. Młodsi, w zależności
od drużyny, czy gromady uczą się
fotografii, strzelectwa, nagrywają
w profesjonalnych studiach covery
swoich ulubionych piosenek, pomagają w schroniskach dla zwierząt,
dowiadują się jak w sposób rozważny i bezpieczny korzystać z social
mediów, wybierają się na spływy
kajakowe, a to zaledwie procent naszej działalności.
Program zawsze oparty jest o
szczegółową analizę członków drużyny - Jacy są członkowie drużyny?
Czego im potrzeba? Jakich umiejętności im brakuje? Jakie umiejętności

możemy pomóc im rozwinąć? Odpowiadając na te pytania dostosowujemy
nasze aktywności do potrzeb i upodobań podopiecznych.
Starsi członkowie biorą na barki bardziej wymagające zadania,
jak np. wspólna organizacja obozów wędrownych na Węgrzech,
Islandii, w Szkocji, czy tak jak w
tym roku w Nepalu lub Tajlandii,
pełnią czynną służbę na rzecz drugiego człowieka, swoją postawą i
działaniami aktywnie działają na
rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego i przeżywając szereg
przygód, zdobywając masę umiejętności starają się być pożytecznymi dla świata.
Czy jest tu miejsce dla młodych
ludzi? Moim zdaniem jak najbardziej.

fot. materiał prasowe Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz

Właśnie została pani wybrana na szefową
lokalnych struktur. Co jest najważniejszym
celem Pani działania oraz jakie cele stawia
pani organizacji?
O tym już trochę wspomniałam
wyżej. Ja, jako komendantka hufca
mam dbać o to, żeby wszystkie jednostki działały w zgodnie z Metodą
Harcerską pod okiem wyszkolonych
Instruktorów, czyli muszę zadbać o
kadrę - osoby odpowiadające za pracę
w drużynach..
Chciałabym, aby kadra hufca
Warszawa-Żoliborz była zmotywowana do działania i przeszkolona do pełnionych funkcji. Będę
dbać o to, aby zbiórki i inne wydarzenia harcerskie (takie jak biwaki czy rajdy) były bezpieczne i
przeprowadzane zgodnie z Metodą
Harcerską. Zależy mi na wyjściu
hufca do społeczności obu dzielnic,
w których działamy - czyli Bielan i
Żoliborza.
Jak zamierza Pani je osiągnąć? W harcerstwie chyba nikomu się nie płaci, a tu widzę
mamy szereg zadań rozłożonych na cztery
lata pracy.
Tak, to sporo pracy, dlatego pierwszym wyzwaniem, które
przede mną stanęło było zebranie
komendy. Mam to wyjątkowe szczęście, że udało mi się namówić do
współpracy grono mądrych dziewczyn, z ogromnym doświadczeniem,
którym najzwyczajniej w świecie
ufam. Wiem, że w tym sześcioosobowym składzie możemy wiele
zdziałać. Każda z nas będzie dbać o

to, żeby każdy zespół instruktorski
w hufcu wiedział dokładnie co, i w
jaki sposób, ma robić oraz żeby nie
bał się prosić o pomoc. Każda z nas
w hufcu działa już od paru ładnych
lat, więc te działania dobrze znamy
od środka. Teraz będziemy wspólnie
pilnować i wspierać, żeby wszystko
działało jak należy i aby drużynowi
- kadra najbliższa dzieciom i młodzieży - otrzymali odpowiednie
wsparcie.
Jak można zapisać dziecko do organizacji?
W większości szkół podstawowych na Bielanach i Żoliborzu działają drużyny harcerskie i gromady
zuchowe. Wystarczy przyprowadzić
dziecko na zbiórkę, lub jeśli jest się
starszym, a chce się dołączyć, to po
prostu samodzielnie na nią przyjść.
Na naszej stronie internetowej:
www.warszawazoliborz.zhp.pl
są
wymienione wszystkie jednostki
działające na terenie Bielan i Żoliborza. Szczegółowe informacje na
temat działania konkretnych jednostek można uzyskać kontaktując się
z dyrekcją odpowiedniej szkoły, lub
z naszym biurem za pośrednictwem
stronu facebookowej, lub adresu
email - biuro@zoliborz.zhp.pl - gdy
ktoś nie wie, które środowisko lub
szczep będzie najodpowiedniejsze,
chętnie podpowiemy.
Nie ma lepszego sposobu, żeby
sprawdzić, czy harcerstwo jest właśnie
dla nas - to trzeba przeżyć, przyjść i
spróbować. I do tego serdecznie zachęcam!
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Czy Żoliborz doczeka się
toalet na miarę XXI wieku?
Od lat Żoiborzanie nie mogą się doprosić
toalet publicznych na miarę XXI wieku. Aby się
przekonać, wystarczy pójść do Parku Żeromskiego. Od lat stoi tam stara zamknięta toaleta
z wybitą szybką, która stoi u progu bramy przy
ul. Mierosławskiego. Natomiast na terenie parku
stoi kilka toi-toi, które nie poprawiają walorów
krajobrazu zabytkowego parku.
Kiedy doczekamy się XXI wieku? Dziwi
mnie, że nowoczesne toalety możemy zobaczyć
nad Wisłą, ostatnio mialem okazję widzieć nowoczesną toaletę w pobliżu Wału Miedzeszyńskiego, w miejscu które wydawać by się mogło
mało uczęszczane przez mieszkańców.
Poza toi-toikami są dwie inne toalety, jedna pojedyncza służąca jednocześnie paniom i
panom w Prochowni Żoliborz, a druga toaleta
zarówno osobna dla pań i panów mieści się w
Forcie Sokolnickiego. Oczywiście obiekt ten
miał być wielkim centrum kultury, którego de
facto nie ma, w związku z czym budynek nie
zawsze jest dostępny dla zwykłego śmiertelnika.
Ponadto wejście do Fortu znajduje się z drugiej
strony, przez co nawet nie opłaca się tam iść.
Generalnie temat toalet jest bardzo trudny,
ponieważ każdego roku odwiedzających ten
park jest coraz więcej, chociażby z racji dużej
oferty, jaką posiada Prochownia. W przejściu
między wałami znajdują się 4 toi-toie - w dodatku bardzo czyste. Co z tego, kiedy tuż obok

stoją trzy kamienie niepodległościowe? Przejście
między wałami jest w samym centrum parku, tuż
obok stoją kamienie niepodległościowe. Coraz
częściej zapomina się o historii tego parku. Niejednokrotnie byłem świadkiem jak na jednym z
kamieni siadali ludzie, którzy myśleli że to zwykły głaz narzutowy. Owszem jeśli ktoś podjedzie
do niego z drugiej strony to nie widać na nim
wygrawerowanych napisów, które są widoczne
wyłącznie od frontowego przejścia.
Temat nowych toalet był często poruszany
na wielu komisjach i sesjach Rady Dzielnicy
ubiegłej kadencji. Wtedy jeszcze parkiem zarządzała Dzielnica, która dysponowała określonymi
środkami. W końcu zarządzanie parkiem przejął
Zarząd Zieleni. Dziwi mnie, że o nowych toaletach niewiele słychać. Mają być, ale kiedy?
Stara toaleta przy ul. Mierosławskiego powinna
być już dawno rozebrana skoro jest wyłączona z
eksploatacji. Mało tego, od lat wibita jest szyba
w naświetlu nad samymi drzwiami. Dziury nawet nikt nie zabije deskami, tylko czekać aż jakiś
piroman wrzuci ogień do środka!
Na samym Placu Wilsona też brakuje toalet. Te są wyłącznie w metrze, natomiast działają
one tylko w określonych godzinach. Czy Zarząd
Zieleni podejście wreszcie konkretnie do tematu
i zrealizuje konieczne dla Żoliborzan inwestycje?
WIKTOR ZAJĄC
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Przyzwoitość na cokoły!
Władysław Bartoszewski więzień Auschwitz, żołnierz
Armii Krajowej , działacz
Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania

warszawskiego,

minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji,
w latach 2007–2015 sekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
Kawaler Orderu Orła Białego, Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata.
Jego piękna postać jest silnie
związana z Żoliborzem. To tutaj
mieszkał z rodziną i został wysłany do
obozu, to tutaj także pomagał Żydom.
Rodzina Bartoszewskich mieszkała na ulicy Słowackiego 35/43. 19
września 1940 r. Niemcy wygarnęli z
budynku i sąsiednich domów na Żoliborzu kilkadziesiąt osób. Potem pognali ich na plac Wilsona. Władysław
Bartoszewski został stamtąd wywieziony do Auschwitz.
Był to element akcji AB - Ausserordentliche
Befriedungsaktion,
której celem było zniszczenie polskiej
inteligencji.
W drugiej połowie maja 1943
r. Bartoszewski przeprowadził się
do mieszkania nr 14 w bloku przy
Mickiewicza 37: "Mieszkanie było

wygodne. Jak na warunki okupacyjne zgoła luksusowe, obszerne. To
zaś ułatwiało przechowywanie ludzi
potrzebujących schronienia. A bywali goście rozmaici. Od Edwarda
Marczewskiego, wybitnego matematyka, który musiał ukrywać się z
przyczyn rasowych - po ojca Józefa
Warszawskiego, jezuitę rekomendowanego mi przez środowisko prawicowo-harcerskie, który był stanowczo
przekonany, że Pan Bóg mi nie wybaczy ratowania Żydów.
Mickiewicza 37 to ostatni okupacyjny adres Bartoszewskiego. Mieszkanie spłonęło, podpalone przez
Niemców w dniu kapitulacji Żoliborza - 30 września 1944 r.
W marcu 2019 radny Wiktor Jasionowski na Komisji Samorządności
i Dialogu Społecznego poruszył temat: Czy prof. W. Bartoszewski zasłużył na pomnik w Warszawie? Czy
dobrym miejscem na jego usytuowanie może być pl. Wilsona, z którego
został wywieziony do obozu w Auschwitz?
Na początku czerwca w ramach
Budżetu Partycypacyjnego (stołeczna
inicjatywa, w której mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część
budżetu Warszawy) po zebraniu 40
podpisów od mieszkanców - pojawił się projekt "Warszawa dla Profesora - Pomnik Bartoszewskiego" oraz
akcja #WarszawaDlaProfesora zakładające uhonorowanie Profesora i postawienie mu pomnika naprzeciwko
głównego wejścia (przy Placu Thomasa Wilsona) do Parku Stefana Żeromskiego - działka nr. 3 w obrębie
70111.
"Władysław Bartoszewski był
wielkim Polakiem i patriotą, lecz
przede wszystkim był warszawiakiem

z krwi i kości. W 2004 r. został Honorowym Obywatelem Warszawy. W
stolicy Polski wciąż mało jest kultywowanej pamięci o tym wielkim warszawiaku." - czytamy w uzasadnieniu
realizacji projektu.
Jak miałby wyglądać ów pomnik?
Wstępna wizja wygląda tak: Profesor stojący z tabliczką z cytatem po
polsku: ,,Warto być przyzwoitym",
poniżej po angielsku: ,,it's worth being decent." Poniżej: ,,Pamięci Władysława Bartoszewskiego – profesora,
demokraty, sprawiedliwego wśród
sprawiedliwych i człowieka pojednania – Warszawa". Na cokole informacja: ,,Z tych okolic 19 września 1940
r. Władysław Bartoszewski został wy-

wieziony do obozu koncentracyjnego
w Auschwitz".
Co mieszkańcy i mieszkanki
Żoliborza myślą o takiej inicjatywie? Czy chcieliby, żeby na Placu
Wilsona pojawił się pomnik Władysława
Bartoszewskiego?
Czy uważają, że postać ta zasłużyła na pomnik?
6 września rozpoczyna się etap
głosowania, który potrwa do 23 września - każdy mieszkaniec Warszawy
ma możliwość głosowania do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w
wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim,
niezależnie od wartości tych projektów.

Jeśli projekt wygrałby w głosowaniu - zostałby poddany szerokim
konsultacjom przez ekspertów i
architektów. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: app.
twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/18278
Na koniec przypomnijmy
słowa Profesora: "Na pewno nie
wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej (…) nie
wszystko, co się opłaca, to jest w
życiu coś warte.”
O dalszych losach projektu - będziemy pisać i informować na naszej
stronie na Facebooku!
DAMIAN KUJAWA
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Społeczne oblicze
Polski Walczącej
Z Polskim Państwem Podziemnym na ogół łączymy walkę o wyzwolenie polityczne. Znacznie rzadziej dostrzegamy
towarzyszącą hasłu niepodległości, a po wojnie zawłaszczoną przez komunistów, obietnicę wyzwolenia społecznego
– głębokiej przebudowy gospodarczej i definitywnego zerwania z rzeczywistością przedwojenną.

„Dość mitów o ojczyźnie – Rzeczą
Pospolitą / Ma być, a nie monstrancją
wzniesioną do nieba / I nie krzyżem
z narodem jak Chrystus przybitym /
Ale chlebem powszednim dla zjadaczy
chleba” – wołał Stanisław Ostrowski.
„Stań się krzywdą i zemstą, miłością
i ludem – O, chwyć za miecz historii
i uderz! I uderz!” – wzywał Warszawę, „miasto Kilińskich i Okrzejów”,
Krzysztof Kamil Baczyński. „My, co
żyjemy byle jak / My, którym się nie
szczęści / Z radością powitamy znak
/ Znak zaciśniętej pięści” – pisał najmłodszy z przywołanych tu poetów
Armii Krajowej (AK), niespełna
osiemnastoletni Jan Romocki.
Wiosną 1944 r. kwestią otwartą
pozostawało nie tyle, czy gruntowna
zmiana stosunków społecznych nastąpi, ale czyimi rękami się dokona.

Z każdym miesiącem niemieckiej
okupacji radykalizacja nastrojów i
przekonań ogarniała coraz szersze
warstwy polskiego społeczeństwa.
Nie była obca także części przywódców podziemia, co znajdowało wyraz
zwłaszcza w konfrontacji z Moskwą.
To zdecydowany program głębokiej
przebudowy gospodarczej w duchu
wyraźnie lewicowym, a nie zachowawcza retoryka antyrewolucyjna, był
odpowiedzią Polski Podziemnej na
rosnące zagrożenie ze strony sowieckiego komunizmu.
„Jest faktem, że tak jak na całym
świecie, tak i u nas poglądy znacznie się zradykalizowały (na lewo)” –
stwierdzał na krótko przed powstaniem warszawskim szef wywiadu
Komendy Głównej AK, płk cichociemny Kazimierz Iranek-Osmec-

ki, w liście do jednego z oficerów
Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Krytykując zbyt zachowawczą postawę władz na uchodźstwie,
dodawał: „W tej sytuacji wydaje się,
[...] że tylko walka [prowadzona]
przez ugrupowania lewicowe może
być skuteczną przy rozładowywaniu
nastrojów »K« [komunistycznych
– red.]”. W podobnym tonie już
ponad rok wcześniej oficjalnie wystąpił sam zwierzchnik podziemnej
armii, gen. Stefan Grot-Rowecki.
Wzywając rząd do zdecydowanych
kroków, zaznaczał: „Wykonanie
przebudowy nie jest jeszcze możliwe, ale konieczne byłoby dostatecznie wczesne nie tylko ogłoszenie
bardzo radykalnego i postępowego
programu reform, ale i zapoczątkowanie ich pewną ilością aktów

prawnych. Półśrodki i obietnice tutaj nie wystarczą”.
Analogiczne „przesunięcia na
lewo” obserwowano wówczas w całej okupowanej przez hitlerowskie
Niemcy Europie. O ile w państwach
takich jak Francja, Włochy czy Grecja
inspirowali je i dyskontowali w dużej
mierze komuniści, w realiach polskich
rolę awangardy wspomnianego procesu odgrywały radykalne społecznie,
ale wyraźnie antysowieckie niepodległościowe nurty: ludowy oraz socjalistyczny.

Dwie wizje
powojennej Polski
Szok wywołany wrześniową klęską nie tylko pozbawił legitymizacji

obóz sanacyjny, ale także spotęgował
narastający od lat – jego symbolem
był brutalnie stłumiony wielki strajk
chłopski z 1937 r. – sprzeciw wobec
dotychczasowej rzeczywistości ekonomicznej. Idea oparcia cywilnych
struktur podziemia na porozumieniu
głównych ugrupowań niedawnej opozycji – Stronnictwa Ludowego (SL),
Stronnictwa Narodowego (SN), Polskiej Partii Socjalistycznej „Wolność
– Równość – Niepodległość” (PPS-WRN) oraz chadeckiego Stronnictwa Pracy (SP) – gwarantować miała
nie tylko możliwie szeroką konsolidację, ale także definitywne odcięcie
od stosunków przedwojennych. Zarówno politycznych, naznaczonych
piętnem autorytaryzmu, jak i społeczCiąg dalszy na str. 14
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Społeczne oblicze Polski Walczącej
no-gospodarczych, w powszechnym
odczuciu anachronicznych i głęboko
niesprawiedliwych.
Podjęcie współpracy na platformie „jedności narodowej” nie
oznaczało jednak przyjęcia tej samej
optyki. Obok prozaicznej rywalizacji
o wpływy, na łamach konspiracyjnej
prasy szybko rozgorzała fundamentalna dyskusja o to, jak wyglądać ma
powojenna Polska. Spośród dziesiątek wizji, kreślonych nie tylko przez
czołowe partie, ale także ośrodki
mniejsze, niekiedy kanapowe, wyraźnie wyłaniały się dwa kierunki zasadnicze: forsowana przez nieformalny
sojusz socjalistów, ludowców i lewicującej inteligencji egalitarystyczna
koncepcja Polski Ludowej oraz postulowana przez szeroko rozumiany
ruch narodowy, którego główny nurt
stanowiło konspiracyjne SN, wizja
katolicko-narodowej Wielkiej Polski.
Pierwsza, afirmatywna wobec
wzorców zachodnich, zakładała odbudowę kierowanego parlamentarnie
– korzystny wynik powojennych wyborów zdaniem przywódców lewicy
był przesądzony – państwa o ustroju demokratyczno-republikańskim,
dysponującego planem radykalnych
reform społecznych. Zasadnicze
kroki w kierunku zażegnania głodu
ziemi widziano tu w natychmiastowej, nieuwzględniającej odszkodowania, parcelacji wielkiej własności ziemskiej. Zjawisko znacznego
przeludnienia wsi rozwiązać miał z
kolei program gruntownego uprzemysłowienia miast i towarzysząca
mu urbanizacja. Kluczowe zadania
w procesie uspołecznienia majątku
narodowego przypisano ruchowi
spółdzielczemu oraz rozbudowanym
strukturom samorządu; w rękach
prywatnych, poza indywidualnymi
gospodarstwami rolnymi, pozostawić zamierzano głównie drobną wytwórczość. Podstawę tak skonstruowanego organizmu stanowić miało
planowanie. Charakterystyczne, że
głoszony program lewica wiązała z
ideą wytłumienia, wyrosłych częściowo na gruncie ekonomicznym,
antagonizmów narodowościowych.
Z odmiennych założeń wychodziła wizja czołowego nurtu prawicy. Zakładając polityczną dominację
jednego obozu, podważała – jako
wytwór obcy duchowi polskiemu
– wzorowany na rozwiązaniach
zachodnich ustrój demokratyczny. Narodowcy, nie krępowani jego
ograniczeniami, ujścia dla potężnych napięć społecznych szukali
w maksymalistycznym programie
granicznym oraz rozwiązaniu, drogą
akcji kolonizacyjno-wysiedleńczej,
problemu mniejszości. To nowe
nabytki terytorialne – w zapowiedziach SN dość pokaźne, na zachodzie sięgające Odry, a na wschodzie
nawet Dniepru – zaspokoić miały
ogromny głód ziemi. Drugi filar
zapowiadanej przez nich przebudowy stanowił postulat masowego
napływu spauperyzowanego żywiołu polskiego do handlu i rzemiosła,
dotąd „blokowanych przez element
obcy” – zwłaszcza Żydów. Główny

nurt polskiego nacjonalizmu odrzucał przy tym wizję radykalnej industrializacji. Fundament odrodzonej
gospodarki widział w gęstej sieci
rozmieszczonych możliwie równomiernie po kraju przedsiębiorstw
prywatnych. Planistyczna rola państwa ograniczała się tu do wytyczania zasadniczych celów dalekosiężnych, a zachowawcza, przewidująca
system rekompensat reforma rolna
stanowiła raczej dopełnienie procesów priorytetowych – kolonizacji
kresów Wielkiej Polski oraz polonizacji handlu i rzemiosła.
Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne okoliczności w realiach
trwającego konfliktu przemawiały
na korzyść pierwszej z wizji. Lewicy
sprzyjały uwarunkowania międzynarodowe – stolice alianckie, od których po klęsce wrześniowej uzależniony był los polskiej państwowości,
sceptycznie odnosiły się zarówno do
utożsamianego z antysemityzmem
rodzimego nacjonalizmu, jak i potencjalnych roszczeń terytorialnych
Warszawy; sprzyjały jej również
zjawiska lokalne – postępująca radykalizacja zubożałego społeczeństwa
oraz poparcie ze strony kierownictwa AK. To ostatnie, przez narodowców atakowane jako sanacyjne
ze względu na częściowo piłsudczykowski rodowód, od początku
okupacji orientowało się raczej na
lewo. Nie bez znaczenia pozostawała wreszcie rosnąca aktywność
komunistów.
Za stroną ludowo-socjalistyczną przemawiało jednak coś jeszcze.
O ile syntetyczny Program Polski
Ludowej, opracowany wspólnie
przez czołowych działaczy różnych nurtów lewicy, ukazał się staraniem PPS-WRN już w 1941 r.,
narodowcy swoje rozważania ograniczać musieli do mniejszej wagi
broszur i wystąpień publicystycznych. Jednoznaczna deklaracja wykazać mogła bowiem sprzeczność
między – bliskimi portugalskim
rozwiązaniom reżimu Salazara
– tendencjami rzeczywiście biorącymi górę w SN a przestrzenią
oficjalną. W niej dominująca na
prawicy siła występowała jako jeden z gwarantów koalicji „jedności
narodowej”, stanowiącej krajowe
oparcie legalnego rządu. Ten, choć
kwestię społeczno-gospodarczego
oblicza powojennej Polski długo
pozostawiał względnie otwartą,
od początku wyraźnie formułował
warunek fundamentalny – odrodzona Polska musi być państwem
demokratycznym.
Narodowcy,
chcąc utrzymać się w grze, a zarazem nie utracić dotychczasowej
bazy społecznej, zmuszeni byli
prowadzić swoistą „grę na dwa
fortepiany”.

W stronę nowego
Centrolewu
Kluczową rolę w procesie wykuwania społecznego oblicza Polski
Podziemnej odegrała datowana na

rok 1943 krystalizacja stanowiska
ruchu ludowego. Wyraźną przewagę
w zmaganiach o kierunek najsilniejszego w kraju ugrupowania osiągnęli
wówczas politycy chłopskiej lewicy.
Szczególnie wzrosło znaczenie „wiciowców” – działaczy bardzo popularnego przed wojną, radykalnego społecznie i wyraźnie antyklerykalnego
Związku Młodzieży Wiejskiej RP
„Wici”.
Dotąd stanowisko ludowców
pozostawało niejednoznaczne. Obok
nurtu bliskiego socjalistom swoje cele
forsować próbowała również partyjna
prawica, wykazująca zainteresowanie
ewentualnym sojuszem z obozem narodowym. Tu, poza zdecydowanymi
na pełną realizację programu Wielkiej Polski „młodymi”, funkcjonowali
bowiem i politycy starszej daty, przejawiający skłonności do kompromisu.
Z każdym jednak miesiącem coraz
jaśniejsza stawała się ich faktyczna,
choć niekoniecznie nominalna, marginalizacja. Opanowanie kluczowych
pozycji w SL przez lewicę przekreślało podobne koncepcje. Oznaczało powrót do popularnych zarówno przed
wybuchem wojny, jak i w pierwszych
miesiącach konspiracji, haseł sojuszu
z PPS.
Zapowiedzią obranego kierunku była wspólna deklaracja
stronnictw „jedności narodowej”
ogłoszona w rocznicę zwycięskiej
bitwy warszawskiej – 15 sierpnia
1943 r. Obok republikańskiego
ustroju, demokratycznej ordynacji
wyborczej czy równouprawnienia
mniejszości narodowych w sferze
politycznej, w sposób ogólny wskazywała też kierunki powojennej
przebudowy
społeczno-ekonomicznej. Pojawiły się wzmianki
o systemie gospodarki planowej
oraz zapowiedź „niezwłocznego
przystąpienia do reformy rolnej” i
„przejęcia do dyspozycji państwa
wszystkich gospodarstw przeznaczonych na [jej] cele”. W dokumencie wyraźnie wybrzmiała
obietnica uprzywilejowania sektora spółdzielczego oraz hasło likwidacji bezrobocia przez realizację
polityki pełnego zatrudnienia.
Choć odezwie daleko było do
literalnej adaptacji wspomnianego
Programu Polski Ludowej, w zasadniczych punktach wyraźnie się nim
inspirowała. Znamienne, że gdy prasa socjalistyczna i chłopska witały ją
z umiarkowaną satysfakcją, podkreślającą kompromisową zachowawczość projektu, „Walka” – oficjalny
organ SN – początkowo przemilczała jej ogłoszenie. Narodowcy
wprawdzie podpisali dokument, ale
było to posunięcie wymuszone trudnym położeniem politycznym. Wobec zbliżenia ludowców i socjalistów
oraz niejasnej postawy zdecydowanie słabszego SP pozostawali coraz
wyraźniej osamotnieni. Problemem
stawała się nie tyle ewentualna dominacja, co utrzymanie wpływów w
podziemnym aparacie – o tyle ważne, że na wychodźstwie SN już od
dłuższego czasu znajdowało się poza
rządową koalicją.

Głos zabiera
Armia Krajowa
Niebawem do kwestii kierunku, w jakim zmierza Polska
Walcząca odnieść postanowiła
się także konspiracyjna armia. Z
początkiem września 1943 r. na
pierwszej stronie najpoczytniejszego pisma podziemia, „Biuletynu Informacyjnego”, pojawiło się
charakterystyczne pytanie – O jaką
Polskę walczymy?
W części politycznej dość
utopijnego tekstu podkreślano
demokratyczny charakter ustrojowy odrodzonej Rzeczpospolitej,
odwołując się do haseł wolności,
równości i chrześcijańskiego braterstwa. Uderzający był tu jednak
przede wszystkim fragment poświęcony przebudowie gospodarczej państwa. Wołano w nim:
„Walczymy o Polskę sprawiedliwości społecznej i dobrobytu najszerszych mas. O Polskę, która
wyzwoli z niedostatku i nędzy milionowe rzesze niedożywionych i
głodujących. O Polskę, która podniesie stopę życiową najbiedniejszych i obniży niesprawiedliwie
wysokie zyski warstw dotąd uprzywilejowanych. O Polskę, która
szanując w rozsądnych granicach
własność prywatną – wyzwoli kraj
z bezsensu kapitalizmu i uspołeczni wielkie warsztaty pracy”. Na
koniec, zapowiadając wprowadzenie mechanizmu planowania gospodarczego, „Biuletyn” zastrzegał:
„Polski ideał sprawiedliwości społecznej jest przeciwieństwem sowiecko-komunistycznej nędzy, w
której niewolnicze swe życie pędzi
chłop i robotnik rosyjski”.
Choć podobne stanowisko w
niektórych nurtach zróżnicowanej politycznie AK musiało budzić
kontrowersje, wyrażenie go – a był
to pierwszy na łamach oficjalnego
pisma Komendy Sił Zbrojnych w
Kraju tekst o tak wyraźnych aspiracjach programowych! – było
posunięciem znamiennym. Nie
mogło bowiem nastąpić bez akceptacji ścisłego kierownictwa.
Odtąd to właśnie AK stać się
miała ośrodkiem szczególnie naciskającym Londyn w sprawie
odważniejszych kroków społeczno-gospodarczych – nie tylko deklaratywnych, ale i prawnych.
W tym względzie zaznaczała się zresztą charakterystyczna
różnica między wojskiem a bardziej zachowawczą, w niektórych
obszarach nadal kontrolowaną
przez ludzi dalekich od radykalizmu społecznego, podziemną administracją – Delegaturą Rządu.
Znajdowała ona wyraz nie tylko
w korespondencji z emigracyjnymi władzami, ale także w propagandowym zwalczaniu moskiewskiej dywersji. O ile Delegatura
stawiała tu raczej na tradycyjny
antykomunizm i straszenie konsekwencjami bolszewickiej rewolucji, propaganda AK niejako

„obchodziła komunę z lewej” – na
łamach specjalnie powołanych
dla tego celu pism, takich jak
„Wolność Robotnicza” czy „Głos
Ludu”, redagowanych z udziałem
pepeesowców i radykalnej inteligencji, piętnowała w swej istocie
antydemokratyczny sowiecki totalizm, przeciwstawiając mu hasła
niepodległościowej lewicy.

O co walczy
Naród Polski?
Przełomowym momentem w
trudnym procesie wypracowywania
klarownego programu podziemnego państwa, akceptowalnego także
dla prawej strony, był marzec 1944
r. Wtedy właśnie ukazała się oficjalna, sygnowana przez wszystkie
stronnictwa Rady Jedności Narodowej (RJN), deklaracja ideowa O
co walczy Naród Polski? Mimo że
stanowiła wynik ucierania różnych
stanowisk, jej głównym architektem
był przywódca PPS-WRN i przewodniczący konspiracyjnej namiastki polskiego parlamentu, Kazimierz
Pużak.
Choć w przeciwieństwie do
publicystycznych zapowiedzi ludowców i socjalistów nie użyto tu
wprost hasła Polski Ludowej, kierunek manifestu był jednoznaczny.
Część poświęconą przebudowie
społeczno-ekonomicznej państwa
– w sferze politycznej zasadniczo
potwierdzono dotychczasowe postulaty głębokiej demokratyzacji
– otwierało stwierdzenie: „Państwo obejmie funkcje kierownicze
i kontrolne w gospodarce, celem
zapewnienia realizacji planu gospodarczego Polski. [...] będzie
miało prawo do przejmowania lub
uspołeczniania
przedsiębiorstw
użyteczności publicznej oraz kluczowych przemysłów, a także aparatu transportu oraz wielkich instytucji finansowych – w wypadku
gdy tego będą wymagały potrzeby
ogólne”.
Dalej zapowiadano: natychmiastową parcelację własności ziemskiej przekraczającej 50 hektarów (o
przyznaniu bądź nie ewentualnego
odszkodowania zdecydować miał
dopiero przyszły parlament; zarówno ludowcy, jak i socjaliści rekompensacie byli przeciwni); uspołecznienie znacznej części przemysłu i
nacjonalizację obszarów strategicznych; upaństwowienie lasów; politykę pełnego zatrudnienia. Gospodarce planowej poświęcono osobny
podrozdział. W jego zakończeniu
nawiązywano do bliskiej chadekom
społecznej nauki Kościoła: „Własność prywatna [ta stanowić miała
podstawę funkcjonowania rolnictwa
oraz drobnej wytwórczości – red.]
traktowana będzie nie jako nieograniczany niczym przywilej osobisty,
lecz jako podstawa do pełnienia zleconych funkcji społecznych i państwowych”.
I tym razem deklarację formalnie poparło także SN. Narodowcy
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szybko jednak zaczęli się od niej dystansować, a – w obliczu alarmu podniesionego przez prawicową prasę
– nawet publicznie ją atakować. W
stronę RJN popłynęły oskarżenia
o ignorowanie postulatów obozu
narodowego i chęć „wymalowania
Polski na czerwono”. Przełomowy
dokument demaskowano jako próbę
oderwania narodu od chrześcijańskich korzeni, konsekwencję podszeptów żydowsko-masońskich, a w
skrajnych przypadkach – jako przejaw bolszewizmu.
W takich okolicznościach
główna siła prawicy, po blisko
dwóch latach organizacyjnego rozbicia zjednoczona, zdecydowała się
na próbę politycznego kontrataku.
Kierunek „natarcia” dobrze oddawała wydana w tym czasie przez
SN ulotka informująca o konsolidacji obozu narodowego. Jej autorzy, konstatując, że podziemie
wyłoniło ostatecznie trzy główne
siły: sanacyjno-lewicową, komunistyczną i narodową, wnioskowali: „Objęcie władzy przez ośrodki
sanacyjny lub komunistyczny to
nowa tragedia narodu i państwa
polskiego. [...] Jedynym czynnikiem w naszym życiu politycznym,
który może i musi przeciwstawić
się tym dążeniom jest Stronnictwo
Narodowe, reprezentujące sobą
narodowy ośrodek dyspozycji”.
Planowano infiltrację pozostałych
ugrupowań „grubej czwórki” oraz
odbicie AK spod wpływów lewicowo-piłsudczykowskich.
Rzeczona kontrofensywa nie
trwała jednak długo. Ostatecznie
„Kwadrat” – pod takim kryptonimem występowało w podziemiu SN
– ponownie musiał skoncentrować
się na obronie stanu posiadania. W
obliczu zbliżających się rozstrzygnięć rozgorzała bowiem bezpardonowa „wojna w rodzinie” – do przewodzenia obozowi narodowemu
aspirowało nie tylko SN, ale także
działający na własną rękę, otwarcie
dążący do samodzielnego uchwycenia władzy ośrodek oenerowski.

Odsunąć „endeków
i endekoidów”?
W krytycznych miesiącach
temperatura rosła także na lewicy.
Coraz częściej pojawiały się głosy
krytykujące celowość podtrzymywania, osłabiającego dynamizm
i wiarygodność głoszonych haseł, porozumienia z narodowcami.
Wskazywano na dysonans między
społecznymi postulatami Polski
Walczącej a realiami konspiracyjnych struktur, zwłaszcza Delegatury,
wciąż na wielu odcinkach „trzymanych przez siły wsteczne”. „Przy zetknięciu się z wieloma działaniami
oficjalnego aparatu trudno obronić
się przed wrażeniem, że duch tam
panujący daleko odbiega od wymogów naszej epoki. Raz po raz, to na
tym, to na innym odcinku ujawniają
się nawet tendencje sprzeczne z [...]
treścią publikowanych deklaracyj” –
alarmował oficjalny organ prasowy
PPS-WRN.
Podobne głosy dobiegały także
z najwyższych szczebli podziemia.
Zastępca Delegata Rządu na Kraj

z ramienia SL, Adam Bień, w wewnętrznym, obszernym i bardzo
gorzkim dla własnego stronnictwa
memoriale sugerował konieczność
odrzucenia fikcyjnej współpracy z
różnego rodzaju „endekami i endekoidami”. Wskazywał, że poza hamowaniem podziemia w kwestiach
społeczno-gospodarczych, właściwie
uniemożliwia ona rozwiązanie palących problemów natury politycznej,
takich jak porozumienie z mniejszościami narodowymi czy kwestia
przyszłych granic.
Jako
przeciwwagę
proponował zacieśnienie związków z
PPS-WRN, utworzoną niedawno
przez szereg mniejszych ugrupowań lewicowych Centralizacją
Stronnictw
Demokratycznych,
Socjalistycznych i Syndykalistycznych (Centralizacja), a nawet lewicą piłsudczykowską. „Stawiam
znowu niedyskretne pytanie. Z kim
byłoby nam łatwiej dogadać się na
temat przebudowy ustroju rolnego? Z Endekami czy z Poniatowskim? [ Juliusz Poniatowski, minister rolnictwa zabiegający przed
wojną o przyspieszenie reformy
rolnej – red.]” – pytał retorycznie,
krytykując
antypiłsudczykowski
dogmatyzm własnego ruchu. Domagając się odcięcia od prawicy i
już jednoznacznego przewartościowania linii Polski Podziemnej w
duchu lewicowo-demokratycznym,
konstatował: „Wolimy [...] płynąć
bezwolnie z prądem płytkiej ideologicznej łatwizny, aby nie być
posądzonym o zapłaconą zdradę na
rzecz tego, czy innego wroga [...].
Ten stan nieodwołalnie musi się
skończyć”.
Uderzająco zbieżny w ocenach był w tym czasie płk Jan
Rzepecki, w ramach Komendy
Głównej AK odpowiadający za
newralgiczny obszar propagandy
i informacji. Późniejszy współzałożyciel i pierwszy prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
w tajnym, utrzymanym w emocjonalnym tonie i krytycznym
wobec „zasady świętej zgody
narodowej” memoriale do dowódcy podziemnej armii pisał:
„Jeśli zasada Jedności Narodowej
bankrutuje i daje w wyniku tylko
marazm, zacofanie i niezdolność
do skutecznej walki, to trzeba
wyrzucić zasadę na szmelc [...].
Natarciu obcej agentury – PPR
[komunistyczna Polska Partia Robotnicza – red.] – trzeba
przeciwstawić zwarty front polskiej lewicy w składzie PPS, SL
i »Centralizacji«. [...] Trzeba zdać
sobie sprawę z tego, że rewoltę
pepeerowską mogą rozbić tylko
lewicowe masowe ruchy społeczne, a nie mięczakowate mieszczaństwo lub synkowie rodzin
nawet o wspaniałych rycerskich
tradycjach [sam, co ciekawe, był
synem znanej działaczki endeckiej, Izy Moszczeńskiej – red.]”.
Podziemnej armii Rzepecki postulował nadać wyraźny charakter
rewolucyjno-powstańczy. W odniesieniu do środowisk, które nie
uznałyby przywódczej roli bloku
ludowo-socjalistycznego,
pisał:
„Bóg z nimi – niech obrażone idą
»ścieżką obok drogi«”.

„Masy Ludu Polskiego
walczą”. 63 dni III RP
Do przełomu jednak nie doszło.
Mimo krytyki podjętego kierunku
narodowcy pozostali na dotychczasowej platformie. W obliczu zagrożenia sowieckiego koncepcja „jedności narodowej” wszystkim jawiła się
jako najbardziej wymowny fundament polskiego sprzeciwu. Niemniej,
znaczenie lewicy w podziemnym
państwie rosło. Gdy latem 1944 r.
do RJN zdecydowano się dokooptować przedstawicieli trzech kolejnych
ugrupowań, poza katolicko-narodową, ale autonomiczną wobec głównego ugrupowania prawicy wielkopolską
Organizacją „Ojczyzna”, dwa kolejne
miejsca zajęły radykalne społecznie
Zjednoczenie Demokratyczne oraz
Chłopska Organizacja „Racławice”.
Jeszcze zanim do tego doszło, dowodzący podziemną armią gen. Tadeusz Bór-Komorowski – sam, co nie
bez znaczenia, związany ze sferami
ziemiańskimi – depeszował do Londynu: „Duże przesunięcie światopoglądów na lewo. Silna radykalizacja,
zwłaszcza wśród chłopów i uboższej
inteligencji. Niemal powszechne żądanie kontroli społeczeństwa nad
życiem gospodarczym, likwidacji
skupienia dóbr w rękach prywatnych
ponad określone minimum i uprzywilejowania jednostek lub grup społecznych. Władza, która by próbowała zahamować ten proces, naraziłaby

Kraj na ciężkie wstrząsy”. Nie była
to jedyna tego typu wiadomość odebrana przez Londyn w gorących tygodniach. Tuż przed wybuchem powstania komendant AK zaapelował
o zgodę rządu na natychmiastowe
wydanie przez konspiracyjną Krajową
Radę Ministrów stosownych aktów
prawnych.
Tak też się stało. Jednymi z
pierwszych, ogłoszonych jeszcze na
łamach drukowanego tajnie Dziennika Ustaw, posunięć wychodzącej na
powierzchnię Polski Podziemnej było
przejęcie – na potrzeby reformy rolnej
– wszystkich majątków przekraczających 50 ha oraz wprowadzenie instytucji zakładowych rad robotniczych,
mających współzarządzać przedsiębiorstwami. Zgodnie z zapowiedziami rozbudowano również struktury
samorządu, znacznie poszerzając przy
tym ich niezależność od władz centralnych.
1 sierpnia 1944 r. Warszawa stanęła do walki. Choć stołecznych barykad bronili ludzie różnych wyborów
ideowych, witającą powstanie odezwę,
opublikowaną po pierwszych dniach
starć w oficjalnych organach walczącego o zachowanie podmiotowości
państwa, kończyła charakterystyczna deklaracja: „Masy ludu polskiego
– chłopów, robotników i inteligencji, walczą o Polskę demokratyczną,
Polskę Sprawiedliwości Społecznej,
Polskę ludzi pracy. Niech żyje Polska
Niepodległa! [Podpisano:] Delegat

Rządu na Kraj – Wicepremier Rządu Rzeczpospolitej; Przewodniczący
Rady Jedności Narodowej; Dowódca
Armii Krajowej”.

* * *

Niestety. Zasięg ogłoszonych w
tragicznym sierpniu posunięć w praktyce ograniczył się do wyzwolonych
przez powstańców dzielnic stolicy. Dla
jakiejkolwiek koncepcji niepodległego
państwa polskiego ówczesny układ
sił był bowiem bezwzględny. Główna
rola w przełomowym i powszechnie
wyczekiwanym procesie przypaść
miała nie czołowym ugrupowaniom
polskiej lewicy, ale dysponującym patronatem Kremla komunistom.
Ci ostatni zrobili wiele, by okraść
tradycję Polskiego Państwa Podziemnego z postulatów głębokiej
demokratyzacji i przebudowy społecznej. Dziś są one marginalizowane, a niekiedy wręcz wymazywane w
imię fałszywie rozumianego antykomunizmu. Chcąc poważnie traktować tamto dziedzictwo, powinniśmy
o nich pamiętać. Na sztandarach
Polski Walczącej hasło niepodległości, choć kluczowe, nie było bowiem
jedynym.
Tekst pierwotnie ukazał się na
stronie klubjagiellonski.pl
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