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Czas na zmiany?
W Warszawie od 1996 roku funkcjonuje Miejski System Informacji. Spójny dla całego
miasta system informacyjny, który obejmuje miejskie nośniki, takie jak chociażby tablice z
nazwami ulic. System MSI dzieli dzielnice na obszary, na Żoliborzu są jedynie trzy - Stary
Żoliborz, Marymont-Potok i Sady Żoliborskie. Sąsiadujące z nami Bielany mają 14 obszarów, a Wola 8.
Mam wrażenie, że obecny podział
zdezaktualizował się przez lata. Szczególnie obszar, który zbiorczo nazywany jest Sadami Żoliborskimi. Oprócz
właściwego osiedla Sady Żoliborskie,
obejmuje on także obszar Zatrasia i
Rudawki, Żoliborza Południowego
oraz żoliborską część Powązek.
Szczególnie te dwa ostatnie obszary zmieniły się na przestrzeni
ostatnich lat na tyle mocno, że warto
chyba pomyśleć o zmianach w administrowanym przez Zarząd Dróg
Miejskich MSI.
W momencie powstawania systemu obszary na południu dzielnicy
były terenami zaniedbanymi z zabudową magazynową i resztkami
przemysłu. Dziś to zupełnie inny Żoliborz, mocno zurbanizowany, z wieloma tysiącami mieszkańców. Wciąż
powstają nowe osiedla i obecny system zupełnie nie pasuje do uporządkowanego już fragmentu tkanki miejskiej.
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Nazwa Sady Żoliborskie powinna zostać zarezerwowana dla obszaru
osiedla zaprojektowanego przez prof.
Halinę Skibniewską, które powinno
być dumą dzielnicy i zasługuje na specjalną ochronę. Zatrasie leży w pobliżu i pochodzi z podobnego okresu, ale
już okolice Nowych bloków na Rydygiera, Szamockiej czy Dygata, zupełnie nie pasują do obszaru, do którego
są przypisane.
Oczywiście jestem świadomy, że
nie jest to najpilniejsza sprawa do rozwiązania w naszej dzielnicy, jednakże
może warto zacząć dyskusję o nazewnictwie obszarów na Żoliborzu?
Może warto pomyśleć o wydzieleniu obszarów, np. Żoliborz
Południowy i Powązki Żoliborskie?
Są one obecnie mocno zasiedlone i
stają się już nie tylko dodatkiem do
dzielnicy, a istotną jej częścią. Obszar wydzielony ulicami Krasińskiego, Broniewskiego, Powązkowską i
linią kolejową mógłby nosić nazwę
Żoliborza Południowego lub Nowego Żoliborza w opozycji do najstarszej części dzielnicy.
Natomiast od ulicy Powązkowskiej w stronę Woli mamy teren,
który historycznie należał do obszaru Powązek i może warto ten fakt
podkreślić, używając nazwy Powązki
Żoliborskie? Szczególnie, że w tym
rejonie znajduje się także cmentarz
wojskowy Powązki.
Oczywiście są to wszystko luźne
przemyślenia, ale po prawie ćwierć
wieku od powstania systemu informacji może należy rozpocząć dyskusję o zmianach?
TEKST: BARTEK MICHALSKI
ILUSTRACJA: DOMINIKA HOYLE
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Mopsy, boksery, buldogi,
shih tzu… nieudany
ludzki eksperyment?
Mopsy, boksery, buldogi, shih tzu i inne rasy psów z charakterystyczną płaską mordką (rasy
brachycefaliczne) stały się niezwykle popularne w ostatniej dekadzie za sprawą swojego
słodkiego wyglądu, a także faktu, że nie są wymagające w utrzymaniu.
Tymczasem to, co tak nas zachwyca weterynarze na całym świecie określają mianem mutacji, która
nie powinna mieć miejsca w świecie
zwierząt. Ich zdaniem wygląd tych ras
to wynik modyfikacji genetycznych
przeprowadzonych z niewłaściwych
pobudek, czyli po to, aby te psy podbijały wyglądem serca potencjalnych
właścicieli, a nie w celu stworzenia
rasy zdrowszej i silniejszej.
Płaskie mordki, podwójnie zakręcony ogon
czy krępe łapki – co jest najsłodsze?
Być może urocze ogonki wydadzą
się mniej urocze, jeśli okaże się, że
są defektem, który w najostrzejszych
wersjach może prowadzić do paraliżu.
Spłaszczone nosy to wynik selektywnej hodowli (preferującej osobniki właśnie z tą cechą). Dla zwierzęcia
taka budowa oznacza trudności z
oddychaniem i jedzeniem. W dłuższej perspektywie mogą one przekładać się na problemy z krążeniem,
przegrzaniem ciała, a nawet wypadaniem oczu. To wszystko powoduje, że
zwierzę prowadzi raczej siedzący tryb
życia, co bezpośrednio przekłada się
na zwiększoną masę ciała i problemy
z uzębieniem. Charakterystyczna pofałdowana skóra jest z kolei wyjątko-

wo podatna na stany zapalne. Dane
opublikowane przez BVA (Brytyjski
Związek Weterynarzy) ujawniły że
75% właścicieli czworonogów ze
spłaszczonymi pyszczkami nie zdaje
sobie sprawy z problemów zdrowotnych ras brachycefalicznych. Co więcej, wiele osób uważa, że parskanie i
chrząkanie jest absolutnie normalne
u tych ras.
Coraz częściej w środowisku
weterynarzy pojawiają się głosy mówiące o tym, że kupowanie gatunków
w takim stopniu zdeformowanych
jest nieetyczne. Tworzenie popytu
na genetycznie upośledzone psy jest
korzystne tylko dla środowiska biznesu – nie dla zwierząt ani właścicieli, których leczenie pupilów niemało
kosztuje.
Mieszane rasy psów są zdrowsze niż te
czystej krwi
Dobitnie potwierdziły to badania
z 2013 roku, opierające się na dokumentacji medycznej ponad 27 000
zwierząt. Porównując częstotliwość
występowania 24 zdefiniowanych
zaburzeń genetycznych u mieszańców oraz u psów rasowych, naukowcy stwierdzili, że 10 z nich występuje
częściej u psów rasowych, podczas

gdy tylko jedno było częstsze wśród
mieszańców. Dla pozostałych częstotliwość występowania była dość podobna w obu grupach.
Brachycefaliczne rasy psów to
sztucznie wyhodowane przez człowieka zabawki. W tej sytuacji decydowanie się na zakup tego typu psów
wydaje się nieetyczne, a do tego nakręca biznes, prowadzący do cierpienia zwierząt.

W dłuższej perspektywie generując
popyt na chore zwierzęta szkodzimy
całej ich przyszłej populacji. Warto pamiętać o tym przy wyborze czworonoga. Najrozsądniej jest przygarnąć pieska
ze schroniska. W nim mamy wszelkiego rodzaju pupile. Czy są małe, duże,
puchate czy w ciapki to drugorzędna
kwestia – po prostu potrzebują pomocy.

Liście spadają, a Wilsoniak pączkuje! I to nie koniec pogodowych anomalii!
Mimo chłodu w żoliborskich alejkach
nie brakuje biegaczy ani rowerzystów.
Z dedykacją dla nich nieco o sporcie wspomnienie Kazimierza Deyny oraz
krótka historia pobliskiej Akademii
Wychowania Fizycznego, która obchodzi swoje 90. urodziny. O połowę młodszy, bo 50-letni blok przy ul. Promyka
5 okrzyknięty niegdyś mianem Mistera
Warszawy także znalazł miejsce w listopadowym Wilsoniaku. Zamieszczamy
rozmowę z inicjatorką publikacji na
temat społecznej historii tego modernistycznego bloku. Wywiadów ciąg dalszy
- ,,Diabeł uciekł z Żoliborza na Mokotów’’, czyli powrót do październikowej
atmosfery Halloween, w rozmowie z
założycielem warszawskiego Muzeum
Diabłów, który swoją kolekcję początkowo gromadził na Żoliborzu.
Życzę miłej lektury,
MONIKA MIŁOSZ

MAJA FAŁAT
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Kazimierz Zasłużony
Przez rodaków kochany,
ale i nienawidzony. Na boisku z wieloma sukcesami, mimo to niespełniony.
Przeszedł do historii jako
wybitny piłkarz, lecz zmarł
tragicznie. Kazimierz Deyna był na tyle nietuzinkową
postacią, że pamięć o nim
nie mogła zginąć. Minęło
już 30 lat od jego śmierci,
ale słowa przyśpiewki „Nie
rusz Kazika” są nadal aktualne.
Grób Kazimierza Deyny robi wrażenie każdego roku we Wszystkich Świętych, zwłaszcza
po zmroku. Wielu odwiedzających Cmentarz
Wojskowy na Powązkach oddaje cześć byłemu
piłkarzowi. Można pomyśleć, że groby niedawno zmarłych nie przyciągają tak, jak grób „Kazika". Czerwone, białe i zielone znicze zdecydowanie przeważają i symbolicznie przypominają
związek popularnego „Kaki" z warszawską Legią. W tym roku wizyta na Powązkach była
niemal obowiązkowa – Legia ogłosiła rok 2019
rokiem Deyny.
Rok Deyny ogłoszono w związku z trzydziestą rocznicą śmierci piłkarza. Odszedł on
jako 42-letni mężczyzna, zmarł w wyniku wypadku samochodowego na drodze w San Diego.
Dopiero w 2012 roku jego prochy przywieziono do Polski, a następnie został pochowany w
Alei Zasłużonych. Największe sukcesy odnosił
jako zawodnik Legii, stał się legendą tego klubu.
Był, jest i będzie ulubieńcem kibiców stołecznej
drużyny. Na stadionie przy ul. Łazienkowskiej
trzecia trybuna wschodnia została nazwana jego
imieniem. „Kazik" jest symbolem Legii, a jako
że grał w piłkę w czasach PRL-u nie wszystkim
odpowiadało, że reprezentował wojskowy klub.
Do historii polskiej piłki nożnej przeszedł
mecz Polski z Portugalią, który odbył się w 1977
roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Polska

grała mecz o awans na Mistrzostwa Świata, a
Kazimierz Deyna był kapitanem reprezentacji.
Spotkanie skończyło się remisem 1-1, co dało
awans na mistrzostwa w Argentynie, a jedyną
bramkę dla Polski strzelił właśnie Deyna. Sęk
w tym, że mimo niesamowitego trafienia bezpośrednio z rzutu rożnego, które zdarza się
niezwykle rzadko, kapitan drużyny został niemiłosiernie wygwizdany przez kibiców. Gwizdy
towarzyszyły mu od prezentacji zespołu, aż do
końca meczu. Już po spotkaniu „Kaka” przyznał, że było mu przykro i ciężko, a na Stadionie Śląskim już raczej nie zagra. Jak powiedział,
tak zrobił i w Chorzowie z kadrą więcej nie
wystąpił. Same mistrzostwa w 1978 r. okazały
się ostatnim występem Deyny w barwach re-

prezentacji. W kluczowym meczu z Argentyną zmarnował rzut karny, przez co uznano go
za winowajcę „tylko” piątego miejsca, bowiem
oczekiwania Polaków były większe.
W 1978 r. końca dobiegła też kariera „Kazika” w Legii Warszawa. Po dwunastu latach spędzonych w stolicy kraju władze pozwoliły mu na
wyjazd za granicę. Piłkarz, który został złotym
medalistą i królem strzelców Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku, zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku oraz plebiscycie
na najlepszego piłkarza świata tego roku, zdobył
srebrny medal na Igrzyskach w 1976 roku, już
wcześniej miał wiele ofert z zagranicznych drużyn. Jednak ówczesne władze nie pozwalały na
wyjazd oficera wojska do krajów NATO, więc

marzenie Deyny o grze dla Realu Madryt nie
zostało spełnione. Wyjechał do Manchesteru by
grać dla Manchesteru City. Na boisku w Polsce
pojawił się jeszcze jeden raz – w 1979 roku. Rozegrano wtedy towarzyski mecz między Legią
a Manchesterem City, a „Kaka” wystąpił po 45
minut w obydwu drużynach. Dla obu zespołów
strzelił gola, a kibice zgromadzeni na wypełnionym stadionie prosili go by wrócił. Przedwczesna śmierć uniemożliwiła mu powrót i założenie
szkółki piłkarskiej, lecz Polacy nadal o nim pamiętają. Wybrano go najlepszym polskim piłkarzem XX wieku, a kibice wciąż chętnie śpiewają:
„Deyna Kazimierz, nie rusz Kazika bo zginiesz”.
KAMIL HEPPEN
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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KOBIECOŚĆ W STYLU PRL
W roku 1967, w którym Stocznia Gdańska zyskała nowego patrona - Włodzimierza Lenina, w warszawskiej Sali Kongresowej wystąpili Rolling Stonesi, na świat przyszedł pierwszy Fiat 125p, odbyła się premiera kultowych „Samych
swoich”, a Karol Wojtyła został kardynałem w Warszawie doszło do wydarzenia o nieco mniejszym rozgłosie, ale
niebagatelnym znaczeniu kulturowym. Jak to często bywa, pamięć o nim zachowała się na fotografii.
Wydarzeniem, o którym mowa jest

wej krawędzi. Ubrane w bliźniacze czepki

ganizowany przez godny uwagi wynalazek

stawionym rzędem lusterek i słoiczkami o

konkurs „Kobieta w domu i pracy”, zorsocjalizmu - ośrodek „Praktyczna Pani”.
Do uwiecznienia jego przebiegu oddelegowano, rzecz jasna, kobietę. Nazywała
się Grażyna Rutowska i dzisiaj znamy ją

jako jedną z ważniejszych kronikarek życia

społecznego Polskiej Rzeczypospolitej Lu-

dowej. Urodzona 1 maja 1946 roku w By-

tomiu w rodzinie „inteligencji pracującej”
zaczęła fotografować jako nastolatka. Prze-

prowadzka do stolicy pozwoliła jej na doskonalenie warsztatu pod okiem mistrzów

(m.in. Witolda Dederki). Młodziutka,

telki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to

fazach jednej czynności, wpatrzone we własne maleńkie odbicia i skoncentrowane na
wykonywanym makijażu tak bardzo, że nie

zauważają fotografa. Znamy ich nazwiska.
Po lewej stronie Maria Klukowska z WSS

"Społem" Praga Południe, po prawej repre-

łeczna”, „Bank Spółdzielczy”, „Rodzina”,

„Zielony Sztandar”, „Tygodnik Kulturalny”
czy „Dziennik Ludowy”. XXI wiek odkrył
jej zdjęcia na nowo dopiero po latach.

Spójrzmy na fotografię. W kadrze trzy

kobiety, trzy spośród wszystkich uczestni-

czek rywalizacji, których obecność zdradzają
rąbki rękawów widoczne przy lewej i pra-

„kobieta pracująca” z plakatów wiszących

nad głowami bohaterek - oddana pracownica i perfekcyjna, zadbana gospodyni z
uśmiechem na ustach wykonująca kolejne
obowiązki.

Pomocą na drodze wiodącej do ta-

się w rzemiosłach, takich jak stolarstwo czy
kobiecych wówczas zajęć, czyli gotowania i

opieki na dzieckiem. Wyposażeni w pakiet

nowych umiejętności obywatelki i obywa-

tele PRL mogli kroczyć ku przyszłości z
optymizmem, od czasu do czasu stając w
szranki w konkursach „Kobieta w domu i

w pracy” lub innych, podobnych do nich

zentująca WSS "Społem" Mokotów Jadwiga

kiego ideału była właśnie sieć placówek

przedstawicielka WSS "Społem" Żoliborz,

o przeróżnym charakterze. Funkcjonują-

jeden po drugim na początku lat 90. wraz

Spożywców „Społem” i przez nie również

mentujące ich działalność fotografie, takie

jobrazu polskich miast od lat 50-tych. W

dam dzisiaj z fascynacją, ale nie bezkry-

Janczewska. W środku Krystyna Burmajster,
jak się później okaże, zwyciężczyni.

Na widok opisywanej sceny w pierwszej

urokiem zabarwionym nutą absurdu budują

TAJ Informacja Społem WSS”, „Myśl Spo-

ślusarstwo, ale zakosztować także typowo

nieznanej zawartości. Zamarły w kolejnych

fotoreporterki. Później przez całą karierę

zlecenia dla magazynów, takich jak „CZY-

przykład. Modelowy egzemplarz obywa-

ciu w miniaturze - wskazać wzorzec, ideał,

chwili lekko się uśmiecham, bo to jeden z

pracowała jako wolny strzelec, wykonując

czyźni mieli możliwość nie tylko ćwiczyć

i fartuchy w groszki, siedzą przy stole za-

dwudziestojednoletnia Rutowska doku-

mentowała konkurs już w roli zawodowej

Cel propagandy zapisano w tym zdję-

tych obrazków, które swoim specyficznym
wyidealizowany portret tamtej epoki. Konkursy, w których oceniane są kompetencje

polskich gospodyń domowych? Dzisiaj trudno je sobie wyobrazić. Ta fotografia ma jed-

nak także drugie dno, refleksja przychodzi

po chwili. To nie obiektywna dokumentacja.
Uwieczniając wydarzenie o jawnie propagandowym charakterze (czy równie oczywistym dla człowieka PRL-u?), Grażyna Rutowska spełnia rolę jednego z kółek zębatych
socjalistycznej machiny manipulacji.

„Praktyczna Pani”, oferujących wsparcie
ce pod patronatem lokalnych Spółdzielni
finansowane, stanowiły stały element kra-

Warszawie istniało ich kilkanaście. Fryzjer
i kosmetyczka, wypożyczanie zastawy sto-

łowej, namiotów i sprzętu AGD, napełnianie długopisów, magiel i pralnia, repasacja

pończoch i krawiectwo - to tylko nieliczne

z usług, jakie świadczyły ośrodki. Gospo-

dynie miały do dyspozycji szereg kursów,
w tym kursów szycia czy na prawo jazdy wszystko za symboliczną opłatą. Warto do-

dać, że istniał również męski odpowiednik
placówek dedykowanych kobietom, występujący pod nazwą „Praktyczny Pan”. Męż-

inicjatywach.

Ośrodki „Praktyczna Pani” zniknęły

z systemem, którego były częścią. Doku-

jak ten kadr Grażyny Rutowskiej, oglą-

tycznie, najpierw zdrapując z nich cienką
warstewkę propagandowego lukru. Fotografia jest żywa, po opublikowaniu rozwija się niezależnie od życzenia swojego

twórcy i jego zleceniodawców, każdemu

z oglądających opowiada inną, odrębną

historię. Jaką opowiedziała człowiekowi,
który natknął się na nią w 1966 roku na
łamach drukowanej prasy? Nie wiem. Jaką
opowiada Tobie?

KAMILA SNOPEK
ZDJĘCIE: NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE
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Żoliborski „Czuły modernizm”,
czyli historia wspomnieniami
mieszkańców pisana
Rozmowa z p. Wiktorią Szczupacką – historyczką sztuki, doktorantką w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
która jest pomysłodawczynią i współautorką publikacji na temat społecznej historii modernistycznego bloku przy
ulicy Promyka 5 (Mistera Warszawy z 1969 roku).
H.Z: Dlaczego zajmujesz się właśnie sztuką i architekturą?
Właściwie to nie zajmuję się architekturą
(śmiech). Zajmuję się latami 70-tymi i awangardą, dziś można by powiedzieć – sztuk wizualnych. W zasadzie od początku wiedziałam, że
chcę to robić.
H.Z.: Od zawsze, czyli od wczesnego dzieciństwa, czy w
momencie wybierania kierunku studiów?
Wydaje mi się, że w okresie szkoły średniej
złapałam takiego „bakcyla”. Nikt w mojej rodzinie nie miał podobnych zainteresowań, a ja nie
wyobrażałam sobie robić niczego innego. Później
studiowałam historię sztuki w Poznaniu z rocznymi pobytami w Krakowie i Hamburgu. W 2013
roku, razem z chłopakiem przeprowadziliśmy
się z Poznania do Warszawy. O naszym wyborze

„Przez jedną z sąsiadek zostaliśmy przywitani pewnego dnia
blachą ciepłego jabłecznika.
Od początku wszyscy wiedzieli,
że jesteśmy nowymi mieszkańcami. Jest to społeczność bardzo zżyta. Wszyscy znają się tu
po imieniu”

zadecydowała zmiana miejsca jego pracy, ale również niedługo potem okazało się, że dostałam się
na studia doktoranckie w Instytucie Sztuki PAN.
H.Z.: Jak długo jesteś związana z Żoliborzem?
Początkowo mieszkaliśmy na Pradze Północ, ale parę lat później nadszedł ten moment,
kiedy mogliśmy zacząć myśleć o zakupie własnego mieszkania. Po miesiącach przeszukiwania portali z ogłoszeniami znaleźliśmy miejsce,
które odpowiadało naszym, dosyć specyficznym
oczekiwaniom. Braliśmy pod uwagę odległość
do metra, do centrum miasta, oczywiście cenę,
chcieliśmy mieć podwójne drzwi balkonowe i
okna wychodzące na wschód - okazało się, że
to właśnie tutaj [przyp. red. ulica Promyka 5 na
warszawskim Żoliborzu]. Wiedzieliśmy, że ten
budynek otrzymał nagrodę Mistera Warszawy i
sam blok podobał nam się, bo obydwoje interesowaliśmy się architekturą modernistyczną.
H.Z.: Skąd pomysł na tę książkę?
Połączenie mojego wykształcenia i doświadczenia mieszkania na Żoliborzu złożył się na
powstanie tematu tej książki. Wydaniem takiej
publikacji zainteresował się Instytut Architektury z Krakowa, otrzymaliśmy dofinansowanie
z m.st. Warszawy.
DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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H.Z.: Jakie mieliście cele i założenia podczas
tworzenia publikacji?
Właściwie pomysł był dość prosty.
Chcieliśmy napisać o architekturze,
ale z perspektywy jej użytkowników.
Nie ma za wiele takich opracowań, a
ten budynek ma wiele autorskich rozwiązań, jest oryginalny i w tym roku
kończy 50 lat. Myślę, że o temacie
naszej książki zadecydował również
fakt, że wielu mieszkańców naszego
bloku mieszka tu od początku jego
istnienia. Można bardzo łatwo to zauważyć. Mieszka tu wielu seniorów
po osiemdziesiątym roku życia.
H.Z.: Jak wyglądają relację z sąsiadami.
Czy różnice pokoleniowe jakkolwiek na nie
wpływają?

„ (…) o samych „Misterach Architektury” powstało niewiele publikacji, a o tym budynku są
tylko wzmianki. Nasza
książka będzie pierwszym szerszym opracowaniem
dotyczącym
historii tego budynku i
pierwszym opisem opracowanym z perspektywy
mieszkańców”

Z mojego punktu widzenia są to
dobre relacje, nawet bardzo dobre.
Przez jedną z sąsiadek zostaliśmy
przywitani pewnego dnia blachą
ciepłego jabłecznika. Od początku
wszyscy wiedzieli, że jesteśmy nowymi mieszkańcami. Jest to społeczność bardzo zżyta. Wszyscy
znają się tu po imieniu. Na pewno
fakt, że mieszka tu tak wielu starszych ludzi, którzy pamiętają fakty
z historii tego budynku było przyczynkiem do napisania książki. Zaprosiłam do współpracy jeszcze dwie
osoby - pierwotnie moją koleżankę
ze studiów, która specjalizuje się w
architekturze tego okresu, czyli lat
60-tych i 70-tych, pisała, m. in. o
utopiach architektonicznych okresu
PRL, więc jest to jej obszar badań.
Później dołączył do nas jeszcze jeden historyk sztuki, trochę młodszy,
który też zajmuje się architekturą.
H.Z.: Zastanawiająca jest nazwa „Deska”.
Skąd taki pomysł na nazwę?
Tak się chyba mówi, że są punktowce i deskowce (śmiech). Trochę
kolokwialne, trochę architektoniczne
nazwy.
H.Z.: Dlaczego właśnie sztuka modernizmu?
Zainteresowanie sztuką, w szczególności
tego okresu, nie jest zbyt popularne.

Myślę, że trend zainteresowania architekturą modernistyczną
jest coraz silniejszy. Widać kolejne
publikacje naukowe i popularnonaukowe dotyczące tego okresu.
Także my wpisujemy się w pewien
trend, jednak o samych „Misterach
Architektury” powstało niewiele
publikacji, a o tym budynku są tylko wzmianki. Nasza książka będzie
pierwszym szerszym opracowaniem
dotyczącym historii tego budynku i
pierwszym opisem opracowanym z
perspektywy mieszkańców.
H.Z.: Czy Twoim zdaniem Polacy mają „manię” komunizmu, że wszystko, co kojarzy się
z tamtymi czasami musi być złe?
Myślę, że teraz już z pewnym
dystansem opisuje się i opracowuje
czasy PRL. Może moje pokolenie,
nie pamiętając pewnych realiów życia w komunistycznej Polsce nie ma
takich blokad i awersji. Jednak inicjując projekt spotkaliśmy się wręcz
z pozytywnym odzewem ze stro-

ny starszych mieszkańców, którzy
chwalili projektantów i rozwiązania
architektoniczne naszego bloku,
mimo że metraż lokali jest naprawdę niewielki. W tym kontekście na
uwagę zasługuje fakt, że głównym
inwestorem budowy było ówczesne
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Znajdowały się tu mieszkania dla
osób pracujących w tym resorcie.
H.Z.: Czy wiesz coś o ówczesnym planie zagospodarowania przestrzennego?
Osiedle Kępa Potocka było
zaplanowane jako pewne spójne
założenie. Tuż obok bloku miało
powstać przedszkole. W jednym
z planów są nawet odkryte baseny i kawiarnia z bardzo ciekawym,
supernowoczesnym dachem łupinowym. Jako jedyna z tego planu
powstała pralnia, obecnie oferująca
usługi komercyjne. Moi rozmówcy mieli wiele pomysłów na temat
zagospodarowania przestrzennego

okolicy. W tym kontekście można wspomnieć o zorganizowanym
sprzeciwie mieszkańców wobec budowy Mostu Krasińskiego i wysokiego budynku, który miał powstać
na skwerze przed „Deską”.
H.Z.: Tak, protest był bardzo odczuwalny, także dla reszty Żoliborza. Aktywność
mieszkańców okazała się skuteczna, bo do
budowy mostu nie doszło. Myślę, że jest to
pozytywny przykład aktywności lokalnej
i tym akcentem chciałbym zakończyć nasz
wywiad. Dziękuję za spotkanie i życzę
owocnej pracy przy tworzeniu publikacji.
Oczywiście zachęcamy wszystkich czytelników Wilsoniaka do lektury książki o Misterze Warszawy.
Również dziękuję i zapraszam na
spotkania promocyjne, które odbędą
się 13.12.2019 w pawilonie architektury Zodiak, 16.12.2019 w klubie
osiedlowym Promyk i 17.12.2019 w
Czytelni pod sowami.
ROZMAWIAŁ HUBERT ZARZYCKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE

„Osiedle Kępa Potocka było zaplanowane jako pewne spójne
założenie. Tuż obok bloku miało powstać przedszkole. W jednym z planów są nawet odkryte baseny i kawiarnia z bardzo
ciekawym, supernowoczesnym dachem łupinowym.”
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90 lat sportu na Bielanach
29 listopada 1929 roku Akademia Wychowania Fizycznego na warszawskich Bielanach została uroczyście otwarta.
Inicjatorem był Marszałek Józef Piłsudski. W tym roku AWF obchodzi swój jubileusz. Jak uczelnia zmieniała się
przez te 90 lat?
przyrodę. Wszystko to idealnie wypełnia-

generał Świerczewski, popiersie zniknęło,

Zygmunt Chajzer, Maryla Rodowicz oraz

dział, jak ważne jest wychowanie fizyczne.

Nawet dzisiejszy widok dziedzińca został

skich, powróciło na swoje miejsce w 1990

nowicz. Warto wspomnieć, że na AWF-ie

nia Fizycznego szkolił przyszłych oficerów

chadzając się przez rozległe tereny kom-

sportu. Jako Naczelnik Polski żywo intere-

tak naprawdę wokół niej Norwerth stwo-

Po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

ona idealnie komponować z białymi mu-

tralny Instytut Wychowania Fizycznego

cudowną ozdobą placu.

Piłsudskiego. Natomiast w 1938 roku prze-

AWF artystycznie

przerwą w latach 1949-1990, gdy patronem

sportową, lecz także sztuki plastyczne.

demii Wychowania Fizycznego im. Józefa

żyny architektoniczne. Spacerując wzdłuż

Absolwenci

oczyć rzeźby. Przy bramie głównej stoi

wspaniali sportowcy, działacze i osoby pro-

kompleksu

nana przez Alfonsa Karnego. Twórca był

karz, złoty medalista Mistrzostw Świata z

obiekt z rozmachem, kipiący nowocze-

nawet swoją pracownię. Do wykonania

niezwykle oszczędny i awangardowy.

Nawrocka, późniejsza profesor AWF-u.

soka wieża przeznaczona na połączenie

czury przedstawiająca Chłopca z Piłką.

mieszkalny oraz filtry do basenu. Całość

sie Józefa Piłsudskiego, które stoi przy

Powstanie i nazwa
Marszałek Piłsudski doskonale wie-

ło program modernistycznej architektury.

Chciał, aby Centralny Instytut Wychowa-

zaplanowany. Inżynier Norwerth, prze-

i wojskowych. Był wielkim propagatorem

pleksu, dostrzegł potencjał w topoli. To

sował się rozwojem sportu w naszym kraju.

rzył cały projekt. Stwierdził, że będzie się

w 1935 roku, nadano uczelni nazwę Cen-

rami budynku i w przyszłości stanie się

im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa

kształcono struktury uczelni, od tej pory – z

Akademia ceni sobie nie tylko sztukę

był Karol Świerczewski – nosi nazwę Aka-

Modernistyczny gmach symbolizuje wy-

Piłsudskiego w Warszawie.

zielonych alejek, z łatwością można prze-

Budynek

Dziewczynka ze Skakanką, rzeźba wyko-

Głównym

architektem

był Edgar Norwerth. Chciano stworzyć

blisko związany z CIWF-em, miał tutaj

snością. Ogromny, ale w swej formie

tej rzeźby pozowała mu Pani Wiktoria

Charakterystycznym elementem jest wy-

Nieco dalej stoi rzeźba Andrzeja Man-

komina kotłowni, a także na budynek

Do Alfonsa Karnego należy także popier-

została wtopiona w przepiękną bielańską

dziedzińcu. Na okres, gdy patronem był

jednak, schowane w Łazienkach Królewroku. Idąc Aleją Brzozową nietrudno do-

strzec monumentalny wykonany z brązu
pomnik Janusza Kusocińskiego, wybit-

nego sportowca i absolwenta AWF-u.
Został on wykonany przez Witolda Korskiego i Józefa Potępy. Pomnik ten prze-

dziennikarz sportowy Włodzimierz Szarazostało założone Stowarzyszenie Absol-

wentów AWF, które dba o relacje i kontakt
z absolwentami. W grudniu 2017 roku z

inicjatywy tego stowarzyszenia został reaktywowany klub Relax Qultura.

pięknie wygląda zwłaszcza jesienią, kiedy

AWF dzisiaj

terenie uczelni znajduje się także kamień

ponuje 6 ścieżkami kariery. Oprócz trady-

praz ruchu olimpijskiego – Citius, Altius,

fizykoterapia, pielęgniarstwo oraz turysty-

to towarzyszą mu żółte kwiaty forsycji. Na

z głównym hasłem Igrzysk Olimpijskich
Fortius.

Na warszawskiej AWF studiowali

pagujące sport, m.in. Ryszard Bosek, siat-

1974 roku, mistrz olimpijski z 1976 roku,

Obecnie w swojej ofercie uczelnia dys-

cyjnego wychowania fizycznego są m.in.
ka i rekreacja. Na uczelni studiuje ponad

5,5 tys. studentów i studentek. Absolwenci

uczelni dbają o zdrowie i kondycję dzieci,
dorosłych i starszych. Propagują zdrowy i

aktywny styl życia, dzięki czemu mają re-

alny wkład w poprawę zdrowia mentalnego
swoich podopiecznych.

Obchody z okazji jubileuszu trwają

słynny narciarz Bronisław Czech, selekcjo-

cały rok, jednak to w listopadzie będziemy

Engel, Otylia Jędrzejczak multimedalistka

właśnie wtedy, 90 lat temu, powołano do

ner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy
olimpijska, rekordzistka mistrzostw świata

i Europy w pływaniu, Jerzy Kulej, jedy-

ny dwukrotny mistrz olimpijski w boksie,
lekkoatleci: Janusz Kusociński, Janusz Pyciak-Peciak, Tadeusz Ślusarski, a także

hucznie świętować tę okrągłą rocznicę. To

życia naszą bielańską akademię. 29 listopada odbędzie się Koncert Jubileuszowy.

OLGA LEWANDOWSKA
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Diabeł uciekł z Żoliborza
na Mokotów
M.M.: Czy dużo tych diabłów w Polsce
mamy?
Jeszcze nie wyliczyłem, ale tu między nami

też jakiś stoi - śmieje się Pan Wiktoryn i zdej-

muje z półki kilka prac naukowych, pisanych
pod jego opieką.

Ludzi interesuje diabeł. Wiele prac magi-

sterskich zostało napisanych u mnie, wśród nich
studenci Wydziału Lalkarskiego, Szkoły Teatralnej, Wydziału Polonistyki, a nawet Wyższej

Szkoły Ekonomicznej. Powstały prace takie jak
,,Diabeł jako figura stylistyczna’’, czy „Etymologia imion diabłów Polskich”.

M: Dlaczego zainteresował się Pan
diabłami?
Pochodzę z Łęczycy, a w Łęczycy, gdzie ka-

mieniem nie rzucisz tam diabła trafisz. Jest to
miasto, które może nie czci diabła, ale jest on

dla nas bardzo pasjonujący. Wszystkiemu winne

są piękne legendy, które zostawili nam pisarze

polscy. Na przełomie XVIII i XIX wieku zaczęli
między sobą dyskutować na temat diabła – czy

ten Boruta jest na zamku w Łęczycy, czy go nie
ma. I tak odpowiedzi szukamy do dziś. Sam na-

pisałem kilka książek o diabłach – ,,Diabeł Pol-

ski w rzeźbie i legendzie’’, ,,Diabelskie sztuczki’’,
,,O Łęczycy i o diable’’.

M.M.: Najsłynniejszy diabeł w Polsce
to Boruta?
Tak, Rokita też swoje robi, ale to nie jest ten

diabeł inteligentny, który chodził na uczelnię

Łódzką. A Boruta jest diabłem z pewnymi ce-

chami szlachcica. Wysoki, z długimi czarnymi
wąsiskami, o czarnych oczach, ubrany w bogaty
kontusz, zakrywający ogon i czapkę, zasłaniającą
rogi. Pod postacią młynarza nawiedzał nocami

okoliczne młyny. Rozdawał później zmieloną

przez siebie mąkę biednym mieszkańcom miasta. [przyp. red. Obecność tego diabła mógł też
potwierdzać nagle zapalający się i szybko ga-

snący ogień. We wszystkich legendach poświę-

conych diabłu Borucie wykazuje się on dużą

przebiegłością, sprytem oraz nadludzką siłą.
Zazwyczaj ludzi przechytrza za pomocą swoich

„diabelskich sztuczek”. Jednak w wielu legendach objawia się też jako dobroczyńca, pomagający biednym].

I właśnie Boruta był z Łęczycy?
Diabeł Boruta jest znany na ziemi łęczyc-

kiej od bardzo dawna. Jego pochodzenie wy-

wodzi się od słowiańskiego demona Boruty,
który miał mieszkać w zalesionych i bagnistych

okolicach dzisiejszej Łęczycy. Diabeł z Łęczycy zostawił ślad ręki na kościele. Jest to piękny
kościół z kamienia ciosowego, budowany przez

kilkanaście lat. W tym kościele na lewej wieży
w jednej wielkiej cegle jest odbitych 13 palców

i brzuch, bo diabeł chciał świątynię przewrócić.
Podparł się brzuchem, a łapami złapał wieżę, ale
nie dał rady, bo Bogu nikt rady nie dał.

M.M.: Przechodzimy do kolekcji
Pana Witolda. Na korytarzu, przed

Gdzie w Warszawie znajduje się Muzeum Diabła Polskiego? Część z Państwa zastanawia się teraz pewnie
nad tym, czy to miejsce w ogóle istnieje. ,,Nigdy o nim
nie słyszałem. W którym miejscu? W jakim gmachu,
której kamienicy, a może w domu?’’ Można pokusić się
o stwierdzenie, że ,,diabeł je ogonem przykrył’’, ponieważ jego siedzibą jest blok na warszawskim Mokotowie.
Jeden z korytarzy oraz osiedlowa piwniczka pomieściły
4200 diabelskich obiektów, a właścicielem kolekcji jest
Pan Wiktoryn Grąbczewski. Jego nietuzinkowa pasja zaczęła się jeszcze w latach 50., a swoje zbiory początkowo
gromadził w mieszkaniu na Żoliborzu przy ul. Wyspiańskiego.
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mieszkaniem każdą ze ścian
pokrywa kolekcja obrazów,
grafik i rycin.
Każdy obraz ma piękną opo-

wieść. Najstarszy diabeł to ta rzeźba,
którą znalazł ksiądz za ołtarzem, w

podkrakowskiej wsi za Bochnią. Kie-

dyś księża diabłem straszyli. Ksiądz
miał takiego diabła w kościele na
wypadek, gdyby dzieci rozrabiały

podczas mszy, mógł im go wtedy ku
przestrodze pokazać. O tym, że jest
to diabeł stary świadczy jego przedstawienie –

skrzydła nietoperza,

kurze nogi i ogon. Po drugiej stro-

nie mamy cały cykl diabła Urbana,
odganiającego się od aniołków, czyli

dziennikarzy. Mamy grafikę diabła
niedźwiedzia, bo spod łap niedźwiedzia, według ludowych wierzeń, się

nie wyjdzie. Jest też cykl obrazów z

Bitwy nad Bzurą. Widzi Pani kto tu
jest? Diabeł. Mówią, że bitwa dlatego tak się udała, że wtrącił się diabeł

Boruta, który czołgi niemieckie topił
w bagnach. Polskie czołgi – tankietki

– były lżejsze i wyszły bez szwanku,
a czołgi niemieckie wydobywa się
do dnia dzisiejszego. Wyłowiono już
trzy.

A to lustro, także jest
diabelskie?
Jedno z przysłów mówi ,,nie

przeglądaj się dziewczyno w lustrze,
bo jeszcze diabła zobaczysz’’. Pan

Mleczko przyszedł tu do mnie kiedyś.
Zwiedza i powiedział – ,,ale moje-

go tu nic nie ma’’. Odpowiedziałem,
że nic nie stoi na przeszkodzie żeby

było. Kilka tygodni później Mleczko
przysłał mi 3 obrazki, oczywiście z

motywem diabła. Mam też ciekawe
prace dzieci, które robiły rysunki na

zajęciach mojej szkoły w Plastyku.
Mieli rysować diabły, zapytałem czemu jeden z nich ma biało-czerwony

język – ,,Proszę pana, bo to miał być

polski diabeł, a że my Polacy bardzo
dużo mówimy to język dostał biało-czerwony”.

Czy organizował Pan
wystawy?
Oj tak, robiłem to często. W

Polsce i poza granicami – byliśmy w
Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w

Czechach. W kolekcji mam piękna

pamiątkę, którą otrzymałem po wy-

stawie w Krakowie. Jest nią jedna z
dziesięciu grafik Kossaka – „Boruta w

lochu Zamku Łęczyckiego’’ z 1862 r.
Ksiądz, który mi ją podarował chciał,
żeby trafiła w odpowiednie ręce.

M.M.: Teraz przechodzimy do
dalszej części Muzeum – pod
ziemię. Wejście zdobi piękna
rzeźbiona krata oczywiście z
wizerunkiem diabła. Szukając
kluczy Pan Wiktoryn
opowiada historię.
Właśnie to pomieszczenie moi

przyjaciele nazwali przedpieklem –

jeśli jest gdzieś na dole piekło to tu
musi być przedpiekle.

diabeł dość cukru i grzech słodki

na Łysej Górze i od czasu do cza-

kolekcją?
Oj żeby poznać moje diabły

trzeba tu posiedzieć przynajmniej

trzy popołudnia, bo każdy diabeł ma

metrykę – kiedy się tu znalazł, jaki
rzeźbiarz go zrobił, z jakiego regionu
pochodzi. Cały zbiór ma około 4200

obiektów muzealnych, a każdy z nich
ma swój numer (Pan Wiktoryn bie-

rze przykładową figurkę i odwraca ją).
Numer 655 R, czyli ten jest z diabłów
Rubszanych. Tutaj diabły ułożone są

pasję?

piekla, dlatego mam tu zestaw do
herbaty i cukiernicę z napisem ,,ma

z jednego kawałka drzewa. Są też

M.M: Wokół nas są naprawdę
piękne eksponaty, mógłby
mnie Pan zapoznać ze swoją

nich rogaci Jaruzelski, Kuroń, Mazo-

Wszyscy chcą chodzić do przed-

duża rycina, a na niej Lucyper, siedzi

wejścia wśród setek figurek wisi

według rodzajów – pijące, miłosne,

nie chce siedzieć u mnie w domu.

diabły teatralne z teatru kukiełek

czyni’’ (śmiech).

M.M.: Jak Pańscy bliscy
zapatrują się na ,,diabelską’’
Kiedy zapraszam gości nikt

Tak, przykładowo na wprost

leśne, teatralne, polityczne, a wśród
wiecki, Oleksy, Wałęsa, Balcerowicz.

su organizuje zjazdy kobiet, które
przemienia w czarownice. Za panią

stoi diabeł, jeden z piękniejszych,
trzymający kufel. Widać, że tyle
tego piwa wypił, że już nie potrafi

do tego grzechu namawiać. Proszę
się nie bać! Można go dotknąć. Moja
najstarsza rzeźba również pochodzi

z kościoła, z tych czasów gdy diabłem straszyli w czasie mszy – tutaj

diabeł pokazany jest jako smok. Jest

też diabeł-anioł, który wiedział, że
wszyscy bardzo grzeszyli. Poprosił
św. Piotra o zamienienie go w dia-

bła, bo w jego skórze wszystkiego

się dowie. ,,Dobrze przemienię Cię,
ale skrzydeł ci nie zdejmę’’, dlatego

tu jest ze skrzydłami a dostał tyl-

M.M.: widzę, że Pańska
kolekcja jest bardzo

ko ogon. O, a tu jest diabeł, który

różnorodna.

Daje świnię za różne usługi. Mam

ukradł świnię, nazywa się Świniarz.

oraz maski diabelskie, całe dłubane

diabły kobiety – one rzecz jasna nie
mają ogonów. Z rzeźb historycznych

mam mapę Polski rozdzieraną przez
trzy diabły – aluzja do rozbiorów. Są

też ułani generała Abrahama, którzy
byli ,,dobrzy jak diabli’’, więc pod
czapeczkami mają rogi.

M.M.: Na koniec zapytam czy
któryś z artystów zdecydował
się umieścić Pana wizerunek
w diabelskim kontekście?
Mój przyjaciel Jan Salamon z

Krakowa zachwycił się moją wysta-

wą i zaprosił mnie do swojego atelier,

żeby zrobić mi portret. Nie chciałem,

żeby przedstawił mnie jako diabła,
ale nie mógł się powstrzymać i dwa
zakręcone pasma włosów na mojej
głowie okazały się być rogami. Jego

praca do dziś zdobi moje przedpiekle.
ROZMAWIAŁA MONIKA MIŁOSZ
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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GOMUŁKOWSKIE CZASY
Tuż przed Wielkanocą 2000 r. przyszedł przepatrywacz żoliborskich śmietników i przyniósł trochę brudów. Kilkanaście zeszytów z zapiskami, wydobytych z sąsiedzka tuż obok. Powiedział, że wziął to w ostatniej chwili. Już się
zbliżała ambasada, czyli pojazd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, aby wywieźć zawartość kosza hen na
Radiowo. Tam w oczach rosła góra z odpadków. Przyjęte od zbieracza łupy rzuciłem niedbale do swojej torby, aby
podczas świątecznej kanikuły je przepatrzeć.
W ten sposób znalazł się u mnie
zbiór, zawierających księgowość gospodarstwa domowego z lat 1959 –
1970 i jak się wydaje nie jest to cała
dokumentacja z tego zasobu. Jedne
kajety są zatytułowane „Budżety miesięczne od 1 II 1960”, lub „Budżet
domowy styczeń 1967”. Inne nie.
Wśród nich wyróżnia się zeszyt brązowy przypalony papierosem. Liczy
100 kart, ma twardą oprawę i cały zawiera rachunki zapisane od 1 czerwca
1960 r. do 9 października 1962 r. Ten
wydaje się być prowadzony najstaranniej, dzień w dzień, skrupulatnie.
Zeszyt ów posiada kolumny - data,
przedmiot, dochody, wydatki i saldo.
Niby lakoniczne zapiski, a ileż zawierają informacji! Nie tylko o cenach
sprzed przeszło pół wieku, ale też
mówiących sporo o strukturze kosztów, jak się do siebie wzajemnie miały
ceny na poszczególne dobra, na co
wydawaliśmy pieniądze, jakie mieliśmy w tej mierze preferencje my, nasi
rodzice lub dziadkowie, wreszcie jak

obywatele Polski Ludowej spędzali
wolny czas w latach 60.
Dla badacza życia codziennego w
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej to
nieoceniona dokumentacja. W ostatnich latach ukazało się sporo książek
o PRL. To nie są książki, a komiksy,
pokazujące tamtą Polskę wyłącznie na
fotografiach. Pozornie takie jest zapotrzebowanie, ale uważam, że zainteresowania można przecież kształtować.
Zapiski domowych przychodów
i wydatków są z racji swojej istoty absolutnie szczere i intymne, bo
przeznaczone wyłącznie dla własnych
potrzeb w odróżnieniu od jakichkolwiek innych zapisanych myśli, np.
wspomnień, pamiętników, listów tam mamy skłonność do konfabulacji
i wybiórczości. I z uwagi na tę szczerość należy poświęcić tym zapiskom
więcej uwagi. Historia lubi szczegóły,
nienawidzi statystyki i uogólnień i
dopiero poprzez detale pokazuje swoje walory i zbliżoną do prawdy rzeczywistość bardziej niż jakiekolwiek

najcelniejsze oderwane od kontekstu
zdjęcie.
To jest, moim zdaniem, znakomite źródło do badań nad obyczajami,
życiem rodzinnym w stolicy lat 60.
I powtórzę, istniejące na ten temat
dane statystyczne czy pełne teoretycznych rozważań nudne opracowania w
zestawieniu z żywymi ciekawymi dokumentami okazują się mniej interesujące. Gdy wertowałem te materiały
przypomniała mi się nieduża broszura, leżąca latami w antykwariacie,
które nikt nigdy nie chciał kupić, pt.
„Gospodarujemy z ołówkiem w ręku”.
Jak się okazuje zapisywanie wydatków
posiada swoją „fachową literaturę”.
Zajrzyjmy jednak nie do opracowania, a do wyjątkowego źródła.

BOHATEROWIE
Jeżeli decydujemy się zapisywać
każdy wydany grosz, to znaczy że pragniemy kontrolować stan finansów po
to, aby zapanować nad wydatkami,
żeby wystarczyło nam do następnej

pensji, a jeżeli robimy to przez długie
lata i jesteśmy w tym konsekwentni,
to też oznacza, że chcemy do czegoś
w życiu dojść i pieniądze odkładamy na konkretne cele. Tak w teorii
postępuje klasa mieszczańska zwana
pogardliwie dorobkiewiczami. Jednak
małżeństwo zapisujące ów budżet
domowy na taki epitet nie zasługuje.
Chcą i potrafią korzystać z życia na
tyle na ile pozwalają im środki. Lubią się bawić, ubierać i wydawać, ale
przyszło im żyć w epoce Gomułki,
sprawującego władzę w latach 1956
– 1970. Historycy nazywają te czasy
małą stabilizacją, albo bardziej dobitnie Polską przaśną, Polska zacofaną,
krajem na marginesie kontynentu. I
można się z tym, po lekturze tej domowej księgowości zgodzić.
Zatem powtórzmy - zapisy przemiennie prowadziło małżeństwo P.,
będące na dorobku, jeszcze młode, a
już poważnie myślące o przyszłości,
przypuszczalnie takie pod trzydziestkę. Mąż to Zbyszek – tak go nazywa

ona, on ją nazywa Linką. Jej prawdziwe imię to Lena, była repatriantką
zza wschodniej granicy i początkowo
notowała w języku rosyjskim, aż po
kilku miesiącach przeszła na polski i
tylko czasem jej się zdarzy zrobić błąd
(*obrós). Jak wynika z treści wypierała
się swojego trącącego Rosją imienia i
przyjęła polskie – Halina.
Zbyszek był pracownikiem jakiegoś instytutu, może właśnie zajmującego się gospodarstwem domowym,
albo żywieniem. Studiował zaocznie,
niewykluczone, że w SGGW. Ona
była pracownicą biblioteki w klubie
oficerskim przy Placu Zwycięstwa (ul.
Piłsudskiego). Zapisywała niekiedy
wydatki na odwrocie kart bibliotecznych.

DOCHODY PAŃSTWA P.
Dochody to inaczej zarobki. Słowo w naszym języku kluczowe, posiadało i posiada z racji częstego używania wiele synonimów - honorarium,
świadczenia, zarobek, płaca, pensja,
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pobory, wynagrodzenie. Podobnie jak
pieniądze - ecie pecie, diengi, flota,
grosz, grosiwo, many, białko, kasa lub
kaska, kapitał, fundusz, środki, argumenty, mamona, szmal i wiele innych.
Zapewne współczesny język dorzuca
do tej listy niejeden rzeczownik.
W latach 60. XX w. o zarobkach
rodaków popularny był w moim rodzinnym miasteczku wierszyk:
KC – ile chce,
Funkcjonariusze MO - po dwa
tysiące sto,
Ci co w mieście mieszkają, po tysiąc dwieście dostają,
A reszta hołoty – po osiemset
złotych.
KC to Komitet Centralny rządzącej Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej.
Ta szydercza rymowanka pasowała do mieszkających w Warszawie
małżonków jak ulał. Pensję brali zawsze pierwszego dnia miesiąca, bo
byli, tzw. pracownikami umysłowymi.
Fizycznym wyrównanie płacono w
połowie miesiąca, natomiast zaliczkę
dostawali ostatniego.
Łączne pobory Zbyszka i Linki
na 1 czerwca 1960 r. wyniosły 1930
zł. Ona zarabiała na poziomie hołoty
(856 zł), a on też ledwo przekraczał
tysiąc złotych.
Mając dwie pensje w ręku, ona
natychmiast pobiegła do sklepu, kupiła sobie kostium kąpielowy za 80
zł, Zbyszkowi skarpetki za 32 zł i
żywność - pół kilograma kiełbasy
rzeszowskiej za 35 zł, 20 dekagramów
pasztetowej za 8,80, ćwierć kilo sera
tylżyckiego za 9.50, 20 deko tatara
i to wszystko na śniadania i kolacje,
bowiem obiady jadali w miejscu pracy.

PLAŻA
Następnego dnia małżonkowie
udali się na plażę. Teraz już znamy cel
zakupu tego kostiumu za osiem dych.
Warszawska plaża była płatna, kosztowała 3,5 zł od osoby. Do tego nabyli
lody, wodę i prasę, na co wydali 8.50

zł. W najbliższą niedzielę znów poszli
na plażę. Plażowanie było w modzie,
w ciepłe dni tysiące warszawiaków
spędzało w ten sposób wolny czas.
Była żoliborska radna pani Dorota Maj, badaczka mody kobiecej i
również związanych z nią obyczajów
napisała, że opalanie na plażach zaczęło się przed stu latu i wzięło się
z przekonania, że to najzdrowsza,
„najwyższa forma kontaktu człowieka
z naturą” (Smażalnia story, Rzeczpospolita 6 VII 2007).
Właśnie przez to, że jest to takie
zdrowe i oczywiście miłe wiele naszych rodaków ogarnął pęd do plażowania, niezależnie od okoliczności
- czy były to czasy wielkiego kryzysu
ekonomicznego na początku lat 30.
czy czasy czerwonej biedy po drugiej
wojnie.
I gdy tylko robiło się ciepło i
słonecznie, natychmiast tysiące warszawiaków szło nad Wisłę. Tego plażowego szaleństwa nie zahamowała
nawet niemiecka okupacja. Wówczas
za Niemca tylko jeden, jedyny raz,
mimo słońca, mimo gorąca i pięknej
pogody plaża nad Wisłą w okamgnieniu opustoszała. Oddajmy głos
świadkowi:
Była to słoneczna niedziela, byłem ze Stefanem nad Wisłą na plaży
i nic nie znamionowało niezwykłych
wydarzeń (...) gdy pośród plażowiczów powstał jakiś ruch i wszyscy
zaczęli się ubierać pospiesznie. W
pierwszej chwili myśleliśmy, że to łapanka. Za chwilę całą plażę obiegła
nowina - wojna pomiędzy Rosją a
niemcami (! KJ). Wszyscy opuszczali plażę, lecąc na miejsce sprawdzić
prawdziwość wiadomości (Kazimierz
Szymczak, Dni zgrozy ...Warszawa
1948 w: Pamiętniki robotników z
czasów okupacji, s 67).
O plaży powstawały piosenki
przed wojną i potem, tak na oko zbierze się tego z pół setki, a o warszawskiej plaży tuzin.

KINO
Kolejną obok plaży namiętnością Zbyszków było kino. Pierwszą
zapisaną pozycją w tym indeksie
z 10 marca 1959 r. są wydatki na X
Muzę. Ona notowała: kino „Krzyk”
18 zł. Bilet do kina kosztował 6 lub
9 zł, sporo, mimo to bywali tam i po
trzy razy w tygodniu. Seans wiązał się
z rytualnym zakupem cukierków lub
ciastek. 7 sierpnia 1960 r, wybrali się
do kina, kupując do tego cukierki za
6,60 i czekoladkę za 9,50. Szelest papierkami od cukierków był prawdziwą zmorą widzów. Kino cieszyło się
tak ogromną popularnością, że czas
spędzony w kolejce biletowej liczony
był w godzinach.
Gdy 23 lutego 1930 r. wszedł do
kina Apollo w Lublinie pierwszy film
dźwiękowy „Upadły Anioł”, towarzyszyło temu ogłoszenie prasowe na
pierwszej stronie, że dotychczasowe
ulgi, zniżki, karnety, tracą ważność.
(Ziemia Lubelska z 23 II 1930 s. 1).
Nastąpił zupełny reset. Zaczęła się
nowa dźwiękowa epoka.
Zbyszkowie 11 listopada 1960
r. udali się na film „Krzyżacy”, dwa
bilety kosztowały ich 31 zł. Wokół
tego wydarzenia panowała atmosfera
nieporównywalna z niczym przedtem
i potem. 7 lipca 1961 r. największymi
wydatkami dnia były koszty naprawy

zegarka (81 zł) i właśnie bilety na film
„Flip i Flap” w cenie 30 zł. To był kolejny hit filmowy, choćby z tego powodu, że był amerykański. Bilety, tak
drogie, kupili może u koni, których
pełno kręciło się wokoło sal kinowych. Koników wygenerował ogromny popyt na ruchome obrazy.

KOMUNIKACJA
Bohaterowie tej opowieści mieszkali w czynszowej kamienicy z cieciem
i przyjście do domu po zamknięciu
bramy trzeba było, jak przed wojną,
opłacać kwotą 2 zł. Zbyszka, członka partii to denerwowało i zapisywał
nieraz ze złości „łapówka stróżowi – 2
zł”.
Tramwaj kosztował 50 gr, trolejbus 60 gr, autobus 1 zł, autobus pospieszny 2 zł. Te czasy jako tako pamiętam i też to, że nikt się nie dziwił
takiej komplikacji z cenami biletów.
Wynikała ona z gospodarki socjalistycznej. Autobusy na importowaną
benzynę kosztowały drożej, niż tramwaje i trolejbusy na prąd, wytwarzany z rodzimego węgla. Taka logika
wydawała się przekonywująca. No
dobrze, ale dlaczego trolejbus był te
10 gr droższy od tramwaju? I na to
znalazła się odpowiedź ekonomistów
– tramwaj był tańszy, bo miał dłuższą
żywotność.

Pod koniec 1960 r. może z uwagi
na koszty on wykupił bilet miesięczny na dwie linie. Kosztowało to 36 zł.
Ona za jedną linię płaciła miesięcznie 15 zł. Z dobrodziejstwa biletów
miesięcznych mogli korzystać jedynie
pracownicy gospodarki uspołecznionej, kupowało się je wyłącznie poprzez zakłady pracy.
Tzw. bilety sieciowe początkowo
były nieznane, a gdy je wprowadzono kosztowały tyle, że nie opłacało
się ich kupować. Panowało przekonanie, że jest to ludziom niepotrzebne - mają pójść do pracy i wrócić do
domu. Bilet na całe miasto jest dobry
dla kombinatorów i cwaniaków, a takich należy zwalczać, nie zaś ułatwiać
im życie. Rządząca partia myślała o
wszystkim. Za to ścisk w środkach
komunikacji był niewyobrażalny i już
nad tym nie udało się zapanować. A
że na zachodzie Europy tego tłoku
nie widać, powstała teoria, że społeczeństwo polskie jest nader ruchliwe,
przemieszcza się ponad potrzebę.
Pod koniec rządów Gomułki wprowadzono jednak bilety sieciowe, kosztowały 100 zł, niesamowicie drogo,
1/10 pensji nauczyciela. Kupowali go
państwo Zbyszkowie, bowiem już wtedy ich łączne dochody na to pozwalały.
KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Wraz z początkiem
listopada do użytku
oddano przystanek
– Warszawa Powązki, zlokalizowany pomiędzy przystankiem
Warszawa Koło i stacją Warszawa Gdańska. Obiekt położony
jest na linii kolejowej nr 20, tuż obok
najważniejszej nekropolii stolicy i przy
obszarze
nowych
żoliborskich
osiedli – Żoliborza Artystycznego i Nowego
Żoliborza.

Jedziemy z Powązek!
Zmiany zachodzące na terenie
dawnego Żoliborza Przemysłowego były w ostatnich latach częstym
tematem dyskusji wśród mieszkańców starszych części dzielnicy. Spodziewany gwałtowny wzrost liczby
mieszkańców tej części miasta, przy
braku infrastruktury niezbędnej do
sprawnego funkcjonowania osiedla,
budziły obawy. Nowy przystanek
było długo wyczekiwany przez okolicznych mieszkańców Żoliborza.
Teraz w prosty sposób będą oni mogli pojechać na Wolę czy w stronę
Wieliszewa – do warszawskiego
Zoo, na Żerań, do Choszczówki
lub Legionowa. Osoby mieszkające
blisko przystanku Powązki w ekspresowym tempie dostaną się na
Dworzec Gdański, skąd mogą się
przesiąść do metra linii M1, a dzięki temu cały teren Żoliborza Połu-

dniowego będzie lepiej skomunikowany z resztą miasta.

Będzie stacja – będzie bliżej,
będą kładki będzie łatwiej.
Budowę przystanku Warszawa
Powązki zrealizowano w ramach modernizacji linii obwodowej między
Dworcem Zachodnim a Dworcem
Gdańskim. Lada moment do użytku zostanie oddana kładka piesza na
wysokości ul. Przasnyskiej, która zapewni dogodne dojścia na perony po
przeciwnej stronie ul. Powązkowskiej
oraz połączy dzielnice Wola i Żoliborz.
Podróżni wejdą na perony schodami lub pochylnią od strony wiaduktu na ulicy Powązkowskiej. Dla wygody pasażerów zamontowano szerokie,
kryjące większość powierzchni peronu, wiaty, ułożono antypoślizgową

nawierzchnię, przygotowano ławki
i nowoczesne tablice z rozkładami
jazdy, których ledowe oświetlenie zapewni dobrą widoczność po zmroku.
Pojawią się także windy, ale pełne
ukończenie prac nastąpi na wiosnę.

Szybka Kolej już w
listopadzie
Oddanie peronu w listopadzie
znacznie ułatwiło odwiedzenie grobów najbliższych – stacja znajduje się
w odległości zaledwie 300 m od bramy IV przy ul. Powązkowskiej oraz
trzy przystanki autobusowe od cmentarza wojskowego.
Obecnie na stacji Warszawa Powązki zatrzymują się pociągi SKM
linii S9 (kursują w dni powszednie).
Od 15 grudnia br. przez przystanek
Warszawa Powązki codziennie będą
kursowały pociągi SKM linii S3 do

Lotniska Chopina i Wieliszewa, a
od 2 stycznia 2020 roku także do
Radzymina. Jest to trasa objazdowa
i tymczasowa dla tej linii, wymuszona przez budowę nowego przystanku
Warszawa Targówek, zlokalizowanego pomiędzy stacjami Warszawa
Wschodnia i Warszawa Praga. Pociągi SKM linii S3 będą kursowały przez
linię obwodową i nowy przystanek
Warszawa Powązki co najmniej do
marca 2020 roku.
Dawniej te tereny, nie licząc znanych nekropoli świeciły pustkami, co
za sprawą nowych osiedli od dawna
należy do przeszłości. Dodatkowe
połączenie z pewnością zadowoli mieszkańców i zwiększy komfort
korzystania z kolei, z SKM jako codziennego środka transportu. Do czego serdecznie zachęcamy!
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Twórcze opowiadanie

Moje warunki
Przywiozłem z wakacji mrówkę. Jestem pewien, że wam też się to kiedyś zdarzyło. Jeżeli nie, to pozwólcie,
że opowiem wam, jak zmieniła moje
życie. Wydaje się, że mrówki są zupełnie nieszkodliwe, szczególnie te
pojedyncze sztuki zostawione same
sobie. Wciąż w ruchu, szukają innej
pary czułek, od której mogłyby pozyskać jakieś informacje, otrzymać
nowe zadanie. Samotne wciąż zmieniają kierunek swojego marszu, niby
się poruszają, ale w obrębie pewnego
bezpiecznego terytorium. Na tyle małego by nic nie umknęło ich uwadze.
Wciąż polegają na kimś innym, obierają sprawdzone kierunki, eliminując
jakiekolwiek ryzyko z ich mrówczego
życia.

Od pierwszego momentu, kiedy ją zobaczyłem, widywałem ją tylko w moim najbliższym otoczeniu. Głównie w biurze, którego świeżo po urlopie i ze względu na nawał
pracy nie mogłem opuścić. Krążyła bardzo
blisko. Po biurku i monitorze, na którym prezentowała się wyjątkowo dobrze pierwszego
wieczora. Rzadko korzystam ze światła, czasami tylko zapalam lampkę, ale akurat wtedy,
gdy nie zapominam o bożym świecie. Mrówka mi o nim przypomniała, przechodząc na
wskroś raportu, który przygotowywałem.
Spodobało mi się to, wyglądała bardzo malowniczo. Intensywne światło pozbawiało ją
uwypukleń, ale za to podkreślało jej fizjonomię. Widziałem jak uważnie i z niezwykłą
gracją pokonała krótki odcinek monitora i
zacząłem ją podziwiać. Dając światło jej samotności, zobaczyłem jednocześnie upór, nie
zabiłem jej. Kieruję się tą zasadą na co dzień
i rzadko kiedy zabijam jakiekolwiek owady.
W tym konkretnym wypadku zauroczenie
grało pewną rolę. Chwilę po opuszczeniu

kineskopu znikła, reszta pokoju była spowita
ciemnością. Nie widziałem nic poza skrzynką mailową. Myślałem, że już jej nie zobaczę.
Myślałem o niej przez ten cały czas odkąd
znikła, włosy na rękach i nogach płatały mi
figle. Jej wyraźnie oświetlone odnóża były już
wszędzie na moim ciele. Wracała, by chwilę później faktycznie wrócić. Choć nie miała pojęcia, gdzie jest zdawała sobie sprawę
ze swojego położenia. Postanowiła zostać w
obrębie źródła światła, które stało się jej jedynym ciepłem i szczęściem. Jej spontaniczne
marsze nie były dla mnie problemem. Dosyć
szybko przywykłem do jej obecności i nawet
nie odrywała mnie od pracy.
Po kilku dniach postanowiłem, że ze mną
zamieszka. Naszło mnie bardzo szybko i równie szybko postarałem się nie odejść od tego
pomysłu. Oboje byliśmy samotni, kupujesz
to samo lekarstwo dla dwóch osób. To się
zwyczajnie opłaca. Skorzystałem z okazji i
dłuższy czas nie żałowałem. Widywałem ją
głównie na monitorze komputera. Zdarzało się, że kiedy kończyłem pracę, zapalałem
górne światło, by na nią zerknąć. Nietrudno
zgadnąć, że w swojej małości i zagubieniu,
była również bardzo wstydliwa. Dawała się
oglądać oświetlona monitorem, ale nigdy na
szerszym planie. Zawsze wtedy gdzieś przepadała. Wydaje mi się, że nie mogła znieść
świadomości bycia oglądaną w takim stanie.
Wolała być zagubioną mrówką na ekranie
komputera aniżeli w wielkim pokoju, o mieszkaniu nie wspominając. Warunki bytowe ze
względu na pełnione przeze mnie stanowisko
mieliśmy bardzo dobre. Perspektywa odkrywania takiej przestrzeni z jej perspektywy
wydawała mi się ekscytująca. Jednak nie dla
niej, ale nie chciałem wywierać na niej żadnej
presji. Dużo pracowałem i pierwszy raz odkąd pamiętam, była to dogodna sytuacja dla
mnie i mojej partnerki. Dostawałem tyle, ile
potrzebowałem, cichy i szybki kontakt. Przypomnienie, że gdzieś tam jest świat, z którego można czerpać dużo więcej niż luksus, na
który zapracowałem. Postanowiłem więc trochę przemeblować mieszkanie i zreorganizować dotychczasowe życie. Nasze nowe mro-

wisko jak lubiłem je nazywać, powstawało
etapami. Najpierw zamówiłem trochę ziemi,
wysypałem ją w biurze. Postanowiłem, że organizacja nowego życia powinna przebiegać
powoli. Chciałem też zostawić trochę miejsca
dla siebie na poczet dawnych i niewyzbytych
do końca przyzwyczajeń. Kiedy ziemia odpowiednio wydeptana stała się ziemią mojego
biura, rozpocząłem kolejną fazę zakupów.
Zamówiłem kolejne porcje ściółek, liści i
roślin. Chciałem stworzyć nasz własny ekosystem. Sztuczny, a zarazem naturalny, tak by
nasz wspólny świat był po równo z każdego i
dla każdego z nas. Kiedy już wszystko znalazło swoje miejsce, postanowiłem zakupić też
kilka monitorów, dla jej komfortu oczywiście.
No i bym mógł ją częściej oglądać. Rozumiałem ryzyko oddania jej połowicznie dawnego
życia. Bałem się, że tym samym zrezygnuje
z mojej połowy, stąd pomysł by moja połowa symulowała jej połowę. Biuro wyglądało
teraz świetnie. Zrezygnowałem z biurka, pięć
monitorów stworzyło pentagram, w którego
środku się ulokowałem. Pracowałem teraz
na ziemi. Zdecydowanie usprawniło to moją
pracę, każdy monitor miał teraz przypisane
dla niego pliki i arkusze.
Zacząłem się lepiej odżywiać i oddychać,
oba usprawnienia kojąco i efektywnie wpłynęły na moje życie. Zupełnie już nie musiałem
opuszczać biura, w moim mieszkaniu mogłem spędzić resztę życia. Kuchnia, sypialnia
i salon były niczym przysypane więc miałem
gdzie toczyć ludzkie życie. Jako człowiek nie
mogłem z niego zrezygnować. Była to zresztą
ta połowa mojego życia, która odpowiadała
za podtrzymanie funkcjonowania nowego
mrowiska. Więc i jej należała się odpowiednia pielęgnacja. Mogłem sobie pozwolić na
oszczędności, utrzymując resztę mieszkania.
Wystarczyło, że co jakiś czas wpadnie tam
jakiś znajomy albo ktoś z biura. Tym samym
reszta domu nie traciła nic ze swojej natury.
Do matki, jak i do mrówki starałem się nie
odzywać. Moja mama miała swoje mrowisko, w które nie chciałem się wtrącać. Można powiedzieć, że było to u nas rodzinne, ale
przypomniałem sobie o nim, dopiero kiedy

założyłem własne. Obce sobie mrowiska są z
natury wrogo do siebie nastawione. Więc nie
miałem rodziny, która by mnie odwiedzała.
Byli za to obcy ludzie, którzy trochę to udawali. Tak długo, jak ktoś mnie odwiedzał, tak
reszta mieszkania mogła zachowywać pozory
mojej obecności. Cały czas musiałem uważać,
by nie nanieść tam ziemi. Było to wciąż życie,
którego potrzebowałem. Po pewnym czasie
monitory przestały być mi potrzebne. Było
ich za dużo, od ciągłego siedzenia na ziemi
strasznie się pochorowałem. Ciągłe obracanie
się od monitora do monitora zafundowało mi
kontuzje pleców. Mrówkę i tak widywałem
tylko tam, gdzie skupiona była moja uwaga,
najczęściej, kiedy zamykałem oczy. Wyrzuciłem wszystkie monitory, kupiłem nowe
mniejsze biurko i pozbyłem się komputera
stacjonarnego na rzecz laptopa. Teraz widywaliśmy się częściej, praktycznie cały czas.
Wróciła dawna produktywność, wcale nie
gorsza z perspektywy czasu. W zasadzie było
jak dawniej, nowe mrowisko działało dla nas
obojga tak samo dobrze. Te kilka zmian dało
mi trochę do myślenia. Jeżeli widywaliśmy się
głównie podczas mojej pracy, wystarczyło po
prostu pracować. Za każdym razem wyglądała tak samo ładnie, pięć różnych monitorów
nie sprawiało, że wyglądała lepiej. Każdy odwracał moją uwagę od czwórki pozostałych.
Warto się nad wprowadzanymi zmianami zastanowić. Lepiej mi to wychodziło z jednym
laptopem za biurkiem.
Nowe mrowisko z dnia na dzień zaczęło
tracić na wielkości. Byłem nieuważny, przestało mi zależeć i ziemia już mogła być absolutnie wszędzie. Doszło mi przez to trochę
więcej obowiązków. Sprzątaczka nie wchodziła w grę, prędzej czy później dotarłaby do
biura. Sumienna kobieta odpowiedzialna za
porządek w moim domu musiałaby zrobić
go i tutaj. Więc sam sprzątałem, sprzątałem
ciągle, zamiatałem wszystko pod dywan bez
opamiętania. W biurze już niewiele zostało z
Dawnego Nowego Mrowiska. Parę listków tu
i tam, sztuczne rośliny i tak nikogo nie interesowały, więc je wyrzuciłem. Wszystkie naturalne kwiaty wylądowały w salonie i kuchni.
Mrówka dalej ze mną była więc mrowisko
okazało się zbyteczną inwestycją. Czasami nie wiedziałem, na co patrzę. Wszystkie
zmiany, które zaszły i jak naturalnie zostały
odwrócone. Równie dobrze mogłem to miejsce przestać nazywać domem. Byłem jednak
uparty i zostałem, dla niego i dla siebie.
KRZYSZTOF KAMIŃSKI
ILUSTRACJA DOMINIKA HOYLE
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Rzeczpospolita, której nie było
Nowa, lepsza, bardziej sprawiedliwa. Taka miała być powojenna
Polska, której symboliczny kres
położyła konferencja jałtańska.
Przymiotniki te poszczególne środowiska polityczne interpretowały jednak w sposób odmienny. Od
pierwszych miesięcy okupacji na
łamach podziemnej prasy trwała
zacięta dyskusja o to, jak urządzone będzie przyszłe państwo.
Nieodłącznym jej elementem, budzącym szczególne emocje, była
kwestia granic, a właściwie – optymalnych dla rozwoju państwa nabytków terytorialnych.
Że nie ma powrotu do przedwojennego status quo, to dla wszystkich było jasne. Zarówno ogromna ofiara Polski, jak
i elementarne poczucie sprawiedliwości
nakazywały – i był to pogląd powszechny – dokonać okrojenia terytorialnego
Niemiec. Planowano tym samym radykalnie skrócić polsko-niemiecką linię
graniczną, stanowiącą potencjalny punkt
zapalny przyszłego konfliktu. Jednak w
tym miejscu zgoda, zarówno co do nowej granicy, jak i problemu postępowania z ludnością niemiecką kończyła się,
a linia Odry i Nysy, traktowana dziś jako
oczywistość, wcale nie była hasłem dominującym. Osobny problem stanowiły
rubieże wschodnie. Tu większość ugrupowań opowiadała się za utrzymaniem
stanu sprzed wybuchu wojny, choć nawet
w poważnych gremiach pojawiały się też
koncepcje odmienne, których śmiałość,
biorąc pod uwagę dramatyczne położenie Polski, musi zaskakiwać.
Na różnorodność postulatów i temperaturę sporów wpływało wiele czynników. Przede wszystkim – rozdrobnienie
podziemia, malejące wprawdzie z każdym rokiem, lecz nigdy ostatecznie nie
zażegnane. Obok głównych stronnictw
funkcjonowały istotne bądź mniej grupy
rozłamowe, z reguły „prawdziwe”, więc w
swych hasłach radykalniejsze. Równolegle aktywną działalność rozwijały struktury niezależne, nie uznające prymatu
kierownictwa podziemia, jak oenerowska
Grupa „Szańca”, stanowiąca zaplecze
polityczne Związku Jaszczurczego, a następnie Narodowych Sił Zbrojnych, czy
tworzona przez pepeesowską lewicę Robotnicza Partia Polskich Socjalistów.
Osobną kwestią, również wpływa-

jącą na dynamikę dyskusji o terytorium
przyszłej Polski, była duża swoboda,
jaką dawała stronnictwom propaganda AK. Na ogół nie ingerowała ona w
poszczególne tezy, ograniczając się do
piętnowania haseł absurdalnych – zarówno tych, idących w swych żądaniach
bardzo daleko, jak i nazbyt ugodowych.
I tak w jednym z numerów „Biuletynu
Informacyjnego” kpiono: „Frankfurt nad
Odrą wcale by mnie nie zadowolił. Twardo i nieustępliwie żądałbym wcielenia
do Rzeczpospolitej Dworca Śląskiego
w Berlinie, gdyż dopiero wtedy kwestia
Śląska zostałaby raz na zawsze rozstrzygnięta. Również województwo krymskie
nie imponuje mi wcale. Kaukaz – oto żądanie minimalne!”. Równolegle wyśmiewano postawę garstki tych, którzy stanowili drugą skrajność, „dla wiecznej zgody
i braterstwa” głosząc potrzebę rezygnacji
z Kresów. Sugerowano im, by poszli dalej
i na wszelki wypadek zrzekli się Lubelszczyzny oraz Pogórza Krakowskiego. Były
to jednak ekstrema, tu podkoloryzowane jeszcze prześmiewczym charakterem
przywołanego tekstu.
Próbując dokonać kategoryzacji dominujących w podziemiu myśli, możemy
wskazać dwie zasadnicze tendencje: ekspansjonistyczną oraz zachowawczą. Tę
pierwszą prezentowały przede wszystkim ugrupowania szeroko rozumianego
obozu narodowego. Tę drugą – środowiska demokratyczne, od socjalistów
po chadeków. Specjalnej uwagi wymaga
przypadek Stronnictwa Narodowego.
Współtworząc struktury podziemnego
państwa, jednocześnie nie podzielało ono
deklarowanego przez konspiracyjne władze demokratyzmu, również w kwestiach
terytorialnych propagując własne rozwiązania. Do tego jednak jeszcze wrócimy. Najpierw przyjrzyjmy się bliżej obu
orientacjom.
Polska na Odrze i Nysie?
Obóz maksymalistyczny, mimo
wspólnego rdzenia, bynajmniej nie stanowił jedności. Mieliśmy w nim do
czynienia z szeregiem konkurencyjnych
ośrodków, wyrosłych z przedwojennego
Stronnictwa Narodowego oraz obu odłamów Obozu Narodowo-Radykalnego.
Żaden z nich nie miał jednak złudzeń co do priorytetów trwającego konfliktu. „Obecna wojna, mimo strat jakie

poczyniła w naszym narodzie, stwarza
nam niebywałą koniunkturę polityczną, taką jaka prawdopodobnie w ciągu kilku wieków się nie powtórzy. […]
Przede wszystkim wojna ta umożliwi
nam odepchnięcie germańskiej fali daleko na zachód. […] Pierwszą sprawą
będzie dla nas wykreślenie granicy zachodniej Wielkiej Polski. Tą granicą jest,
powszechnie już uznana jako nasz cel w
tej wojnie, Odra i Nysa Łużycka wraz z
wyspą Rugią” – pisano w broszurze Na
drodze do Wielkiej Polski sygnowanej
przez NSZ.
Koncepcja ta, wraz z przyłączeniem
do Polski Prus Wschodnich, Litwy i
Gdańska, była wspólną dla wszystkich
ośrodków polskiego nacjonalizmu, a
samo SN sformułowało zbliżone cele już
wiosną 1939 r., gdy robiło się jasne, że
konflikt polsko-niemiecki jest nieunikniony. Z tym większym optymizmem
oceniano sytuację po wybuchu wojny
niemiecko-sowieckiej, wierząc, że doprowadzi ona do wzajemnego wykrwawienia się „dwóch śmiertelnie wrogich nam
imperiów”, a niemiecki „Drang nach
Osten” zastąpi polski „Drang nach Westen” – kładący kres germańskiemu imperializmowi. W zajęciu ziem na wschód
od linii Odry i Nysy widzieli narodowcy
zasadniczy czynnik potrzebny do „odwrócenia Polski na Zachód”.
Niekiedy wysuwano też postulaty
idące dalej, domagając się aneksji części
Brandenburgii. Jednocześnie uspokajano: „Niech nikogo nie przytłacza ten
program, w polityce nie rachuby spekulantów i kalkulacje kupców [była to aluzja wobec posądzanego o kapitulanctwo
i materializm kierownictwa podziemia
– red.] pchają narody do wielkości, lecz
wielkie idee. Tylko wielkość idei i śmiałość programu opartego na wszechstronnym rozważeniu go, oraz wola i zdecydowane wykonanie, odnoszą zwycięstwo”.
Dalej autor zapewniał, że Polacy będą
w stanie dokonać aneksji rzeczonych
ziem własnymi siłami, stawiając alianckie komisje przed faktem dokonanym.
Podobnym hasłem, wykraczającym poza
„minimum” Odry i Nysy, a co jakiś czas
przewijającym się w publicystyce narodowej, było przyłączenie do Polski Łużyc.
Zasadniczo odmienny był punkt
widzenia środowisk demokratycznych.

Te owszem, postulowały przyłączenie do
Polski Prus Wschodnich wraz z Królewcem, stanowiących – jak udowadniano
– „kolebkę junkrów, militaryzmu i niemiecką odskocznię na Wschód”, Gdańska oraz pasa ziem na zachód od granicy przedwojennej. Równolegle jednak
apelowały o rozsądek, negując zasadność
ubiegania się o ziemie aż po Odrę i Nysę.
„Jesteśmy świadkami dość niebezpiecznej licytacji haseł. Zaczęto ją od maksymalnych zdawałoby się żądań, aby w tej
chwili […] urządzać na papierze naszą
sferę wpływów z Meklemburgią włącznie!” – pisano w broszurze sygnowanej
przez nieliczne, lecz wpływowe Stronnictwo Demokratyczne, wykładającej
dość dobrze punkt widzenia podziemnych władz. Dalej atakowano: „Czytając
te, niekiedy pracowite wywody, myśli się
jedno: ciężka rzeczywistość okupacyjna
musiała niezwykle wpłynąć na psychikę
autorów szukających rekompensaty w aż
takich snach o potędze”.
Skąd brała się ta zachowawczość,
czy też, jak woleli narodowcy, kapitulanctwo? Przede wszystkim wskazywano,
że, aby liczyć na jakiekolwiek nabytki
terytorialne, niezbędne będzie zyskanie
dla nich poparcia mocarstw zachodnich.
Te od lat sceptycznie patrzyły na polskie
idee poszerzania terytorium, a podczas
trwającej wojny obaw bynajmniej się
nie wyzbyły. Zwracano zarazem uwagę na szkodliwość „buńczucznych haseł
maksymalistycznych” dla sprawy granic
wschodnich, a także – stanowiących temat na oddzielny artykuł – coraz bardziej
wówczas popularnych koncepcji federalistycznych.
Krytycyzm wobec maksymalistycznych postulatów był zbieżny ze stanowiskiem uchodźczych władz. W datowanym na przełom lat 1941-42 rządowym
opracowaniu dotyczącym poparcia Anglii dla polskich celów wojny, wnioskowano, że zasadnicze zagrożenie stanowi
brak zaufania Londynu co do szczerości
zapewnień o demokratycznym i liberalnym charakterze powojennej Polski,
a także lęk przed jej ekspansywnością.
W tej sytuacji za optymalne, akceptowalne dla Aliantów żądanie uznano
wchłonięcie pasa ziem – od Koszalina
na północy, przez wschodnie rubieże
powiatu głogowskiego, po Śląsk Opolski
– zamieszkiwanych w pokaźnym pro-

cencie przez ludność polską. Co istotne,
postulaowana linia nie obejmowała największych ośrodków miejskich – Wrocławia i Szczecina, których polonizację
w warunkach demokratycznych uznano
za niewykonalną. O takie też ukształtowanie granicy zachodniej, podkreślając
demokratyczny charakter przyszłej Polski, występowała oficjalnie konspiracyjna
namiastka parlamentu – Krajowa Reprezentacja Polityczna.
„Jeśli Anglikom zależy, to będą woleli widzieć silną i sprawną organizację
państwa, niż papierowe deklaracje o
demokracji” – odpowiadała strona narodowa, odnosząc się także do wątków
granicznych: „Tak się jednak szczęśliwie
składa, że Polska to coś więcej niż suma
stronnictw przedmajowych i sanacji, a jej
dążenia znacznie wykraczają poza mdłe
ogólniki niefortunnej deklaracji [chodzi
o deklarację KRP z 15 sierpnia 1943 r.
mówiącą o „uzyskaniu na północy i zachodzie granic gwarantujących szeroki dostęp do morza i bezpieczeństwo”
– red.]. Polska wie, że wchłonie Litwę,
Prusy Wschodnie i szlakiem Chrobrego
pójdzie po Odrę i Nysę”.
Oenerowcy, bo z ich prasy pochodzi
przywołana argumentacja, jednocześnie
atakowali SN, które jako jedno z ugrupowań współtworzących podziemne
państwo sygnowało oficjalne enuncjacje. Kuriozalna sytuacja – endecy niejednokrotnie tuż po ogłoszeniu danego
dokumentu odcinali się i przystępowali
do jego publicznej krytyki – wynikała z
przyjętej przez SN taktyki „gry na dwóch
fortepianach”, obliczonej na utrzymanie
możliwie dużych wpływów w podziemiu.
Te zapewnić miały największej partii
prawicy dogodną pozycję w spodziewanej u schyłku okupacji rywalizacji o
władzę.
Niemców wysiedlić, gospodarstwa przejąć,
ziemie spolonizować
Koncepcje graniczne, poza względami międzynarodowymi, w znacznym
stopniu determinowały różnice w planowanym przez oba środowiska charakterze
ustrojowym i sposobie urządzenia nowej
Polski. Innymi bowiem instrumentami
dysponować miała powojenna Polska
republikańska, innymi – katolicko-narodowa Wielka Polska. Obóz narodowy
postulował „raz na zawsze skończyć z
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mniejszością niemiecką w Polsce” [nie
oznaczało to fizycznej eksterminacji –
red.], szczególny nacisk kładąc na tereny
wiejskie, gdzie – jak twierdzono – „w rękach niemieckich nie może pozostać ani
jedno gospodarstwo rolne”. Głoszono, że
rezygnacja z tych ziem będzie ustąpieniem przed „bestialską germanizacją”, jakiej poddawana była tutejsza ludność na
przestrzeni wielu lat. Przekonywano, że
niemieckość wielu mieszkańców Pomorza Zachodniego czy Dolnego Śląska jest
bardzo powierzchowna i „przywrócenie
ich narodowi polskiemu” będzie stosunkowo łatwe.
Ugrupowania demokratyczne zarzucały narodowcom, że forsują swe koncepcje z pominięciem rozsądku, a jedynych
uzasadnień szukają „w swoim przykrym,
bo faszystowskiego pochodzenia słowniku, pełnym niewyładowanej dynamiki
i brutalnych praw bytu”. Przyznając, że
Szaniec Bolesławów – tak bowiem powszechnie nazywano linię Odry i Nysy
– byłby granicą najkrótszą i najłatwiejszą do obrony, dodawano, że wytyczanie
granic nie jest rysowaniem ołówkiem po
mapie, lecz „krojeniem przez żywy organizm”.
Zwracano tym samym uwagę, że
realizacja koncepcji maksymalistycznej oznaczałaby dla odbudowywanego
państwa ogromne obciążenie w postaci
kilkumilionowego skupiska ludności niemieckiej, którego – jak ironicznie określano – nie rozwiąże wola mocy. Przyznając,
że wysiedlenia będą w świetle zbrodniczych dokonań Niemców nieuchronne,
podkreślano, że demokratyczne państwo
nie może powielać hitlerowskich metod
kolonizacyjnych, a nawet jeśli przyjąć, że
takie miałyby miejsce – Polska, szczególnie w kontekście ogromnych strat
wojennych, zwyczajnie nie dysponuje
potencjałem ludzkim, adekwatnym do
obsadzenia nowych terenów.
Proponowano, by w pierwszej kolejności wysiedlić elitę związaną z nazistowską administracją, co spowodować
miało naturalny odpływ znacznej części
pozostałej ludności niemieckiej. Za wzór
stawiano degermanizację Pomorza w latach 1918-1922. Odnosząc powyższe argumenty do rzeczywistych losów sprawy
granic zachodnich należy pamiętać, że
ani obóz demokratyczny, ani nacjonalistyczny nie brały pod uwagę jakichkolwiek strat na wschodzie. Nie uwzględniały zatem możliwości wykorzystania
żywiołu polskiego zza Buga.
Problem nowych nabytków na zachodzie, zdaniem części demokratów,
potęgowało też nieprzygotowanie pol-

skiego chłopa do przejęcia zdecydowanie
bardziej zaawansowanych technicznie
gospodarstw poniemieckich. Obawiano
się w związku z tym obniżenia kultury
gospodarczej nowych terenów, a tym samym – spadku ich atrakcyjności. „Granice nie czynią mocarstwa: decyduje o
tym potencjał gospodarczy” – kwitowano
problem w jednej z broszur, proponując
skoncentrowanie się na przeprowadzeniu
ogromnych reform społeczno-ekonomicznych i zadowolenie skromniejszymi nabytkami, których polonizacja i tak
miała być potężnym wyzwaniem.
Podnoszono wreszcie, że realizacja
programu Szańca Bolesławów oznaczać
będzie utrwalenie na lata antagonizmu
polsko-niemieckiego, na którym powojenna Polska będzie musiała nieustannie
się koncentrować. To korzystne – stwierdzano – dla polskiego nacjonalizmu, ale
nie polskiego państwa. „Nie zadawalacie
się – wołał w tym kontekście do adwersarzy organ PPS-WRN – faktem walk i
sprzeczności w stosunkach między narodami. Tworzycie wokół nich obrządek,
kult, religię”. Dalej wywodzono, że tlący
się antagonizm byłby idealnym pretekstem dla podporządkowania „rzekomemu interesowi narodu” wszystkich sfer
życia: od wychowania po kulturę.
„Polska, w razie oparcia swych granic
o Odrę i Nysę – konkludowano w tym
samym tekście – musiałaby stać się państwem militarystyczno-nacjonalistycznym, zbliżającym się do wzorów państwa
totalnego. […] Role Polski i Niemiec
zmieniłyby się niemal na odwrotność. To
my zakładalibyśmy Wszechpolskie Instytuty do badań nad słowiańską kulturą
ziem nadodrzańskich, to my rozciągalibyśmy na Niemcy sieć policyjno-szpiegowską”. Kończąc, zwracano uwagę, że
naturalną nadzieją tak potraktowanych
Niemiec byłby na nowo Związek Sowiecki.
Ciekawa, na tle konsekwentnego
stanowiska socjalistów, była tymczasowa wolta dokonana przez ludowców.
W ruchu ludowym sympatie dla hasła
Odry i Nysy były zauważalne znacznie wcześniej, jednak na fali trwającej
licytacji, rywalizując z jednej strony z
narodowcami, z drugiej – zyskującymi
wpływy na wsi komunistami, w 1943
r. postulat granicy na Odrze i Nysie
znalazł się w deklaracji programowej
Stronnictwa Ludowego. Posunięcie
było o tyle zaskakujące, że to właśnie ludowcy stanowili największą siłę rządowego podziemia, a zarazem – czołowy
nurt emigracyjnego rządu, w sprawach
granic raczej umiarkowanego.

Krok ten wywołał liczne kontrowersje, zarówno na zewnątrz – szczególnie
wśród socjalistów, rozczarowanych uległością swoich partnerów na hasła „butne
i nieprzemyślane”, jak i w łonie samego
stronnictwa, na co wskazuje memoriał
jednego z przywódców SL, a zarazem
zastępcy Delegata Rządu na Kraj. Adam
Bień, bo o nim mowa, w obszernym dokumencie z wiosny 1944 r. poruszał problem niekonsekwencji swojego ugrupowania, także w kwestiach terytorialnych.
Postulował, by, nie rezygnując z prac nad
ewentualnym programem maksymalnym
SL na bliżej nieokreśloną przyszłość, w
istniejących warunkach podjąć program
minimalny, adekwatny do ówczesnych
możliwości i pozwalający działać wspólnie.
Ostateczne stanowisko w sprawie
przyszłej granicy zachodniej Polska Podziemna zajęła w deklaracji O co walczy
Naród Polski?. Potwierdzono w niej –
choć w sposób bardzo niejasny, co słusznie wytykali narodowcy – dotychczasowe
postulaty zachowawcze, wyrzekając się
pretensji do Wrocławia i Szczecina. Obszar między nowymi granicami Rzeczypospolitej a linią Odry i Nysy miał jednak stanowić tymczasową polską strefę
okupacyjną.
Maksymaliści nie zostawiali na
ogłoszonej deklaracji suchej nitki. Co
znamienne dla postawy narodowców,
„Walka” – główny organ SN, podpisanego pod wspomnianą deklaracją, dezawuując ją, zapowiadała: „Pójdziemy po
Odrę i Nysę Łużycką, i to nie w triumfalnej, świątecznej defiladzie […], ale
w twardym żołnierskim znoju”. W zachowawczym ujęciu kwestii zachodniej
dostrzegała zaś „podszepty tajemniczych
impresariów”, chcących urządzić Polskę
na różowo. Eneszetowski „Szaniec” pisał
z kolei o „niegodnym powagi chwili minimalizmie” fikcyjnej – co podkreślano,
dezawuując podziemny organ – rady. Oba
jednak środowiska nie precyzowały ani
„czym”, ani „z kim” zdobywać zamierzają
wzmiankowany Szaniec Bolesławów.
„Mińsk i Smoleńsk mają równie polski
charakter co Radom i Częstochowa”
Znacznie większą jednomyślność
przejawiano w kontekście wschodnich
rubieży Trzeciej Rzeczypospolitej. Tu
zasadniczym postulatem podziemia
niepodległościowego różnych odcieni
była nienaruszalność granicy wyznaczonej Traktatem Ryskim, „podyktowanej
– jak donosił organ Delegatury Rządu
„Rzeczpospolita Polska” – rozumnym realizmem politycznym”. Takie stanowisko

potwierdziła deklaracja Rady Jedności
Narodowej, takie stanowisko przyjęły też
za swoje NSZ, stanowiące istotną część
obozu maksymalistycznego.
„Zagadnienie kierunku – Dniepr czy
Odra, pojawia się zawsze w chwilach,
gdy Polska odzyskuje możność inicjatywy” – informował, w tonie nad wyraz
optymistycznym jak na wrzesień 1943
roku, oenerowski „Szaniec”, wskazując na
Odrę i program kolonizacji zachodniej
jako drogę, którą należy pójść. Pogodzenie obu kierunków było – zdaniem autora artykułu – niemożliwe ze względu na
szczupłość polskiego potencjału etnicznego, a – jak obrazowo deklarowano –
wyższą wartość stanowi każdy potencjalnie pozyskany powiat na zachodzie od
województwa zdobytego na wschodzie.
Pojawiały się jednak w obozie narodowym myśli znacznie śmielsze, które
dla dopełnienia obrazu warto tu przybliżyć. Dylematów podobnych publicyście „Szańca” pozbawione były dwa
inne ośrodki obozu maksymalistycznego.
Mianowicie, co zaskakuje mniej – Konfederacja Narodu powstała na bazie Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”;
ale także, co zaskakuje już znacznie bardziej – Stronnictwo Narodowe.
Pierwsza z grup postulowała jako
zasadniczy cel wojny utworzenie Imperium Słowiańskiego na ziemiach między Bałtykiem a Morzem Czarnym.
„Konieczny dostęp do Morza Czarnego
winna sobie Polska zapewnić przez włączenie Besarabii i Bukowiny” – tłumaczył
rzeczowo autor sygnowanego przez KN
wydawnictwa z jesieni 1941 r. Ponadto „w pierwszym okresie Imperium” do
Polski planowano przyłączyć Ziemie
Zachodnie po Odrę i Nysę, a także całą
Białoruś. Pozostałymi członami Imperium miały być, podporządkowane kierowniczej roli narodu polskiego państwa
bałtyckie, Czechy, Słowacja oraz Ukraina. Pozostawiano także furtkę Księstwu
Moskiewskiemu, mającemu powstać po
rozpadzie – jeśli nie z rąk niemieckich, to
polskich – ZSRR. Ewentualność ta była
jednak uwarunkowana uprzednim poddaniem go „dłuższemu oddziaływaniu
polskich idei”. Zapewne by zabezpieczyć
się przed odrodzeniem potęgi rosyjskiej,
zaproponowano też wysiedlenie nad
Wołgę „działających rozkładowo” polskich Żydów.
Podobny entuzjazm w kwestii ekspansji na wschód pojawiał się także we
wzmiankowanych zapowiedziach SN.
Szczególnie wyraźny był on po inwazji
Niemiec na ZSRR. Na łamach przywoływanej tu już „Walki” kreślono wów-

czas wizję Polski Trzech Mórz opartej
na północy o Bałtyk (od ujścia Odry po
Estonię), a na południu o Morze Czarne
oraz Adriatyk. W jednym z artykułów z
jesieni 1941 roku „Walka” oswajała czytelników z myślą, że „Mińsk i Smoleńsk
mają równie polski charakter co Radom
i Częstochowa”. Z czasem licytację zaczęła windować rozłamowa grupa SN,
zdecydowana na sojusz z oenerowcami,
z którymi niebawem wspólnie tworzyć
miała NSZ. W lipcu 1942 r. środowisko
to postulowało: „Polska musi być państwem narodowym […]. Nie można nam
wykreślać granic, w których stalibyśmy
się we własnym państwie mniejszością”.
Wnioski jakie wyciągano w dalszej części
cytowanego tekstu były jednak zaskakujące. Traktat Ryski nazywano rozbiorem
ryskim, głosząc konieczność przesunięcia
granic na wschód. „Dyskusji może ulegać
jedynie kwestia jak daleko ma być ona
przesunięta” – finiszował autor. Zapewne właśnie tego typu żądania poprzedziły
przytoczoną na początku ironiczną interwencję akowskiego „Biuletynu Informacyjnego”.
Co ciekawe, podobne tendencje w
łonie SN przetrwały znacznie dłużej i
pomysły równoległej ekspansji na zachód
oraz wschód pojawiały się tam jeszcze w
1943 r. W dokumencie zatytułowanym
Granice Wielkiej Polski, wydanym tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego,
granicę wschodnią postulowano wytyczyć na linii Witebsk – Orsza – Mohylew – Dniestr – Morze Czarne, włączając
przy tym w granice Polski, o czym była
już mowa, także Litwę. W dokumencie
zastrzegano, by propagując określony
program, nie podawać jego źródła. Wykazywałoby to sprzeczność rzeczywistego programu SN z oficjalnie popieraną
przez ugrupowanie linią rządu, polegającą na głoszeniu nienaruszalności granicy
przedwojennej.
***
Jaki był finał tej rozgrywki, wiemy
doskonale. W realiach roku 1945 nie było
miejsca na jakikolwiek projekt niepodległego państwa polskiego. Podobnie jak
nie było go na rozwijaną w łonie emigracji ideę demokratycznej federacji krajów
Międzymorza, której członem miała być
rysowana wyżej Trzecia Rzeczpospolita.
Samą linię Odry i Nysy, symboliczny
Szaniec Bolesławów, jednak osiągnięto.
Firmował ją ten sam sztandar, pod którym jeszcze dekadę wcześniej domagano
się zrzeczenia na rzecz Niemiec całego
Górnego Śląska.
BARTEK WÓJCIK
ILUSTRACJE DOMINIKA HOYLE
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