Wewnątrz
numeru:

NR 40

Sprawa marysińsko-żoliborska str. 6

ROK IV

Historia nietypowej
randki str. 12

WARSZAWA, luty 2020

FACEBOOK.COM/WILSONIAK

PĄCZEK KRZEPI

Tamtego grudniowego dnia
1934 roku pogoda w stolicy zdecydowanie nie rozpieszczała mieszkańców. Przechodnie ślizgali się na
błyszczącym od roztapiającego się
śniegu chodniku, mijając szczelnie opatuloną sprzedawczynię.
W koszu stojącym u jej stóp leżały

pączki, które są głównymi bohaterami zbliżającego się Tłustego
czwartku oraz niniejszego tekstu.
Podróż zaczyna się od fotografii prostego, centralnego, reporterskiego kadru. Fotograf pozostaje nieznany, zdjęcie zachowało się w archiwum
bez podpisu autora. Zatrzymuje się

on pośrodku Placu Żelaznej Bramy
przy ulicznej handlarce i wykonuje
jej portret. Tego, co nim kierowało
(czy było to konkretne zlecenie czy
podświadomy impuls) i późniejszej
historii fotografii możemy się jedynie
domyślać. Kobieta nie jest onieśmielona, stoi swobodnie. Odwraca wzrok

od obiektywu, jednak w kąciku jej ust
widać krzywy, ale serdeczny, trochę
łobuzerski i przekorny uśmieszek.
Wszędzie dookoła niej słychać wielkomiejski gwar - stukot przejeżdżającego tramwaju, końskich kopyt,
nawoływania dorożkarzy, rozmowy
i spieszne kroki warszawianek i warszawiaków, przemierzających ulice.
W tym chaosie, który przez wiek
nie zmienił się ani odrobinę, handlarka wydaje się być jedyną ostoją spokoju. Krępa, otulona podartą chustką,
trzymająca solidny wiklinowy kosz
przypomina „Żydówkę z pomarańczami” Aleksandra Gierymskiego (lub jej
pierwowzór z fotografii Karola Beyera). W jej spojrzeniu jest jednak coś
innego - nie smutek, a ciepło. Wyobrażam sobie, że kęs sprzedawanych
przez nią okrągłych lukrowanych
pączków przywołałby dzieciństwo i
zapach babcinych wypieków - trochę
jak Proustowska magdalenka.
Tradycja jedzenia pączków kultywowana przez kolejne pokolenia
sięga w Polsce czasów dużo wcześniejszych niż okres międzywojenny. Pączki, znane na pewno od XVII
wieku, początkowo występowały w
wersji słonej ze skwarkami. Smażone, jak dzisiaj na głębokim tłuszczu
były elementem mięsopustnego
(czyli karnawałowego) menu, które

zaraz potem na okres czterdziestu
dni wypierał znacznie skromniejszy
wielkopostny jadłospis. Pączki nadziewano też niekiedy orzechem lub
migdałem, którego znalezienie zwiastowało jedzącemu szczęście. Być
może znany dziś przesąd głoszący, że
osobę, która nie zje żadnego pączka
w Tłusty czwartek czeka pech, wziął
się właśnie stąd?
Pod koniec XIX wieku pączki,
wcześniej popularne głównie wśród
ziemian i mieszczaństwa, jadali już
wszyscy. W Warszawie lat 20. i 30.
sprzedawano je na ulicach, jarmarkach i bazarach. Smażono je w domach i w renomowanych cukierniach,
choćby u istniejącego od 1869 roku
Bliklego czy u słynnych Zagoździńskich, u których jadał podobno sam
Marszałek Piłsudski. Zgaduję, że w
Tłusty czwartek kolejki ustawiające
się pod ich drzwiami osiągały podobne długości jak dzisiaj.
W 1931 roku młody polski literat
o nazwisku Wańkowicz wymyślił hasło promujące krajowy przemysł cukrowniczy. O tym, że „cukier krzepi”
mówiły prasowe reklamy i plakaty. O
tym, że pączki – zawierające przecież
cukier - również krzepią, przekonywać zarówno wtedy, jak i współcześnie nikogo nie trzeba.
Kamila Snopek
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Szklana perła
– zapomniany skarb Żoliborza
Na Żoliborzu nietrudno o zabytkowe i piękne budynki. Mijamy
je codziennie w drodze do pracy,
szkoły czy na spacerze z psem. Czy
potrafimy je jednak dostrzec?
Czy nie giną one w warszawskim pędzie?
Wszystkie te historyczne miejsca zlewają się z naszą codziennością i można o nich zapomnieć jak o
ulubionej sukience niewyciąganej z szafy od lat. Nie
możemy pozwolić na to by przepełnione historią i
talentem polskich architektów miejsca zostały zapomniane. Jeśli macie ochotę poznawać Żoliborz
na nowo, niech trasa waszego kolejnego spaceru
prowadzi przez ulicę Mickiewicza.
Jednym z żoliborskich powodów do dumy
jest Szklany Dom. Mieści się on na ulicy Mickiewicza 34/36 i został wybudowany jeszcze przed
wojną. Był on realizacją wygranego konkursowego projektu. Główną nagrodę zdobył wtedy
polski architekt i teoretyk sztuki Juliusz Żórawski. Oprócz Szklanego Domu zawdzięczamy mu
projekty między innymi: Kina Atlantic, Domu
Wedla czy Kina Femina. Żórawski oprócz projektowania rozwijał również swoją działalność
naukową, badał m.in. związki między architekturą i psychologią (stały się one tematem jego
pracy doktorskiej).
Szklany Dom został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z pięcioma zasadami Le Corbusiera.
Składają się na nie taśmowe okna, wolny plan (pozwalający na dowolny plan mieszkań dzięki żelbetowej konstrukcji), podniesienie budynku dzięki
słupom ponad poziom terenu oraz płaski dach z
tarasem i przestrzenią do rekreacji. Wielorodzinny
budynek był najbardziej luksusowym i najnowocześniejszym na Żoliborzu - oprócz przestronnych
mieszkań posiadał również podziemny parking, a
windy zdobiły kryształowe lustra! Obecnie możemy
uważać to za standard, jednak musimy pamiętać, że
Szklany Dom był budowany w latach trzydziestych.
W 1989 roku budynek został wpisany do rejestru
zabytków. Obecnie zarządza nim wspólnota mieszkaniowa.
Co jeszcze sprawia, że ten budynek zasługuje
na więcej uwagi? Kolejną z przyczyn wyjątkowości

Szklanego Domu jest fakt, że na jego dachu odbyło
się przyjęcie. Był to bankiet zorganizowany dla wyjątkowej osoby - Pabla Picassa, który w 1948 roku
przebywał w Polsce. Artysta jako gość specjalny
brał wtedy udział w Pierwszym Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju, który miał
miejsce we Wrocławiu.
W budynku zachowało się wiele oryginalnych
elementów dekoracyjnych. Nie są one jednak odpowiednio zadbane i wyeksponowane. Przykładem może być nieprzemyślane położenie bardzo
popularnej kostki chodnikowej obok oryginalnej
kraty zdobionej sterami i busolami w podcieniach. Motyw dekoracyjny możemy z dzisiejszej
perspektywy uznać za bardzo nietypowy, jednak
w czasach powstawania budynku styl marynistyczny był bardzo modny. Inspiracje nim możemy zaobserwować nie tylko na bramie lecz również na
dachu, gdzie znajdują się zadarte daszki podobne
do okrętów.
Dlaczego warto o tym mówić i wspominać historię Szklanego Domu? Nawet jeśli starsi mieszkańcy
pamiętają okoliczności jego powstania to młodzież
może nie zdawać sobie sprawy, jak ważną część historii Żoliborza stanowi ten budynek. Wracając z
kina Wisła i przechodząc obok Szklanego Domu
zawsze zastanawia mnie, kto powinien czuć się najbardziej odpowiedzialny za ten budynek. Miasto,
wspólnota mieszkaniowa, rada dzielnicy czy może
sami Żolibożanie i Żolibożanki? Może problemem
jest właśnie wielość opcji i brak jednej osoby lub
instytucji, która chciałaby zadbać o artystyczny
i historyczny wymiar tego miejsca. Budynek nie
jest jednak zupełnie zapomniany. Trwają remonty, które na pewno pozytywnie wpłyną na komfort

Nie bądźmy
jak Cezary Baryka.
Na Żoliborzu nie musimy
szukać szklanych domów,
ponieważ ten nasz
został już odkryty

mieszkania i odbiór budynku przez mieszkańców
dzielnicy.
Kiedy sama zaczęłam zagłębiać się w historię
tego miejsca przed oczami miałam odnowiony budynek bez graffiti i świątecznych lampek w witrynie
sklepowej, otoczony zielenią i z przemyślaną przestrzenią rekreacyjną na dachu. Te zmiany mogłyby
drastycznie zmienić nie tylko samą przestrzeń, ale
również to jak będzie ona postrzegana. Teraz nie
byłby to budynek mijany bez słowa, a taki, który
sprawiałby, że nie będzie można przejść obok niego obojętnie. Budynek mógłby być idealnym case
study dla fanów i studentów architektury, świetnym
celem niedzielnych spacerów i pomnikiem upamiętniającym trzech geniuszy - Żórawskiego, Corbusiera i Picassa.
Co możemy zrobić dla tego szczególnego
miejsca? Opowiedzmy jego historię kolejnym
osobom! Zapytajmy znajomych, rodzinę lub
sąsiadów, czy wiedzieli o pięciu zasadach Le
Corbusiera i pobycie Picassa. Powiedzmy, żeby
następnym razem sami spróbowali dopatrzeć się
cech wyróżniających Szklany Dom. Zaproponujmy by podeszli blisko i sami poszukali motywów
marynistycznych, zdobiących kratę czy dach.
Przejeżdżając lub przechodząc ulicą Mickiewicza
zatrzymajmy się na chwilę i dajmy sobie moment
na docenienie, jaką historię możemy poznać
dzięki zachowanej architekturze. Niesamowite jest, jak wiele skrywa w sobie ten niepozorny
budynek mieszkalny. Pomyślmy jeszcze o miejscach w naszym sąsiedztwie, które ominęliśmy,
a które zasługują na naszą uwagę. Może obok
twojego bloku stoi ważny pomnik lub plac? W
piwnicy po drugiej stronie ulicy powstańcy mieli
stację radiową? Bądźmy świadomi historii miejsc,
w których mieszkamy. Czerpmy z doświadczeń,
jakie zostawili nasi poprzednicy, doceniajmy
piękno historii, którą są nam gotowi przekazać.
Znajdźmy czas na poznanie naszego bloku, parku, dzielnicy, miasta - niezależnie od tego, gdzie
zaczniemy efekt będzie na pewno pozytywny.
Czemu mielibyśmy nie robić czegoś na czym możemy jedynie zyskać?
Nie bądźmy jak Cezary Baryka. Na Żoliborzu
nie musimy szukać szklanych domów, ponieważ
nasz został już odkryty i czeka jedynie na zainteresowanie i odwiedziny.
Karolina Molska
Ilustracja Dominika Hoyle
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Pomysłowa młodzież
przebija szklany sufit
Wiele korporacji międzynarodowych i koncernów farmaceutycznych zbija fortunę na tworzeniu protez i środków do ich konserwacji.
Z każdą kolejną kampanią wyborczą słyszymy o szalejących cenach w służbie zdrowia. Wiele się o tym mówi, natomiast niewygodnie
jest wchodzić w drogę wielkim korporacjom. Grupa licealistów z Bielan - Jakub Szczepaniak, Jan Wojciechowski, Kinga Leśniewska,
Antoni Popecki, stara się udowodnić wszystkim, że stworzenie własnej protezy może stać się proste jak wkręcenie nowej żarówki. Spotkałem się w przedstawicielami projektu MIMESIS-PROTEZY BIONICZNE Jakubem Szczepaniakiem i Janem Wojciechowskim, aby
przybliżyli nam założenia przedsięwzięcia.
H.Z.: Jesteście uczniami klasy matematyczno-fizycznej
bielańskiego
liceum im. Ignacego Domeyki. Skąd
pomysł na stworzenie protezy?

J.W.: Wszystko zaczęło się podczas Europejskich Targów „start-upów” w Katowicach, gdzie przechadzając się po wystawie stwierdziliśmy,
że fajnie byłoby stworzyć coś samemu, wykazać się jakąś kreatywnością
i Kuba [Jakub Szczepaniak – przyp.
red.] czytał kiedyś o protezach bionicznych. Zaczęliśmy przyglądać się
bliżej temu tematowi. Okazało się, że
ceny profesjonalnych protez utrzymują się na poziomie setek tysięcy
złotych. Zaczęliśmy analizować za
ile moglibyśmy zrobić taką protezę.
Wyszło nam, że moglibyśmy to zrobić
dużo mniejszym kosztem. Szacowana
cena protezy naszego projektu mogłaby wynosić około 2000 złotych.
Stwierdziliśmy - czemu nie? Przy okazji moglibyśmy komuś pomóc.
H.Z.: Nie można nie zapytać… Skąd
bierzecie wiedzę merytoryczną, bo
nie uwierzę, że ze szkolnych ław i podręczników. Przyznacie, że z punktu
widzenia osoby, która nie ma żadnego
pojęcia o tych kwestiach stworzenie
profesjonalnej protezy przez grupę
licealistów może wydawać się rzeczą
niemożliwą. Wyprowadźcie mnie z
błędu, proszę.

J. Sz.: Nam też wydawało się to
skomplikowane na pierwszy rzut oka.
Zorientowaliśmy się, że po rozłożeniu tego na czynniki pierwsze, gdy
podchodzi się do tego krok po kroku,
to nie jest to już takie trudne. Wiedza

zdecydowanie nie pochodzi ze szkolnych ławek [śmiech].
J.W.: Nieocenioną pomocą są
fora internetowe, na których inni
ludzie opisują swoje zmagania z różnymi technicznymi komponentami
i opisują rozwiązania problemów,
które napotkali. Cały nasz zespół
lubi eksperymentować i uczyć się na
własnych błędach, co zdecydowanie
pomaga przy posuwaniu się naprzód
w pracach nad projektem.
H.Z.: Tak jak wspomnieliście na
początku, zakup protezy jest dosyć
kosztownym wydatkiem. Nie na każdą
kieszeń. Skąd bierzecie fundusze na
prace, materiały i wszelkie badania
związane z Waszym projektem?

J. W.: Otrzymaliśmy wsparcie z
funduszy Miasta Stołecznego Warszawy poprzez Klub Inteligencji Katolickiej, za co bardzo dziękujemy.
To nam pozwala zrealizować cały
projekt.
H.Z.: Czyli nie posiadacie żadnych
prywatnych sponsorów?

J. W.: Nawiązaliśmy współpracę
ze sklepem elektronicznym „Botland”, gdzie mamy zniżki na wszystkie produkty, co również jest niezwykle pomocne. Nie mamy innych
prywatnych sponsorów.
H.Z.: Przygotowując się do wywiadu
z Wami widziałem kilka materiałów
prasowych, w których opowiadaliście
o inspiracji organizacją „Zwolnieni z
teorii”. Rozumiem, że to był również
jeden z czynników, który spowodował,

że podjęliście się tak wymagającego
zadania.

J.Sz.: Prawdę mówiąc, to już
wcześniej mieliśmy pomysł, aby komuś pomóc. Nie wiedzieliśmy natomiast, jak się do tego zabrać i wtedy
postanowiliśmy, że chcemy wziąć
udział w „Zwolnionych z teorii”.
H.Z.: Kiedy zobaczymy ostateczny
wynik Waszej pracy? Czy planujecie
jakąś konferencję, na której to zaprezentujecie?

J.Sz.: Nie wiemy jeszcze, kiedy
dokładnie zakończymy prace, natomiast planujemy sfinalizować projekt
do końca marca 2020r.
H.Z.: Jak łączycie kwestie związane ze
szkołą, a realizacją projektu?

J.W.: Teraz jesteśmy w trakcie
ferii zimowych, więc mamy wiele
czasu na jego realizację. Jednak w
trakcie roku szkolnego staramy się
to jakoś pogodzić, czasami kosztem
snu [śmiech], ale myślę, że nam wychodzi.
J.Sz.: Jesteśmy w drugiej klasie,
więc wiele przedmiotów nam „odeszło”. Realizujemy głównie przedmioty rozszerzone, więc nie jest tego
aż tak wiele.
H.Z.: Jak uda Wam się dokończyć
wszystkie czynności związane z projektem, czego Wam serdecznie życzę,
czy zamierzacie opatentować Wasz
pomysł?

J.Sz.: Wszystkie modele i projekt
budowy protezy 3D chcemy udostępnić w Internecie pod licencją unie-

zentację ostatecznej formy projektu
MIMESIS – PROTEZY BIONICZNE,
o której będę pisał w kolejnych numerach Wilsoniaka.

możliwiającą wykorzystanie naszego
pomysłu w celach komercyjnych.
J.W.: W taki sposób, aby każda
osoba prywatna miała do niego dostęp
w domu. Swoim projektem chcieliśmy
również zachęcić wszystkich do pomagania innym i korzystania z innowacyjnych technologii.
H.Z.: I z tym przesłaniem zostawiam
naszych czytelników. Oczywiście
wszystkich gorąco zapraszamy na pre-

Drodzy czytelnicy,
40 wydań minęło jak jeden dzień!
Na ten słodki karnawałowy miesiąc
przygotowaliśmy dla Państwa 40 pączków… Oczywiście żartuję, ale mamy
coś znacznie lepszego - kilkanaście wyjątkowych tekstów!
A wśród nich: rozważania na temat
społeczeństwa zmediatyzowanego - czy
telefony zagrożą naszej lokalności? Poradnik dla psiarzy, dotyczący tego jak
bawić się ze swoim psem (z pewnością
znajdzie zastosowanie w obliczu nadciągającej wiosny i wzmożonej liczby
spacerów). Dowiecie się również Państwo co łączy Marysin z Żoliborzem
oraz który żoliborski budynek nazywany jest Szklaną Perłą. Na koniec proponuję odpowiednio zwieńczyć niedawne
Walentynki - lekturą tekstu Historia
nietypowej randki.
Życzę miłej lektury

Redaktor Naczelna
Monika Miłosz

Rozmawiał Hubert Zarzycki
Ilustracja Dominika Hoyle
Projekt Mimesis - Protezy Bioniczne
jest przedsięwzięciem grupy licealistów
uczęszczających do jednego z czołowych
liceów matematycznych w Warszawie.
Głównym celem jest zbudowanie w pełni
funkcjonalnej protezy bionicznej (czyli
takiej która jest sterowana za pomocą
sygnałów elektrycznych przechodzących
przez mięśnie i umożliwia pełen zakres
ruchów amputowanej kończyny) i
dostarczenie jej osobie po amputacji
przedramienia.

4

Jak bawić się ze swoim psem?
Jak bawić się z pupilem? Czy najlepsze będzie aportowanie, gonienie za piłką, pływanie, a może wspólne bieganie? Jak bawić się z
psem by jego organizm nie uległ przeciążeniu, a spędzony razem czas był dla niego wspaniałą nagrodą?
Wśród wielu potrzeb psa bardzo
istotne miejsce zajmuje zabawa, ale
nie należy postrzegać jej wyłącznie
w kategoriach aktywności fizycznej. Wielu właścicieli czworonogów
wciąż uważa, że pies musi się przede
wszystkim wybiegać. Czy jednak długotrwałe gonienie za piłką, aportowanie lub bieganie przy rowerze zawsze
służą zdrowiu psa? Jeśli nie, to w jaki
sposób powinna wyglądać zabawa z
psem?

Zabawa z psem, która wyzwala
adrenalinę

Z obserwacji dzikich psów wynika, że ich głównym zajęciem wcale
nie jest gonienie uciekającej zwierzyny. Wręcz przeciwnie, psy większość
czasu poświęcają na sen, jedzenie,
eksplorację terenu, pielęgnację i interakcje w grupie. Ściganie ofiary jest
zajęciem, które wymaga od psa wiele
energii i jest dla niego bardzo stresujące. W trakcie pościgu pobudzony
zostaje współczulny układ nerwowy,
a we krwi rośnie poziom adrenaliny
i kortyzolu, zwanego inaczej hormonem stresu. Serce czworonoga zaczyna bić znacznie szybciej, a do mięśni
trafia więcej cukru, co przygotowuje
zwierzę do walki lub ucieczki. Pies
przestaje myśleć, a zaczyna działać,
bazując wyłącznie na tym, co podpowiada mu instynkt.

Trening agility, aport i bieganie –
tylko z umiarem!

W opisanej sytuacji nie ma nic
złego ani nadzwyczajnego. Pod warunkiem, że zdarza się ona sporadycznie i trwa krótko, po czym następuje
moment wyciszenia i regeneracji.
Problem pojawia się wtedy, gdy większość naszych zabaw z psem jest
aktywna i nie równoważymy ich ze
spokojniejszymi zajęciami. Rzucanie
piłki, zabawa z frisbee, pokonywanie
toru agility, bieganie przy rowerze,
wspólny jogging – to wszystko dobre formy zabawy z psem, jednak
pod warunkiem, że zachowamy w ich
przypadku właściwy umiar. Jak zatem
bawić się z psem by nie narazić go na
niepotrzebny stres?

Rozsądna zabawa z psem

Musimy pamiętać by na co dzień
nie dostarczać psom tak intensywnych
wrażeń. Wielu właścicieli dziwi fakt,
że po powrocie z wyczerpującego
spaceru pies jest nadal pełen energii i
kręci się niespokojnie lub poszczekuje, a jest to zazwyczaj reakcja na zbyt
częsty i intensywny wysiłek. Bez możliwości odreagowania i zrelaksowania
się pies narażony jest na przedłużający się stres, co może odbić się na jego
zdrowiu i wpłynąć na zachowanie.
Przetrenowane psy bywają często
nadpobudliwe, niespokojne i lękliwe.

Organizm psa staje się także bardziej
podatny na stany zapalne i alergie. Pamiętajmy zatem, że ruch to zdrowie,
ale nadmiar stresu nikomu nie służy.
Warto być także świadomym, że adrenalina bywa uzależniająca nie tylko
dla ludzi, ale i dla psów.

Jak bawić się z psem?

Najlepsza zabawa to taka, która
stymuluje do pracy nie tylko ciało,
ale także umysł zwierzęcia. Psy bardzo lubią dostawać określone zadania
do wykonania, zwłaszcza, że może w
nich uczestniczyć także ich opiekun.
Utrwalanie komend czy uczenie psa
nowych sztuczek może być świetną
formą zabawy. Z pewnością sprawi to
mnóstwo radości zarówno nam, jak
i czworonogowi. Do wyboru mamy
wiele form aktywności, a jedną z ciekawszych propozycji jest Rally-O,
czyli połączenie ćwiczeń z zakresu
posłuszeństwa z pokonywaniem toru
przeszkód. Należy wiedzieć, że wysiłek umysłowy jest o wiele bardziej wyczerpujący niż wysiłek fizyczny, jednak nie dostarcza zbędnego stresu.

Zabawy i zabawki edukacyjne dla
psów

Nie każdy wie, że kilkuminutowa sesja z użyciem klikera, w trakcie
której pies musi trochę pomyśleć,
aby zdobyć nagrodę może zmęczyć

go o wiele bardziej niż bieganie. Z
tego powodu poza klikerem doskonale sprawdzi się także zakup innych
zabawek edukacyjnych. Pamiętajmy
jednak, że zabawa z psem nie powinna
sprowadzać się do zasypania go zbyt
dużą ilością akcesoriów. W zupełności wystarczą mu 2-3 sztuki. Najlepiej w tej roli sprawdzają się plecione
sznury czy innego rodzaju szarpaki.
Psy uwielbiają zabawę w przeciąganie,
co odziedziczyły po swoich dzikich
przodkach.

Najlepsze zabawki dla zwierząt

Najbardziej rozwiniętym zmysłem
psa jest węch - warto go wykorzystywać w trakcie zabawy. Zachęćmy psa
do odszukania różnych przedmiotów,
które wcześniej schowaliśmy w zakamarkach naszego domu. Mogą to być
zabawki psa lub specjalnie przygotowana niespodzianka z ukrytymi kawałkami karmy w środku. Nagrodą będzie
zarówno odnalezienie ukrytego smakołyku, jak i zjedzenie go. Warto zauważyć, że sama zabawka może być dla
psa potężnym motywatorem. Wykorzystajmy ją więc także do nagradzania
go za poprawnie wykonane ćwiczenie,
naprzemiennie z nagrodami w postaci
kilku kawałków ulubionej karmy (pamiętając o dziennym zapotrzebowaniu
psa na jedzenie).

Wspólna aktywność fizyczna

Nie zapominajmy także, że nasz
podopieczny potrzebuje kontaktu z
innymi psami. Zabawa z nimi jest okazją do rozładowania nadmiaru energii w naturalny sposób. Jeśli mamy
taką możliwość dobrze zachęcić psa
także do pływania, pamiętając o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. W
sklepach dostępne są specjalne kamizelki ratunkowe dla psów, z których
w razie potrzeby możemy skorzystać,
na przykład ćwicząc aportowanie w
wodzie. Bez względu na rodzaj zabawy ważne jest by po każdej intensywniejszej aktywności dać psu moment
na wyciszenie i uspokojenie emocji.

Jeśli dziś biegał przy rowerze, jutro
wystarczy mu spokojny spacer. Czasem, na przykład w deszczowy dzień
pozwólmy psu po prostu się wyspać.
Nazajutrz, gdy wyjdzie słońce zabierzmy go na wycieczkę do lasu lub
w inne nieznane mu miejsce.

Co po zabawie?

Po długim spacerze, pełnej emocji zabawie z innymi psami lub trudnej
sesji szkoleniowej dobrze jest dać psu
„uspokajacz”. Może nim być specjalny gryzak, żwacz lub kong, czyli
zabawka napełniana przysmakami
dla psów. Równie skuteczne są także zabawki dla psów, które wykonamy samodzielnie. Przykładem mogą
być kartonowe pudełka, do których
wystarczy włożyć coś pysznego. Następnie, dla utrudnienia i urozmaicenia zabawy można owinąć pudełko w
kilka warstw papieru. Jedyną wadą
tego typu zabawek jest to, że po psiej
uczcie mamy zazwyczaj więcej sprzątania. Warto pamiętać, że gryzienie i
przeżuwanie sprawia, że do krwiobiegu psa uwalniane są endorfiny, wprawiające go w dobry nastrój, który jest
przecież celem wszystkich naszych
wysiłków.

Zabawy z psem w domu dopasowane
do wieku i potrzeb czworonoga

Co ważne, dawkę aktywności fizycznej należy dostosować do rasy,
wielkości, a także wieku psa. Zbyt intensywnego wysiłku nie zaleca się psom
starszym i szczeniętom. Wiąże się z nim
niebezpieczeństwo nadmiernego obciążenia mięśni, stawów i szkieletu psa.
Nie zapominajmy jednak o wspólnej zabawie z psem. Zabawa z czworonogiem
pomaga mu rozładować napięcie, uczy
odpowiednich zachowań, zaspokaja
instynkty, a także sprawia, że jesteśmy
atrakcyjniejsi w jego oczach. Niezwykle
ważne jest by zmieniać rodzaj zabaw i
równoważyć poziom ich intensywności. Zapobiegnie to zarówno znudzeniu, jak i przeciążeniu psa.
Maja Fałat

5

Róg Stołecznej
My Żoliborzanie mamy swój czarny punkt, a
właściwie czarny punkcik. Nawet nie czarny, bo
skryty w cieniu tutejszej fauny, tak by nikogo nie
przestraszyć. Dumy z tego powodu czuć się jednak
nie da. Chodzi o skrzyżowanie ulic Krasińskiego
i Popiełuszki (dawna ul. Stołeczna), które od poprzedniego roku funkcjonuje z nową organizacją
ruchu. Zmiany te niestety zbyt świeże, nie zmieniły
jeszcze sytuacji na skrzyżowaniu a statystyki nadal
są nieubłagane.
Mieszkańcy bloków przy skrzyżowaniu przyzwyczaili się do częstych kolizji w tym miejscu.
Za każdym razem, gdy do takiej dochodzi, ściany
budynków wyglądają jak igielniki. Wystające głowy uważnie badają skalę wypadku, a i często sami
mieszkańcy pierwsi zawiadamiają odpowiednie
władze. Huk zderzenia, nawet przy zamkniętych
oknach, gwałtownie zmienia rytm dnia codziennego. Jak często do takich wypadków dochodzi? W
roku 2018 doszło do 27 kolizji oraz do 3 wypadków drogowych, w których ranne zostały 3 osoby.
Rok 2019 był nieco lepszy – wydarzeń o statusie
wypadku nie było, ale kolizji drogowych naliczono
28. Ktoś mógłby pomyśleć – coś za coś, ale błędne
jest to myślenie. Nikogo taka zmiana w statystkach
nie powinna cieszyć. Powinniśmy oczekiwać gruntownej modernizacji w zakresie komunikacji na
skrzyżowaniu oraz poprawy jego bezpieczeństwa.
Najważniejszą zmianę stanowi zakaz skrętu
w lewo z obu kierunków – zarówno ulicy Krasińskiego, jak i Popiełuszki. Teraz kierowcy chcący
wykonać taki manewr muszą skręcić w prawo.
Dzięki zawrotkom na ul. Krasińskiego i tych
przed ul. Trentowskiego i Sadami Żoliborskimi,
mogą oni pokonać skrzyżowanie jadąc na wprost.
Biorąc pod uwagę ruch tramwajów, który przecina
skrzyżowanie, z pewnością wpłynie to na płynność
przejazdu. Niestety, nadal zauważyć można szereg
nieprawidłowości, wynikających z nieuwagi kierowców.
Poza blokami otaczającymi skrzyżowanie,
warto zwrócić szczególną uwagę na jeden budynek

– Zespół Szkół Sióstr Zmartwychwstanek, kiedyś
nazywany Twierdzą. Obecnie jest to, tylko 1/3
kubatury gmachu, stojącego tam przed wojną. Co
się stało z resztą? Cóż – zmieniła się organizacja
ruchu. Głównie za sprawą blokad wzniesionych
przez Powstańców. Linia obrony Żoliborza strzegła włazu znajdującego się w bramie bloku przy
ulicy Krasińskiego 20, po skosie przez skrzyżowanie od budynku Twierdzy. Wtedy z Żoliborza na
Starówkę (bądź odwrotnie) można się było dostać
tylko tak. Klasztor, który w momencie wybuchu
Powstania, zamienił się w szpital, znajdował się
jednak poza linią obrony. Jedyne połączenie z nim
stanowiły wykopane rowy. Ruch na skrzyżowaniu
był utrudniony. Niedługo po wybuchu Powstania,
17 sierpnia żołnierze zgrupowania AK „Żyrafa”
przejmują niemiecką kolumnę ciężarówek, wypełnionych bronią i materiałami wybuchowymi.
Odgłosy walk niosą się przez cały Żoliborz. Każdy bez wyjątku trzyma głowę nisko, w oknach nie
stoi nikt. Atak w sile 60 niemieckich żołnierzy,

zostaje odparty, jednak szpital zostaje ewakuowany do budynków na ulicy Krasińskiego 16 oraz 10
a następnie na ulicę Krechowiecką. 29 września
liczby są już przytłaczające. Obrońcy twierdzy w
liczbie 117 żołnierzy, mierzą się z natarciem 2000
żołnierzy niemieckich, 16 czołgów i 6 działów
samobieżnych. O godzinie 18:30 tego samego
dnia, utraciwszy 2/3 pierwotnej załogi, powstańcy
opuszczają twierdzę.
Pamięć można pielęgnować codziennie, nie
tylko w obliczu tragedii, czy jej wspominania.
Bezpieczeństwo nie jest kwestią perspektywy –
jest zależne od tu i teraz. Zachowanie każdego
uczestnika ruchu drogowego ma wpływ na ogólne
bezpieczeństwo. Cieszmy się nim i wystrzegajmy
się zagrożeń, które sami możemy sprowokować,
więc przy przechodzeniu przez jezdnię koniecznie spójrzmy na prawo i na lewo. Wszystkim bez
wyjątku życzę bezpiecznego dotarcia do celu i takich samych powrotów.
Krzysztof Kamiński

Do redakcji dołącza
Karolina Molska
i Martyna Pacholak

Karolina Molska
Karolina studiuje European
Politics and Economics na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką żoliborskiego XVI Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej.Działała w Młodzieżowej
Radzie Dzielnicy Żoliborz jako Zastępczyni Przewodniczącego, była
również przewodnicząca w Samorządzie Uczniowskim. Brała udział w
tworzeniu struktur młodzieżowych
Przedwiośnia. Obecnie działa w stowarzyszeniu Energia Miast.
Absolwentka drugiej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów oraz finalistka wielu konkursów
i olimpiad. Interesuje się polityką.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach
dotyczących tej tematyki. Interesują
ją również języki obce - francuski i
norweski. Uwielbia psy, pracuje w teatrze, a w wolnym czasie lubi słuchać
podcastów o tematyce kryminalnej.

Martyna Pacholak
Martyna Pacholak - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego,
ukończyła studia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo. Od
zawsze zakochana w Warszawie,
muzyce i dobrym jedzeniu. Uwielbia długie rozmowy przy kawie, bo
to właśnie z nich czerpie inspirację
do napisania kolejnych tekstów.
Martyna w swoich felietonach opowie o tym, co ją w życiu codziennym
denerwuje, zasmuca, ale także bawi
i inspiruje.
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Sprawa marysińsko-żoliborska
W ubiegłym roku na łamach naszej gazety ukazał się artykuł o dorobku
zawodowym Domicelli
Bożekowskiej wybitnej
rzeźbiarki, architektki
krajobrazu, artystki i
współzałożycielki Fundacji Dziecko i Sztuka.
6 marca minie dokładnie rok
odkąd odeszła od nas Domicella Bożekowska. Niemniej nie zapominamy

o niej! Przyszedł czas, aby jej dokonania zostały docenione i uznane za nasze dziedzictwo kulturowe. Przypomnijmy, że artystka była żoliborzanką
od 1966 r. Mieszkała w „Wicemisterze Warszawy ‘66” przy ul. Przasnyskiej 14 na Zatrasiu. Do dziś poza
częścią mieszkalną znajduje się tam
także pracownia i przepiękny ogród,
który pielęgnowała wraz ze swym mężem dr. Andrzejem Goryńskim.
Domicella Bożekowska była jedną z najwybitniejszych animalistek w
Europie. Znana była głównie z rzeźb,
ale tworzyła także rysunki i mozaiki.
Najbardziej rozpoznawalną i wyjątkowo unikatową mozaiką była ta, którą
wykonała dla Spółdzielni Inwalidów
„Saturn” w Marysinie Wawerskim.

Trzy organizacje pozarządowe
- Stowarzyszenie Zatrasie, Stowarzyszenie „Razem dla Wawra” oraz
Stowarzyszenie Kolonia Posłów i
Senatorów PPS („Kolonia Praussa”)
wystąpiły w dniu 20 lutego b.r. z
wnioskiem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o
wpis marysińskiej mozaiki do rejestru
zabytków ruchomych województwa
mazowieckiego.
Niestety art. 10 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie daje
bezpośredniej możliwości ubiegania się organizacjom pozarządowym
o wpisanie obiektu ruchomego do
rejestru zabytków poprzez złożenie
wniosku. Niemniej §2 ww. artykułu

daje możliwość wpisania obiektu do
rejestru zabytków z urzędu, o ile istnieją przesłanki świadczące o tym, że
grozi mu zniszczenie. W tej sytuacji
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie wniosku
może wszcząć postępowanie. Należy
podkreślić, że teren na którym znajduje się mozaika to zespół zabudowy
biurowo-magazynowo-przemysłowej,
który niegdyś należał do wspomnianej Spółdzielni Inwalidów „Saturn”.
Spółdzielnia ta zajmowała się wytwarzaniem wyrobów z drewna i lateksu.
Sam temat owej mozaiki nawiązywał
do działalności tejże Spółdzielni.
Spółdzielnia Inwalidów „Saturn” uległa likwidacji w wyniku upadłości ponad dekadę temu. Teren ten przejął

prywatny właściciel, który obecnie
podnajmuje powierzchnie użytkowe różnym przedsiębiorcom. Mimo
próby nawiązania kontaktu członków
Stowarzyszenia „Razem Dla Wawra”,
w tym przedstawiciela Zarządu Dzielnicy Wawer z właścicielem tego terenu, nie doszło do żadnej rozmowy.
Ponadto teren, na którym znajduje się mozaika nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Już w 2009 r. Rada m. st.
Warszawy podjęła uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Marysina Wawerskiego. Mimo upływu 11 lat nie udało się objąć tego obszaru stosowną
ochroną. Zważając na ogromny boom
deweloperski w Warszawie, również
widoczny w okolicach Gocławka i Marysina nigdy nie wiemy, czy taki teren
nie przejdzie w ręce dewelopera, a
ten bez odpowiedniej ochrony prawnej może z mozaiką zrobić wszystko.
Może ona ulec zniszczeniu podczas
rozbiórki istniejących tam obiektów
budowlanych, a może zostać wyeksponowana na elewacjach nowej
zabudowy. Znamy różne przykłady,
zarówno te najbardziej katastrofalne,
kiedy wszystko zostało zniszczone,
ale także te kiedy mozaika nie została
wyekspowana tak jakbyśmy chcieli.
Zapewne lokalna społeczność chciałaby, żeby mozaika nie znalazła się na
osiedlu ogrodzonym, gdzie dostęp
do niej będą mieli nieliczni. Niestety
z tego typu problemami boryka się
wiele miejsc w Warszawie. Na Żoliborzu takie zagrożenia nie są już
dopuszczalne, gdyż poza niewielkim
fragmentem Parku Kaskada Żoliborz
objęty jest w całości planami miejscowymi.
Póki co żadnych ambitnych planów inwestycyjnych na tym terenie
nie ma, ale zawsze lepiej dmuchać na
zimne, zanim obudzimy się z ręką w
nocniku. Mamy nadzieję, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki uruchomi
postępowanie z urzędu, żeby objąć
ochroną konserwatorską marysińską
mozaikę.
Wiktor Zając
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Rozpędzona historia kolei
W ostatnim numerze
wspominaliśmy lata 20.
– złotą dekadę polskiej
kolei. Początki transportu szynowego sięgają
jednak dużo dalej, także
w przypadku Żoliborza.
Zastanówmy się co było
wcześniej – jak przebiegał rozwój transportu
szynowego na terenach
najmniejszej warszawskiej dzielnicy.

Kolej umożliwiła istotny postęp
mniej więcej od połowy XIX wieku,
zarówno jeśli chodzi o zdolności przewozowe, jak i samą prędkość podróżowania. Już w 1880 r. na terenach
Cytadeli, w pobliżu fortów wojskowych powstał Główny Dworzec Kolei
Nadwiślańskiej. Tereny na północ od
kolei obwodowej znajdowały się pod
kontrolą wojska, które tworzyło tam
liczne magazyny, place ćwiczeń i obozy. Na początku XX wieku dworzec
zmienił swoją nazwę – stał się Dworcem Kowelskim. Budynek dworca
miał być rozwiązaniem chwilowym.
Mimo swojej tymczasowości, w opinii
pasażerów stanowił niezwykle urokliwą konstrukcję. Zbudowany z drewna
i ujęty po bokach ryzalitami przywo-

dził na myśl wejście do domu zdrojowego. To w zamyśle chwilowe rozwiązanie funkcjonowało aż do 1914 r.,
bo dopiero wtedy wybudowano nowy,
solidny dworzec. Niestety, budynek
istniał tylko rok. Został spalony przez
Rosjan opuszczających Warszawę w
1915 r. Podobnie jak dworzec Kaliski i Petersburski, nigdy nie został
odbudowany, ale już podczas I Wojny
Światowej pojawił się zalążek nowej
jednostki. W miejscu spalonego budynku dworca Kowelskiego wzniesiono trzy drewniane baraki, które dumnie nazwano Dworcem Gdańskim.
Takie były początki Żoliborskiego
dworca kolejowego.
Tymczasem przenieśmy się do
teraźniejszości. Obecnie Dworzec

Gdański stanowi jeden z kluczowych
węzłów komunikacyjnych w tej części
Warszawy. Znajdująca się w pobliżu
metra stacja, znacznie ułatwia dalszy transport mieszkańcom stolicy.
Każdego dnia na stacji Warszawa
Gdańska zatrzymuje się ponad 100
pociągów. Jak informuje warszawski
ratusz, liczba użytkowników samej
SKM na terenie aglomeracji warszawskiej stale rośnie. Pociągi linii S1, S2,
S3 i S9 w 2019 roku przewiozły ponad 22 miliony pasażerów. To wzrost
o ponad 16 procent względem 2018
roku.
A jak kształtuje się przyszłość?
W związku z tym, że popularność przewozów kolejowych na terenie aglomeracji warszawskiej stale

rośnie, do końca 2022 roku Szybka
Kolej Miejska chce powiększyć swój
park taborowy o 21 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Pojazdy będą klimatyzowane oraz w
pełni dostosowane do potrzeb osób
z ograniczoną sprawnością ruchową.
Każdy z nich zostanie wyposażony w
nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe, sieć
Wi-Fi i ładowarki USB. Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów
w pociągach umieszczone zostaną
nowoczesne kamery monitoringu
oraz defibrylatory AED. Nowy tabor
zostanie wykorzystany do uruchomienia nowych linii oraz do obsługi
już istniejących połączeń, także tych
z których korzysta Żoliborz.
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Kto ginął 1 marca?
Ideowe oblicze ostatniego zarządu WiN

Natychmiast przerwać walkę zbrojną i przejść na działalność informacyjno-polityczną. Plany komunistów sabotować oddolnie, przenikając do instytucji i organizacji legalnych. Emigracji uświadomić,
że powrotu do realiów przedwojennych nie ma, a negacja zachodzących przemian społeczno-gospodarczych to powielanie drogi „białych Rosjan”.
Walcząc z dyktaturą komunistyczną,
nie ignorować totalistycznych zapędów narodowców. Celem – Polska wolna i demokratyczna. Tak w skrócie ująć można kluczowe założenia środowiska, które utworzyło IV Zarząd
Główny Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
To jego członkowie zostali zamordowani 1 marca 1951 r. w podziemiach osławionego więzienia na Rakowieckiej.
Był grudzień 1946 r. Jeszcze wiosną przekonanie o możliwości odsunięcia komunistów
od władzy było silne. Blisko milion osób jawnie
angażowało się w działalność opozycyjną, a realną siłę stanowiło – znacznie wprawdzie słabsze
niż podczas wojny – podziemie. Z biegiem czasu sytuacja uległa jednak zmianie. Wobec zaostrzenia represji i braku stanowczej reakcji Zachodu na sfałszowanie wyników czerwcowego
referendum, szeregi opozycji z każdym dniem
topniały. W kryzysie pogrążała się także nękana
kolejnymi aresztowaniami antykomunistyczna
konspiracja.
W takich okolicznościach ostatnie niezlikwidowane jeszcze centralne pismo
poakowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) wzywało: „Walka w obecnych
warunkach polega właśnie na tym, abyśmy
byli we wszystkich urzędach, instytucjach –
tak państwowych, jak samorządowych i społecznych […]. Stawanie poza nawiasem biegu
wypadków ułatwia przeciwnikowi realizację
jego zamiarów. Tkwiąc natomiast wszędzie –
możemy tępić ostrze zniszczenia skierowane
przeciwko polskości”.
W tym samym numerze „Orła Białego”
– taki był tytuł winowskiego wydawnictwa –
piętnując fałsz komunistycznej propagandy
nawołującej do narodowego zjednoczenia, kon-

statowano: „Obóz sanacyjny, dla zapewnienia
sobie władzy, wysunął hasło zjednoczenia wokół
»OZON-u« [Obóz Zjednoczenia Narodowego
– red.], komuniści obecnie wokół tak zwanego »Rządu Jedności Narodowej«, na Emigracji
obserwujemy kombinacje skrajnej prawicy,
zmierzające do zaprowadzenia dyktatury NSZ-u
[Narodowe Siły Zbrojne – red.]. Społeczeństwo
jednak storpedowało zamiary pierwszych, walczy dzisiaj z drugimi, nie dopuści do machinacji
trzecich”.
Pismo było organem Obszaru Południowego WiN, kierowanego przez podpułkownika
Łukasza Cieplińskiego i koordynującego pracę poakowskiego podziemia od Podkarpacia
po Dolny Śląsk. W najbliższych dniach – wobec
rozbicia zinfiltrowanego przez wtyczki bezpieki
Obszaru Centralnego – to właśnie „południowcy” mieli stać się ostatnim czynnym ośrodkiem
największej organizacji antykomunistycznej wyrosłej na bazie AK.
Mimo tragizmu położenia, zdecydowali się
nie przerywać działalności i w styczniu 1947
r. powołali kolejny, IV już – na przestrzeni niespełna półtora roku funkcjonowania! – Zarząd
Główny WiN. Lewicujące, łączące myśl ludową
i socjalistyczną z katolicyzmem, koncepcje polityczne jego twórców dalece odbiegały od dominujących dziś wyobrażeń o powojennym podziemiu.

O demokrację i przebudowę
gospodarczą
Choć najbliżsi współpracownicy Cieplińskiego wywodzili się z wojskowych struktur
AK, dobrze odnaleźli się w leżącym u podstaw

WiN społeczno-politycznym modelu organizacji. Ten zakładał odejście od walki zbrojnej,
obsadzenie ludźmi podziemia możliwie wielu
obszarów życia publicznego, a równolegle –
rozwijanie konspiracyjnej pracy propagandowo-politycznej.
Planowano wspierać legalną opozycję,
przełamywać monopol informacyjny reżimu
i oddolnie sabotować jego posunięcia. Odwołujący się do etosu AK ruch społeczny miał
wymóc na komunistach przeprowadzenie
wolnych wyborów. W konsekwencji natomiast
– wynieść do władzy demokratyczne ugrupowania Polski Podziemnej. Istotną rolę w tych
założeniach – nieskrępowane wybory były
jedną z gwarancji jałtańskich – odgrywać miała
kontrola mocarstw zachodnich i nacisk opinii
międzynarodowej.
Czołowi działacze Obszaru Południowego
WiN związani byli z Podkarpaciem, gdzie tradycyjnie dominującą siłą polityczną był ruch ludowy. Postulaty głębokich reform społecznych
– Stronnictwo Ludowe i młodzieżowe „Wici”
głosiły je, zanim Polska Partia Robotnicza (PPR)
pojawiła się w czyichkolwiek planach – nie były
im obce. W programowym tekście O co walczymy? zwracali uwagę na konieczność upodmiotowienia ludu przez „jak najszersze upowszechnienie własności prywatnej”. W tym duchu
domagali się „przeprowadzenia nie tylko dzikiej
parcelacji, lecz pełnej reformy rolnej, będącej
częścią składową ogólnopaństwowego planu
przebudowy gospodarczej Polski”.
Zapowiadali przy tym wprowadzenie społecznie kontrolowanej gospodarki planowej,
intensywną rozbudowę ruchu spółdzielczego,
upaństwowienie strategicznych gałęzi przemysłu i uspołecznienie sektora bankowego.

Odwoływali się do lewicująco-solidarystycznej
deklaracji O co walczy Naród Polski, ogłoszonej
przez quasi-parlament Polski Podziemnej wiosną 1944 r. Krytykując reformy komunistów,
piętnowali nie samą ich zasadność, ale powierzchowność oraz – kwestia ta była wyraźnie podkreślana – oderwanie od zasad chrześcijańskich.
Katolicyzm przedstawiali jako tradycyjnie związaną z polskością światopoglądową alternatywę
dla komunizmu i jeden z fundamentów społecznego oporu.
W szerokim katalogu postulowanych
przez WiN swobód obywatelskich znalazły się
m.in. wolność osobista, wolność słowa, wolność
od prześladowań za przekonania polityczne,
wolność stowarzyszania się i gromadzenia. Akcentowano również – choć należy zaznaczyć,
że część wydawanych na terenie Obszaru Południowego pism nie była wolna od wyraźnych
akcentów antysemickich – zasadę „nieczynienia
różnicy z powodu pochodzenia, narodowości,
rasy i religii”.
Znamienny był dobór patronów ideowych.
Obok generałów Sikorskiego i Tokarzewskiego-Karaszewicza – symboli oporu po klęsce
1939 r., „południowcy” wskazywali na dwa
głośne nazwiska przedwojennej polityki: Mieczysława Niedziałkowskiego – ideologa Polskiej
Partii Socjalistycznej (PPS) i wieloletniego redaktora naczelnego „Robotnika” oraz Macieja
Rataja – przywódcę ruchu ludowego i marszałka
Sejmu wolnej Polski. Obaj uchodzili za czołowe
postacie demokratycznej opozycji antysanacyjnej i w 1940 r. padli ofiarą niemieckiego mordu w Palmirach. „Obiecujemy stać niezłomnie
na straży tych ideałów, za które oni, nasi twórcy
[sic!], złożyli swe życie! W dążeniu do Polski
prawdziwie wolnej, niepodległej i sprawiedli-
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wej dla wszystkich, złączy się znowu cały Naród
do dalszej walki i zwycięstwa ” – wołał „Orzeł
Biały” latem 1946 r.

Na mapie politycznej.
Wobec innych środowisk
Ważną dla „południowców” była demokratyczna – w realiach lat 40. nieodłącznie związana
z poczuciem społecznej postępowości – identyfikacja ideowa. „Nikogo nie zmylą oszukańcze
informacje, że obecna konspiracja polska jest
faszystowska i reakcyjna. […] Ruch podziemny, jako naturalny objaw protestu przeciwko
groźbie utraty wolności politycznej, rozwija się
intensywnie w skali ogólnopolskiej. Daremne
są próby automatycznego zaszeregowania tego
ruchu pod sztandary NSZ” – głosiła wiosną
1946 r. „Wolność”, jeden z tytułów wydawanych na terytorium Obszaru Południowego.
Autor artykułu odrzucał pepeerowską propagandę, jako rzeczywistą przeszkodę na drodze
do komunistycznej dyktatury wskazując środowiska poakowskie oraz działające jawnie Polskie
Stronnictwo Ludowe (PSL).
Pozytywny stosunek do ugrupowania Mikołajczyka był jednak w WiN poglądem powszechnym. Propagandę „południowców” wyróżniało
coś innego. Mianowicie, życzliwe na ogół nastawienie do koncesjonowanej PPS. Wprawdzie
atakowano jej zinfiltrowane przez wtyczki PPR
kierownictwo, ale w „dołach” – a była to siła
blisko półmilionowa! – dostrzegano element
ideowy, niezależny i daleki od prosowieckich
sympatii. By tak sądzić, działacze Obszaru Południowego mieli mocne podstawy – zarówno
podpułkownik Łukasz Ciepliński, jak i szef
obszarowego Wydziału Informacji, major Mieczysław Kawalec, na stopie legalnej pozostawali
członkami PPS.
Trudno określić na ile przynależność do partii była tu „przykrywką”, na ile zaś wynikała
z winowskiej koncepcji przenikania do struktur
legalnych. Jedno nie wyklucza zresztą drugiego, a ślady emocjonalnego zaangażowania winowców w sprawy PPS są wyraźne. Ciepliński
był nawet autorem stylizowanej na materiał

wewnątrzpartyjny, wzywającej do oporu wobec
„zjednoczeniowych” zamiarów komunistów,
broszury Do towarzyszów z PPS!. Odwołując
się do niepodległościowych tradycji ruchu socjalistycznego, pisał w niej: „PPS istniała, istnieje i istnieć będzie. PPS nie splamiła swojego
imienia podczas okupacji niemieckiej, nie splami go i dzisiaj podczas okupacji sowieckiej. PPS
nie pozwoli się wykierunkować ideologicznie
i nie da się odsunąć od wpływu klasy robotniczej. Odwrotnie, aktywność naszą stukrotnie
zwiększymy dla dobra Polski i Socjalizmu!”.
Broszura ta, przez bezpiekę uznana
za szczególnie groźną, nie była jedynie przykładem umiejętnego dostosowania języka i treści do odbiorcy. Podobne akcenty pojawiały
się w części obszarowej prasy. Z kolei podczas
kursów polityczno-szkoleniowych dla działaczy
WiN organizowanych przez Kawalca, jednym
z motywów była krytyczna analiza rozkładu sił
w tzw. polskim Londynie. Negatywnie oceniając
rosnące wpływy narodowców i prawicy sanacyjnej, szef Wydziału Informacji konstatował:
„To separatystyczne stanowisko, w momencie
gdy cały świat idzie na lewo, jest dla nas bardzo
niebezpieczne”.
Stosunek „południowców” do konkurencyjnego, narodowego nurtu podziemia nie był
jednolity. Negatywnie oceniali struktury
zbrojne, w zależności od regionu występujące
pod szyldem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ)
lub Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
(NZW). Zarzucali im niepotrzebną eskalację
konfliktu, dążenie do monopolizacji podziemia
i zaprowadzenia skrajnie prawicowej dyktatury.
Przychylniejsze było nastawienie do politycznych struktur Stronnictwa Narodowego (SN).
Liczono się z niezaprzeczalną ofiarą jego działaczy, doceniano podejmowane przez część z nich
próby ograniczania akcji zbrojnej. Gdy oficjalna
prasa zaatakowała narodowców za wezwanie,
by w referendum ludowym manifestacyjnie odpowiedzieć NIE nawet na pytanie dotyczące
utrwalenia granicy na Odrze i Nysie, wydawana
przez krakowski WiN „Niepodległość” – manifestując niezgodę z argumentacją narodowców –
wystąpiła przeciw „ordynarnemu oskarżaniu ich
o zdradę Narodu i Państwa”.

Także SN zarzucano jednak próby zdominowania ruchu podziemnego, wytykano
wrogi stosunek do PSL i brak jasnej koncepcji działania. „Według tego, co sugeruje się
w wydawnictwach Stronnictwa, podstawową
formą walki jest tu całkowity izolacjonizm
w połączeniu z propagowaniem […] jakiegoś
wizjonerskiego mistycyzmu Polski ultranarodowej i katolickiej. Prawie z każdego argumentu wynika wniosek, że wystarczy zająć
negatywne stanowisko wobec wszystkiego, co
dzieje się w Polsce i rozczytywać się w dziełach
Dmowskiego, aby w okresie przeżywanych
nieszczęść uspokoić sumienie patriotyczne.
Lektura prasy SN stwarza wrażenie oczekiwania cudu. Jakiego, skąd, na kiedy przewidywanego – o tym nie mówi się wyraźnie” – podsumowywał winowski tytuł.

„Stawiamy sprawę jasno”.
Stosunek do walki zbrojnej
„Uprzednio [w ramach AK – red.] prowadzoną walkę o charakterze dywersyjno-wojskowym zaniechaliśmy ze względu na sytuację
międzynarodową i wewnętrzną, przechodząc
na pogłębienie walki polityczno-społecznej
oraz ideologiczno-wychowawczej” – głosił drugi punkt winowskiej deklaracji Nasze podstawy
ideowe i organizacja.
„Południowcy” dostrzegali złożoność problemu. Zdając sobie sprawę, że wielu ludzi
do lasu pchają prześladowania resortu bezpieczeństwa, nie potępiali ogółu zbrojnego
podziemia. Konsekwentnie jednak – zwłaszcza
na tle prowadzącego w tym względzie bardziej
złożoną politykę Obszaru Centralnego WiN
– nawoływali do rezygnacji z tej formy oporu.
Wychodzących z lasu usiłowali wspierać finansowo i ułatwiać im rozpoczęcie normalnego
życia, często na Ziemiach Zachodnich. Walka
zbrojna w ich ocenie paradoksalnie służyła komunistom – pozwalała usprawiedliwiać represje
wobec opozycji i przekonywać świat o panującej
w Polsce anarchii.
W działalności takiej, zwłaszcza obciążającej konto ogółu podziemia – było tak choćby

w przypadku krwawej pacyfikacji pięciu białoruskich wsi, dokonanej przez zgrupowanie
NZW Romualda Rajsa „Burego” – doszukiwali się prowokacji UB i NKWD. Obowiązująca w strukturach Obszaru Południowego
WiN instrukcja dopuszczała wprawdzie użycie
broni, ale jedynie w samoobronie, w sytuacji
ostatecznej. W jednostkowych przypadkach
zdecydowano się na likwidację szczególnie zasłużonych w wyniszczaniu podziemia oficerów
UB. Na ogół jednak wszelką akcję zbrojną starano się eliminować – członków WiN na Śląsku obowiązywał przykładowo zakaz posiadania broni.
„Stawiamy sprawę jasno. Akcja zbrojna
w obecnych warunkach jest nie tylko niecelowa,
ale wręcz szkodliwa. […] Nakazem chwili jest
przerwać walkę zbrojną, a podjąć walkę ideowo-polityczną. Nakaz ten dyktuje nam trzeźwa
ocena sytuacji, rozsądek i patriotyzm” – wołała latem 1946 r. wydawana przez krakowski
WiN „Niepodległość”. Wskazywała przy tym
na ujemne konsekwencje działań zbrojnych –
dawanie pretekstu do ingerowania w sprawy
polskie Sowietom, pogłębianie strat, uciążliwość oddziałów dla ludności cywilnej, wreszcie – demoralizację części z nich. Stanowisko
to było zbieżne z nawoływaniami płynącymi
od zakończenia wojny z Londynu.

Między „symbolem”
a „pamiątką”. Stosunek
do władz na uchodźstwie
Zrzeszenie WiN zdystansowało się od legalnych władz na uchodźstwie już u progu działalności. Twórcy organizacji, skupieni wokół jej
pierwszego prezesa pułkownika Jana Rzepeckiego, wychodzili z założenia, że rząd stracił dotychczasową legitymizację latem 1945 r., wraz
z utratą międzynarodowego uznania. Wojenną
emigrację nawoływali do powrotu i wsparcia wychodzących na powierzchnię sił Polski Podziemnej. W Londynie podobne postawienie sprawy
przyjęto bardzo chłodno.
Dokończenie na str. 10
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Jednak po kilku miesiącach koncepcja
podporządkowania WiN legalnym władzom
powróciła. Ważnym tego powodem był dotkliwy brak funduszy – istotną ich część, za cenę
złagodzenia kar po aresztowaniach z końca
1945 r., ujawnił sam Rzepecki. W tej sytuacji
działacze II Zarządu Głównego oraz współpracującego z nim ściśle Obszaru Południowego
podjęli decyzję o próbie nawiązania kontaktu
z Londynem. Latem 1946 r. na Zachód udały
się dwie winowskie delegacje.
Ceną podporządkowania miało być uznanie WiN za główną siłę w kraju i zapewnienie
mu regularnego wsparcia. Dotychczas rząd,
którego kluczowe pod względem łączności
z Polską komórki opanowane były przez polityków SN, stawiał na drugi, narodowy nurt
podziemia. Ten, dysponujący w emigracyjnym
gabinecie dużymi wpływami, nie podważał
jego pozycji. Nie kwestionował też koncepcji
legalizmu, leżącej u podstaw polityki władz
polskich na uchodźstwie.
„Polskę Walczącą na Emigracji – stwierdzano w przerzuconym na Zachód winowskim
dokumencie programowym – która była dla
nas natchnieniem do przetrwania i bodźcem
do walki z okupantem, uważamy za dalsze
prawne przedłużenie naszej Niepodległości. Z drugiej strony, bolejemy nad Jej obecnym rozbiciem i coraz większym oddaleniem
od obecnej rzeczywistości w Kraju […]. Bazowanie na NSZ, organizacji najbardziej niepopularnej po PPR w Kraju, uważamy za wielce
szkodliwe dla sprawy polskiej”. Jako przestrogę dla emigracyjnych władz wskazywano casus
białej emigracji rosyjskiej, która, za punkt odniesienia przyjmując realia przedrewolucyjne,
z biegiem czasu traciła kontakt z krajową rzeczywistością.
Porozumienia nie udało się osiągnąć.
Utworzona jesienią 1946 r. przez winowskich emisariuszy Delegatura Zagraniczna
(DZ WiN) zaczęła nawet sondować możliwość powołania alternatywnej, społecznej
reprezentacji uchodźstwa i poakowskiego
podziemia. Głównego partnera w realizacji
projektu upatrywano w emigracyjnym Polskim Ruchu Wolnościowym „Niepodległość
i Demokracja” (NiD) – centrolewicowej organizacji grupującej w dużej mierze akowców
i podobnie jak WiN odwołującej się do społeczno-politycznych postulatów Polski Podziemnej. Do nowego ośrodka dołączone miały
zostać także PPS, PSL oraz przedstawicielstwa
trzech wpływowych środowisk: Kościoła, wojska i amerykańskiej Polonii. Koncepcja „Marii” – taki kryptonim otrzymała rzeczona akcja
– mimo poparcia Anglików, okazała się jednak
niewykonalna.
Kontaktów z rządem formalnie nie zerwano, nie podważono też publicznie jego legalności. Coraz wyraźniej traktowano go jednak
jako ośrodek zgrany, pozbawiony znaczenia
i perspektyw. „Będzie on istniał dotąd, dopóki
nie zajdzie możliwość uznania właściwego legalnego rządu – ten nie będzie nigdy uznany.
To już jest pamiątka narodowa” – pisał do kraju w styczniu 1947 r. kierujący Delegaturą Zagraniczną WiN podpułkownik Józef Maciołek
– przedwojenny działacz ludowy i spółdziel-

czy, a jeszcze niedawno zastępca Cieplińskiego. Ten ostatni, w jednej z korespondencji,
zarzucając rządowi brak legitymizacji i zdominowanie przez narodowców, określił go nawet
„drugim PKWN”. Przychylniej winowcy odnosili się do prezydenta. Podtrzymanie tego
urzędu uważali za ważne i potrzebne z przyczyn symbolicznych.

W potrzasku. IV Zarząd WiN
Moment, w którym powstawał IV Zarząd
WiN był krytycznym dla całej antykomunistycznej konspiracji. Od miesięcy de facto
nie funkcjonowało już zdziesiątkowane kierownictwo podziemia narodowego; w ostatnich tygodniach rozbity został winowski Obszar Centralny, którego działacze usiłowali
rozwinąć III Zarząd Główny. Równolegle –
wobec zbliżających się, wyznaczonych na 19
stycznia 1947 r., wyborów – trwała rozprawa
z legalnym PSL-em.
Choć od dłuższego czasu scenariusz ten
prognozowano, teraz stawał się faktem – podjęta latem 1945 r. walka o wolne wybory była
przegrana. „Aresztowania przedwyborcze
przechodzą wszelkie oczekiwania. Więzienia
pełne. […] Czekamy z niecierpliwością, aby
ta komedia się skończyła” – pisał w korespondencji na Zachód Ciepliński. Od kilku dni kolejny już prezes Zrzeszenia WiN.
Ale atak miał być zmasowany. Po „farsie
wyborczej” na podziemie spadły kolejne ciosy:
pokazowy, mający złamać morale proces I Zarządu WiN; wezwanie do wyjścia z konspiracji
wystosowane przez schwytanych niedawno
działaczy Obszaru Centralnego; wreszcie –
ogłoszenie nowej ustawy amnestyjnej. Zmęczenie, poczucie braku perspektyw i osamotnienia, zwykła chęć powrotu do normalnego
życia. Wszystko to sprawiło, że ujawnienie wybrało ok. 90% winowców i mniejszy, ale przekraczający połowę odsetek członków konspiracji narodowej. Tym samym wiosną 1947 r.
podziemie jako zagadnienie o wymiarze ogólnokrajowym faktycznie przestało istnieć.
„Południowcy” postanowili jednak kontynuować działalność. Obok Cieplińskiego
i Kawalca w ścisłym kierownictwie znaleźli się
Adam Lazarowicz pełniący funkcję zastępcy
prezesa, a także: Franciszek Błażej, Ludwik
Kubik, Józef Batory, Józef Rzepka oraz odpowiadający za współpracę z PSL Karol Chmiel.
W przypadku tego ostatniego decyzja była
szczególnie dramatyczna – samotnie wychowywał dzieci.
Jednym z głównych motywów winowców
było niedopuszczenie, by kontrolę nad pozostałościami struktur poakowskich przejęły
prowokacyjnie komunistyczne służby. „Podkreślać, że istniejemy nie dla walki zbrojnej
w obecnym okresie, ale celem niedopuszczenia do przejęcia kierownictwa podziemnego
przez NKWD, do czego to ostatnie zmierza” –
instruował działaczy DZ WiN już w listopadzie
1946 r. Ciepliński.
Mimo że do dyspozycji IV Zarządu pozostała zaledwie garstka ok. 200 szczególnie
zdeterminowanych osób, miał on pewne atuty. Siatka organizacyjna była sprawdzona i jak

dotąd odporna na infiltrację UB. Sięgała przy
tym nie tylko województw Polski południowej,
ale także terenów stanowiących wcześniej domenę rozbitego Obszaru Centralnego. Wobec
braku zaufania i napiętych relacji z tym ostatnim – zarzucano mu m. in. podatność na wpływy narodowców – Ciepliński już w połowie
1946 r. zorganizował bowiem alternatywne
struktury podległe bezpośrednio Obszarowi
Południowemu. Dysponowano wreszcie Delegaturą Zagraniczną, utrzymującą kontakt
z służbami angielskimi i amerykańskimi. Te,
w zamian za wiarygodne informacje o sytuacji
w Polsce, zdecydowały się wspierać WiN.
W nowych okolicznościach wyraźnie przeformułowano zadania organizacji. Wobec
załamania koncepcji wyborczej i poważnych
trudności kadrowych, znacznie ograniczono
aktywność propagandową, koncentrując się
na gromadzeniu informacji o sytuacji w kraju
i przesyłaniu ich na Zachód. Winowcy, wychodząc z założenia, że konflikt między Anglosasami i ZSRR jest nieunikniony, byli zarazem
przekonani – utwierdzały ich w tym oceny napływające z DZ WiN – że jest to perspektywa
odległa i trudna do określenia. Nie zapowiadali
rychłego przełomu, choć zabieg taki był typowy dla pozostałości różnych struktur podziemnych, lecz pogłębiali konspirację i nastawiali
się na „długi marsz”.
Z kluczowego dotąd aspektu – oddziaływania na społeczeństwo, nie zrezygnowano jednak
całkowicie. Funkcję tę, gdy wydawanie prasy
zawieszono, realizować miały specjalne odezwy
do poszczególnych grup społecznych i zawodowych, zawierające wskazówki postępowania
utrudniającego sowietyzację Polski. Zdążyły
ukazać się dwie takie broszury: List otwarty
do członków sądownictwa polskiego, w którym wzywano do niezależności sądów od dyspozycji aparatu partyjnego oraz List otwarty
do polskich socjalistów.
W apelu do działaczy PPS, podkreślając
zasadnicze różnice między demokratycznymi
założeniami myśli socjalistycznej i totalizmem
systemu komunistycznego, wzywano do zachowania podmiotowości wobec PPR i walki z nią o każde stanowisko w administracji
czy związkach zawodowych. „Nie wolno nam
negatywnie ustosunkować się do biegu dzisiejszych wydarzeń. Jeśli nie weźmiemy czynnego
udziału w życiu obecnym, to potoczy się ono
dalej obok nas i bez nas […]. Cały sens dzisiejszej walki polega właśnie na tym, abyśmy tkwili
wszędzie” – wzywano. Winowcy odcinali się
przy tym po raz kolejny od działań zbrojnych
i zalecali umiar w rachubach na pomoc państw
zachodnich: „Jeśli [Anglosasi] nam pomogą,
to nie z sympatii, ale wówczas, gdy będziemy
już konkretnie potrzebni. To jest rzeczywistość! […] Nie będzie żadnych wielkich akcji
czy wydarzeń, Tobruków czy Monte Cassino
– ale czeka nas codzienna, mrówcza i bardzo
drobiazgowa praca. Dziś toczy się […] walka
idei, walka o dusze narodów, o pozyskanie
mas” – pisano.
Ambitne plany IV Zarządu – wiosną 1947
r. podjęto choćby próbę odbudowy rozbitych
już dawno struktur WiN w Wielkopolsce
i na Wybrzeżu – coraz wyraźniej nie wytrzy-

mywały jednak zderzenia z rzeczywistością.
„Sytuacja w terenie przedstawia się dość
[sic!] krytycznie. Ludzie odnoszą się z rezerwą do nowych wytycznych, a nawet mają co
do nich poważne zastrzeżenia” – alarmowały
struktury krakowskie. Pętla wokół ostatniego
ośrodka podziemia poakowskiego zaciskała
się.
Pierwsze aresztowania nastąpiły we wrześniu 1947 r. Podjęta wkrótce decyzja o zawieszeniu pracy organizacyjnej – bezpośrednie
zagrożenie planowano przeczekać – niczego
już nie mogła odwrócić. W ciągu kolejnych
miesięcy ostatnie kierownictwo WiN zostało rozbite. Sam Ciepliński schwytany został
w Zabrzu, tuż przed planowanym przeniesieniem w okolice Warszawy. Początkowo
zdecydował się na układ z oficerami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, którzy w zamian za informacje o WiN zobowiązali się odstąpić od wyciągania konsekwencji
wobec działaczy IV Zarządu i podległych mu
struktur. Podobne kroki podejmowali wcześniej aresztowani prezesi I i III kierownictwa
organizacji. Gdy zorientował się, że bezpieka
nie wywiązuje się z „umowy”, diametralnie
zmienił postawę. Rozpoczęło się trwające
wiele miesięcy brutalne śledztwo.
Równolegle w etap realizacji wszedł scenariusz, którego szczególnie się obawiano.
Z początkiem 1948 r., w oparciu o uwiarygodniającego prowokację Stefana Sieńkę – dobrze
znanego działaczom Delegatury Zagranicznej
WiN i zwerbowanego do współpracy z UB szefa winowskiego Biura Studiów, działać zaczęła
utworzona przez Ministerstwo Bezpieczeństwa
Publicznego tzw. V Komenda WiN. Za ostatni
akt poakowskiego dramatu wysoką cenę zapłacić miały setki nieświadomych, wciągniętych
do fikcyjnej konspiracji już przez samych komunistów, osób.

***
„Sprawa przeciwko członkom czwartej
z kolei Komendy Głównej WiN jest historią
zdrady narodowej obozu reakcji polskiej” –
ogłosiło w październiku 1950 r. „Życie Warszawy”. Pokazowy proces szeroko relacjonowało także radio. Oskarżonych przedstawiano
jako „typowe okazy sanacyjne”, skoncentrowane na „blasku butów, brzęku szabli i ilości
wywołanych skandali”. Ośmieszać w ten sposób usiłowano zwłaszcza Cieplińskiego – doświadczonego oficera AK, we wrześniu 1939
r. odznaczonego orderem Virtuti Militari
za zniszczenie w jednym starciu aż 6 niemieckich czołgów. Po dwóch tygodniach sądowej
farsy – na ławie oskarżonych zasiadł również
doprowadzony w śledztwie do obłędu Józef
Rzepka – niemal cały IV Zarząd WiN skazano
na wielokrotne kary śmierci. Wyrok wykonano
1 marca 1951 r.
Bartek Wójcik

Tekst pierwotnie ukazał się

na stronie internetowej

Klubu Jagiellońskiego

Ilustracje Dominika Hoyle,
Magda Karpińska
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Telefony – wynalazek
czy zagrożenie?
Telefony są nieodłącznym elementem naszego
życia. Wystarczy zwrócić
uwagę na ludzi jadących
metrem.
Ponad połowa pasażerów umila
sobie podróż, korzystając z telefonu. Smartfony w wielu sytuacjach
są wybawieniem – szybki dostęp do
niezbędnych informacji, możliwość
uwiecznienia wspaniałego momentu,
elektroniczny notatnik, przenośne
biuro. Jednak czy wielofunkcyjność
telefonów nie jest jednym z największych zagrożeń, jakie sami na siebie
sprowadzamy?
p
Pierwszy telefon stworzony przez
Alexandra Grahama Bella w 1876
roku miał służyć osobom głuchym.
Bell, nauczyciel głuchych w Stanach
Zjednoczonych wpadł na pomysł
elektrycznej maszyny mowy. Kilka
dni później za pomocą słuchawki powiedział do swojego asystenta siedzącego w drugim pokoju, słynne słowa:
„Panie Watson, proszę tu przyjść, potrzebuję pana”. Bell chciał, żeby każdy, nawet najbiedniejszy miał możliwość komunikacji i podtrzymywania
relacji z innymi. Dziś ponad 93%
Polaków korzysta z telefonu komórkowego. Czy szkocki wynalazca byłby
zadowolony z tego faktu? Wydawać
by się mogło, że jego zamiary zostały
spełnione - we współczesnym świecie
telefon ma każdy.
Moja znajoma powiedziała mi
kiedyś, że może zapomnieć zabrać
z domu dowolnej rzeczy, ale nigdy
telefonu, bo „bez telefonu to jak bez
ręki”. Właśnie tak jest. Niestety, coraz częściej można zaobserwować, że

telefon zamiast łączyć - dzieli. Wróćmy do sytuacji przedstawionej na samym początku. Jedziemy do pracy,
szkoły, na uczelnię, na zakupy. Któż
z nas nie wyciągnął telefonu dla „zabicia czasu”? Przyznaję się, ja także.
Jednak ostatnio, gdy wsiadałam do
tramwaju, widok, który zobaczyłam,
skłonił mnie do głębszej refleksji.
Praktycznie każda osoba, która w
tym czasie znajdowała się w środku
korzystała ze smartfonu. Starsi, młodsi, chłopak czy dziewczyna. Każdy.
Co więcej, coraz częściej zauważam,
że niektórzy, zwłaszcza młodsi wolą
dokończyć poziom w grze, niż trzymać się poręczy. Inna sytuacja, która
ostatnio miała miejsce: czekam na autobus, gdy dwie dziewczynki (około
10 lat) idą razem do szkoły przy samym krawężniku, patrząc na ekrany
swoich telefonów. Nie rozmawiały
ze sobą, a co gorsze, nie patrzyły na
drogę.
p
Badania przeprowadzone przez
znaną sieć komórkową T-Mobile wykazały, że także w kontaktach z ukochaną osobą telefon nie ma sobie równych. 1/4 respondentów przyznaje,
że korzysta z telefonu komórkowego,
będąc w łóżku z partnerem. Aż 55%
ankietowanych odpowiedziała, że
czuje się ignorowana przez swoją drugą połówkę, 40% uważa, że ukochana
osoba spędza za dużo czasu z telefonem, a 38% stwierdziła, że korzystanie ze smartfonu wpływa negatywnie
na ich relacje intymne. Czy o takie
relacje chodziło Bellowi? Z pewnością nie.
Dziś coraz trudniej o spontaniczność, także wśród młodych ludzi.
Lepiej porozmawiać przez Internet
niż spotkać się na mieście. A co, jeśli do takiego spotkania już dojdzie?
Często można zobaczyć grupę przyja-

ciół, każdy wpatrzony w swój iPhone.
Bo trzeba sprawdzić, co tam w trawie
piszczy, bo trzeba zrobić zdjęcie i
wstawić je na Instagram, bo, bo, bo...
Zamiast łączyć, telefon nas rozłącza.
Możemy mieć wielu znajomych na
Facebooku, ale dalej odczuwać samotność.
Co gorsze, nadmierne korzystanie z telefonów wpływa nie tylko na
nasze relacje z innymi, ma również
wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Choć przeprowadzone przez
duńskich naukowców badania na
temat powiązania chorób nowotworowych, w tym guza mózgu z korzystaniem telefonów komórkowych zostały skrytykowane przede wszystkim
za brak twardych dowodów to jednak
smartfony wpływają między innymi
na jakość snu. Jedne z badań wykazały, że osoby, które częściej i dłużej
korzystają z telefonów przed snem,
potrzebują więcej czasu, żeby zasnąć,
a ich sen jest gorszy. Amerykańscy
badacze wykazali, że niebieskie światło hamuje wytwarzanie melatoniny,
która wpływa na naszą senność. W
ciągu dnia poziom tej substancji w organizmie jest niski, dopiero wieczorem wzrasta. Korzystanie z telefonu
zwłaszcza wieczorem, zaburza cykl
snu. Z kolei brak odpowiedniej ilości
snu zaburza nasze codzienne funkcjonowanie i może doprowadzić do poważnych chorób, takich jak depresja,
otyłość czy problemy z krążeniem.
Sztuczne światło wytwarzane przez
ekrany naszych telefonów naraża nas
także na kłopoty z ostrością widzenia, a z czasem prowadzi do krótkowzroczności.
Pozycja, w jakiej najczęściej korzystamy z telefonów ma ogromne
konsekwencje dla naszej postawy.
Nacisk, jakiemu poddajemy nasz kręgosłup w tej pozycji wynosi około 20
kilogramów. Wystarczy kilka godzin

dziennie, aby nabawić się bólów karku oraz ramion, a z czasem poważnych problemów z kręgosłupem.
Elektronika wpływa także na
naszą koncentrację. Od 2000 roku
nasz poziom skupienia spadł o połowę. Raport Microsoft wykazał, że
gdy się nudzimy to najchętniej wyciągamy telefon (przykład ze środków komunikacji miejskiej). Przez
nieustannie zmieniające się obrazy
nie jesteśmy w stanie skupić uwagi
na jednej rzeczy dłużej niż na 8 sekund. Wpływa to negatywnie na nasze ciało, ponieważ neurony nie są w
stanie tak szybko przekazywać zmieniających się bodźców. Dostarczanie
tak wielu impulsów powoduje, że
nasz mózg nie jest w stanie w pełni
skupić się na zadaniu, jest mniej produktywny i ma problemy z pamięcią.
Badania przeprowadzone przez naukowców z Sapporo na japońskich
studentach wykazały, że już sama
obecność telefonu zaburza efektywność naszej pracy. To między innymi
dlatego w wielu szkołach stosuje się
zakaz korzystania ze smartfonów, a
także prowadzi się próby zachęcające dzieci do rozmowy z rówieśnikami, a nie pisania SMS-ów czy wiadomości na Messengerze.
Pokolenie iGen, czyli dzieci urodzone po 2000 roku, to pokolenie,
które jest wręcz przyklejone do telefonów i tabletów. Cyberdzieci nie są
w stanie wyobrazić sobie życia bez
elektroniki. Według badań przeprowadzonych w 2015 roku przez
Fundację Dzieci Niczyje ponad 40%
dwulatków już korzysta z tabletów
bądź smartfonów. Smartfon stał się
„smoczkiem XXI wieku”, jest elementem, który ma odwrócić uwagę
dziecka, zająć je czymś, spowodować,
że choć na chwilę przestanie płakać.
Bardzo często rodzice korzystają z
telefonów jako elementu nagrody,

przez co staje się on skarbem dla
dziecka. Maluchy, które tak często
spędzają czas przed elektroniką mają
problem z emocjami, relacjami z rówieśnikami, koncentracją oraz kreatywnością.
Nadmierne korzystanie z telefonu wpływa także na analityczne myślenie oraz wydłuża czas reakcji. W
2019 roku co czwarty wypadek samochodowy na polskich drogach był
pośrednio spowodowany telefonem
komórkowym. Kierowcy korzystający ze smartfonów mają spowolnioną
o kilkadziesiąt sekund reakcję. Winą
należy obarczyć także pieszych, którzy wpatrzeni w ekrany, wchodzą nieumyślnie na jezdnię bądź tory.
p
Jednym z najgorszych skutków
korzystania z telefonów jest uzależnienie. Im więcej opcji ma nasz telefon, tym łatwiej się od niego uzależnić.
Powiedzmy sobie szczerze, dzisiejsze
telefony mają wszystko, czego nam
potrzeba. Granica między nałogiem
a normalnym funkcjonowaniem jest
bardzo cienka. Powinniśmy dokładnie
się zastanowić, jeśli nie możemy rozstać się z telefonem, jeśli sprawdzamy
średnio co 15 minut powiadomienia,
mimo że nie czekamy na ważną wiadomość. Także wtedy, gdy przed snem,
jak i tuż po przebudzeniu pierwsze, co
robimy to sięgamy po telefon. Efektem uzależnienia jest samotność, problemy ze snem, odżywianiem, utrata
zainteresowań, spadek koncentracji,
zaburzenia nastrojów i nadszarpnięte
relacje z bliskimi.
Oczywiście to tylko jedna strona
medalu, telefony mają wiele zalet.
Ważne jest jednak zachowanie umiaru w korzystaniu z elektroniki.
Olga Lewandowska
Ilustracje Dominika Hoyle
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Historia nietypowej randki
Siedzę właśnie na swoim balkonie w jednym z warszawskich
bloków, który to balkon stał się
od wczoraj moim kącikiem pisarskim.

my jesteśmy jedynie planem B. A

Moja przyjaciółka powiedziała, szości przypadków to nie działa, a

to wszystko w imię miłości, którą że coraz częściej odczuwa, że zwią- jedyne, co się zmienia, to Twoje sautożsamia się z jedynym prawdzi- zek staje się w dzisiejszych czasach mopoczucie. Na gorsze, rzecz jasna.
wym szczęściem. Tylko wydaje mi presją wywoływaną przez społe- Kiedy pytam osoby będące w takich
się, że jest to niepewne szczęście, czeństwo. „Jesteś sam? To musi relacjach, czy są szczęśliwe odpoktóre może przyjść równie szybko, być Ci naprawdę smutno.” Bycie wiadają, że nie. A gdy zadaję pyta-

Dlatego modlę się, żeby zima w jak odejść.
szczęśliwym utożsamia się z posiatym roku przyszła jak najpóźniej.
Jakiś czas temu postanowiłam, daniem partnera, bo jak można iść
Piję kawę z syropem klonowym ku- że pójdę na randkę. Spotkanie samemu do kawiarni czy do kina?
pionym w samej Kanadzie, więc nie odbywało się późnym wieczorem Jak można samemu wyjechać poza

nie, po co tracą energię i poświęcają
swój czas na bycie nieszczęśliwym,
odpowiadają, że lepiej mieć coś niż
nie mieć nic. Tylko czy to „coś”

z żadną tandetną podróbka z pol- w kinie. Założyłam ulubioną su- miasto na weekend czy pójść na warte jest uwagi i nierzadko silnego
skiego hipermarketu, a obok mnie kienkę i zakręciłam włosy. Z po- spacer do ulubionego parku? No, zaangażowania emocjonalnego? Nie
leży talerz z niedojedzonym ma- zoru randka dość banalna i taka nie można…
wiem.
karonem z łososiem i cukinią. Nie jak każda inna. Jednak było w niej
Siedzę właśnie na swoim balkonie
Wieczór, w którym po raz pierwdlatego, że mi nie smakuje, a raczej coś nietypowego, a ściślej rzecz szy w życiu zrobiłam coś, do czego w jednym z warszawskich bloków,
z powodu pewnej kwestii, która od ujmując, nietypowy był mój part- zawsze potrzebowałam towarzystwa piję kawę z syropem klonowym, pawczoraj nie daje mi spokoju…Kwe- ner. Dlatego że moim partnerem pokazał mi jedno - ani ja, ani moje trzę na stygnący makaron z łososiem
stii toksycznych relacji. Gonimy za byłam ja sama. Postanowiłam, że szczęście nie jest uzależnione od i cukinią, przypominając sobie jedno
ludźmi, którzy niby dla nas są, ale sama zabiorę siebie na randkę i to drugiej osoby. Mnóstwo osób wcho- zdanie, które utkwiło mi w pamięci.
przez większość czasu ich nie ma. była jedna z najfajniejszych ran- dzi w dziwne i często trudne do zroKtórzy niby z nami rozmawiają, ale dek, na jakich byłam. Nie czułam zumienia dla mnie relacje. Nie ma w
nie słuchają tego, co do nich mó- żadnej presji, żadnego stresu. Mo- nich miejsca na wzajemny szacunek,
wimy. Za ludźmi, którzy mają wy- głam płakać na filmie, aż tusz za- głębokie uczucia, a co dopiero mi-

starczająco dużo czasu, żeby wdać czął spływać po moich policzkach i łość. Jedynymi miłym chwilami są
się w żartobliwą dyskusję ze swoim uśmiechać się, mimo że na ekranie momenty intymności, które trwają
znajomym pod kolejnym facebo- nie było niczego zabawnego. Mo- tyle, co nic, a po nich znowu przyokowym postem, ale są zbyt za- głam pójść cztery razy do łazienki chodzi złość i rozgoryczenie. Czę-

Jak za długo mydlisz sobie oczy, to
na pewno potem będą długo piekły.
Tak samo jest z toksycznymi relacjami. Im dłużej w nich jesteśmy, tym
trudniej po nich zebrać siły. Dlatego
może warto czasem zabrać siebie samego na randkę i przekonać się, że
nie zawsze coś jest lepsze niż nic.

pracowani, żeby odpisać na naszą przed seansem, tak na zaś i nie sto próbujemy uszczęśliwić siebie
To jak, zabierzesz siebie na randwiadomość. Za ludźmi, którzy dla obawiać się, że ktoś pomyśli sobie, na siłę. „Ja go/ją zmienię.” Znasz kę?
Martyna Pacholak
nas są priorytetem, a dla których że jestem dziwna.
to? Jeśli tak, to już wiesz, że w więkIlustracja Dominika Hoyle
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KRZYK O POMOC

Warszawa – z pozoru spokojne, zielone osiedle. Mała kamienica z zaledwie dwoma piętrami pamięta chyba jeszcze wojnę. Większość
mieszkańców to starsze osoby. Kilka mieszkań kwaterunkowych. I to jedno, które krzyczy o pomoc dla siebie i całej społeczności.
Czy czterdziestoparoletni mężczyzna
jest dla nas osobą młodą, czy może jest już
w średnim wieku? Od dwudziestu lat zmaga się z chorobą psychiczną. Od czasu do
czasu detoks od psychotropów i alkoholu.
Nie pracuje. Lubi sobie zapalić. Jego jedyną ostoją spokoju jest mała kawalerka w
zielonej części miasta. Mieszka tam dzięki
uprzejmości miasta, a jego jedyne środki
do życia pochodzą z naszych podatków. Już
brzmi to jak smutna historia, a to dopiero
jej początek.
Mężczyzna jest pod stałą opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy
jednak użycie słowa „opieka” w tym przypadku nie jest przesadą? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Cykliczne wizyty
pracownika społecznego - zapewnianie, że
wszystko jest okej, że leki na czas wzięte,
powrót z detoksu był być może trudny, ale
walczy. Jednak ta walka o każdy następny
dzień życia z czasem paraliżuje wszystkich
mieszkańców.
Na potrzeby tej historii nazwijmy naszego bohatera Marek. Z pozoru jest spokojnym facetem, który nie zrobi krzywdy ani
sobie, ani innym. Problem w tym, że kiedy
tylko za pracownikiem MOPS-u, policjantem czy którymś z odważnych sąsiadów
zamykają się drzwi na tych 20m2 zaczyna
się prawdziwy dramat Marka i mieszkańców
kamienicy.
Mężczyzna zamykając się przed światem od czasu do czasu oddaje się ucieczce
z pomocą alkoholu. W połączeniu alkoho-

lu z jego chorobą lub lekami, które nawet
nie wiadomo czy przyjmuje rozpoczyna
się prawdziwe piekło. Rozpoczynają się
nieustanne monologi Marka do jakiejś kobiety, pełne wyzwisk i życzenia śmierci.
Do kobiety, która prawdopodobnie nigdy
nawet nie była w jego mieszkaniu i istnieje
tylko w jego głowie. Mimo odgłosów awantury okazuje się, że Marek jest w mieszkaniu zupełnie sam. Zdarza się, że kobieta tak
go zdenerwuje, że ten rzuca wszystkim, co
ma w domu. W mieszkaniu nie ma więc już
żadnych szklanych przedmiotów. On sam
mówi sąsiadce ze smutkiem, że już nie ma
czym rzucać, czego zniszczyć. Cała kamienica żyje w strachu, że ten mężczyzna, który
awanturuje się sam ze sobą i rzuca wszystkim, co ma pod ręką któregoś dnia utożsami widmo, które go prześladuje z którymś z
mieszkańców.
Od czasu do czasu ktoś zgłasza te
zdarzenia na policję. Anonimowo. Nikt
nie chce, aby Marek wiedział, kto wezwał
służby. Czasem policja wzywa posiłki,
np. pogotowie, które w najlepszym razie weźmie go na kilka godzin na SOR i
poda mu środki uspokajające. Podczas
odwiedzin u Marka próbują czasem zapytać sąsiadów co się dzieje – ci jednak
zajęci swoim życiem nie otwierają drzwi,
albo złapani w biegu na korytarzu rzucają
coś od niechcenia. Raz spotkało się to z
niezrozumieniem i wściekłością jednego
z ratowników. Jedna z sąsiadek odparła „Nie chcę ujawniać przy Marku, że to ja

dzwoniłam... Zaraz zwolnicie go do domu,
a ja będę musiała tutaj z nim zostać, kiedy
Pan pojedzie”. Nie da się spać, nie da się
przyjmować gości, nie można liczyć na odpoczynek po pracy. Nigdy nie wiadomo,
kiedy tykająca bomba wybuchnie.
Męka Marka i jego sąsiadów miałaby szansę się zakończyć, gdyby system
opieki był lepszy. Ale niestety nie jest.
MOPS odwiedza go od czasu do czasu i
tłumaczy innym, że nie jest on groźny dla
otoczenia. Trudno w to jednak uwierzyć
słuchając dzień w dzień dramatu, który
rozgrywa się pod piątką. Jedyne, co pracownicy mogą zrobić to uruchomić pro-

cedurę przesiedlenia. Dla mieszkańców
kamienicy jest to być może rozwiązanie i
szansa na normalne życie, ale nie jest tym
samym dla Marka.
Czasem oglądając główne wydanie serwisu informacyjnego zastanawiamy się, jak
to się stało, że ktoś dopuścił do danej tragedii. Odpowiedź - system nie działa, jest
dziurawy. Widocznie dopiero wtedy, gdy
osoba taka jak Marek targnie się na swoje życie lub skrzywdzi innych ktoś się tym
zainteresuje. Smutne, bo podobne tragedie
spotykają wiele innych osób.
Klaudia Ziemiańska
Ilustracja Dominika Hoyle
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Co dalej w sprawie Figury
Św. Józefa z Dzieciątkiem?
Upłynęło wiele czasu w
oczekiwaniu na pozytywną i wiążącą odpowiedź
w sprawie przeprowadzenia renowacji Figury
Św. Józefa zlokalizowanej przy ul. Jasnodworskiej 9. Rzeźba została
poświęcona i odsłonięta
1 maja 1928r.
Stanowi ona niewątpliwie najstarszy historyczny zabytek na Rudawce - pamięta jeszcze ogrody Izabelli
Czartoryskiej. Kapliczka Św. Józefa
z Dzieciątkiem jest wyjątkowo piękna, ale niestety została zignorowana
przez decydentów, którzy nie zainteresowali się nią, ani też nie wystąpili
z wnioskiem o wpisanie jej do rejestru
zabytków.
Choć wielu mieszkańcom Żoliborza zależało na losie kapliczki i
podejmowali szereg starań by nadać
sprawie odpowiedni bieg to problemy
narastały w różnych aspektach.
W sprawę pozytywnego rozstrzygnięcia losu kapliczki zaangażowani
byli m.in. radni Urzędu Dzielnicy
Żoliborz - p. B. Zasada-Wysocka,
p. G. Hlebowicz, prezes zarządu A.
Włodarczyk, mieszkańcy osiedla Rudawka, a potem na moją prośbę (z
powodu mojej dłuższej nieobecności)
włączył się również p. Wiktor Zając,
jako wieloletni społecznik, a wówczas
członek Rady Osiedla WSM Żoliborz
IV działając w Komisji Kultu figury.
Korespondencja narastała, a nasze
interpelacje przemilczano!

Podobnie jak mieszkańcom zależało mi by sprawa zabytkowej Figury
Św. Józefa została ostatecznie rozwiązana. Wpis do rejestru zabytków oraz
przeciągające się wytyczne ze strony
konserwatora wpływały negatywnie
na stan figury.
Gdy nadzieja upadła - pomimo
nieopisanego trudu z mojej strony
na różnych szczeblach - niespodziewanie zadziałała Opatrzność Boża.
Po nagłośnianiu sprawy w gazetach
lokalnych (m.in. w Wilsoniaku) Fundacja Ochrony Zabytków i Techniki
sama nawiązała ze mną kontakt, co
podkreśliłam wcześniej w lokalnej
prasie.
Po zapoznaniu się z materiałem
będącym w moim posiadaniu, a także
w U. Dz. Żoliborz, fundacja wystąpiła do M.W.K.Z prof. J. Lewickiego
o wpisanie Figury Św. Józefa z Dzieciątkiem do rejestru zabytków ru-

chomych, co zostało zarejestrowane
decyzją nr 305/2018.
Opatrzność Boża nad figurą nie
ustała. Po przedstawieniu sprawy
panu dyrektorowi Osiedla Rudawka
nastąpił pozytywny odzew w ciągu
dwóch dni o czym zostałam powiadomiona osobiście.
Pan dyrektor Leszek Księżak nie
tylko zadeklarował pomoc w beznadziejnej sprawie kapliczki, ale obiecał
zająć się także zaaranżowaniem jej
otoczenia, konsultując z mieszkańcami Rudawki. Skoro światło ponownie
pojawiło się w tunelu to może trudy
zainteresowanych nie pójdą na marne...
Należy być jednak dobrej myśli
odnośnie do korzystnego kosztorysu
renowacji tej kapliczki oraz przyznania na ten cel środków.
Krystyna Kociszewska

Zbrodnie niemieckie
w Pruszkowie 1939-1945
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Karty Historii”. Wykład dr. Pawła Kosińskiego (IPN) zatytułowany „Zbrodnie niemieckie w Pruszkowie 1939-1945” odbędzie się w sobotę, 29 lutego o godz. 15. w siedzibie
Muzeum Dulag 121.
Tematem prelekcji dr. Pawła Kosińskiego będą zbrodnie popełnione na
terenie Pruszkowa w okresie niemieckiej okupacji. Od 8 września 1939 do 17
stycznia 1945 roku urzędujący na terenie miasta niemieccy żołnierze i funkcjonariusze dopuścili się licznych mordów na jego mieszkańcach, ludności
zamieszkującej okoliczne wsie czy osobach przyjezdnych. W czasie okupacji
jednym z największych okrucieństw była likwidacja pruszkowskiej społeczności żydowskiej, która nie odrodziła się już po zakończeniu II wojny światowej.
Ofiarami bezwzględnej działalności okupanta stali się również pruszkowianie
tzw. aryjskiego pochodzenia.
Dr Paweł Kosiński – pracownik Biura Badań Historycznych IPN, historyk,
archiwista, badacz stosunków polsko-niemieckich w pierwszej połowie XX w.;
autor m. in. „Prusy Zachodnie 1914 – Pomorze 1920. Ludność regionu wobec
przemian politycznych okresu pierwszej wojny światowej” (2002).
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