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Aktywizm, pandemia i willa Kaczyńskiego
Rozmowa z warszawską Posłanką Anną-Marią Żukowską
Karolina Molska: Co sprawiło, że zdecydowała się pani na działalność polityczną i społeczną?

Anna-Maria Żukowska: Ciężko oddzielić działalność polityczną od tej
społecznej. Jeszcze w liceum zaangażowałam się w pierwszą manifę i Paradę Równości w Warszawie. Natomiast
do polityki przyszłam w 2010 roku,
po katastrofie smoleńskiej. Postanowiłam zapisać się do młodzieżówki
lewicowej, bo bardzo denerwowała
mnie rosnąca polaryzacja między Platformą i PiS-em – chciałam zaangażować się w działalność młodzieżową.
K.M.: Wspomniała pani, że zaczynała
pani jako bardzo młoda osoba. Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, jakie opcje działania w swoim
najbliższym otoczeniu, na przykład na
poziomie dzielnicy czy miasta, poleciłaby pani osobom, które chcą zacząć
działać?

A.M.Ż.: Myślę, że taką bardzo
lokalną inicjatywą jest budżet obywatelski. Pozwala on zobaczyć efekt swojego zaangażowania w krótkim czasie.
Można zacząć od małych projektów,
które nie są wysoko kosztowe, przez
co często mają szansę przejść dlatego,
że cały budżet trzeba wykorzystać co
do złotówki. Małe projekty, jak domki dla pszczół, ławki czy zazielenienie
skweru, praktycznie zawsze mają szansę na realizację. Bardzo polecam takie
mikrodziałania, ponieważ przynoszą
realny efekt. Jest to coś, co każdy i
każda z nas może zrobić. Szerszym
zaangażowaniem, nie tylko w sprawy
sąsiedzkie i lokalne, mogą być wydarzenia takie jak demonstracje, których
poza okresem pandemii odbywa się w
Warszawie naprawdę dużo. Wszyscy
liczymy na to, że coraz większa liczba
szczepionek pozwoli nam wrócić do
tej aktywności publicznej na zewnątrz,
do widzenia się na żywo. Mam nadzieję, że takie wydarzenia przyciągną wtedy wiele osób. Wierzę, że zwalczymy
pandemię i że marsze, parady i pochody będą możliwe w przyszłości.
K.M.: Cieszę się, że wspomniała pani
o marszach, ponieważ na Żoliborzu
często odbywają się protesty związane
z prawami kobiet. Chciałabym zapy-

tać, co myśli pani o takich marszach w
dobie pandemii i czy wierzy pani, że w
przyszłości nie będą już one potrzebne?

A.M.Ż.: Żoliborz ma tego pecha,
że jego mieszkańcem jest „pierwszy obywatel RP”, ponieważ nie sądzę, żeby był nim ani prezydent, ani
premier, ale właśnie pociągający za
sznurki prezes PiS Jarosław Kaczyński. Myślę, że te protesty będą, dopóki
będzie rządzić PiS, ponieważ nie tylko
nie zamierza się on wycofywać nawet
na milimetry z tych złych zmian, które
wprowadza i które zaostrzają przepisy
dotyczące przerywania ciąży, ale również m.in.: zawiesił krajowe programy
in vitro. Teraz słyszymy propozycje
dotyczące zakazu adopcji dzieci przez
pary jednopłciowe. Jest to więc kierunek dociskania do ściany, aż znajdziemy się tam, gdzie Rosja Putina, gdzie
zakazana jest tzw. „promocja homoseksualizmu”. Podchodzi pod to nawet
trzymanie się na ulicy za rękę, a za to
ostatnio w Warszawie para gejów dostała nożem w plecy od napastnika na
ulicy. Protesty nadal będą, ponieważ
to jedyna forma, w której obywatele
mogą zademonstrować swój sprzeciw.
Niestety, jesteśmy partiami opozycyjnymi, a w opozycji jest się dlatego, że
nie wygrało się wyborów i ma się za
mało mandatów, przez co PiS przegłosuje, co chce w wielu sprawach,
których te protesty dotyczą. Myślę, że
protesty nie spowodowały wzrostu za-

„Żoliborz ma tego
pecha, że jego
mieszkańcem jest
pierwszy obywatel RP,
ponieważ nie sądzę, żeby
był nim ani prezydent,
ani premier, ale właśnie
pociągający za sznurki
prezes PiS Jarosław
Kaczyński.”

każeń, wbrew temu, co mówiły prawicowe media o „chmurze śmierci” nad
protestującymi. Odbywały się one na
świeżym powietrzu i wszyscy biorący
udział mieli maseczki, więc nie przyczyniło się to w znaczącym stopniu do
wzrostu zakażeń. Zarażamy się tam,
gdzie jesteśmy w jakimś zamkniętym
pomieszczeniu bez wentylacji, czyli
np. w pracy lub od członków naszych
rodzin w domu, gdzie nikt nie nosi maseczek. Wracając do protestów – mam
nadzieję, że kiedyś nie będą one już
potrzebne, ale to się nie zmieni przynajmniej do następnych wyborów.
K.M.: Kolejne pytanie dotyczy środowiska, o którym pani wspomniała
i którego sytuacja w Polsce jest tematem dyskusji polityków od bardzo
dawna, czyli osób LGBT+. Chciałabym zapytać, co sądzi pani o Warszawskiej Deklaracji i o decyzji Unii Europejskiej o stworzeniu Strefy Wolności.
Czy są to jedynie decyzje polityczne,
czy to faktycznie jest początek jakichś
dużych, nadchodzących zmian?

A.M.Ż: Karta LGBT+, którą podpisał prezydent Trzaskowski po wyborach – ponieważ warto pamiętać,
że kandydat Lewicy na prezydenta
Andrzej Rozenek podpisał ją jeszcze
w czasie kampanii – jest kartą, z którą
przez rok nic się nie działo. Podczas
wyborów można było odnieść wrażenie, że Trzaskowski jak ognia unika
akronimu LGBT. Najwidoczniej tak
doradzili mu jego doradcy, pozostał
jednak duży żal i rozgoryczenie, że
ktoś obawia się jasnego i jednoznacznego opowiedzenia się po stronie osób
prześladowanych mową nienawiści.
Jest oczekiwanie ze strony społeczności LGBT+, żeby politycy nie bali się o
nich mówić, żeby nie mówili „inni ludzie”, „ci ludzie”. Myślę, że jesteśmy
to winni tym, którzy są naprawdę narażeni nie tylko na mowę nienawiści, ale
ostatnio również na ataki fizyczne. Dobrze, że funkcjonuje hostel dla osób
LGBT+, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo. Inne rzeczy, takie jak powrót tęczy na plac Zbawiciela, są fajne
i oczekiwane, ale to sfera symboliczna,
pokazanie, że Warszawa jest dumna i
Dokończenie na str. 3
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Drodzy Czytelnicy!

Gubiąc przekonanie o sobie samym,
Jak bóstwo w opustoszałej świątyni,
Staje się niechcianym bałwanem.
Nie ma już wyznawców.
Nie ma już wiary.
Zagoniony nad krawędź zapomnienia musi pogodzić się z losem,
którego przestał być panem.
Ideał wzrosły na gruzach starej świątyni,
Tylko po to aby przykrył ją nowy fundament.
Każdy bożek ma twarz swojego wyznawcy.
Każdy z nich płacze jego łzami.
Podwójna tragedia.
Zapomnienie i śmierć.
Kamień pod budowę nowego
W końcu obróci się w gruz.
Historia powtórzy się wiele razy.
Tyle zatartych wierzeń, tyle śmierci...
Filip Dalewski

W marcowym wydaniu Wilsoniaka będziecie mieli okazję przeczytać
wywiady z dwiema bardzo interesującymi postaciami: posłanką Anną Marią
Żukowską oraz dyrektorem artystycznym „Piwnicy pod Baranami” Bogdanem Mickiem.
Nie zabraknie również artykułów o losach dwóch warszawskich pomników oraz podsumowania najnowszej akcji Młodzieżowego Strajku Klimatycznego – „INNY ŚWIAT JEST MOŻLIWY”.
Dla miłośników i
miłośniczek
historii
przygotowaliśmy artykuł „Powstanie antykomunistyczne, którego
nie było”. Z pewnością
każdy dowie się dzięki
niemu czegoś nowego
i interesującego.
Mam nadzieję, że
lektura najnowszego
Wilsoniaka umili Wam
czas i oderwie myśli od
otaczającego nas chaosu.
Życzę miłej lektury!
Redaktor Naczelna
Karolina Molska

MSK W POLSKICH MIASTACH Z BANERAMI „INNY ŚWIAT JEST MOŻLIWY”

MIĘDZYNARODOWA
MOBILIZACJA DLA KLIMATU
Jako społeczeństwo wychodzące z pandemii, musimy myśleć jak
zapobiec innym kryzysom. Przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej to
priorytet. 19 marca w piątek aktywistki i aktywiści pojawiły i pojawili
się w przestrzeni publicznej z hasłem
„INNY ŚWIAT JEST MOŻLIWY”
(ang. “ANOTHER WORLD IS POSSIBLE”). Działały i działali w ramach
kolejnej ogólnoświatowej mobilizacji
ruchu Fridays For Future, którego
częścią jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Zorganizowały i zorganizowali takie akcje, bo są zmuszone
i zmuszeni protestować. Osoby rządzące, które zapowiedziały działania
dla klimatu, nadal nie postępują, jakby były one dla nich wiążące. Politycy
i polityczki zarówno w Unii Europejskiej, jak i wielu innych krajach na
całym świecie, składają deklaracje całkowitej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku, jednak prawie
żaden z nich nie stworzył dokładnego
planu jak ten cel osiągnąć.
Aktywistki i aktywiści za granicą
rozliczają swoje rządy ze składania
obietnic bez pokrycia. Protestujące
i protestujący w Polsce są w innej sytuacji, bo osoby u władzy nie wyrażają
żadnego zaniepokojenia eskalującym
kryzysem klimatycznym. Nie deklarują
też żadnych realnych działań mających
mu zapobiegać. Polska jest ostatnim
krajem Unii Europejskiej, który nie
podjął się nawet ustalenia daty osiągnięcia neutralności klimatycznej.
W piątek, ze względu na zagrożenie związane z pandemią oraz brak

możliwości tłumnego gromadzenia
się, w całej Polsce zamiast charakterystycznych marszy MSK odbyły się
symboliczne akcje. W przestrzeni
publicznej w dwunastu miejscowościach odbyły się działania, których
hasłem przewodnim było właśnie
„INNY ŚWIAT JEST MOŻLIWY”.
Na ulicach pojawiły się banery oraz
malunki o tematyce klimatycznej, a

MSK zachęcało do solidaryzowania
się z aktywistami i aktywistkami za
pomocą mediów społecznościowych.
Archiwum Protestów Publicznych,
zrzeszające polskich fotoreporterów
i polskie fotoreporterki, stworzyło na
marcową mobilizację również „Gazetę Strajkową”, dokumentującą rozwój
ruchów klimatycznych w naszym kraju przez ostatnie trzy lata.

Działania w różnych miastach
były dostosowane do specyfiki i
możliwości każdej grupy lokalnej.
W Warszawie aktywistki i aktywiści
MSK przygotowały i przygotowali
ogromny baner z hasłem przewodnim
akcji, z którym pojawiły się i pojawili
się rano na Placu Defilad.
Wiemy, że tylko dzięki naciskowi obywateli i obywatelek, rzeczywistość, w jakiej żyjemy, może
ulec zmianie. Dlatego niezmiennie
domagamy się i będziemy domagać
się od osób u władzy działań dla
klimatu i niezbędnych zmian systemowych - mówi Emilia Rygielska z
MSK Toruń.
Jako społeczeństwo wychodzące z pandemii, musimy myśleć jak
zapobiec innym kryzysom. Przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej to
jest priorytet. Obecne dyskusje na
temat reform społeczno-gospodarczych w Polsce sygnalizują, że waży
się kierunek, w jakim pójdziemy jako
społeczeństwo po pandemii. Przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu to
priorytet - zaznacza Michał Grzywa z
MSK Rzeszów.
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
podkreśla, że działania mające umożliwić odbudowę po kryzysie pandemicznym powinny mieć na uwadze
przede wszystkim dobrostan Polek i
Polaków. W dłuższej perspektywie
dobrostan może zapewnić tylko sprawiedliwa transformacja gospodarcza i
zapobieganie postępowaniu kryzysu
klimatycznego.
Aktywistki i aktywiści MSK
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nie wstydzi się społeczności LGBT+.
Jednak to hostel stanowi realną pomoc dla zagrożonych bezdomnością
– dla osób wyrzucanych przez swoje
własne rodziny. Zwłaszcza młodych
osób, które nie mają żadnego źródła
przychodu, nie pracują, ponieważ się
uczą. Te osoby zostają wyobcowane i
pozbawione możliwości normalnego
życia, ponieważ ich perspektywą staje
się zamieszkanie pod mostem. Kolejne punkty powinny być jak najszybciej realizowane. Przykładem takiego
działania jest przedstawiony przez nas
pomysł, aby to straż miejska monitorowała skalę przestępczości z nienawiści
wobec osób nieheteronormatywnych.
Czasami bywa tak, że straż miejska
zostaje wezwana lub jest na miejscu i
mogłaby kontrolować, gdzie i ile tych
zdarzeń jest. Bezpieczeństwo przede
wszystkim! Symbole oraz wsparcie też
są ważne i w ten sposób postrzegam
rezolucję Parlamentu Europejskiego
dotyczącą określenia Unii Europejskiej strefą wolności LGBTQIA, bo
jest to rezolucja – nie niesie ona za
sobą żadnych konsekwencji prawnych,
a jedynie wywiera nacisk moralny na
państwa członkowskie, żeby podjęły
działania mające na celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób LGBT+.
K.M.: To prawda, w napędzaniu mowy
nienawiści ogromną rolę odgrywają
również media i ten podział, który się
stworzył. Ze względu na to, że pełniła
pani funkcję rzeczniczki prasowej,
chciałam zapytać, jak ocenia pani stan
mediów w Polsce? Co jest największą
przeszkodą czy problemem, z jakim
nasze społeczeństwo musi się mierzyć,
kiedy chce na przykład znaleźć jakieś
informacje?

„Jest oczekiwanie ze strony społeczności LGBT+, żeby politycy nie bali się o
nich mówić, żeby nie mówili „inni ludzie”, „ci ludzie”. Myślę, że jesteśmy
to winni tym, którzy są naprawdę narażeni nie tylko na mowę nienawiści, ale
ostatnio również na ataki fizyczne.”
A.M.Ż: Media – wszystkie media
– są bardzo powierzchowne i mają
one niewiele czasu antenowego na
pogłębione analizy. Stacje komercyjne gonią za oglądalnością, bo to
przynosi im zyski z reklam. Programy, które są długie i wyczerpujące, z
udziałem ekspertów, nie mają równie
wysokiej oglądalności, co skandalizujące wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego. Zapraszani są również
inni członkowie Konfederacji, Marszu Narodowego, Marian Kowalski
– ogólnie ludzie o bardzo skrajnych,
ultraprawicowych poglądach. Natomiast telewizja publiczna, która mogłaby teoretycznie takie pogłębione
programy realizować, idzie w ten sam
trend pogoni za oglądalnością, mimo
że dostaje duże pieniądze z budżetu.
Środki te trafiają również do innych
mediów: stacji lokalnych, radiowych
czy telewizyjnych, jednak lwia część
sumy kończy w telewizji mieszczącej
się na Woronicza. Nie wiem, czy w
tej telewizji publicznej nie ma nawet
większej pogoni za skandalem, za pokazaniem ludzi, z których można się
pośmiać. Istnieją programy takie jak
„Motel Polska”, w których pokazani
są ludzie wyśmiewający absolutnie
wszystko, czyli tak naprawdę to, co
robi opozycja czy grupy społeczne
niezwiązane z PiS-em lub wrogie wobec niego. Tak samo media publiczne
lansują osoby z nieciekawą przeszło-

Kupię antyki
i przedwojenne za gotówkę:
obrazy, platery, militaria,
srebra, zegarki, bibeloty,
pocztówki i inne.
Antykwariat,
ul. Dąbrowskiego 1
(przy ul. Puławskiej)
tel. 22 848 03 70,
601 352 129

ścią czy nieciekawymi poglądami, jak
np. pan Jakimowicz. Nie ma tam żadnego forum wymiany poglądów, chodzi tylko o umacnianie najtwardszego
elektoratu partii rządzącej. Kolejnymi
problemami są te strukturalne i związane z finansowaniem oraz centralizacją, czego przykładem może być Orlen kupujący dzienniki lokalne. Prasa
papierowa sprzedaje się coraz słabiej
i wszystko przenosi się do Internetu,
a na portalach często zdarza się, że
moderatorzy nie wychwytują lub nie
nadążają z kontrolą jakości komentarzy, przez co zbyt późno reagują na
pojawiający się tam strumień hejtu.

przez to, że rozmawiamy najczęściej
właśnie tak, jak w tej chwili, czyli
przez komunikatory internetowe,
nie mamy możliwości doświadczać
w pełni doznań organoleptycznych,
które mają związek ze spotkaniami
z drugim człowiekiem: czucia jego
ciepła, patrzenia w oczy, czucia zapachu i po prostu obecności tej osoby.
Wszyscy robimy się trochę zbyt zimni
i dlatego łatwiej nam wchodzić w konflikt z drugą osobą. Rośnie dystans do
siebie nawzajem – zaapelowałabym
o zmniejszenie tego dystansu i większą solidarność, dostrzeganie w nas
wszystkich po prostu ludzi.

K.M.: Mam do pani jeszcze takie abstrakcyjne pytanie, częściowo związane
z mediami: gdyby miała pani możliwość zaapelowania do wszystkich Polek i Polaków, to co chciałaby im pani
przekazać albo jaki byłby to komunikat?

K.M.: Czy pandemia i obecna sytuacja,
to jak ludzie się od siebie oddalają, jest
bardzo dużą przeszkodą w pracy posłanek i posłów? Odczuwa pani tę różnicę, porównując pracę sprzed i podczas
pandemii?

A.M.Ż: Musiałabym napisać sobie
orędzie, ale też chyba nie widzę siebie
w takiej roli – polityczki wygłaszającej orędzia. Apelowałabym o solidarność i o to, abyśmy zawsze w drugim
dostrzegali człowieka, bo wszyscy
jesteśmy ludźmi, niezależnie od naszych cech osobowości i koloru skóry, orientacji seksualnej, poglądów
politycznych, pełnosprawności czy
bycia osobą z niepełnosprawnością.
Wszyscy jesteśmy ludźmi, a niestety

A.M.Ż: Tak, przekłada się to na
wewnętrzną sytuację polityczną w każdym ugrupowaniu. Brak takiego kontaktu tête-à-tête powoduje wzrastające
napięcie. Kiedy ktoś ma jakąś sprawę
do wyjaśnienia lub kiedy się ze sobą
w czymś nie zgadzamy, łatwiej jest to
rozwiązywać po prostu po koleżeńsku,
na żywo. Są posłowie i posłanki, których nie widziałam na żywo od bardzo
wielu miesięcy, ponieważ nie wszyscy
przyjeżdżają do Sejmu. Można łączyć
się przez tablet i głosować także za

jego pośrednictwem. Gdyby nie to, te
posiedzenia tak naprawdę nie byłyby w
ogóle możliwe: 460 osób na jednej sali
plus jeszcze kilkadziesiąt osób obsługi
byłoby absurdem w trakcie pandemii.
Jednak uważam, że grupą społeczną,
która najbardziej cierpi na przymusowej izolacji, są dzieci i nastolatki. To
właśnie w tym wieku tworzy się więzi
społeczne i uczy się odnajdywać w
społeczeństwie, również w trudnych
sytuacjach konfliktowych. Pewnie
każdy pamięta z liceum czy gimnazjum
jakieś spory, które wywoływały wielkie
emocje, bo pokłóciliśmy się z koleżanką i było to dla nas wielkim wyzwaniem
emocjonalnym, ale potem musieliśmy
się dogadywać, ucierać. W tej chwili
nie ma takiego forum, wszyscy kontaktują się przez Internet. Obawiam
się, że to pokolenie, które w tej chwili
chodzi do szkoły, a właściwie to na lekcje zdalne, będzie miało w przyszłości
ryzyko trudności w życiu, w relacjach
społecznych. Warto tutaj wspomnieć
stan psychiatrii dziecięcej, który jest
fatalny – jeżeli nic z tym nie zrobimy,
to niestety to wyjątkowe pokolenie
będzie pozbawione pomocy. Musimy
temu zapobiec m.in. tak, jak postuluje
Lewica – zapewniając dostęp do psychologa w każdej szkole. W przyszłości problemem może być wyalienowanie młodych ludzi, którzy w końcu
wyjdą z domów, kiedy pandemia się
skończy lub zmaleje.
K.M.: Miejmy nadzieję, że efekty pandemii i obecnego funkcjonowania
odbiją się jak najmniej na przyszłości
dzieci i młodzieży. Bardzo dziękuję
pani za rozmowę!

A.M.Ż.: Również bardzo pani
dziękuję.
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Powstanie antykomunistyczne,
którego nie było
W listopadzie 1949 r. w Londynie dobiegły
końca prace nad dokumentem Polska pod reżimem komunistycznym. Sprawozdanie z sytuacji
w kraju (1944-1949). Była to obszerna analiza
przygotowana na użytek władz emigracyjnych
przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu RP na Uchodźstwie. Opracowanie – jego stosunkowo niedawne wydanie po
opatrzeniu przypisami liczy grubo ponad 300
stron – podzielone zostało na trzy części. Najdłuższą poświęcono problematyce politycznej
– przedstawieniu kolejnych etapów wprowadzania w Polsce komunistycznej dyktatury.
Wśród omawianych problemów – m.in.
skali bezprawia, sowietyzacji czy mechanizmów
zastraszania społeczeństwa – zjawisko „ruchu
podziemnego” odnotowane zostało bardzo pobieżnie, zaledwie w kilku akapitach. Zwracano w
nich uwagę na tragedię tysięcy akowców, którzy
wiosną 1945 r. znaleźli się w potrzasku. Dostrzegano wymierzony w nich terror i towarzyszącą mu kampanię propagandową. Pisano o wyraźnym zmęczeniu wojną, przekładającym się na
utratę przez podziemie zaplecza społecznego.
Diagnozując zjawisko zaniku antykomunistycznego oporu, za ostatni moment jego realnych
przejawów – „żywej akcji partyzanckiej” i „bujnego życia konspiracyjnego” – wskazywano rok
1946. Jedynym powstaniem, o którym wspominali autorzy opracowania, był sierpniowy zryw
Warszawy.
Wobec popularności tezy o mającym wybuchnąć w Polsce antykomunistycznym powstaniu – ostatnimi laty pojawiała się ona nie tylko
w wypowiedziach publicystycznych, ale także w
wystąpieniach Prezydenta RP, prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej czy szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – trudno
nie zadać pytania: czy możliwe, aby emigracyjni

analitycy nie dostrzegli na czas, choćby nie nazywając go wprost, zjawiska tak wielkiej wagi?
„Zbrojne wystąpienie narodu lub jakiejś
grupy w obronie swojej wolności” – brzmi najprostsza definicja powstania zawarta w Słowniku języka polskiego. Określenie takie, zwłaszcza
mało precyzyjna kategoria „jakiejś grupy”, daje
wprawdzie szerokie pole interpretacji. Nie powinno się w nich jednak abstrahować od charakterystycznej dla danego momentu świadomości
społecznej. W kontekście rozważań o powstańczym bądź nie obliczu powojennego oporu,
warto też bliżej przyjrzeć się jego cechom, takim
jak przebieg, okoliczności polityczne, wreszcie
– skala zjawiska.

Problem ram czasowych
Już próba ustalenia, kiedy zaczęło się i do
kiedy trwało domniemane antykomunistyczne
powstanie rodzi poważne wątpliwości. Dolną
cezurę najczęściej stanowi rok 1944. Płynna
pozostaje górna, wytyczana na ogół gdzieś w
latach 1953–1956. Pojawia się jednak również
rok 1947, a nawet 1963, kiedy zginął ostatni
ukrywający się jeszcze członek zbrojnego podziemia. W rzeczywistości – inaczej niż w przypadku wielkich zrywów kształtujących polską
wyobraźnię – nie sposób wskazać tu ani konkretnego punktu jego otwarcia, ani uzasadnionego faktograficznie momentu zakończenia.
Armia Czerwona przekroczyła granicę
wschodnią Drugiej Rzeczpospolitej z początkiem roku 1944. Jednak w kolejnych miesiącach oddziały Armii Krajowej (AK) znacznie
częściej współdziałały z wojskami sowieckimi
– często płacąc za to wysoką cenę – niż z nimi
walczyły. Nic dziwnego, były częścią Polskich
Sił Zbrojnych wchodzących w skład wielkiej ko-

Dyskusja o tym, co właściwie wydarzyło się w Polsce w okresie
zdobywania władzy przez komunistów trwa od lat. Od kilku coraz
częściej możemy usłyszeć jakoby po wojnie doszło do antykomunistycznego powstania. Założenie efektowne, redukujące wątpliwości, z pewnością atrakcyjne dla środowisk odwołujących się do
mitu „Wyklętych”. Pytanie jednak, czy uzasadnione?
alicji antyhitlerowskiej. Jakiekolwiek zorganizowane wystąpienie przeciw Armii Czerwonej,
abstrahując, że skazane na błyskawiczną klęskę,
przekreślałoby wojenny dorobek Polski i ułatwiło Moskwie dyskredytację legalnych władz RP.
Sytuacja uległa zmianie wiosną 1945 r. W
wyniku wznowienia ofensywy antyniemieckiej
regularne wojska ruszyły na zachód, a pozbawiona społecznego poparcia „administracja lubelska” została w dużej mierze zdana na własne
siły. W takich okolicznościach, po miesiącach
prześladowań, ponownie zaczęły zapełniać się
lasy. Zwłaszcza we wschodnich województwach
pojałtańskiej Polski, poza większymi miastami,
skala wystąpień wykazywała, że komuniści nie
panują nad sytuacją.
I wówczas nie sposób jednak mówić o powstaniu. W warunkach chaosu panującego po
rozwiązaniu AK, uderzano punktowo, bez choćby taktycznych założeń, doraźnie odpowiadając
na represje. Lokalne sukcesy nie były dyskontowane, bo główne ośrodki dowódcze – Delegatura Rządu na Kraj oraz powołana w miejsce AK
Delegatura Sił Zbrojnych – zgodnie z dyrektywami uchodźczych władz dążyły do wygaszania
akcji zbrojnej. Oceniały ją jako pogłębiającą
straty i bezcelową, za wskazane uznając „przenikanie na posterunki cywilne” i szukanie rozwiązania politycznego.
„Powstają różne organizacje – relacjonował
po latach współtwórca podziemia poakowskiego, a w czasie wojny dowódca warszawskiego
Kierownictwa Dywersji AK, kapitan Józef Rybicki „Maciej” – powołują się na nasze rozkazy.

[…] Część ludzi przeszła na bandytyzm. Nie ma
na to rady. […] Jak się jeździło po oddziałach
leśnych, żeby je rozwiązywać i mówić, że trzeba
skończyć rozwiązanie AK, to oczywiście nie raz
spotkałem się z zarzutem, że jestem zdrajcą itd.
Dopiero po wyjaśnieniach, kim jestem, to się
zmieniało; były takie chwile, że ludzie byli po
prostu nie przybici, ale zdecydowani na wszystko”.
Już jednak latem sytuacja zaczęła się uspokajać. Wojna w Europie dobiegła końca, a warszawski rząd został uznany międzynarodowo. W
kraju, mimo dominacji obozu prosowieckiego,
wyłoniła się masowa, jawna opozycja, na której
czele stanął Stanisław Mikołajczyk. To w niej
zaczęto upatrywać siły zdolnej powstrzymać
komunistów. Efekty przynosiła „akcja rozładowywania lasów” prowadzona przez dowództwo
poakowskie, ale także ogłoszona przez władze,
wyczekiwana od miesięcy amnestia. Wszystko
to sprawiało, że opór zbrojny wyraźnie osłabł.
Do skali z wiosny 1945 r. miał już nigdy nie powrócić.
Jeszcze więcej problemów stwarza próba
wskazania momentu zakończenia domniemanych działań powstańczych. Umiejscawianie go
w połowie lat 50., nie mówiąc już o kuriozalnym
roku 1963, trudno bowiem traktować inaczej
niż w kategoriach życzeniowych. Ostatnia udana akcja na więzienie UB – w sytuacji unikania
otwartych starć z liczniejszymi i lepiej uzbrojonymi siłami komunistycznymi były one kluczowym przejawem zbrojnego oporu – została przeprowadzona w listopadzie 1946 r. Definitywne
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załamanie się podziemia jako zjawiska
o charakterze masowym nastąpiło pół
roku później, kiedy przeprowadzono
tzw. drugą amnestię. Po jawnym sfałszowaniu wyborów parlamentarnych
i rozbiciu ośrodków kierowniczych
podziemia w Polsce centralnej i
wschodniej, ujawnienie wybrało ponad 90% nierozbitych jeszcze struktur głównej organizacji poakowskiej
i ponad połowa stanów słabszej konspiracji narodowej.
W efekcie wiosną 1947 r. struktury zbrojne podziemia stopniały do
poziomu poniżej 2 tys. członków
w skali całej Polski. Wobec zaniku
ośrodków kierowniczych, poszczególne oddziały funkcjonowały samodzielnie, najwyżej w porozumieniu z
lokalnymi siatkami. Te, które uniknęły rozbicia lub rozpadu, stopniowo
przeradzały się w grupy o charakterze
przetrwaniowym. Ich celem nie było
już sabotowanie posunięć narzuconej
władzy, ale dotrwanie do wyczekiwanej „Trzeciej Światowej”.
Szacuje się, że w schyłkowym
okresie przez pozostałości oddziałów
leśnych przewinęło się maksymalnie
do 500 – słownie: pięciuset – osób w
skali całego kraju. Ostatnie kilkuosobowe patrole zostały rozbite na przestrzeni lat 1952–53. Później w lesie
pozostały już jedynie grupki 2, 3-osobowe i ludzie samotnie ukrywający
się przed aparatem bezpieczeństwa.
Nieliczni dotrwali do politycznego
przełomu roku 1956 i skorzystali z
ogłoszonej wtedy amnestii. Pojedynczy nie zaufali jej – zginęli lub zostali
schwytani w kolejnych latach.
Tragedia „ostatnich leśnych”
wzbudza oczywiste emocje. Nie
sposób jednak łączyć z nią schyłku
domniemanego powstania. Zakładając nawet, że doszłoby do niego w
pierwszym okresie nowej, znaczonej
komunistycznymi prześladowaniami
rzeczywistości, mówilibyśmy bowiem
o zjawisku bez precedensu – powstaniu trwającym kilka miesięcy i dogasającym przez kolejną dekadę.

Problem przywództwa i
koordynacji działań
Wielkie polskie powstania – od
insurekcji kościuszkowskiej do tragicznego zrywu Warszawy – dysponowały ośrodkami władzy, odpowiedzialnymi za koordynowanie działań i
nadawanie im określonych celów. Zarówno militarnych, jak i politycznych.
Realia funkcjonowania podziemia powojennego od początku rysowały się
zgoła odmiennie.
W przełomowy rok 1945 wkroczyło ono w stanie daleko posuniętej
erozji. Przetoczenie się przez ziemie
polskie frontu porwało konspiracyjną
łączność. Powstające spontanicznie
oddziały niekiedy podporządkowywały się lokalnym ośrodkom dowódczym, niekiedy – wobec ich zaniku
lub samowolnych decyzji – podejmowały działalność na własną rękę.
Powołana do walki z Niemcami masowa AK znajdowała się w likwidacji,
a przygotowywana na ewentualność
wkroczenia Sowietów kadrowa organizacja NIE okazała się strukturą niezdolną do podjęcia szerszych działań.
W takich okolicznościach próbę
przejęcia inicjatywy w podziemiu pod-

jęli narodowcy. Krytykując zwłaszcza
uznawane za lewicowo-sanacyjne i
odpowiedzialne za klęskę powstania
w Warszawie kierownictwo AK, usiłowali zająć ich miejsce. Wzywali do
zjednoczenia antykomunistycznego
wysiłku pod sztandarem nowo utworzonego Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego (NZW), przekonywali, że tylko przywództwo obozu katolicko-narodowego
zagwarantuje
bezkompromisowość w walce z narzucanym systemem. Wykorzystując
niezrozumienie części terenowych
struktur AK dla prowadzonej przez jej
dowódców „akcji rozładowywania lasów”, sięgali przy tym – choć przeciwna była temu część działaczy podziemnego Stronnictwa Narodowego (SN),
politycznej reprezentacji nurtu – po
atrakcyjne zwłaszcza wśród ludzi młodych hasła kontynuacji walki zbrojnej.
Główny nurt poakowski – początkowo w ramach Delegatury Sił Zbrojnych, a od września 1945 r. w ramach
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
(WiN) – nie zamierzał oddawać pola
narodowcom. Rywalizacji sprzyjały
różnice ideowe i odmienne koncepcje
polityczne. Podziemie poakowskie,
programowo prodemokratyczne, poparło bowiem wysiłki legalnej opozycji w postaci Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Próbując odchodzić od
akcji zbrojnej – postulat ten zasadniczo udało się zrealizować na południu
i w centrum kraju; w mniejszym stopniu w województwach wschodnich –
zamierzało wspierać propagandowo
opozycję w walce o zagwarantowane
w Jałcie wolne wybory. Dążący do
samodzielnego uchwycenia władzy
narodowcy trwali z kolei na stanowisku bezkompromisowym. Atakując
ludowców i deklarując wierność legalnym władzom RP na uchodźstwie
– u schyłku wojny, po latach izolacji,
zaczęli odgrywać w londyńskim rządzie istotną rolę – zapowiadali rychły
wybuch konfliktu między ZSRR a mocarstwami zachodnimi.
W tzw. dołach „wielka polityka”
nie miała takiego znaczenia. Górę
brały prozaiczne spory o prymat w
terenie, a niekiedy animozje osobiste.
Co charakterystyczne, podziemna
rywalizacja największą temperaturę
osiągała tam, gdzie oba nurty wciąż
dysponowały strukturami zbrojnymi.
W sprawozdaniu kierownictwa WiN
z wiosny 1946 r. stwierdzano: „Stosunek [podziemia narodowego] do
b[yłej] AK i WiN-u ogólnie jest nieprzychylny, a w niektórych regionach
wręcz wrogi. Szczególnie w województwach wschodnich, np. w Rzeszowskiem, propaguje się, że AK jest
pod wpływami masonerii. Bardzo zaognione stosunki występują na terenie Białegostoku i Wschodnio-Warszawskiego, gdzie na działaczy AK
wydano szereg wyroków śmierci”.
Próbą stworzenia platformy
współpracy obu nurtów było powołanie w styczniu 1946 r. Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski
Podziemnej. Inicjatywa piłsudczyka,
ppłk. Wacława Lipińskiego, miała
stanowić odpowiednik działającej
podczas okupacji niemieckiej Rady
Jedności Narodowej. Do komitetu
weszli wprawdzie przedstawiciele
WiN i SN, ale podjęta na jego forum
ograniczona współpraca nie zażegnała zasadniczych podziałów. Choć z

czasem temperatura sporu słabła, aż
do zasadniczego kryzysu podziemia w
początkach roku 1947 żadna ze stron
nie zdecydowała się ustąpić.
Podziemna mozaika nie ograniczała się bynajmniej do dwóch głównych sił. Początkowo do przewodzenia antykomunistycznej konspiracji
aspirował także ośrodek oenerowski,
dysponujący własną wojskówką – Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Dość
szybko jednak, jeszcze w 1945 r.,
został rozbity, a część jego sił wchłonęło silniejsze i bliskie ideologicznie
NZW. Ponadto w warunkach powojennego zamieszania wyłoniły się
różne struktury lokalne, działające samodzielnie. Najsilniejszą z nich było
operujące w Łódzkiem, a częściowo
także na Śląsku Konspiracyjne Wojsko Polskie, powołane przez kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.
Przedwojenny nauczyciel, a w czasie
okupacji niemieckiej zasłużony oficer
AK, podważał winowską koncepcję
wygaszania walki zbrojnej, kierownictwo Zrzeszenia oskarżając o rodowód sanacyjny i tendencje do politykowania. Współpracę z narodowcami
odrzucał natomiast ze względu na ich
„duży stopień sfaszyzowania”, szkodliwy dla sprawy polskiej antysemityzm i dążenia antydemokratyczne.
Niezależne struktury na Mazowszu
wytworzył ponadto eklektyczny Ruch
Oporu Armii Krajowej, a w Poznańskiem do końca roku 1945 funkcjonowała Wielkopolska Samodzielna
Grupa Ochotnicza „Warta”. Dla
dopełnienia złożoności obrazu – nie
uwzględnia on mniejszych oddziałów
i grupek działających na własną rękę
– warto dodać, że na Podhalu funkcjonowało niezależne, utworzone przez
por. Józefa Kurasia „Ognia” i postulujące dalszą akcję zbrojną Zgrupowanie „Błyskawica”, a na Pomorzu i
Podlasiu operowały poakowskie, lecz
nieuznające zwierzchnictwa WiN, 5 i
6 Brygada Wileńska.
W warunkach daleko posuniętej
decentralizacji nawet główne ośrodki
antykomunistycznego podziemia w
ograniczonym stopniu kontrolowały
własne struktury. Do przełomu lat
1944/45 istotną rolę konsolidacyjną
odgrywał autorytet władz na uchodźstwie, których mandatem, a także – co
nie bez znaczenia – istotnym wsparciem materialnym dysponowały AK i
Delegatura Rządu. Dla ludzi pozostających w podziemiu po wojnie legalne
władze nadal stanowiły ważny punkt
odniesienia. Był to już jednak punkt
czysto symboliczny – klarowna przeciwwaga dla narzuconego reżimu komunistycznego. Wielu leśnych zapewne nawet nie zdawało sobie sprawy, że
władze emigracyjne konsekwentnie
nawoływały do przerwania walki zbrojnej i włączania się do odbudowy.
Konglomerat struktur składających się na podziemny ruch antykomunistyczny niewątpliwie łączyła
niezgoda na narzucony Polsce obcy
system. Jednak rozbieżności co do
celów i metod walki, różnice polityczne i kryzys zaufania do przywódców,
obawy przed infiltracją, a niekiedy po
prostu kwestie ambicjonalne podtrzymywały stan głębokiego rozproszenia.
Poszczególne organizacje funkcjonowały względem siebie równolegle, a
niekiedy nawet występowały przeciw
sobie. Przypadki współpracy, choć

zdarzały się, miały charakter doraźny.
Znamienne, że w Memoriale do Rady
Bezpieczeństwa ONZ, wystosowanym w 1946 r. przez wspomniany już
Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej i Zrzeszenie
WiN, nie tylko nie wspominano o
mającym trwać w Polsce powstaniu,
lecz – odwołując się do porozumienia organizacji niepodległościowych
– odżegnywano się od działalności
dywersyjnej. Autorzy przerzuconego
na Zachód dokumentu wskazywali, że
poza nielicznymi przypadkami osób
zmuszonych trwać w lesie ze względu na represje UB i NKWD, jest to
zjawisko w dużej mierze prowokowane, a niekiedy wręcz kreowane przez
komunistów w celu uwiarygodnienia
reżimowej narracji. Narracji dyskredytującej podziemie i zarzucającej mu
dążenie do zanarchizowania Polski.

Problem skali
i dynamiki rozwoju
Ze względu na wysoki stopień
rozproszenia i decentralizacji struktur powojennego podziemia także
oszacowanie jego skali pozostaje
problematyczne. Autorzy wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej w 2007 r. Atlasu polskiego
podziemia
niepodległościowego
1944–1956 łączną liczbę osób, które przewinęły się przez struktury
antykomunistycznego
podziemia,
obliczali na 120 do 180 tys. Od kilku lat coraz częściej padają w tym
kontekście liczby większe – mówi się
już o 200, a niekiedy nawet 300 tys.
jego uczestników. Nawet przyjmując,
że przez powojenne struktury konspiracji rzeczywiście przeszło łącznie
około 200 tys. osób, skala zjawiska
– nie wnikając w stopień zorganizowania – wciąż dalece odbiegać będzie
od ruchu podziemnego pod okupacją
niemiecką. W kontekście podjętych
rozważań to istotne – nie mówimy
przecież o powstaniu antyniemieckim
w latach 1939–1945, czy choćby, zawężając ramy do okresu intensyfikacji
walki zbrojnej, 1942–1944.
Specyfiką polskiego podziemia
była dominacja struktur konspiracyjnych – zarówno wojskowych, jak
i politycznych – nad oddziałami czy
komórkami prowadzącymi otwartą
walkę. O ile siły zbrojne Polskiego
Państwa Podziemnego w szczytowym
momencie sięgały około 350 tys.
zaprzysiężonych członków, przeciw
Niemcom, uwzględniając warszawski
korpus AK, czynnie wystąpiło około
100 tys. akowców. Po wojnie tendencja ta nie uległa zmianie, ale uwidoczniła się jeszcze wyraźniej. W akcję leśną na przestrzeni całego roku 1945
zaangażowało się od 13 do 17 tys.
osób na terenie Polski pojałtańskiej
i około 2 tys. akowców pozostałych
na ziemiach włączonych do ZSRR.
Rok później przez wszystkie oddziały
zbrojne przewinęło się już od 6 do 9
tys. – niewiele więcej niż w 1944 r. liczyła sama 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK. W prawdzie największa,
niemniej stanowiąca jedną z wielu
tego typu jednostek zmobilizowanych
w ramach akcji „Burza”. W połowie
1947 r., o czym była już mowa, walkę
zbrojną kontynuowało poniżej 2 tys.
osób, a liczba ta regularnie malała.

Proces słabnięcia podziemia,
oprócz zmęczenia konspiracją i chęci
powrotu do normalnego życia, determinowały okoliczności polityczne.
Wyraźnym sygnałem, że dotychczasowe nadzieje – oparte na poczuciu
ofiary poniesionej w wojnie z Niemcami i przekonaniu o wstawiennictwie mocarstw zachodnich – tracą
podstawy, było wspominane już międzynarodowe uznanie warszawskiego
rządu w lipcu 1945 r. Towarzyszyło
mu rozwiązanie struktur podporządkowanych władzom w Londynie: Rady
Jedności Narodowej, Delegatury Rządu i Delegatury Sił Zbrojnych. „Pęd
do lasu” wyraźnie zahamował, wielu
ludzi – wzywały do tego władze usiłującego wyjść na powierzchnię podziemnego państwa – zaczęło myśleć o
konieczności ułożenia sobie życia w
nowych warunkach.
Momentem ostatniej ogólnopolskiej aktywizacji oporu była wiosna
roku 1946. W działania poakowskiego WiN zaangażowało się wówczas
równocześnie nawet do 30 tys. osób.
W większości – członków siatek
konspiracyjnych prowadzących działania propagandowe i informacyjno-wywiadowcze przed zarządzonym
na 30 czerwca 1946 r. referendum
ludowym. Pobudzenie to okazało się
jednak krótkotrwałe. Wobec jawnego sfałszowania wyników referendum
i braku stanowczej reakcji państw
zachodnich wiara w odwrócenie sytuacji, a zarazem morale konspiracji niepodległościowej zaczęły się
wyczerpywać. „Na całym terenie
inspektoratu po głosowaniu panuje
śpiączka i spokój”; „Ludzie na ogół
wyczerpani nerwowo nie znoszą należycie ciągłych prowokacji” – donosili
zwierzchnicy struktur terenowych.
I tak niekorzystną sytuację wkrótce pogorszyły jeszcze celne uderzenia UB. Rozbite zostały dwa kolejne
Zarządy Główne WiN oraz Komitet
Porozumiewawczy Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej.
Przywódcze struktury konspiracji
narodowej uległy paraliżowi już kilka
miesięcy wcześniej. Mimo że podziemie utrzymywało się, coraz wyraźniej odczuwalny był jego kryzys.
W styczniu 1947 r. komuniści sfałszowali wybory. Oczekiwana przez
narodowców wojna nie przyszła, a
podjęta przez struktury poakowskie
walka o realizację postanowień jałtańskich zakończyła się klęską. Pół roku
później kierowanemu przez ppłk.
Łukasza Cieplińskiego „Pługa” IV
Zarządowi Głównemu WiN podlegać
miało już jedynie około 200 osób. W
województwach wschodnich w lesie
pozostały działające na własną rękę
niewielkie oddziały powinowskie, a
w Białostockiem i na północnym Mazowszu utrzymały się pozostałości
lokalnych struktur podziemia narodowego. Zasadniczo jednak ogłoszona w lutym 1947 r. amnestia położyła
kres podziemiu jako zjawisku o zasięgu ogólnopolskim.
Nawet jeśli za dobrą monetę brać
wątpliwe szacunki mówiące o ok. 200
tysiącach Polaków zaangażowanych w
powojenne podziemie, tylko dziesiąta
część walczyła w strukturach zbrojnych. Łącznie przewinęło się przez
nie bowiem nieco ponad 20 tys. osób.
Dokończenie na str. 6
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Biorąc pod uwagę złożoność sytuacji politycznej i poziom wyczerpania wieloletnią okupacją niemiecką, nie była to liczba
mała. O determinacji zbrojnego ruchu samoobrony świadczy
około 1,3 tys. ataków na posterunki milicji, przeprowadzonych do wiosny 1947 r. Trudno jednak mówić o antykomunistycznym powstaniu w sytuacji, kiedy z bronią w ręku, spontanicznie i w sposób nieskoordynowany wystąpił niecały promil
społeczeństwa. Konspiracyjną pracę niepodległościową podjął
z kolei mniej niż jego procent. Według pierwszego po wojnie
sumarycznego spisu powszechnego w 1946 r. Polskę zamieszkiwały bowiem blisko 24 mln obywateli.

***
Współczesna kreacja antykomunistycznego powstania
pomija jeszcze jeden problem. Choć wykraczający poza powyższe rozważania – istotny. Pierwsze lata rzeczywistości
pojałtańskiej redukuje do pojedynku „Wyklętych” z „czerwonymi”, swobodnie przechodząc nad złożonością dokonujących się wówczas w Polsce procesów i przyjmowanych
wobec nich postaw.
Tymczasem warto zadać sobie pytanie, jak w jej kontekście oceniać okupiony licznymi ofiarami wysiłek legalnej opozycji? Pytanie zasadne. O ile przez oddziały zbrojne łącznie
– na przestrzeni kilku lat – przewinęła się wspomniana liczba
ponad 20 tys. osób, odbite z rąk komunistów struktury ruchu
ludowego po kilku miesiącach zrzeszały przeszło 800 tys.
członków. Działających jawnie nie tylko pod znanym szyldem
Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale także w zapomnianym
dziś Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” czy – szybko
wprawdzie zdelegalizowanym – Ludowym Związku Kobiet.
Jak oceniać silny w powojennej Polsce młodzieżowy ruch
katolicki, chadeków broniących niezależności Stronnictwa
Pracy czy endeków starających się o legalizację własnej partii?
Co z tysiącami socjalistów, którzy oddolnie próbowali odzyskać kontrolowaną przez komunistów koncesjonowaną Polską Partię Socjalistyczną? To do nich w swym ostatnim apelu
zwracali się wiosną 1947 r. przywódcy dogasającego Zrzeszenia WiN. Wszystkie te środowiska, licząc się z pojałtańską dominacją ZSRR w Europie Środkowo-Wschodniej, z różnych
pozycji usiłowały przeciwstawiać się komunistycznej dyktaturze. Zarazem jednak odrzucały akcję zbrojną, liczebnością
wielokrotnie przewyższając szeregi biorących w niej udział.
Podobne pytanie można odnieść do osób, które nie widząc szans na zmianę uwarunkowań politycznych, włączyły się
w nurt życia publicznego pomimo dominującej w nim pozycji
komunistów. W warunkach powojennej traumy był to wybór
znacznie częstszy od „pójścia do lasu”, a firmowały go znane
nazwiska, którym nie sposób zarzucać orientacji prosowieckiej. Wracający z Zachodu – nie tylko do kraju, lecz także do
ludowego Wojska Polskiego! – legionista, uczestnik wojny
1920 i kampanii 1939 r. gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz; polemizujący z marksistami publicyści „Tygodnika
Powszechnego”, tacy jak Jerzy Turowicz, Stefan Kisielewski
czy Hanna Malewska; nadzorujący – z ramienia zdominowanego przez komunistów rządu – odbudowę Wybrzeża twórca
sztandarowych inwestycji Drugiej Rzeczpospolitej Eugeniusz
Kwiatkowski; kierujący wznoszeniem z ruin stołecznych zabytków Jan Zachwatowicz; podejmujący studia inżynierskie
bohater Szarych Szeregów Jan Rodowicz „Anoda”; odzyskujący dla Polski zrabowane dzieła sztuki Karol Estreicher…
Można by tak długo. Nie poszli do powstania? Zachowali się
biernie? A może opowiedzieli się przeciw zrywowi?
Prawdziwa wydaje się inna odpowiedź. W powojennej
Polsce antykomunistycznego powstania nie było. Jego śladów próżno szukać zresztą w materiałach samego podziemia
– zarówno propagandowych, jak i tych wytworzonych na użytek organizacyjny. Tak jak w przywołanej na początku tekstu
analizie emigracyjnego rządu, jedyne powracające w nich powstanie to powstanie warszawskie. Typowy dla struktur konspiracji powojennej niemal mistyczny charakter odwołań do
niego, doskonale zresztą oddaje psychologiczną wyjątkowość
momentu powstańczego. Momentu, który w realiach powojennych po prostu nie zaistniał.
Istniało za to, a do początku 1947 r. było dla obozu władzy realnym problemem, antykomunistyczne podziemie niepodległościowe. Jedną – choć nie główną – z form jego aktywności była samoobrona zbrojna. Zróżnicowany zarówno pod
względem ideowo-politycznym, jak i metod działania ruch,
stanowił szczególnie wyrazisty element szerszego zjawiska
niezgody na narzucone Polsce oraz innym państwom Europy
Środkowo-Wschodniej zniewolenie.
Bartek Wójcik

ilustracja Magdalena Karpińska

Tekst stanowi okrojoną wersję artykułu pierwotnie
opublikowanego na portalu ohistorie.eu

O dekadach krakowsko-warszawskiej

przyjaźni artystycznej

– czyli o Piwnicy pod Baranami

W tym roku mija 65 lat, odkąd słynny polski reżyser i scenarzysta Piotr Skrzynecki wraz z kilkorgiem przyjaciół założył kameralny
kabaret w piwnicach pałacu „Pod Baranami”. Trzeba przyznać, że
to ciekawy czas na tak okrągły jubileusz… Tymczasem „covidowa”
ruletka wciąż trwa. Zamykanie i otwieranie kolejnych lokali, branż
i miejsc kultury następuje bardzo niespodziewanie. Czy po tym
wszystkim pozostanie jeszcze przestrzeń dla bardziej ambitnych
miejsc rozrywki? Przeprowadziłem rozmowę z Panem Bogdanem
Mickiem, dyrektorem artystycznym Piwnicy, aby od zaplecza poznać trochę funkcjonowanie tego unikatowego miejsca.
Hubert Zarzycki: Jak poradzili sobie Państwo w pierwszych miesiącach covida? Ile Państwu zajęło wdrożenie się w nową rzeczywistość?

B. M.: To był smutny i przygnębiający czas. Zaraza sparaliżowała całkowicie „nasz świat”. Znaleźliśmy się za zamkniętymi
drzwiami, gdzie podobno nic nam nie groziło. Artyści bez publiczności nie istnieją. Musi być bezpośredni kontakt aktor – widz. Czas
zmusił nas jednak do zmian, stąd próby kontaktu z naszą publicznością on-line. W ten sposób przekazywaliśmy informacje o nas, że
jesteśmy zamknięci, ale z niecierpliwością oczekujemy pierwszego
popandemicznego widza w Piwnicy.
H.Z.: Jak tworzyła się współpraca między Żoliborzem, a Piwnicą pod
Baranami? Jakie postacie, Pana zdaniem, przyczyniły się do tej wieloletniej przyjaźni?

B.M.: Było kilka znakomitych osób, impresariów warszawskich, którzy nawiązali z nami kontakt (to był rok 2000) i organizowali nam koncerty w teatrze KOMEDIA. Było to pierwsze
spotkanie z Żoliborzem. Współpraca ze śp. Jerzym Góralczykiem
i Januszem Serafinem trwała wiele lat, a z tym ostatnim trwa do tej
pory. My kochamy Warszawę i jej publiczność, która należy do naszej ulubionej.
H.Z.: 65-lecie Piwnicy pod Baranami – w jakiej formie chcą Państwo
uczcić ten okrągły jubileusz?

B.M.: Rok 2021 jest czasem pod znakiem jubileuszu 65-lecia tej
znakomitej sceny w samym sercu Krakowa. Jesteśmy przygotowani
do obchodów i fetowania tejże uroczystości. Oprócz licznych recitali
„piwnicznych” artystów (zespół liczy 34 osoby), wystaw, spotkań ze
znanymi ludźmi, planujemy 2 duże koncerty; jeden na Rynku Głównym w Krakowie (to byłby czerwiec), a drugi, jak zwykle, w dzień urodzin Piotra Skrzyneckiego – „piwnicznego” założyciela i antreprenera Piwnicy Pod Baranami – który odbędzie się w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego. Ale czy to wszystko się odbędzie? Zaraza trwa dalej,
wchodzą coraz nowsze obostrzenia… Świat kultury powoli znika z
przestrzeni publicznej. Komu mamy zaufać?! Magia przecież osiada
w murach tylko wtedy, gdy rzecz w nich tworzona staje się dla twórców
najważniejsza w życiu. A są z nami nadal trzy pokolenia „piwniczan”!
H.Z.: Jak wspomina Pan współpracę z żoliborskimi szkołami? Czy
dzieci raczej z entuzjazmem podchodziły do spektakli tworzonych
przez aktorów Piwnicy?

B.M.: To zasługa Pani dyrektor Marioli Pietroń-Ratyńskiej
– wielkiej przyjaciółki Piwnicy pod Baranami. Bowiem ona sprawiła, że występy naszych artystów są tam możliwe. Młodzież
wspaniała, zdyscyplinowania, entuzjastycznie przyjmująca nasze
artystyczne programy. Staramy się, aby nasze artystyczne dokonania były przystępne dla młodzieży. Są to „Mały Książę”, czy
piękna śpiewogra o naszej wielkiej Noblistce Marii Skłodowskiej-Curie. Pani dyrektor Pietroń-Ratyńska jest także artystką
i widzi dużą potrzebę zmieniania świata, zwracając uwagę na to,
aby młodzież dostrzegała, jak obecnie teraźniejszość przenika
się z przeszłością.
H.Z.: Czy Piwnica jest jakkolwiek wspierana przez samorząd? Czy
jako ikona Krakowa i jednak miejsce wszechstronne, otrzymujecie
Państwo jakieś dofinansowania lub dotacje na bieżącą działalność
artystyczną?

B.M.: Kiedyś na hasło „Piwnica pod Baranami” otwierały się
wszystkie drzwi, dlatego też można było zorganizować takie wielkie imprezy, jak: „Wjazd Xsięcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa”, „Noc Paryska”, „Przysięga Tadeusza Kościuszki”, „Hołd
Pruski” i wiele innych. Dzisiaj już tego nie ma… Mamy inny czas,
ludzie też się zmienili, a ważne jest to, co policzalne. Gdyby nie
pomoc Urzędu Miasta Krakowa, byłoby bardzo niedobrze. Kabaret Piwnica pod Baranami mieści się w prywatnej posesji, stąd
czynsz niemały, a sponsorów jak na lekarstwo. Chcę podkreślić,
że jesteśmy jedynym literackim kabaretem na świecie z tak bogatą historią i zasługami, nie tylko dla Krakowa, ale dla kultury
polskiej w ogóle. Nigdzie bowiem tak pięknie nie śpiewa się poezji polskiej, a sama Piwnica w dziejach naszego kraju była i jest
czymś dużo więcej niż kabaretem.
H.Z.: Czy zgodziłby się Pan z tezą, że sztuka teatralna, czy ogólnie
rzecz biorąc sceniczna, ustępuje miejsca telewizji i platformom
streamingowym takim jak Netflix, HBO GO etc.? Jeżeli tak, to jak
przekonałby Pan aktualnie dorastające pokolenie, że teatr i kabaret
to wciąż atrakcyjna rozrywka?

B.M.: Tak nie można się do tego odnosić. To zupełnie inne
światy. Teatr zawsze będzie miał swojego widza, niezależnie od
wszelkiego rodzaju nowinek. Zawsze była i jest więź miedzy widzem a aktorem. Nie będę odnosił się do programów telewizyjnych
i pokazywanych tam kabaretów, bo nie chcę nikogo obrażać. Mamy
inne gusta i kształtujemy inny smak.
H.Z.: Jakby miał Pan wskazać jedną osobę, z którą kojarzy się Panu
Żoliborz, to kto to by był?

B.M.: Oczywiście Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, ale
także Michał Zabłocki, z którego tekstów Piwnica… bardzo chętnie
korzysta.
H.Z.: Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Życzę wszystkiego dobrego i oczywiście powrotu do normalności, która, jak widzimy, jest
za horyzontem.
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PRZYSZŁA KOLEJ NA WIOSNĘ
Wielkimi krokami zbliża się CHOSZCZÓWKA
Tereny pomiędzy przystankami Płudy i
wiosna! Wiosna szczególna, Choszczówka
to wyjątkowy obszar, przede
dlatego że znajduje się on w tzw.
podczas której już po raz drugi wszystkim
otulinie – ze wszystkich stron otaczają go
musimy wykazać się dużą odpo- lasy – Lasy Legionowskie, Lasy Choszczówki
oraz Lasy Białołęki Dworskiej. Tak duży wybór
wiedzialnością – zachowywać zachęca do tego byśmy odwiedzili Choszczówkilkukrotnie. We wszystkich lasach z łatwodystans, dbać o dezynfekcję i kę
ścią można uprawiać jogging, biegi na przełaj,
jazdę na rowerze, nordic walking oraz jazdę
nosić maski.
konną. W Choszczówce mieści się tzw. Dom
Pamiętając o tym, jak ważną rolę w dbaniu o nasz system odpornościowy odgrywają
sport i ruch na świeżym powietrzu, pragniemy zachęcić wszystkich żoliborzan do
aktywności. Wycieczka rowerowa, spacer z
kijkami, a może piesza wyprawa? W każde z
miejsc wskazanych poniżej możemy szybko,
komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie,
dojechać pociągami warszawskiej Szybkiej
Kolei Miejskiej!

Kurpiowski, położony w malowniczej okolicy,
równie chętnie odwiedzanej przez spacerowiczów. Z Żoliborza do Choszczówki dojedziemy w około 20 minut.

LEGIONOWO
Lasy Legionowskie są doskonałym miejscem na piesze spacery. Tereny leśne są tu bardzo urozmaicone. Zwłaszcza okolice Jeziora
Zegrzyńskiego, gdzie znajdują się liczne szlaki
zarówno piesze, jak i rowerowe. Na leśnych

duktach przez całą wiosnę podziwiać można
wiele okazów dzikich ptaków – to dodatkowy
atut dla miłośników zwierząt. Wielu spacerowiczów decyduje się na obranie szlaku „Polski
Walczącej”, który obejmuje kilka betonowych
fortów należących do zewnętrznej linii obrony
twierdzy Modlin. Szczególną popularnością
cieszą się ruiny słynnego niegdyś pałacu Poniatowskich, wybudowanego w 1780 r. Lasy
Chotomowskie i Rezerwat Jabłonowski obfitują w ścieżki rowerowe o różnym stopniu
trudności, więc każdy cyklista znajdzie tu coś
dla siebie. Podróż do Legionowa zajmie nam
niecałe 30 minut.

WIELISZEW
Wzdłuż całej gminy Wieliszew wytyczono
sieć tras rowerowych, dzięki czemu te atrakcyjne tereny stały się ważnym punktem w turystyce
rowerowej. Prawdziwą gratką dla miłośników
dwóch kółek jest trasa przebiegająca północną granicą gminy – wałem ciągnącym się nad
Narwią od zachodnich granic gminy (w pobli-

żu Nowego Dworu Mazowieckiego) i dalej nad
Zalewem Zegrzyńskim od zapory w Dębem do
Zegrza. Po drodze turyści mają okazję zobaczyć
jedyne w swoim rodzaju łąki uroczyska Kępa
Kikolska, odpocząć na plaży i skorzystać z plaży nad Zalewem Zegrzyńskim oraz odwiedzić
rezerwat storczyków na granicy z Zegrzem. Do
Wieliszewa dojedziemy z Dworca Gdańskiego w
ok. 30 min.

WOLA
Oczywiście nie zapominajmy, że Szybką
Koleją Miejską możemy z Dworca Gdańskiego
pojechać również w drugą stronę – na wschód,
w kierunku Woli. Tam również nie brakuje
miejsc atrakcyjnych dla spacerowiczów – liczne alejki, ścieżki do jazdy na rolkach, ścieżki
rowerowe oraz place zabaw. Warto wyróżnić
chociażby Lasek na Kole, Park Moczydło przy
Stacji Warszawa Młynów oraz Park Szymanowskiego. W tym ostatnim szczególną atrakcję stanowią multimedialne fontanny, których
sezon coraz bliżej.

8

Pomnik Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Warszawie
„Pomnik z płomienia”,
„Poeta płonącej
Warszawy”, „Dziedzic
lutni Słowackiego”,
„Wystrzelony brylant”
to tytuły przypisane
pamięci Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w
wielu utworach Barbary
Wachowicz, w których
poeta jest głównym
bohaterem.
Zmarła w czerwcu 2018 roku
pisarka stała na czele komitetu honorowego inicjatywy budowy pomnika Baczyńskiego w stolicy, podjętej
w październiku 2016 roku przez
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy,

szczególnie jego Oddział Żoliborz-Bielany. Zakładano, że w setną
rocznicę śmierci Baczyńskiego, która
przypada w 2021 roku, będzie można oddać cześć wielkiemu poecie i
patriocie również przy jego pomniku. Z inicjatywą tą zwrócono
się do władz Warszawy, bo to dla
niej Baczyński poświęcił swoje
młode życie 4 sierpnia 1944 roku
w Powstaniu Warszawskim.
Pisano zatem liczne pisma w
tej sprawie do władz Warszawy,
wydeptywano ścieżki do urzędów
i osób, które, jak się wydawało,
mogły mieć wpływ na decyzję w tej
sprawie. Wskazywano potencjalne lokalizacje pomnika, m.in. przy
Muzeum Niepodległości w Alei
Solidarności, na placu Teatralnym,
gdzie zginął z rąk hitlerowskiego
snajpera, w parku Morskie Oko na
Mokotowie lub przy placu Zbawiciela w sąsiedztwie kościoła, w którym we wrześniu 1922 roku odbył
się chrzest poety.

Wokół idei budowy pomnika poety odbyły się różne przedsięwzięcia
edukacyjne i kulturalne. Na przykład w kwietniu 2019 roku wraz z
senacką Komisją Kultury i Środków
Przekazu zorganizowano konferencję poświęconą twórczości Baczyńskiego, moderowaną przez panią se-

nator Barbarę Borys–Damięcką. Na
spotkaniu w Senacie prelegentem
był m.in. najsłynniejszy biograf poety Wiesław Budzyński oraz prof.
dr hab. Wojciech Kudyba – poeta,
krytyk, historyk literatury, który
wystąpił z niezapomnianym wykładem zatytułowanym „Miłość,
która zwyciężyła śmierć” (relacja
z konferencji cały czas dostępna
jest na stronie K.K. Baczyński
na Facebooku). Uczestnicząca w
wydarzeniu młodzież jednogłośnie
poparła ideę upamiętnienia poety
pomnikiem w Warszawie. Tak naprawdę w czasie naszych starań o
pomnik poety nie natrafiliśmy na
kogokolwiek, kto byłby przeciwny
tej idei. Zabrakło jednak decyzji, jak
wiadomo, wiążącej się z pieniędzmi, choć była także propozycja publicznej zbiórki środków na ten cel,
która, naszym zdaniem, z pewnością
zakończyłaby się sukcesem.
Bieżący rok Sejm RP ogłosił
rokiem poety. Pomnika do tej pory

nie wzniesiono, choć w odpowiedzi
na niedawną interpelację radnych
Rady Warszawy w tej sprawie odpowiedziano krótko, że władze Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy rozpatrują tę kwestię. Tylko dlaczego
tak po cichu, tak nieśmiało, tak całkiem poza inicjatywą Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy i poza komitetem honorowym, któremu obecnie
przewodniczy pani wicemarszałek
Małgorzata Kidawa-Błońska? W
tym miejscu przytoczę słowa Wiesława Budzyńskiego, z którymi w
pełni zgadzam się i których wymowa przyświecała nam od początku:
Krzysztof Kamil Baczyński to dobro
narodowe, nie będące własnością
jakiejkolwiek grupy, nawet jeśli są
to radni i nie jest obojętne gdzie taki
pomnik stanie w Warszawie i jaką
będzie mieć formę i wyraz. Nie chodzi przecież o tzw. odfajkowanie tematu, tylko upamiętnienie wielkiego
poety i patrioty, wspaniałej postaci
historycznej, twórcy, o którym mówi
się, że jego poezja sięgnęła nieba.
Czy jednak społeczność Warszawy
nie powinna móc wypowiedzieć się
w tej kwestii?
Zachęcamy do kontaktu z nami
w tej sprawie na adres mailowy – biuro@tpw-zb.pl.
Maria Wiro-Kiro

prezes TPW Oddział

Żoliborz-Bielany

Marzenia lokalnej społeczności spełnione!
PO KILKU LATACH NIEZŁOMNEJ WALKI,
FIGURA ŚW. JÓZEFA Z DZIECIĄTKIEM
PRZY UL. JASNODWORSKIEJ 9 NA
„RUDAWCE” DOCZEKAŁA SIĘ RENOWACJI.
Należy przypomnieć zainteresowanym, że owa rzeźba sakralna – usytuowana na terenie pozostającym w użytkowaniu W.S.M.
– do tej pory nie miała właściciela, nie widniała też w rejestrze
zabytków ruchomych, co było warunkiem uzyskania finansowego

wsparcia. Ta unikalna i zarazem piękna rzeźba, wpisana na stałe w
klimat osiedla „Rudawka”, to niewątpliwie najstarszy usytuowany
w tej lokalizacji historyczny zabytek. W sprawie renowacji ulegającej degradacji kapliczki „posypały” się pisma interwencyjne
od Radnych Urzędu Dzielnicy Warszawa-Żoliborz, wspierane
przez urzędującego wówczas burmistrza – p. K. Bugla. Niestety,
z powodu braku woli decydentów, ich działania nie przynosiły
oczekiwanego rezultatu – generalnie kończyło się na wymianie
korespondencji. Kontynuacja tematu i działania z mojej strony
nastąpiły w 2015 roku, na prośbę mieszkańców osiedla. Pomimo
sceptycznego nastawienia, podjęłam to trudne wyzwanie, pokładając nadzieję w opatrzności, jaka towarzyszyła mojej wieloletniej
pracy społecznej. Niestety, pomimo podjęcia przeze mnie działań na różnych szczeblach – nie przyniosły one na tym etapie wymiernych efektów. Na kilka wniosków w sprawie kapliczki, które
osobiście dostarczałam, uzyskiwałam negatywne odpowiedzi.
Powoływano się w nich na zależność od decyzji właściwych decydentów, tj. mazowieckiego konserwatora zabytków, burmistrza
oraz prezesa W.S.M. Podobnie w Radzie Osiedla, w której swego
czasu pełniłam funkcję zastępcy ds. Komisji Kulturalnej, zamiast
aprobaty spotykały mnie jedynie same przeszkody i utrudnienia
ze strony decydentów, nie wykazujących zainteresowania podjęcia jakichkolwiek działań w przedmiotowej sprawie. Gdy wyczerpałam wszystkie dostępne możliwości, a „wydeptane” do urzędów ścieżki nie wniosły do tematu niczego nowego, nagłośniłam
sprawę w lokalnej prasie, w wyniku czego Fundacja Ochrony Zabytków i Techniki nawiązała ze mną kontakt.
Po przejęciu zgromadzonej przeze mnie dokumentacji dotyczącej kapliczki Św. Józefa, fundacja poczyniła spersonalizowane działania również ze swojej strony. Ze względu na długie
przerwy urlopowe, czy też okolicznościowe ewentualnych wykonawców, czyniłam starania w poszukiwaniu zastępców. Boża
opatrzność sprawiła, że ostatecznie figura Św. Józefa doczekała
się wpisu do rejestru zabytków ruchomych, co w dłuższej perspektywie dało mi możliwość dalszego działania. Na zakończenie
relacji z przebiegu działań w sprawie kapliczki, pragnę podziękować – w imieniu własnym i społeczności żoliborskiej – zarówno
redakcji „Informatora Żoliborza”, jak również redakcji „Wilsoniaka”, za możliwość publikacji artykułów, które okazały się
bardzo pomocne w sprawie. Szczególne podziękowania kieruję

do Prezes W.S.M – p. Barbary RÓŻEWSKIEJ oraz Dyrektora
Osiedla "Rudawka" – p. Leszka KSIĄŻAKA – za szybki odzew
na przedstawiony przeze mnie wniosek i skuteczne zadziałanie, w
konsekwencji którego osiedle „Rudawka” po wielu latach starań
otrzyma wreszcie najwspanialszy prezent, czyli odrestaurowaną zabytkową kapliczkę, co wiąże się nieprzypadkowo z rokiem
Św. Józefa ustanowionym przez Papieża Franciszka.
Krystyna KOCISZEWSKA
DZIĘKUJEMY!
fot. Hubert Zarzycki

