
Powrót do jednego z najstarszych tytułów w histo-
rii Polski, powstałego w 1792 roku, to wyznacznik 
kierunku naszego myślenia – szacunku do tradycji  
i dziedzictwa. Dlatego też w dobie cyfryzacji pro-
ponujemy renesans papieru, ale w ekologicznej od-
słonie – z odzysku. W tę klasyczną formę wlewamy 
jednak nową treść, tworzoną przez autorów, którym 
zależy na pisaniu w sposób rzetelny i opiniotwórczy.

Żeby znaleźć wydanie papierowe, trzeba się nie-
co natrudzić. Nie chcemy bowiem, aby gazeta ta była 
rozdawana wszędzie i tym samym zaśmiecała prze-
strzeń – chcemy, by trafiała do specjalnie wyselekcjo-
nowanych miejsc, w których słowa chłonie się z przy-
jemnością: kawiarni, czytelni, osiedlowych klubów  
i miejsc aktywności lokalnej.

Do redakcji zaprosiliśmy osoby młode, które 
obserwując codzienne życie Warszawy, wyłapują 
ważne z ich punktu widzenia wątki. Nie oznacza to 
jednak patrzenia wyłącznie na to, co nowe. Oprócz 
przedstawiania współczesnych miejskich trendów 

chcemy także informować o tradycjach Warszawy  
i poszukiwać połączeń pomiędzy historią a nowocze-
snością, przybliżać bieżące problemy dużego miasta, 
przyglądać się przejawom wspólnotowości, poruszać 
kwestie ekologii, kultury, a także edukacji seksual-
nej i stylu życia. Chcemy wsłuchać się w głos miesz-
kańców Warszawy i okolic, aby opisywać ważne dla 
nich sprawy – również te z kraju i zagranicy.

„Korresponenta” planujemy wydawać raz na 
miesiąc w dwóch postaciach – papierowej i elektro-
nicznej, do których dostęp będzie darmowy. Dzię-

ki tym dwóch formom każda osoba zainteresowana 
naszym tytułem będzie mogła wybrać, która wersja 
bardziej jej odpowiada. My zachęcamy do papieru 
– po pierwsze nie podlega on żadnych algorytmom, 
co pozwala Czytelnikom zachować pełną anonimo-
wość, a po drugie można go „podać dalej”. W ko-
lejnych wydaniach chcemy także dzielić się z Wami 
różnymi pomysłami na wykorzystanie papieru po 
zakończeniu lektury.

Pomysł na wydanie tego typu gazety kiełkował 
w naszych głowach już od dawna, jednak jego re-
alizację przerwała pandemia. I choć nadal się z nią 
mierzymy, uznaliśmy, że lepszego momentu nie bę-
dzie. Dlatego też właśnie teraz, w listopadzie 2022 
roku, oddajemy w ręce Czytelników pierwszy numer 
„Korrespondenta”.
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RedaktoR naczelna 

WIKTOR JASIONOWSKI 
WydaWca

Wewnątrz
numeru:

nr 1 listopad 2021 korrespondent.pl

Kultura koreańska  
podbija stolicę   s. 4

Bo we mnie jest seks!
s. 9

Podaj 
dalej



2

Szanowne 
Czytelniczki, 
Szanowni 
Czytelnicy 
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer „Korrespondenta Warszawskie-
go” – miesięcznika tworzonego przez młodych autorów, poświęconego 
różnym sprawom warszawskim i okołowarszawskim. W listopadzie na 
łamach naszej gazety możecie przeczytać m.in. o nie najlepszej kondycji 
stołecznego futbolu, dopiero co zakończonym Konkursie Chopinowskim 
oraz nadal rosnącej w Warszawie (i nie tylko) popularności koreańskiej 
popkultury. Ponadto dowiecie się, w jaki sposób pod koniec lat 40. roz-
prawiono się z kierownictwem WRN, a także o działalności Młodzieżowe-
go Strajku Klimatycznego oraz fundacji Serce Miasta, z którymi będziemy 
współpracować przy kolejnych numerach.
W listopadowym „Korrespondencie” znajdują się też jednak teksty o te-
matyce szerszej niż warszawska. Przykładem może być chociażby refleksja 
nad społeczną rolą języka czy podsumowanie tegorocznych nagród Nobla. 
Autorzy poruszają również tematy dotyczące problemów, z którymi sami 
się mierzą, dzieląc się z Czytelnikami swoimi doświadczeniami. W tym nu-
merze piszą o polskim obrazie męskości i związanymi z nią stereotypami, 
znaczeniu szczerości w relacjach międzyludzkich oraz poczuciu społeczne-
go niedopasowania. Wszystkie 
teksty opatrzone są ilustracjami 
Aleksandry Ołdak, która prze-
kłada nasze słowa na poruszające 
obrazy.
Mam zatem nadzieję, że nasza 
gazeta dostarczy Wam nie tylko 
przyjemności z lektury, ale także 
wrażeń estetycznych. W imieniu 
własnym i całej redakcji dziękuję, 
że jesteście z nami, i mam nadzie-
ję, że będziecie do nas co miesiąc 
powracać. Do zobaczenia! 

Bogna KietlińsKa
RedaktoR naczelna
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Chciałbym się Państwu przedstawić tek-
stem, który będzie pewnego rodzaju 
mapą, legendą warszawskiej seniorskiej 
piłki nożnej. Tak duża aglomeracja, z wiel-
kim potencjałem osobowym, infrastruk-
turalnym i finansowym, ma obecnie jedną 
drużynę na szczeblu centralnym. I jest to 
sytuacja, która powinna jak najszybciej 
ulec poprawie.

W Warszawie w ostatnim sezonie zgłoszono do rozgrywek 
PZPN 47 drużyn. Dużo? Mało? Dla porównania w brytyjskim 
Londynie takich drużyn jest około 100, a w samej Premier 
League gra sześć z nich. Niesamowita dysproporcja i smutna 
perspektywa…

Po tym wstępie czas przejść do samych klubów i szczebli 
rozgrywek. W ekstraklasie Warszawa ma jeden zespół – jest nim 
Legia, wielokrotny mistrz, któremu jednak ostatnie mecze nie idą 
najlepiej – przegrał pięć spotkań z rzędu. W pierwszej i drugiej 
lidze stolica nie ma żadnych przedstawicieli i jest to o tyle smutne, 
że na tę chwilę nie ma żadnej perspektywy, by warszawiacy mogli 
cieszyć się z derbów na poziomie centralnym. 

W trzeciej lidze Warszawa ma kilku przedstawicieli – przede 
wszystkim Polonię, klub z wielkimi tradycjami, który jest jednak 
na dużym zakręcie. Od kilku lat zespół z Konwiktorskiej jest 
w kryzysie. Od pojawienia się inwestora są szanse na lepsze czasy, 
jednak wszystko zweryfikuje boisko, na którym Czarne Koszu-
le radzą sobie na razie poniżej oczekiwań. W tej samej lidze co 
Polonia stołeczne miasto reprezentują również drużyny Ursusa 
oraz Legii II. Traktorki w poprzednim sezonie walczyły o utrzy-
manie, a ten zapowiada się równie trudno, więc trzymamy kciuki, 

by zostały w trzeciej lidze. Rezerwy jedynego warszawskiego eks-
traklasowicza od dwóch sezonów chcą walczyć o awans, jednak 
w tej rundzie Legia II nie weszła idealnie w sezon i plasuje się na 
trzeciej pozycji.

Czwarty poziom to już czysto amatorskie rozgrywki. War-
szawa ma tutaj czterech przedstawicieli, są to: Escola, Hutnik, 
Drukarz, Unia. Dwie z tych drużyn mają długie tradycje, ale bra-
kuje im zaplecza finansowego. Przed obecnym sezonem Hutnik 
zagościł na nowym obiekcie. Duma Bielan powinna więc niedłu-

go powalczyć o awans. Drukarz i Unia również nie radzą sobie 
najlepiej. 

Kolejny poziom, na którym w szranki stają stołeczne kluby, to 
liga okręgowa. W niej Warszawę reprezentują: KS Wesoła, KTS 
Weszło, Polonia II, MKS Polonia, Okęcie oraz Grom. Wszystkie 
z wymienionych drużyn mają spory potencjał. Szczególnie cieka-
wie zapowiada się projekt KTS Weszło, który od jakiegoś czasu 
łączy dobre wyniki sportowe z olbrzymią popularnością. W ostat-
nim czasie klub wyemitował akcje, których wartość wyniosła  
4,5 miliona złotych. To wielkie wydarzenie dla warszawskiego 
sportu, a KTS będzie walczył o awans do ligi wyżej.

Czas na najniższe szczeble rywalizacji. Zaczniemy od A klasy, 
w której mierzą się: Coco Jambo, Talent, Białe Orły, Drukarz II, 
Kamionek, AP EsKadra, Ursus, Przyszłość Włochy, City Wila-
nów, Champion, Progres, SEMP Ursynów i Sarmata. Większość 
z nich to drużyny powstałe na bazie akademii piłkarskich, co 
może cieszyć. 

Ostatni poziom ligowy to B klasa. Tutaj najczęściej zawod-
nicy bawią się piłką i spotykają od niedzieli do niedzieli. Ci za-
jawkowicze kochają piłkę nożną i mimo wielu obowiązków chcą 
w weekend oderwać się na chwilę od przytłaczającej rzeczywisto-
ści. Na tym poziomie występuje najwięcej stołecznych drużyn. Są 
to: Płudy, Legion, KS II Wesoła, Amigos, City II Wilanów, Ma-
rymont, Targówek 1953, Victoria, Inter, AP Brychczy, UWKS 
Legia, AON Rembertów, Curervos, KKS Żoliborz, Farmacja 
Tarchomin, Skra, Świt, Jedność, Delta, Piorun oraz SF Wilanów. 
Niektóre z nich – Legion, Skra, Marymont czy Świt – to drużyny, 
które powstały lata temu i mają za sobą wiele sukcesów nawet na 
arenie ogólnopolskiej.

Jak więc wygląda warszawski futbol? Nieciekawie… Licz-
ba drużyn to jedno, ale ich poziom to drugie. Jeśli egalitarność 
futbolu w Warszawie rośnie, to jego poziom powinien być zde-
cydowanie wyższy. Jeden klub na szczeblu centralnym może być 
wstydem dla naszego miasta. Skąd taka sytuacja? Odpowiedź jest 
złożona, więc nakreślę jej przyczyny w kolejnych numerach „Kor-
respondenta”. Piłka nożna łączy bowiem ludzi jak żaden inny 
sport i pozwala budować i spajać lokalną społeczność.

Filip pyśniaK

Przegląd warszawskiej 
sceny futbolowej
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Niesamowity sukces se-
rialu „Squid Game” to 
kolejny element global-
nej ekspansji koreań-
skiej kultury. Czy w War-
szawie czuć już efekty 
fali z dalekiej Azji?

Najpierw był boom na k-pop, który do 
europejskiego mainstreamu wszedł 
mniej więcej trzy, cztery lata temu, 
szczyt popularności osiągając chyba 
w zeszłym roku, gdy na listach przebo-
jów zadomowił się zespół BTS. Tym-
czasem zapanowała moda na „Parasi-
te”. Wypuszczona w połowie 2019 
roku błyskotliwa tragikomedia tuż 
przed wybuchem epidemii COVID-19 
zdominowała Oscary, zgarniając statu-
etki w czterech kategoriach, m.in. za 
najlepszy film. W Polsce, podobnie jak 
na całym świecie, przez długie miesią-
ce nie schodziła z kinowych ekranów.

Dziś mamy szał, który zdecydo-
wanie przebił fenomen wymienionych 
powyżej produktów. Serial „Squid 
Game” został już oficjalnie najwięk-
szym hitem w historii Netflixa – w cią-
gu miesiąca od premiery obejrzano go 
z ponad 100 milionów kont. Brutalna 
rozrywka z Korei Południowej sztur-
mem wdarła się w naszą codzienność. 
Scenki z serialowych gier to jeden 
z najpopularniejszych obecnie mo-
tywów memów, a charakterystyczne 

stroje strażników areny gry w kalmara 
będą pewnie przebojem tegorocznych 
imprez halloweenowych. Takiego 
wpływu na popkulturę nie miał żaden 
serial od czasu pierwszych sezonów 
hiszpańskiego „Domu z papieru” 
i słynnych masek Dalego, symbolu ru-
chu oporu.

Tu już nie ma mowy o przypadku. 
Kultura koreańska jest w tej chwili 
jedną z tych, które odciskają najwy-
raźniejsze piętno na globalnej rzeczy-
wistości. Z tej okazji postanowiliśmy 
przyjrzeć się akcentom z tego kraju 
pojawiającym się w Warszawie.

Moda na KoreańsKie grille
Dyskusję o kulturze danego kra-

ju często zaczyna się od kuchni. I nie 
mam na myśli żadnych kulisów, tylko 
po prostu gastronomię. Ta koreań-
ska na polskim gruncie z pewnością 
ustępuje pod względem popularności 
kuzynkom z Japonii czy Chin, jednak 
w samej Warszawie działa obecnie 
kilkanaście lokali serwujących takie 
specjały. 

Najpopularniejszym z nich jest 
chyba Koreanka, znajdująca się tuż 
obok Hali Koszyki, a także w nowo 
otwartej strefie restauracyjnej w Bro-
warach Warszawskich. Możecie koja-
rzyć ją z instagramowych stories czy in-
nych socialowych przebitek, bo mowa 
o miejscu bardzo fotogenicznym. A to 
za sprawą tradycyjnych koreańskich 
grilli, na których mięso podgrzewa 
się na oczach klienta. Rozgrzane ka-
mienie do przyrządzania steków to już 

stary patent, ale taka odmiana kuchni 
interaktywnej jest w Polsce nowością.

Inny koreański punkt na kulinar-
nej mapie Warszawy to Onggi – ele-
gancki lokal pod prestiżowym adresem 
Moliera 2. Popularnością Koreance 
ustępuje, przebija ją za to w kategorii 
cenowej. Co do jakości – nie byłem, 
więc się nie wypowiem. Jeśli wierzyć 
recenzjom dostępnym w sieci, to 
w Onggi zjecie najlepszy w Warszawie 
bibimbap, czyli miszmasz na talerzu 
skąpany w sosie z pasty gochujang. 
Nie macie pojęcia, co to takiego? Przy-
znaję bez bicia – ja również.

Przy Puławskiej, naprzeciwko par-
ku Morskie Oko, działa KoreaTown, 
z ofertą degustacyjną zarówno dla mię-
sożerców, jak i wegan. Knajpa z Moko-
towa to młodsza siostra Miss Kimchi, 
niewielkiego lokalu na Żelaznej. Do 
koreańskiej reprezentacji w stolicy 
należą też m.in. Arirang, Sora, Yache 
Korea czy MEI. 

k-popoWe bubble tea
Zostawmy – ale jeszcze nie osta-

tecznie – gastronomię. Popularność 
k-popu czy koreańskiej kinematografii 
przyciąga młodych do nauki tamtejsze-
go języka. Na razie jedyną szkołą ko-
reańskiego w Warszawie jest Koreanis 
(na Dolnym Mokotowie), ale na obszar 
ten otwiera się coraz więcej szkół języ-
kowych, głównie tych specjalizujących 
się w innych językach azjatyckich. 
Lektoraty z koreańskiego od kilku lat 
znajdują się w ofercie warszawskich 

uniwersytetów – obecnie już nie tylko 
UW, ale i SWPS.

Języka tego uczą również na kur-
sach w działającym przy ambasadzie 
Centrum Kultury Koreańskiej. 

Instytucja ta co roku organizuje 
Warszawski Festiwal Filmów Koreań-
skich, w ramach którego w niewygóro-
wanej cenie można obejrzeć lokalne 
produkcje niewyświetlane wcześniej 
w Europie. Swoją drogą siódma edycja 
festiwalu odbędzie się lada moment, 
w dniach 5-10 listopada. Filmy będą 
wyświetlane w Kinotece, ale będzie je 
też można obejrzeć online. 

Swego czasu miłośników koreań-
skich klimatów – a już kilka lat temu 
było ich zaskakująco sporo – przy-
ciągał również wolski klub Voodoo. 
Znany z rockowych czy nawet me-
talowych brzmień lokal wyczuł da-
lekowschodnią zajawkę i regularnie 
organizował imprezy z motywem 
k-pop, a nawet koncerty przedsta-
wicieli tego gatunku. Na co dzień 
duszne od wysokiego stężenia testo-
steronu pomieszczenie wypełniało 
się wtedy nastolatkami o włosach we 
wszystkich kolorach tęczy.

Teraz obiecany kilka akapitów 
wyżej powrót do gastronomii, a wła-
ściwie jej skrzyżowania… z k-popem. 
Tian Fun, sieciówka sprzedająca bar-
dzo modną w swoim czasie bubble tea, 
wprowadziła do swojej oferty napoje 
inspirowane muzyką popularną z Ko-
rei. Na czym ta inspiracja polega – nie 
wiem. Na stronie internetowej sieci 
czytam za to, że w Tian Fun organizo-

wano też imprezy z koreańskimi mo-
tywami, a nawet wydarzenia z okazji 
urodzin k-popowych gwiazd. 

KoreańsKie aKcenty  
w BrytyjsKiM słowniKu

Choć miejscówek inspirowanych 
Koreą na mapie Warszawy przybywa, 
nie da się jeszcze mówić o prawdziwej 
inwazji. Trudno zresztą powiedzieć, 
czy ta w ogóle nastąpi. Choć wyda-
je się, że moda na Koreę prędko nie 
minie, niekoniecznie musi mieć to 
przełożenie na wysyp takich miejsc 
w Warszawie. Rynek gastronomiczny 
jest już szczelnie wypełniony przez 
sąsiednie kuchnie, k-popowe kluby 
to mimo wszystko dość abstrakcyjna 
wizja, a sukces kinematografii z dale-
kiej Azji niełatwo przekuć w pomysł na 
biznes w warszawskich realiach.

Jak na razie wzrost globalnego 
zainteresowania kulturą koreańską 
trwa w najlepsze, a Polska i Warszawa 
mają swój udział w całym zamieszaniu. 
Koreańczycy wymyślili nawet dla tego 
procesu specjalne określenie – tytuło-
we „hallyu”. 

Jesienią wraz z kilkunastoma in-
nymi koreańskimi słowami zostało 
ono włączone do najnowszej edycji 
słownika „Oxford English Dictio-
nary”. „Odzwierciedla to rosnącą 
popularność, którą cieszą się moda, 
kuchnia i rozrywka z Korei Połu-
dniowej” – podsumował brytyjski 
„The Guardian”.

Karol górsKi

Hallyu po warszawsku
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Współcześnie coraz 
więcej konsumujemy 
na wynos. Coraz więcej 
jest nam dostarczane do 
szkoły, biura, mieszka-
nia, a czasem wręcz bez-
pośrednio do pokoju. 
Warto jednak pamiętać, 
że zazwyczaj to „na miej-
scu” smakuje najlepiej. 
Jak się okazuje, doty-
czy to także konsumpcji 
kultury i muzyki Fryde-
ryka Chopina.
Idąc ze stacji metra Świętokrzyska 
w kierunku ulicy Sienkiewicza, mi-
jam witrynę piekarni, zapraszającą 
do środka wielkim zdjęciem kanap-
ki z podpisem „Wykonywane na 
miejscu”. Śpieszę się do Filharmo-
nii Narodowej, co uruchamia ciąg 
skojarzeń. I tak: piekarnia kojarzy 
się z wypiekami, a te z ciastami, ulu-
bionymi ciastami świątecznymi, na-
tomiast program czekających mnie 
przeżyć muzycznych niezmiennie 
podpowiada słowo klucz, łączące 
oba te światy. Chwilę później sto-
ję już przed wejściem do gmachu 
u skrzyżowania ulic Jasnej i Sien-
kiewicza. Spoglądając na podobizny 
uczestników XVIII Międzynaro-
dowego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina, wyobrażam 

sobie, że równie dobrze mógłby się 
tutaj znaleźć napis: „Mazurki wyko-
nywane na miejscu”.

Mazurki podczas tegorocznego 
Konkursu Chopinowskiego, opóź-
nionego ze względu na pandemię 
o rok, były rzeczywiście odświętne. 
Konkurs wypadł akurat tuż przed 
120. rocznicą powstania Filharmo-
nii Narodowej w Warszawie. Uro-
czysta inauguracja Filharmonii (wte-
dy jeszcze) Warszawskiej, nastąpiła 
w 5 listopada 1901 roku. Solistami 
pierwszego koncertu, dyrygowane-
go przez Emila Młynarskiego, byli 
Ignacy Jan Paderewski i Wiktor 
Grąbczewski.

Gmach Filharmonii swoim sty-
lem nawiązywał między innymi do 
Opery Paryskiej. Niestety już we 
wrześniu 1939 roku został spalony, 
a prawie pełne zniszczenie dokonało 
się pięć lat później wraz z powsta-
niem warszawskim. Pierwsza po-
wojenna rywalizacja chopinowska 
odbyła się w roku 1949, a sceny mu-
zykom użyczył Teatr Roma (przy uli-
cy Nowogrodzkiej 49). Obecny bu-
dynek Filharmonii, zaprojektowany 
i wykonany w duchu realizmu socja-
listycznego, został otwarty w 1955 
roku, a jego inaugurację uświetniła 
V edycja Konkursu Chopinowskie-
go, także opóźniona o rok specjal-
nie na tę okazję. Filharmonia War-
szawska została przemianowana na 
Filharmonię Narodową i od 66 lat, 
zwykle co pięć lat, jest areną zmagań 
wybitnych młodych pianistów z ca-
łego świata. Tegoroczne odbyły się 
w dniach 2–23 października. 

Tym razem konkurs był wyjąt-
kowy z wielu powodów. Po pierwsze 

odbył się sześć lat po poprzednim 
i może właśnie dlatego zaskoczył 
bardzo wysokim poziomem (czyżby 
to efekt dodatkowego roku trenin-
gu w antywirusowej izolacji?). Po 
wtóre w każdym z czterech etapów, 
wliczając w to finał, liczba wystę-
pów przekraczała tę przewidzianą 
w regulaminie, a członkowie mię-
dzynarodowego jury, złożonego ze 
światowej klasy pianistów i muzyko-
logów, oraz komentatorzy zgodnie 
podkreślali, że selekcja uczestników 
w kolejnych etapach konkursu była 
niezwykle trudna.

Tegoroczną edycję konkursu 
śledziło kilkadziesiąt milionów osób 
na całym świecie, a to wszystko za 
sprawą transmisji na żywo w radiu, 
telewizji oraz mediach interneto-
wych. Każda z sesji konkursowych 
gromadziła co najmniej kilkadzie-
siąt tysięcy internautów, emocjo-
nujących się grą pianistów oraz 
wyrażających swoje spostrzeżenia 
w komentarzach pojawiających się 
z częstotliwością setek, a nawet ty-
sięcy na minutę. Transmisja była 
realizowana za pomocą kilku kamer 
wideo, przekazujących obraz skła-
dający się z ponad ośmiu milionów 
punktów, a dźwięki w finale rejestro-
wało około dwudziestu mikrofonów, 
rozmieszczonych wokół fortepianu, 
nad orkiestrą i przy widowni. Ca-
łość przedsięwzięcia była obsłu-
giwana z ciężarówek mobilnego 
studia, stojących na parkingu obok 
Filharmonii.

Wobec takiego rozmachu re-
alizacji transmisji, która pozwalała 
przyglądać się pianistom z mno-
gości kątów i analizować każdy ich 

ruch, powstaje pytanie nawiązujące 
do sloganu otwierającego te roz-
ważania: czy bezpośrednie uczest-
niczenie w sesjach konkursowych 
i słuchanie ich na miejscu ma sens? 
Czy warto prawie codziennie spę-
dzać kilka godzin w gmachu przy  
Jasnej 5? Przecież oglądając trans-
misję, na pewno będziemy widzieli 
wszystko lepiej, bo naraz z kilku róż-
nych punktów, a dodatkowo z odle-
głości bliższej niż fotele pierwszych 
rzędów. O porównaniu kosztów 
lepiej nie wspominajmy (cena kar-
netów w pierwszych rzędach bliska 
była średniej krajowej pensji).

Ostateczna odpowiedź na to py-
tanie okazała się dla mnie pewnym 
zaskoczeniem, ale po spędzeniu 
ponad 120 godzin w sali koncer-
towej mogę z czystym sumieniem 
odpowiedzieć, że warto tam być. Po 
pierwsze znajdując się w tym samym 
miejscu co fortepian, słyszymy go 
bezpośrednio, bez nagłośnienia, ze 
wszystkimi niuansami możliwymi do 
uchwycenia przez ludzkie ucho. To 
właśnie takie drobne różnice powsta-
łe z odczytania nut utworów Chopina 
czynią ten konkurs wyjątkowym. Ten 
sam utwór z każdym wykonaniem 
brzmi inaczej – a to przecież przede 
wszystkim słychać, a nie widać. Co 
więcej, uczestnicy mogli grać na jed-
nym z pięciu różnych fortepianów, 
z których każdy ma swoje indywidu-
alne brzmienie. Zwycięzca tegorocz-
nego konkursu Bruce Liu zachwycał 
bogactwem dźwięków wydobywa-
nych z fortepianu Fazioli. 

W ramach szerokiej akcji pro-
mującej transmisje w internecie nie 
zapewniano wysokiej jakości dźwię-

ku, chwalono natomiast rozdziel-
czość obrazu. I nie łudźmy się – gło-
śniki naszych urządzeń, nawet przy 
wykorzystaniu najnowszych techno-
logii, nie odzwierciedlą dźwięków, 
które usłyszymy na sali. Różnicę 
w odbiorze widać było najlepiej przy 
przejściach od fragmentów cichych 
i spokojnych do tych żywiołowych 
i głośnych. Dźwięki przekazywane 
w transmisji były optymalizowane, 
co często pozbawiało wykonanie 
wielu subtelności interpretacyjnych.

Podczas koncertów, gdy sala nie 
jest pełna, można zajmować dowol-
ne puste miejsca. Dzięki temu dane 
mi było się przekonać, że fortepian 
słychać w ostatnim rzędzie inaczej 
niż w środkowym. Jeszcze inaczej 
słychać go w pierwszym rzędzie. 
Inaczej jest na parterze, inaczej na 
balkonie. Inaczej po prawej stronie 
widowni, inaczej po lewej.

Otoczeni dźwiękiem i wpatrzeni 
w sylwetkę pianisty (bez narzuca-
nych przez reżysera transmisji zmian 
punktu widzenia) możemy się w mu-
zyce Chopina zatopić niemal całko-
wicie. Dla takich warunków Chopin 
ją pisał i tak brzmi ona najlepiej. 
W przerwach natomiast możemy po-
rozmawiać ze słuchaczami z całego 
świata, którzy uznali, że warto przy-
jechać do Warszawy.

Miejmy nadzieję, że na kolej-
ny konkurs będziemy czekali nie 
więcej niż pięć lat. Warto zapisać 
w kalendarzu datę otwarcia sprze-
daży biletów, aby potem móc cieszyć 
się smakiem mazurków (i nie tylko) 
wykonywanych na miejscu.

Michał chilińsKi
joanna gołęBiewsKa

Mazurki wykonywane na miejscu
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Październik to okres niezwykle 
ważny dla nauki akademickiej 
– oprócz wydziałowych inau-
guracji, powrotu studentów 
na uczelnie oraz pierwszych za-
jęć każdego roku poznajemy w 
tym okresie laureatów Nagrody 
Nobla.
Od trzech lat ciężar tych doniesień rozkłada się 
pomiędzy Sztokholm a Warszawę. Centrum 
Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszaw-
skiego organizuje bowiem Tydzień Noblowski 
– wydarzenie, podczas którego wybitne osią-
gnięcia noblistów są objaśniane przez kadrę 
akademicką z UW. Przedstawię tu więc dokona-
nia kilku laureatów tegorocznej nagrody.

FIzJoloGIa lub Medycyna
Ile WIedzy daJe naM papRyczka chIlI?

Za odkrycie receptorów temperatury i do-
tyku nagrodzeni zostali David Julius i Ardem 
Patapoutian. David Julius wykorzystał kapsa-
icynę, ostry związek z papryczek chili, który 
wywołuje uczucie pieczenia, aby zidentyfiko-
wać czujnik reagujący na ciepło w zakończe-
niach nerwowych skóry. Ardem Patapoutian 
analizował komórki wrażliwe na nacisk, aby 
odkryć nową klasę czujników, które reagują 
na bodźce mechaniczne w skórze i narządach 
wewnętrznych. Te przełomowe odkrycia za-
początkowały intensywne działania badawcze, 
które doprowadziły do szybkiego wzrostu 
świadomości na temat tego, w jaki sposób nasz 
układ nerwowy wyczuwa ciepło, zimno i bodź-
ce mechaniczne.

– Poznanie tych receptorów, mechanizmu 
działania doznania temperatury i dotyku, będzie 
bardzo ważnym narzędziem w walce z czymś, co 

staje się coraz większym wyzwaniem dla współ-
czesnej medycyny – chorobami, które wiążą się 
z zaburzeniami czucia – stwierdza prof. Anna 
Kostera-Pruszczyk z Katedry i Kliniki Neurolo-
gii CSK UCK WUM.

FIzyka
naGRoda W dobRyM klIMacIe

Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann i Gior-
gio Parisi zostali uhonorowani za przełomowy 
wkład naukowy w zrozumienie złożonych sys-
temów fizycznych, a konkretnie modelowanie 
klimatu Ziemi, ilościowe określanie zmienno-
ści i wiarygodne przewidywanie globalnego 
ocieplenia. Naukowcy położyli podwaliny pod 
zdobywanie wiedzy na temat klimatu i tego, jak 
ludzkość na niego wpływa.

– Klimat jest układem chaotycznym, ro-
zumianym jako zjawisko, w którym minimalna 
różnica z sytuacji początkowej doprowadza do 
zupełnie innej sytuacji końcowej. Jak ołówek 
stojący na szpicu. Gdy przesuniemy go mini-
malnie w jedną lub drugą stronę, sytuacja jest 
zupełnie inna. Układy chaotyczne i znajdowanie 
dla nich minimów są niezwykle ważne, ponieważ 
nabierają coraz większej wagi, także w kontek-
ście klimatu. Chociaż układy te są bardzo trudne 
do opisania, to właśnie ze względu na ich zasto-
sowanie w obszarze klimatu – przewidywania 
stanu oceanów, temperatury, rozkładu dwu-
tlenku węgla – mają ogromną wagę praktyczną 
– mówi prof. Krzysztof A. Meissner z Instytutu 
Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UW.

cheMIa
wielKie wyróżnienie za Małe cząsteczKi

Liczne branże są zależne od zdolności do 
konstruowania cząsteczek, które mogą two-
rzyć elastyczne i trwałe materiały, magazyno-
wać energię w bateriach lub hamować postęp 
chorób. Ta praca wymaga katalizatorów, czyli 
substancji, które kontrolują i przyspieszają re-
akcje chemiczne, nie stając się częścią produktu 
końcowego. Naukowcy od dawna uważali, że 
zasadniczo dostępne są tylko dwa rodzaje kata-

lizatorów: metale i enzymy. Benjamin List i Da-
vid MacMillan zostali docenieni przez Komitet 
Noblowski, ponieważ w 2000 roku niezależnie 
od siebie opracowali trzeci rodzaj katalizy – asy-
metryczną organokatalizę, która opiera się na 
małych cząsteczkach organicznych.

– Nagroda Nobla przyznana jest za odkrycie 
katalizatorów, czyli małych cząsteczek, które po-
wodują, że zachodzą reakcje organiczne. Dzięki 
temu możemy uzyskiwać produkty potrzebne na 
przykład w farmacji czy przy produkcji kosme-
tyków – tłumaczy dr hab. Wiktor Lewandowski 
z Zakładu Chemii Organicznej i Technologii 
Chemicznej Wydziału Chemii UW.

lIteRatuRa
lauReat z zanzIbaRu

Za bezkompromisową analizę skutków ko-
lonializmu i losu uchodźcy w przepaści między 
kulturami Nagrodę Nobla w dziedzinie literatu-
ry otrzymał Abdulrazak Gurnah. Gurnah dora-
stał na jednej z wysp Zanzibaru, zanim w latach 
60. uciekł przed prześladowaniami i przybył 
do Anglii jako student. Opublikował dziesięć 
powieści oraz wiele opowiadań. Jest pierw-
szym czarnoskórym pisarzem, któremu przy-
znano nagrodę, od czasu Toniego Morrisona  
w 1993 roku.

– Jest to symptomatyczna wygrana w kon-
tekście transferu międzykulturowego. Mamy 
tu także do czynienia z kwestiami tożsamościo-
wymi. Laureat Nagrody Nobla jest depozytariu-
szem historii swojej ziemi. Jest współdziedzicem 
pewnego kontekstu, europejskiego kontekstu 
kulturowego, ale też tego kontekstu, z którego 
wychodzi – podkreśla dr Eliza Kącka z Instytutu 
Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW.

pokoJoWa naGRoda nobla
rosja i Filipiny

Za działania na rzecz obrony wolności sło-
wa uhonorowani zostali Maria Ressa i Dmitrij 
Muratov. Dziennikarze ci podkreślają w swo-
jej działalności, że demokracja i wolność prasy 
stoją w obliczu coraz bardziej niesprzyjających 

warunków. Maria Ressa ujawnia w swoich pu-
blikacjach nadużycia władzy, stosowanie prze-
mocy i rosnący autorytaryzm w swoim rodzin-
nym kraju – Filipinach. Dmitrij Andriejewicz 
Muratow od dziesięcioleci broni zaś wolności 
słowa w Rosji, działając w coraz trudniejszych 
warunkach.

– Są to przedstawiciele dziennikarstwa 
z dwóch krańców świata – Filipin i Rosji. Każ-
de z nich wskazuje na wartości, które są ważne 
dla Komitetu. Z jednej strony jest Rosja, czyli 
kraj europejski, z drugiej Filipiny – kraj global-
nego Południa. To pokazuje, że problem wol-
ności słowa i ekspresji wypowiedzi jest ważny 
we wszystkich zakątkach świata – wskazuje dr 
Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Katedry 
Metodologii Badań nad Polityką Wydziału Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

ekonoMIa
o sKutKu i przyczynie

Tegoroczni laureaci nagrody w dziedzinie 
ekonomii David Card, Joshua Angrist i Gui-
do Imbens dostarczyli nowych spostrzeżeń na 
temat rynku pracy. Pokazali, jakie wnioski na 
temat przyczyny i skutku można wyciągnąć 
z naturalnych eksperymentów. Kluczem jest 
wykorzystanie sytuacji, w których przypadko-
we zdarzenia lub zmiany polityki powodują, że 
poszczególne grupy ludzi są traktowane w różny 
sposób. Metoda ma przypominać badania kli-
niczne w medycynie.

– Nagrodę przyznano za dostarczenie me-
tod analizy ekonomicznej w badaniach empi-
rycznych, które pozwalają z dużym prawdo-
podobieństwem stwierdzić, że jakiś czynnik 
powoduje takie, a nie inne następstwa, że nie 
jest to przypadkowa korelacja, że możemy na 
tym polegać. Wyznaczenie tych związków przy-
czynowych pozwoli budować silne fundamenty 
polityki gospodarczej – wyjaśnia dr hab. Michał 
Brzeziński z Katedry Ekonomii Politycznej Wy-
działu Nauk Ekonomicznych UW.

opracowała: MoniKa Miłosz

Nagrody Nobla 2021
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Pewna osoba często powtarzała 
mi, że nie mogę czegoś zrobić, 
bo nie dam sobie rady. Mówiła, 
że nie jestem w tym wystarczająco 
dobra, wystarczająco mądra czy 
ładna, że nie warto próbować no-
wych rzeczy, bo prawdopodobnie 
i tak nic z tego nie wyjdzie. Do-
piero z czasem zrozumiałam, że 
nie chodzi o to, by jak najlepiej 
dopasować się do jakiejś układan-
ki, lecz znaleźć taką, która pasuje  
do nas.

Gdy pojawiałam się wśród nieznanych mi 
ludzi i czułam się niekomfortowo, bo nie 
potrafiłam poprowadzić z nikim dłuższej 
rozmowy, słyszałam, że to moja wina. Nie 
byłam wystarczająco interesująca. Może 
gdybym była bardziej przebojowa, stałabym 
się zauważalna. Gdy zaczęłam chodzić na za-
jęcia z pianina, gdy myliły mi się nuty i przez 
długie godziny nie umiałam zagrać piosenki 
w odpowiednim rytmie, słyszałam, że się 
nie nadaję. Może gdybym rozpoczęła naukę 
jako dziecko, a nie jako dziewiętnastoletnia 
dziewczyna, radziłabym sobie lepiej. Gdy 

na zajęcia z dziennikarstwa napisałam swój 
pierwszy tekst i wrócił do połowy pokreślo-
ny czerwonym długopisem, usłyszałam, że 
za mało się przyłożyłam. Może gdybym wy-
brała ciekawszy temat albo inaczej dobrała 
słowa, profesor doceniłby moją pracę.

Osoba, która mówiła mi te wszystkie 
rzeczy, z pewnością nie była moim przy-
jacielem. Myślę nawet, że mogła mnie nie 
lubić. I pewnie nie powinnam była przej-
mować się jej zdaniem. Pewnie najlepszym 
rozwiązaniem byłoby odwrócenie się do 
niej plecami i niezamienienie z nią już ni-
gdy więcej ani jednego słowa. Problem w 
tym, że nie mogłam tego zrobić, bo tą oso-
bą byłam ja sama.

Jaka jest pierwsza myśl w twojej głowie, 
gdy zaczynasz robić coś, czego nigdy wcze-
śniej nie robiłeś? U mnie tą myślą zazwyczaj 
było: „Nie dasz sobie rady”. W pewnym 
momencie zaczęło to powodować ogrom-
ną frustrację. Ciągły lęk i obawa, czy jest 
się wystarczająco dobrym. Ten przesadny 
perfekcjonizm, który nie pozwalał na popeł-
nienie najmniejszego błędu, nawet na etapie 
nauki. To poczucie winy i porażki, gdy coś 
poszło nie tak, jak miało. Ta nierzadko zbyt 
duża ambicja, która zamieniała przyjemność 
w przykry obowiązek. Ta nieustanna próba 
przypodobania się wszystkim ludziom, tak 
jakby od tego miało zależeć całe moje życie. 
Ten brak wiary w siebie, który niejedno-

krotnie powstrzymywał przed zrobieniem 
pierwszego kroku. Ten strach, który pod-
powiadał, że nie warto, a potem to ogromne 
poczucie żalu, że się nie spróbowało, kiedy 
był na to czas. No i na koniec chęć zmiany, 
a potem popełnianie tych wszystkich błędów 
od nowa.

Czasami są grupy ludzi, w których czu-
jesz się jak outsider. I pomimo najszczer-
szych chęci widzisz, że do nich nie pasujesz. 
Są takie okazje, które przychodzą niezapo-
wiedziane, i mimo że czujesz, że nie chcesz 
ich wykorzystać, to i tak to robisz, bo inni 
mówią, że są dla ciebie dobre. Są takie słowa, 
które chcesz wypowiedzieć, ale strach przed 
oceną ludzi powstrzymuje cię przed zabra-
niem głosu. Czasami są też rzeczy, na które 
nie masz ochoty, ale wbrew sobie godzisz się 
je zrobić, bo właśnie tego oczekuje od ciebie 
otoczenie. Są takie dni, kiedy czujesz się jak 
niedopasowany puzzel, który trafił do nie 
tego pudełka. I choć wiesz, że nie pasujesz 
do tej układanki, to i tak próbujesz na siłę 
znaleźć sobie w niej miejsce.

Zawsze stawiałam się w niekomforto-
wych sytuacjach. Spędzałam czas z ludźmi, 
z którymi nie chciałam go spędzać, robiłam 
rzeczy, na które nie miałam ochoty, bałam 
się popełnić błąd, zanim w ogóle zaczęłam 
wykonywać jakieś zadanie i biczowałam się 
w myślach, że nie znam się na czymś, co tak 
naprawdę wcale mnie nie interesowało. A 

potem zrozumiałam, że nie trzeba się zmu-
szać do udawania kogoś innego tylko po 
to, by ludzie mnie polubili. Są takie oso-
by, z którymi poczuję więź od pierwszego 
słowa, ale są też takie, z którymi pożegnam 
się po dwóch wymienionych zdaniach. I to 
wcale nie oznacza, że nie jestem wystar-
czająco interesująca i że powinnam dać z 
siebie więcej.

Okazało się, że nie zawsze muszę pa-
miętać nuty i trzymać się rytmu, żeby móc 
grać na pianinie. Ważne jest to, co czuję, 
gdy siedzę przy klawiszach, i że sprawia mi 
to przyjemność. Okazało się, że mam wybór 
i nie muszę się na wszystko zgadzać, żeby 
zadowolić ludzi wokół. Okazało się też, że 
nie wszystko muszę i nie wszystko chcę wie-
dzieć, a mój brak wiedzy na różne tematy nie 
oznacza, że jestem głupsza i gorsza od osób, 
które tę wiedzę mają.

Na koniec to, co najważniejsze… Na-
uczyłam się, że nie muszę na siłę szukać 
swojego miejsca tam, gdzie nie czuję się 
dobrze. Czasami każdy z nas jest zagubio-
nym puzzlem, który trafił nie do tej ukła-
danki, do której powinien. Sztuką jednak 
nie jest dopasowanie się i znalezienie w 
niej swojego miejsca, lecz wyjście z pudeł-
ka po to, by odnaleźć puzzle, które ideal-
nie do nas pasują.

MaRtyna pacholak

Czasami wszyscy czujemy się 
jak niedopasowany puzzel
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Minął miesiąc od akcji H&M 
promującej nową funkcję 
w aplikacji mobilnej, która 
miała pomóc w doborze odpo-
wiedniego ubrania. Była ona 
reklamowana hasłem „Męż-
czyzna nie prosi o pomoc. Nie 
musi, bo…”.

Slogan spotkał się z ostrą reakcją internau-
tów, którzy zarzucili marce umacnianie 
krzywdzących stereotypów. Krzysztof Rzep-
kowski opublikował post piętnujący zacho-
wanie marki. „W zeszłym roku w Polsce nie-
mal 6 tysięcy osób popełniło samobójstwo, 
z czego 4,6 tysiąca to mężczyźni” – podkre-
ślił. Nie da się ukryć, że akcja promocyjna 
szwedzkiego sklepu jest nietrafiona. Po 
reakcji konsumentów H&M wydał oświad-
czenie, w którym przyznał się do błędu, i zo-
bowiązał się do usunięcia plakatów z krzyw-
dzącym sloganem. 

Cała sytuacja pokazuje wiele wątków, 
które rozgrywają się obecnie na płaszczyźnie 
przemian w obrębie definiowania męskości 
(a w szerszym kontekście – płci). Mamy tu-
taj do czynienia ze wzrostem świadomości 
na temat toksycznych cech przypisywa-
nych mężczyznom. Widzimy opór wobec 
rekonstruowania stereotypowego obrazu 
męskości, które w naszym społeczeństwie 
nadal jest bardzo częste. To, że postrzega-

my mężczyzn jako tych, którzy o nie proszą 
o pomoc, materializuje się właśnie w takich 
kampaniach. Jak możemy definiować mę-
skość i czy w ogóle jesteśmy w stanie to zro-
bić? Skąd biorą się zakorzenione stereotypy 
i czemu nadal im podlegamy? Jakie tenden-
cje możemy zauważyć w zmianach dotyczą-
cych postrzegania płci?

Chłopcy noszą niebieski! 
Od najmłodszych lat dzieciom wpaja się 

różne podziały, które mają przygotować je 
do życia w społeczeństwie. Na zasadzie bi-
narności przyswajana jest wiedza o tym, co 
jest chłopięce, a co dziewczęce. Nietrudno 
znaleźć przykłady takiej dawki wiedzy. Przy-
glądając się półkom w sklepach z zabawkami, 
możemy spostrzec, że w dziale dla chłopców 
dominują te, które umacniają postrzeganie 
mężczyzn jako silnych, ambitnych, aktyw-
nych. W ofercie znajdziemy plastikowe pi-
stolety, drewniane miecze, zestawy odkryw-
ców. Kiedy przeniesiemy wzrok na półkę 
z zabawkami dla dziewczynek, zobaczymy 
lalki, zabawkowe niemowlaki, zestawy ku-
chenne. W ten sposób uwaga dziewczynek 
od najmłodszych lat skupiana jest wokół 
życia domowego. Mają się bawić zabawka-
mi, które przygotowują je do pełnienia roli 
matki, żony, opiekunki.

Ten prosty przykład jest jednym z wielu 
obszarów binarnego kategoryzowania dzie-
ci. Negatywny wpływ na dziewczynki jest 
szeroko omawiany przez współczesne ruchy 
feministyczne. Mniej żywo dyskutowany jest 

wpływ owych zjawisk na chłopców, dla któ-
rych nawet małe odchylenie od normy mę-
skości może spowodować odrzucenie przez 
rówieśników. Ten proces jest determinowa-
ny przez kulturę, w jakiej dzieci są wychowy-
wane. Z badań międzynarodowego projektu 
„Towards Gender Harmony” z 2021 roku 
wynika, że Polska zalicza się do krajów, 
w których męskość postrzegana jest w ka-
tegoriach kryzysu. Poczucie zagrożenia jest 
związane z potrzebą ciągłego udowadniania 
swojej męskości oraz możliwością szybkiej 
utraty statusu, kiedy jednostkowe zachowa-
nia jej nie potwierdzają.

O męskich stereotypach
Pomimo wielu zmian we współczesnej 

kulturze stereotypy dotyczące męskości na-
dal funkcjonują. Są one związane głównie 
z dominacją. Mężczyzna powinien być am-
bitny, aktywny i wykazywać się inicjatywą. 
Przekonaniu temu towarzyszy brak przy-
zwolenia na okazywanie słabości. Mężczy-
zna nie zastanawia się nad swoim zdrowiem 
psychicznym i jest niedostępny emocjonal-
nie. Ma wiele partnerek seksualnych i cały 
czas rozmawia o seksie, jest zawsze chętny 
na odbycie stosunku.

Można się zastanawiać, dlaczego te prze-
świadczenia nie pójdą do lamusa. Stosunki 
patriarchalne sytuują mężczyzn na górze 
hierarchii społecznej, więc część z nich nie 
widzi toksyczności wyżej zaprezentowanych 
cech ze względu na możliwość utraty dyskur-
sywnej dominacji. Kolejnym powodem jest 

jednostkowa satysfakcja z realizacji norm. 
Gdy kultura dudni o „prawdziwej męskości” 
i głęboko internalizuje jej normy, jednostka 
może za tym podążać w celu realizacji spo-
łecznych oczekiwań. 

Męskość to nie monolit
Męskość różni się w zależności od kul-

tury i przemian społecznych. W niektórych 
kulturach jej wyznacznikiem są długie wło-
sy. Antyczne rzeźby, zgodnie z ówczesnym 
kanonem, przedstawiają zaś młodych męż-
czyzn z małymi penisami. Kiedyś był to wzór 
męskości, a w czasach współczesnych jest to 
wyznacznik mniejszej sprawności seksual-
nej (a co za tym idzie – mniejszej męskości). 

Ostatnie zmiany związane z rewolucją 
feministyczną zredefiniowały kobiecość, ale 
i to, co postrzegamy za płciowe. Kobiety 
dzięki zaangażowaniu w walkę o swoje prawa 
wypracowały nowy model postrzegania ich 
przez społeczeństwo. Nie wszyscy mężczyźni 
potrafią wykorzystać ten czas zachodzących 
zmian. Pojawiają się jednak ruchy promują-
ce zdrową męskość. Przykładem są działania 
Grupy Performatywnej Chłopaki, która po-
kazuje różnorodne oblicza męskości i nega-
tywny wpływ obowiązujących stereotypów.

Możemy być takimi mężczyznami, jakimi 
chcemy. Chudymi lub grubymi. Z bicepsami 
lub flaczkami. Adonisami lub Dionizosami. 
Mazgajami lub twardzielami. Bo rodzajów 
męskości jest tyle, ile jest nas.

Konrad ryszard wysocKi

Męskość czy męskości?
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Przedpremierowy pokaz filmu 
„Bo we mnie jest seks” o ikonie 
polskiej sceny popkultury Kali-
nie Jędrusik zamknął pierwszą 
edycję Tygodnia Warszawskich 
Kin Studyjnych. Film przypo-
mina postać artystki, ale przede 
wszystkim przypomina też nam 
– kobietom – o cechach, któ-
re pozwalają walczyć o swoje.  
– To ikona. Kalina Jędrusik 
cały czas jest punktem odnie-
sienia dla wielu kobiet – mówiła 
po seansie reżyserka Katarzyna 
Klimkiewicz. 

Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych miał 
tego roku swoją pierwszą edycję. Od 1 do 7 
października w Warszawie królowało kino. 
Przez siedem dni wszyscy, którzy kochają 
duży ekran, mogli oglądać przedpremierowe 
seanse, kroniki filmowe oraz klasyki polskie-
go kina. I nie tylko, bo wydarzenie pozwalało 
także na udział w ciekawych wystawach i wy-
kładach. Wiele spotkań z twórcami filmów, 
dyskusje i wycieczki śladami warszawskich kin 
studyjnych pozwoliły przybliżyć odbiorcom 
historię kina oraz samego miasta. W przed-
sięwzięciu brało udział dziesięć kin: Atlantic, 
Amondo, Wisła, Kultura, U-Jazdowski, Luna, 
Muranów, Stacja Falenica, Kinoteka, Elektro-
nik. Organizatorem wydarzenia było Stowa-
rzyszenie Kin Studyjnych. 

Zamknięcie Tygodnia Warszawskich Kin 
Studyjnych odbyło się w kinie Elektronik, gdzie 
można było przedpremierowo zobaczyć film „Bo 
we mnie jest seks” oraz wziąć udział w spotkaniu 
z twórcami: reżyserką Katarzyną Klimkiewicz, 
scenarzystką Patrycją Mnich, Leszkiem Licho-
tą, który w filmie odgrywał rolę męża artystki 
Stanisława Dygata, oraz Marią Dębską (grającą 
Kalinę Jędrusik), nagrodzoną na tegorocznym 
Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za głów-
ną rolę kobiecą.

Zamknięcie wydarzenia rozpoczęło się 
od przemowy menedżerki kina Elektronik 
Marleny Gabryszewskiej, która podkreśliła, 
jak ważni są ludzie, którzy tworzą społeczno-
ści wokół kin studyjnych. Jak stwierdziła, to 
właśnie dzięki publice mogą one z nadzieją 
patrzeć w przyszłość. – Oprócz fantastycznej 
techniki dużego ekranu i genialnego dźwię-
ku jest jeszcze coś, czego nie znajdziemy na 
kanapie. To jest wspólnotowość, którą two-
rzymy. To są emocje, które możemy odczu-

wać z innymi i którymi możemy się dzielić, 
rozmawiać, dyskutować. 

I to cudowne, że możemy to robić w takich 
małych społecznościach, bo to buduje naszą 
ludzką wrażliwość – mówiła Gabryszewska. 
Wyraziła przy okazji wdzięczność za wsparcie, 
które kina studyjne otrzymywały w czasie kilku-
nastu miesięcy pandemii. 

Podziękowania trafiły również do parterów 
wydarzenia, czyli Stowarzyszenia Kin Studyj-
nych, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 
studia CineLine, platformy kin studyjnych MO-
JEeKINO.pl, portalu Wyborcza.pl, Warszawy 
po Dziku, Warszawskiego Pawilonu Architek-
tury „Zodiak” oraz miasta stołecznego Warsza-
wy. Gabryszewska wyjaśniła także, dlaczego film 
wyświetlany był właśnie w kinie na warszawskim 
Żoliborzu – to tutaj Kalina Jędrusik mieszkała 
przez ostatnie lata swojego życia. Czas projek-
cji był równie szczególny, ze względu na 30. 
rocznicę śmierci artystki obchodzoną 7 sierp-
nia. „Kobieta lat 60. winna być modna, ale 

skromna. I oddana ognisku domowemu” – tym 
zdaniem z pewnością nie da się opisać Kaliny 
Jędrusik. Kobiety kontrowersyjnej, ale pewnej 
siebie. 

Kobiety, która nie dała się zamknąć w ramy 
ówczesnej rzeczywistości, lecz sama postano-
wiła ją tworzyć. Piosenkarka i aktorka, która 
swoim seksapilem i wdziękiem rozkochała w 
sobie miliony widzów. Na ekranie tymi samymi 
cechami zachwycała Maria Dębska w roli Kaliny 
Jędrusik. Szykowne stroje i muzyka pozwoliły 
zaś poczuć atmosferę tamtych lat.

Historia przedstawiona w filmie jest frag-
mentem z życia artystki. Wyeksponowano w 
nim cechy, które sprawiły, że do dziś pozostała 
ona w naszej pamięci jako kobieta silna i od-
ważna. Kobieta, której życie nie było łatwe, bo 
doświadczała wzlotów i upadków, a jednak jej 
osobowość i talent sprawiły, że mówi się o niej 
„polska Marilyn Monroe”. 

Na ekranie można zobaczyć także inne waż-
ne postaci życia kulturalnego tamtych czasów: 
Stanisława Dygata (Leszek Lichota), Tadeusza 
Konwickiego (Paweł Tomaszewski), Kazimie-
rza Kutza (Borys Szyc) i twórców Kabaretu 
Starszych Panów – Jeremiego Przyborę (Rafał 
Rutkowski) i Jerzego Wasowskiego (Dariusz 
Basiński).

Po obejrzeniu filmu można było porozma-
wiać z twórcami i usłyszeć anegdoty o życiu 
Kaliny Jędrusik. Publiczność też wymieniała 
się zasłyszanymi historiami. W tak cudownej 
atmosferze zakończyła się pierwsza edycja Ty-
godnia Warszawskich Kin Studyjnych. 

Pozostaje nam wyczekiwać kolejnej edycji 
wydarzenia, które – miejmy nadzieję – na stałe 
zagości w Warszawie. Krócej czekać będzie-
my na premierę filmu „Bo we mnie jest seks”.  
W kinach od 19 listopada! 

Za to już dziś można udać się na spacer po 
Żoliborzu, by odnaleźć i przyjrzeć się rzeźbie 
„Kalina” autorstwa Maurycego Gomulickiego, 
dedykowanej artystce. 

 
oKtawia wrzesień

Bo we mnie jest seks!

Piosenkarka i aktorka, która swoim 
seksapilem i wdziękiem rozkochała w sobie 

miliony widzów. 
Na ekranie tymi samymi cechami zachwycała 

Maria Dębska w roli Kaliny Jędrusik. 
Szykowne stroje i muzyka pozwoliły zaś 

poczuć atmosferę tamtych lat.
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Język to potęga, której na co dzień nie 
dostrzegamy. Buduje i łączy, lecz jedno-
cześnie niszczy i dzieli. Towarzyszy nam 
od samych narodzin, jednak ciągle za-
skakuje nas czymś nowym. Buduje naszą 
tożsamość, umożliwia odkrywanie świata. 
I choć pełni podstawową funkcję w postrze-
ganiu rzeczywistości, to rzadko się nad tym 
zastanawiamy.

Ludzie są jednymi z największych szczęśliwców na ziemi, ponie-
waż potrafią komunikować się za pomocą słów. Opisują otaczają-
cą ich rzeczywistość poprzez określone kody językowe, formułują 
skomplikowane myśli, są w stanie budować wielowarstwowe re-
fleksje, które następnie mogą przekazywać.

Tym, co przede wszystkim odróżnia język ludzki od form ko-
munikacji występujących wśród innych gatunków zwierząt, jest 
fakt, że dzięki niemu możemy wyrazić praktycznie każdą rzecz, 
jaka tylko przyjdzie nam do głowy. Warunkiem jest jedynie sto-
pień znajomości danego języka, co łatwo zaobserwować na po-
czątkowych etapach nauki języków obcych, kiedy to zazwyczaj 
chcielibyśmy powiedzieć więcej i za pomocą innych – być może 
bardziej wyszukanych – słów, niż jesteśmy w stanie.

Wszyscy mieszkamy w języku
Język tworzy wspólnoty ludzkie i cały świat. Można by nawet 

nieco poetycko stwierdzić, że wszyscy mieszkamy w języku, po-
nieważ to on buduje znane nam otoczenie: nadaje nazwy ludziom, 
rzeczom i zjawiskom, określa ich cechy, zestawia je z konkretny-
mi skojarzeniami.

To jest właśnie symboliczna moc języka. Nie jest on zatem 
neutralny, lecz tworzy konkretne znaczenia. Co więcej, umożli-
wia permanentną niewidoczność lub zanikanie niektórych z nich. 
Jest w stanie jednoczyć, angażować i zagrzewać do wspólnego 
działania, ale może też dzielić, podburzać nastroje społeczne 
i wskazywać wroga, wokół którego koncentruje się negatywna 
energia otoczenia.

Słowa kształtują rzeczywistość
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że to, jak się zacho-

wujemy i jakie decyzje podejmujemy, również jest wynikiem 

otaczających nas słów. Słowa kreują obrazy, kształtują rzeczy-
wistość i sposób myślenia o świecie. Przypadkowa sytuacja 
zostanie opisana zupełnie inaczej przez każdego z obserwato-
rów pod warunkiem, że nie mieli oni jeszcze okazji wymienić 
się uwagami na temat jej przebiegu. Dla każdego co innego 
będzie ważne, inne bodźce przykują jego uwagę, nie wszyscy 
dostrzegą te same szczegóły, skupią się na tych samych frag-
mentach akcji.

Dlaczego? Otóż każdy człowiek przepuszcza wszystko 
to, co widzi, słyszy i odczuwa, przez różne filtry w mózgu. 
Przechodzą przez nie również słowa stanowiące część sytuacji 
komunikacyjnej i przez to mogą być odbierane w rozmaity 
sposób. Czym są owe filtry? Stanowią je na przykład świato-
pogląd, doświadczenia życiowe, wiedza (nie zawsze tożsama 
z wykształceniem), stereotypy, które przyswajamy, jeszcze za-
nim nauczymy się poprawnie mówić, sympatie bądź antypatie, 
emocje, które w danym momencie odczuwamy, to, jaki mamy 
nastrój, a nawet – wydawałoby się, błahostka – to, czy czujemy 
się w danym miejscu komfortowo.

Sprawczość myśli
Język nabiera sensu dzięki połączeniom ruchowo-czuciowym 

znajdującym się w mózgu. To one pozwalają nam marzyć i wy-
obrażać sobie różne rzeczy, dzięki nim rozpoznajemy otoczenie 
i wykonujemy różne czynności. Działamy na podstawie tego, co 
w danej chwili myślimy, a myśl, która zostanie wyartykułowana 
w postaci dźwięków składających się w zdanie, zmienia sposób 
naszego postrzegania oraz to, jak się zachowamy i co będziemy 
mówili w przyszłości.

Granice języka odpowiadają granicom świata, który widzi-
my i w którym żyjemy. Uzmysłowienie sobie tego faktu może 
przywrócić nam sprawczość w tym, jak ten świat ostatecznie 
widzimy i w jaki sposób go opisujemy. Stąd już tylko krok do 
rozpoczęcia trudnej nauki świadomego poznawania, komuni-
kowania się i filtrowania informacji.

anna susKa

Jeden język – różne światy:  
o sile tego, co ukryte
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Być dzielnym, odważnym, nie-
ulęknionym – czyż nie taką wia-
domość i przekaz widzimy na 
każdym rogu, gdziekolwiek nie 
pójdziemy? „Miej odwagę być 
sobą!” – szepczą do nas piękne, 
uśmiechnięte modelki z bilbor-
dów. „Bądź tak odważny i nie-
pokonany jak ja!” – krzyczą 
superbohaterowie z kinowych 
ekranów. Nie ma miejsca na 
błędy, słabości – świat idzie do 
przodu i nie ogląda się za siebie. 
Właśnie ze względu na tę presję 
najbardziej boimy się przyznać 
do tego, co w nas najbrzydsze, 
najgorsze, niepożądane. 

Obserwując sytuacje wokół i przysłuchu-
jąc się różnym rozmowom, czasami mam 
wrażenie, że ludzie zapomnieli o tym, że 
są ludźmi. Do przemyśleń na ten temat 
skłoniła mnie kiedyś przeczytana na lokal-
nej grupie facebookowej dyskusja pomię-

dzy mieszkańcami dotycząca „problemu” 
z bezdomnym na klatce. Rozmowa była 
świetnym zobrazowaniem tego, dlacze-
go to, co w nas prawdziwe, powinno być 
uzewnętrzniane.

Pewna kobieta napisała, że nie potrafi 
poradzić sobie z bezdomnym, który nocuje 
na klatce w jej bloku. Zaznaczyła również, że 
osoba ta nie życzy sobie żadnej pomocy i że 
często jest pod wpływem alkoholu. Czytając 
komentarze, przeżyłam szok – osobę w kryzy-
sie bezdomności potraktowano jak kogoś, kto 
nie zasługuje na litość. Z drugiej strony pytano 
autorkę, czy faktycznie próbowała z tą oso-
bą rozmawiać, czy zaniosła jej jedzenie bądź 
zaoferowała pomoc. Ludzie dzielili się wielo-
ma historiami, opisywali, co oni zrobiliby na 
miejscu autorki wpisu. Niektórzy pisali, że bez 
zastanowienia wyrzuciliby bezdomnego przed 
budynek, inni pisali o szlachetnej walce o lep-
sze życie dla tej osoby.

Wtedy stało się coś, co zupełnie odmie-
niło dynamikę całej dyskusji. Autorka postu 
otwarcie przyznała, że boi się bezdomnego. 
Role się odmieniły – nie była ona już po-
strzegana jako osoba odpowiedzialna za zna-
lezienie rozwiązania, ale ktoś, kto również 
potrzebuje pomocy. Nagle presja ze strony 
części osób zupełnie zniknęła. Już nikt nie 
wymagał konkretnych zachowań, niesienia 

pomocy bez względu na wszystko. To okaza-
nie słabości pozwoliło innym spojrzeć na całą 
sytuację z nowej perspektywy – wystarczyło 
zburzenie fasady. Przyznanie się do naszych 
prawdziwych emocji i intencji pozwala innym 
spojrzeć na nas łagodniej, okazać nam więcej 
zrozumienia i empatii.

Myślę, że większość z nas wie, że dużo 
łatwiej jest o pewnych rzeczach mówić niż 
faktycznie wdrażać je w życie. Prawdopodob-
nie każdy z nas zgodzi się z tym, że ludziom 
w potrzebie należy pomagać. Pytanie, ilu z nas 
opuści swoją strefę komfortu i zdecyduje się 
na taki krok np. w przypadku pijanego nie-
znajomego. Chcemy wierzyć w to, że jesteśmy 
dobrymi, tolerancyjnymi ludźmi – to jednak 
nieprawda. Nikt z nas nie urodził się idealną 
wersją siebie, nieskażoną uprzedzeniami, wa-
dami, samolubnością. Prawdziwie świadoma 
osoba to dla mnie ktoś, kto zdaje sobie sprawę 
z przeszkód i ograniczeń uniemożliwiających 
bycie w stu procentach obiektywnym. Pewne 
cechy mają to do siebie, że musimy je w so-
bie nieustannie pielęgnować i rozwijać. Naj-
trudniejsze w tym całym procesie jest to, że 
tylko my sami wiemy, co myślimy i trzymamy 
w sobie. Bez większego trudu możemy to więc 
ukryć przed resztą świata.

Prawdziwą odwagą jest przyznawanie 
się do swoich niedoskonałości, do cech, 

których w sobie nie lubimy, lub do tych, 
nad którymi staramy się pracować. Jeśli no-
torycznie chowamy się za maskami tego, co 
wypada, zatracamy nasze prawdziwe ja – to 
z niedoskonałościami i wadami. To, że błę-
dy i porażki zawsze będą nam towarzyszyć, 
musi wybrzmieć głośno i wyraźnie. Czas 
pogodzić się z tym faktem i nauczyć się, 
jak wykorzystywać to w procesie tworzenia 
coraz lepszej wersji samego siebie. Ludzie 
muszą zrozumieć, że idealny wzór, do które-
go chcą się upodobnić, to coś wskazującego 
kierunek ich działań, a nie stan możliwy do 
osiągnięcia. Im szybciej nauczymy się być 
szczerzy, nie tylko z samymi z sobą, ale i in-
nymi, nasze życie stanie się dużo prostsze 
dzięki efektywniejszej komunikacji.

Chciałabym, żeby ludzie rozmawiali o swo-
ich porażkach równie chętnie co o sukcesach. 
Wydaje mi się, że jedne i drugie są równie 
ważne, jeśli chodzi o wpływ na nasze życie i nas 
samych. Łatwo jest mówić o tym, z czego jeste-
śmy dumni. Sztuką w XXI wieku jest szczerość 
wobec innych i pokazanie im prawdziwego 
siebie. Apeluję więc: pozwólmy sobie na dzie-
lenie się swoimi porażkami z innymi. Pamiętaj-
my, że największe obawy i słabości danej osoby 
mogą nam o niej powiedzieć równie dużo co jej 
marzenia i sukcesy.

Karolina MolsKa

Szczerość jako zapomniana 
cnota XXI wieku
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Jako MSK, czyli Młodzieżo-
wy Strajk Klimatyczny, jeste-
śmy młodzieżowym ruchem 
społecznym, będącym częścią 
globalnego ruchu Fridays 
For Future, który wyraża swój 
sprzeciw wobec bierności po-
lityków w obliczu katastrofy 
klimatycznej.

Nie jesteśmy częścią sformalizowanego 
systemu instytucji, nie mamy określonej 
struktury ani hierarchii. W naszym gronie 
można spotkać młodzież w różnym wieku 
– najmłodsi członkowie mają 12 lat, a naj-
starsi 25. Łączy nas jedno – wspólny cel. 
Nie jesteśmy jednak ekspertami do spraw 
ekologii i zmian klimatu, lecz młodzieżą 
świadomą czekającego nas zagrożenia 
i żądającą od władz, by podjęły konkretne 
i zdecydowane kroki w celu powstrzyma-
nia katastrofy klimatycznej.

Zmiany klimatu to zagrożenie dla nas 
wszystkich. Szczególnie dotkną one jed-
nak nas – młodzież – i to na nas spadnie 
odpowiedzialność za błędy wcześniejszych 

pokoleń. Walczymy dla lepszej przyszło-
ści naszej, naszych bliskich i wszystkich 
istot na Ziemi. Choć jesteśmy ruchem 
bardzo różnorodnym, wiemy, że szansę na 
zatrzymanie katastrofy klimatycznej daje 
nam jedynie zjednoczenie się i działanie 
ponad podziałami. I właśnie to jest jedną 
z naszych najważniejszych zasad.

W naszych działaniach wzywamy pol-
ski rząd do ogłoszenia stanu katastrofy 
klimatycznej, w której się znajdujemy. 
Zauważyć ją można, patrząc chociażby 
na tegoroczny okres wakacji. Jednego 
dnia Warszawa topiła się przez upał spo-
tęgowany betonozą, a drugiego tonęła po 
ulewie, ponieważ woda nie miała gdzie 
spłynąć i gromadziła się na ulicach. Nie 
trudno zauważyć również liczne burze 
i silne wiatry niszczące zwłaszcza obrzeża 
miasta czy susze, przez które płonęły lasy 
chociażby na terenie Biebrzańskiego Par-
ku Narodowego.

Często, nawet jeśli widzimy te proble-
my, nie wiążemy ich w żaden sposób z kli-
matem, a to właśnie kryzys klimatyczny 
jest ich źródłem. 

Władze państwa powinny uświadamiać 
społeczeństwu ten realnie nam zagrażają-

cy problem. Domagamy się więc edukacji 
klimatycznej, dzięki której społeczeństwo 
nie tylko zda sobie sprawę z wagi proble-
mu, ale także będzie mogło realnie wpły-
nąć na poprawę sytuacji.

Sprzeciwiamy się działaniom władz, 
organizując coroczne strajki oraz symbo-
licznie rezygnując w tych dniach z udzia-
łu w zajęciach szkolnych. Chcemy w ten 
sposób pokazać, że ważniejsze jest dla 
nas dobro planety, bez którego nie mamy 
przyszłości. Szkoła nie może zaniedbywać 
edukacji w tym zakresie, powinna prze-
kazywać podstawową wiedzę o zmianach 
klimatu.

Jako aktywiści klimatyczni często mó-
wimy o sprawiedliwej transformacji ener-
getycznej. Oznacza ona transformację go-
spodarki energetycznej – która ze względu 
na nasze członkostwo w Unii Europejskiej 
i tak musi nastąpić – ale przeprowadzoną 
tak, by ludzie zatrudnieni w wygaszanych 
sektorach nie zostali poszkodowani i po-
zostawieni sami sobie. By tego dokonać, 
należy już teraz zacząć zmieniać ten zako-
rzeniony w polskiej tradycji system. Nie 
możemy mydlić oczu górnikom, utwier-
dzając ich w przekonaniu, że jeszcze przez 

50 lat będą mogli spokojnie pracować 
w tym samym miejscu, po czym z dnia na 
dzień ich zwolnić. W transformacji nie 
możemy pominąć nikogo – wszystkim 
poszkodowanym należy zapewnić alterna-
tywną pracę.

Sprawiedliwa transformacja zajmuje 
czas, którego mamy coraz mniej. Między 
innymi dlatego apelujemy do rządzących 
i staramy się zwrócić ich uwagę na kryzys 
klimatyczny. Choć pokazujemy im fakty, 
wciąż jesteśmy lekceważeni. Katastrofa 
klimatyczna nie jest już odległą perspek-
tywą, lecz rzeczywistością, w której zaraz 
możemy się znaleźć. Nie mamy już czasu 
na bezczynność rządzących, której konse-
kwencje poniosą mieszkańcy Polski, Eu-
ropy i całego świata.

Maria wysocKa i lola uhlig
msklimatycznywarszawa@gmail.com

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 
– kim jesteśmy?
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Miasto to żywy, tętniący życiem 
organizm, a serce pompuje 
krew w jego żyły, napędza do 
życia, umożliwia funkcjonowa-
nie. I jakby górnolotnie to nie 
brzmiało, właśnie taką funkcję 
przyjęła fundacja Serce Miasta 
podczas pandemii.

Fundacja zaczęła działać w prawdopodob-
nie najtrudniejszym okresie do ruszania 
z jakąkolwiek inicjatywą. Sam początek 
pandemii. Miasto praktycznie sparali-
żowane. Lockdown, który zmusił więk-
szość branż do zawieszenia działalności 
bądź też prowadzenia jej w ograniczony 
sposób, dostosowany do zasad bezpie-
czeństwa. Warszawa wygląda, jakby spa-
ła. Ulice praktycznie puste, zmniejszony 
ruch w komunikacji miejskiej, zawieszo-
ne linie, limity pasażerów. Kto tylko miał 
taką możliwość, przeszedł na pracę zdalną. 
Nie działają galerie handlowe, restaura-
cje, urzędy. Ludzie zgodnie z rządowymi 
zaleceniami zostają w domach. Co jednak 
z tymi, którzy domów nie mają?

Według szacunków w stolicy jest około 
czterech tysięcy osób dotkniętych kryzy-
sem bezdomności. Cztery tysiące obywateli 
pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia, 
bo instytucje pomocowe są zamknięte bądź 
przepełnione (a dodatkowo zmuszone sto-
sować się do ograniczeń, więc mogą zapew-
nić wsparcie o połowę mniejszej liczbie ludzi 
niż przed pandemią). W tym samym momen-
cie w samym centrum warszawskiej Pragi, na 
podwórku, które większość mieszkańców 
stolicy zna z działalności klubowo-impre-
zowej, rusza inicjatywa, która stawia nadaje 
słynnemu zagłębiu przy 11 listopada zupeł-
nie nowy charakter.

Całe miasto tkwi w letargu, a rzeczone 
podwórko tętni życiem niczym w przedpan-
demiczny sobotni wieczór. Znowu pojawiają 
się kolejki ludzi, jednak w ogonkach nie stoją 
tym razem piękni i młodzi ludzie chcący się 
zabawić. Tym razem ustawiają się ci, którzy 
chcą przetrwać. Ci, którzy często nie mają 
nic. Na co dzień praktycznie niewidzialni. 
Pochowani gdzieś po poczekalniach, krążą-
cy w korytarzach galerii handlowych. Daw-
niej mijani wzrokiem przez tych, którzy na 
Pragę przyjechali w poszukiwaniu rozrywki, 
dziś zajęli ich miejsce.

– Za czym ta kolejka stoi? – zapyta cza-
sem jakiś zabłąkany przechodzień. – Za 
wszystkim – pada odpowiedź. Oto bowiem 
w momencie, gdy ludzie izolują się nawet od 
swoich najbliższych, bo słupki zachorowań 
na COVID-19 rosną jak szalone, gdy unika 
się spotkań towarzyskich, a wizyty lekarskie 
i urzędowe istnieją praktycznie tylko online 
– ktoś wyciąga rękę do tych, od których od-
wracają się wszyscy inni.

Serce Miasta to powód, dla którego ulica 
11 listopada odżyła. Osoby w kryzysie bez-
domności mogą tu znaleźć wsparcie. Tu nikt 
ich nie przepędza. Nie wygania. Tu mogą 
one uzyskać doraźną pomoc. Grupa zapa-
leńców nie zważając na covidową panikę, 
rozdaje ciepłe posiłki, suchy prowiant, kawę 
i herbatę, ubrania, opatrunki i bandaże – 
wszak w tym szalonym okresie nawet osoby 
z dostępem do prywatnej opieki medycznej 
mają problem z uzyskaniem pomocy lekar-
skiej, a co dopiero osoby funkcjonujące nie-
jako poza systemem.

Ile osób przewija się przez podwórko? 
Trudno oszacować. Są tu zarówno wolon-
tariusze, jak i poszukujący pomocy. Wieść 
o inicjatywie roznosi się nie tylko przez me-
dia społecznościowe, ale też pocztą panto-

flową. Kim są ludzie, którzy stanowili nieść 
pomoc wykluczonym? To zbieranina osób, 
które w słusznym celu zjednoczyła postać 
Lusi Żagałkowicz. Założycielka Serca Mia-
sta to osoba o niesamowitej charyzmie, która 
postanowiła poświęcić swój czas i niespoży-
te pokłady energii osobom w kryzysie bez-
domności. Przez ludzi na podwórku nazywa-
na jest „Aortą”. Bez niej cała inicjatywa nie 
miałaby szans na realizację. To jej niesamo-
wity upór sprawił, że powstało takie miejsce 
jak Serce Miasta. 

Lockdown się skończył, ale fundacja 
nie przestała działać. Obecnie zajmuje cały 
pion w kamienicy. Za szarymi drzwiami 
z logo fundacji znajdują się nie tylko biu-
ro, kuchnia i magazyn artykułów pierwszej 
potrzeby, ale też gabinety specjalistów. 
Osoby bezdomne znajdą tu pomoc tera-
peuty uzależnień, psychologa, pracownika 
socjalnego czy medyka. Przede wszystkim 
jednak otrzymają wsparcie drugiej osoby. 
Mogą opowiedzieć swoją historię i zostaną 
wysłuchani. Być może po raz pierwszy od 
wielu lat. To miejsce przywraca im god-
ność i człowieczeństwo. Niechaj wzrasta 
Serce Miasta!

Magdalena żagałKowicz
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5 listopada 1948 roku ruszył 
jeden z najgłośniejszych pro-
cesów pokazowych lat powo-
jennych – proces kierownictwa 
organizacji Wolność, Rów-
ność, Niepodległość (WRN). 
Na ławie oskarżonych zasiadła 
elita polskiej lewicy. Sądzonym 
za rzekomy zamach na Polskę 
Ludową przewodził Kazimierz 
Pużak – weteran piłsudczykow-
skiej Organizacji Bojowej PPS, 
więzień carskiego Szlisselbur-
ga i sowieckiej Łubianki, głów-
ny autor ideowego credo Polski 
podziemnej, deklaracji „O co 
walczy Naród Polski?”. Ponury 
spektakl stanowił kolejny krok 
na drodze do komunistycznej 
hegemonii.

„Dywersja, terror i zdrada – bronią w walce 
przeciw Polsce Ludowej” – grzmiało „Życie 
Warszawy”. „Proces przywódców WRN uka-
zuje nieprzerwany łańcuch zbrodni” – wtóro-
wał „Robotnik”, niegdyś współtworzony przez 
część oskarżonych, w realiach schyłku roku 
1948 całkowicie dyspozycyjny wobec proso-
wieckiej Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Ka-
talog oszczerstw, którymi obrzucano czołowych 
działaczy lewicy Polskiego Państwa Podziemne-
go, był długi. Znalazły się wśród nich rzekoma 
współpraca z Niemcami, „wspieranie elemen-
tów reakcyjno-faszystowskich” i „szpiegostwo 
na rzecz państw anglosaskich, suto opłacane 
imperialistycznymi dolarami”.

Wuerenowcy – skrót pochodził od przy-
jętej przez główny nurt Polskiej Partii Socjali-
stycznej (PPS) konspiracyjnej nazwy „Wolność 
– Równość – Niepodległość” (WRN) – płacili 
za swoją postawę podczas okupacji. Przez cały 
jej okres, głosząc nieodzowność radykalnych 
reform społecznych, konsekwentnie odrzu-
cali podporządkowanie Moskwie. Sowieckiej 
dominacji przeciwstawiali ideę opartej na zasa-
dach demokracji i braterstwa współpracy wol-
nych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Niezmiennie wzywali do konsolidacji wszyst-
kich sił podziemia wokół legalnych władz. To 
socjaliści, jako pierwsi spośród trzech wielkich 
stronnictw, przekazali swoje oddziały bojowe 
Armii Krajowej (AK). To jeden z nich, Franci-
szek Białas, stanął na czele wyłonionego przez 
wiele organizacji współtworzących struktury 
podziemnego państwa Społecznego Komitetu 
Antykomunistycznego.

„Zaznaczyć należy, że kierownictwo poli-
tyczne PPS, mimo że stoi na stanowisku kla-
sowym, wykazuje najwięcej pojednawczości, 
a stosunkowo najmniej zacietrzewienia par-
tyjnego” – stwierdzał w jednym ze sprawozdań 
dowódca stołecznych struktur AK. Z kolei 
oficjalny organ na wielu płaszczyznach funda-
mentalnie skonfliktowanego z WRN Stron-
nictwa Narodowego (SN) komentując postawę 
głównego ugrupowania polskiej lewicy wobec 
zabiegów Moskwy, pointował: „Ładny przy-
kład stanowczości dają nam dzisiaj socjaliści. 
Walczą z wrogiem bez pardonu i bez rękawi-
czek. Trzeba mieć pełne uznanie dla ich sto-
sunku do walki z komunizmem”.

Wuerenowcy – należy to zaznaczyć – zwal-
czali wpływy komunistyczne propagandowo, 
drogą społecznego uświadamiania i obnażania 
hipokryzji PPR. Pomysły fizycznej walki z pod-
ziemiem promoskiewskim w obliczu zagro-
żenia niemieckiego odrzucali jako sprzeczne 
z polskimi tradycjami, szkodliwe dla dyplo-
matycznego położenia legalnych władz RP, 
a w obliczu sowieckiej przewagi – po prostu 
krótkowzroczne.

Między Konspiracją a legalizacją. 
„MaFia pużaKa” woBec nowej rzeczywistości

Wiosną 1945 roku socjaliści, podobnie 
jak inne stronnictwa Polski Walczącej, sta-
nęli przed dylematem, co dalej. Położenie 
utrudniał brak Pużaka, aresztowanego przez 
NKWD wraz z pozostałymi piętnastoma przy-
wódcami podziemia. W obliczu bezradności 
emigracyjnego rządu wobec decyzji jałtańskich 

coraz wyraźniej skłaniali się ku poglądowi, że 
w zaistniałej sytuacji należy ratować co się da 
i w miarę możliwości włączać się w nurt życia 
publicznego oraz odbudowę zrujnowanego 
kraju. Drogą do tego miało być opanowanie 
koncesjonowanej, utworzonej z inspiracji ko-
munistów tzw. lubelskiej PPS. Następnie zaś 
– stopniowe uniezależnianie jej od PPR. Opty-
mistyczne przesłanki dawał tu przykład ludow-
ców, którym, na fali entuzjazmu związanego 
z powrotem Stanisława Mikołajczyka, udawało 
się oddolnie neutralizować komunistyczną dy-
wersję i stopniowo odzyskiwać własną partię.

Socjaliści krytycznie odnieśli się nato-
miast do forsowanych zwłaszcza przez część 
obozu narodowego haseł wzywających do 
walki zbrojnej. W tej, wobec rozwiązania AK 
i postępującej erozji kierowniczych struktur 
podziemia, dostrzegali liczne zagrożenia, nie 
widząc jednocześnie perspektyw. „W życiu 
Polski mnożą się przejawy zdziczenia. Brato-
bójstwo staje się zjawiskiem coraz częstszym. 
Różne grupy i grupki mordują się wzajemnie 
na mocy sądów kapturowych. Zdarzyły się 
wypadki nawet tak jaskrawe, że mordowa-
ni byli chłopi korzystający z nowych działek 
przydzielonych im z reformy rolnej” – głosił 
oficjalny komunikat Centralnego Komitetu 
Wykonawczego PPS-WRN, wzywający do wy-
chodzenia z lasu, powrotu do normalnego ży-
cia i produktywnej pracy tam, gdzie to możli-
we. W tej samej enuncjacji zastrzegano: „(…) 
podkreślamy, że tylko w warunkach politycz-
nej swobody i tolerancji znaleźć można i trze-
ba rozwiązanie tej sprawy”. Stanowisko to, 

Wyrok na „mafię Pużaka”
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co socjaliści mocno akcentowali, podzielały 
Delegatura Rządu na Kraj oraz Rada Jedności 
Narodowej. Na zbliżone pozycje przechodzili 
w tym czasie także przywódcy głównego nurtu 
konspiracji poakowskiej. Równolegle szere-
gowym członkom WRN zalecano przenikanie 
do związków zawodowych, szkół, spółdzielni 
czy lokalnych milicji.

Powtórzenie manewru ludowców jednak 
się nie powiodło. Władze koncesjonowanej 
PPS, nauczone przykładem Mikołajczyka, nie 
zezwoliły na masowy akces wuerenowców, go-
dząc się jedynie przyjmować poszczególnych 
działaczy w trybie indywidualnym. Fiaskiem 
zakończyła się też podjęta pod patronatem 
przewodniczącego przedwojennej Rady Na-
czelnej PPS Zygmunta Żuławskiego próba 
zarejestrowania niezależnej, nawiązującej do 
tradycji socjalizmu galicyjskiego Polskiej Partii 
Socjalno-Demokratycznej.

„na szlaKu zdrady”
W tej sytuacji działacze skupieni wokół 

nieoczekiwanie zwolnionego przez władze 
sowieckie po kilku miesiącach Pużaka utwo-
rzyli Krajowy Ośrodek WRN – nieformalną 
inicjatywę, w ramach której kilkunastooso-
bowe grono pracowało nad stanowiskiem 
programowym niepodległościowego nurtu 
socjalizmu. Z czasem, w porozumieniu z nim, 
powstawać zaczęły lokalne komórki nazywane 
ośrodkami peryferyjnymi. Choć socjaliści za-
sadniczo unikali przy tym kontaktów z podzie-
miem, nie wyzbyli się ich całkowicie. Co cie-
kawe, to właśnie prawa ręka Pużaka – Tadeusz 
Szturm de Sztrem – legalizował przybyłego do 
kraju Witolda Pileckiego, organizując dla nie-
go fałszywe dokumenty.

W opracowanych z końcem 1945 roku 
„Tezach ideologicznych” politykę bloku lu-
belskiego wuerenowcy określili mianem dys-
kredytującej hasła socjalizmu i demokracji, 
a także zwiększającej społeczną popularność 
postaw reakcyjnych. „Tylko polityka zdecydo-
wanie wolnościowa i rzeczywiście demokra-
tyczna może zjednoczyć masy narodu polskiego 
w twórczej pracy nad odbudową i przebudową 
Rzeczypospolitej Polskiej” – konstatowali. 
Drugim, obok dyskusji ideowej, zasadniczym 
celem ośrodka było informowanie o prześlado-
waniach politycznych i łamaniu swobód obywa-
telskich w glajchszaltowanej przez komunistów 
Polsce. W miarę możliwości próbowano wresz-
cie wspierać działający jawnie PSL.

Wielu członków i zwolenników nurtu – tak-
że tych pozostających w kontakcie z Krajowym 
Ośrodkiem WRN i jego lokalnymi odnogami 
– decydowało się na akces do struktur konce-
sjonowanych przez reżim. Ich wpływ na linię 
partii dawał o sobie znać zwłaszcza w tzw. do-
łach. „PPS jedynie na szczytach organizacyjnych 
zajmuje przychylne stanowisko wobec PPR. Na-
stawienie dołów jest wrogie. Członkowie PPS są 

przeciw połączeniu z PPR, przeciwstawiają się 
sowietyzacji kraju i domagają się Polski suwe-
rennej” – relacjonował w sposób zbyt uprasz-
czający, niemniej oddający charakterystyczną 
tendencję jeden z przybyłych do Londynu ku-
rierów emigracyjnego rządu.

Zjawisko dostrzegali też bliscy tradycji wu-
erenowskiej działacze powstałego na bazie AK 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). 
Z ewentualnym odbiciem partii socjalistycznej 
wiązali oni poważne nadzieje. „My wiemy, że 
PPS to nie koniunkturalne i narzucone przez 
PPR kierownictwo, lecz twarde, zahartowane 
w walce o byt rzesze polskich robotników. 
Świadomość swych celów wyklucza współpra-
cę PPS z komunistami. (…) Świat cały stanął 
do walki o socjalizm, przeprowadzenie wszę-
dzie reform społecznych. Potrzebę ich uzna-
jemy i my, Polacy. W tej właśnie odbudowie 
państwowości polskiej w duchu polepszenia 
bytu pracującego obywatela PPS niewątpliwie 
zapisze nową, piękną kartę (…), kierując się 
starym właśnie, a nie komunistycznym progra-
mem” – wołała krakowska „Niepodległość”. 
Ppłk Łukasz Ciepliński – niebawem mający 
stanąć na czele ostatniego zarządu organi-
zacji – zredagował nawet imitującą materiał 
wewnątrzpartyjny broszurę „Do towarzyszów 
z PPS!”. W uznanej przez bezpiekę za szcze-
gólnie groźną enuncjacji obnażał zaborcze 
intencje „bratniej partii robotniczej” i dyspo-
zycyjność nowego kierownictwa ruchu socja-
listycznego wobec sowieckich mocodawców. 
Argumentację ułatwiał Cieplińskiemu fakt, że 
na stopie legalnej sam pozostawał członkiem 
koncesjonowanej PPS.

RozpRaWa (z) WRn
Główne uderzenie nastąpiło wiosną 1947 

roku. Po zmarginalizowaniu, metodą represji 
i fałszerstw wyborczych, PSL i rozbiciu kluczo-
wych ośrodków podziemia priorytetem dla ko-
munistów stała się neutralizacja ruchu socjali-
stycznego. Choć w kierownictwie oficjalnej PPS 
dominowały nazwiska „sprawdzone”, sytuacja 
nie była tak oczywista. Partia zrzeszała ponad 
pół miliona ludzi, nierzadko, zwłaszcza na dol-
nych szczeblach, krytycznych wobec wzorców 
sowieckich i zdecydowanych bronić pepeesow-
skiej niezależności. Jawna rozprawa z symboli-
zującym niezgodę na hegemonię komunistów 
środowiskiem miała złamać ducha oporu i otwo-
rzyć drogę do zapowiadanego zjednoczenia 
partii robotniczych, faktycznie oznaczającego 
eliminację PPS.

Proces, po trwającym grubo ponad rok 
śledztwie, ruszył z początkiem listopada 1948 
roku. Na ławie oskarżonych, obok wielolet-
niego sekretarza generalnego PPS Kazimierza 
Pużaka, zasiedli: Tadeusz Szturm de Sztrem – 
faktyczny organizator prac Krajowego Ośrod-
ka WRN, w czasie wojny szef propagandy Rady 
Jedności Narodowej i łącznik PPS z Szarymi 

Szeregami; Ludwik Cohn – weteran Września 
i przedwojenny lider pepeesowskiej organiza-
cji młodzieżowej; Józef Dzięgielewski – jeden 
z dowódców Milicji PPS, obrońca warszawy 
w 1939 roku i powstaniec, dwukrotnie od-
znaczony Krzyżem Walecznych; Feliks Misio-
rowski – skarbnik Krajowego Ośrodka WRN 
i działacz Delegatury Rządu pod okupacją nie-
miecką, oraz Wiktor Krawczyk – jeden z orga-
nizatorów tzw. ośrodków peryferyjnych WRN. 
Dwoje z aresztowanych, Antoni Zdanowski 
i Janina Pajdak, nie dożyło procesu. Zdanow-
ski, przedwojenny przywódca Klasowych 
Związków Zawodowych, przekazany rodzinie 
niemal w stanie agonalnym po wielu tygo-
dniach śledztwa, zmarł, nie odzyskując przy-
tomności. Pajdak, żona więzionego w Moskwie 
pepeesowca, zastępcy delegata rządu na kraj 
Antoniego Pajdaka, zginęła już w kilkanaście 
godzin po aresztowaniu. Według oficjalnego 
komunikatu popełniła samobójstwo, wyskaku-
jąc z okna.

Celem wyreżyserowanego przez śled-
czych i pepeerowskich propagandystów 
spektaklu była kompromitacja tradycji WRN 
i samej postaci Pużaka. Środkiem – złamanie 
jego towarzyszy i zmuszenie ich do obciąże-
nia „czołowego zdrajcy klasy robotniczej”. 
Choć realia tego typu procesów – poprzedza-
nych z reguły wielomiesięcznym urabianiem 
oskarżonych – zwykle odbiegały od dzisiej-
szych wyobrażeń o niezłomności, zupełnemu 
załamaniu uległ tylko jeden z oskarżonych. 
Reszta kluczyła, niekiedy częściowo przyzna-
jąc się do rzekomych błędów i win, niekiedy 
do konkretnych czynów. Zasadniczo jednak 
nie odcięła się od Pużaka, a on sam pozo-
stał nieugięty. Jeszcze przed rozpoczęciem 
śledztwa, gdy naczelny stalinowski śledczy 
płk Józef Różański osobiście zaproponował 
mu możliwość przygotowania tez obrony, Pu-
żak odmówił. – Jestem pierwszy raz w takim 
reżimie, gdzie oskarżonemu nie doręczono 
aktu oskarżenia – oznajmił, zastrzegając, że 
gdy był sądzony w Moskwie, dopełniono tego 
obowiązku. – Znajdujemy się w Polsce, gdzie 
obowiązują polskie przepisy prawne – odparł 
Różański, sugerując, że oskarżony zapewne 
wolałby reżim hitlerowski.

Na sali rozpraw Pużak wymownie milczał, 
odmawiał odpowiedzi albo negował zasadność 
oskarżenia. Dowodził, że w realiach demokra-
cji „sąd nie miałby tu nic do gadania”, a pro-
blemy stanowiące motywy przewodnie procesu 
byłyby osią zwykłej dyskusji wewnątrzpartyj-
nej. U schyłku procesu, okazując swoistą wy-
rozumiałość dla mniej jednoznacznych postaw 
towarzyszy, oświadczył: – Jeśli chodzi o moją 
osobę, to w tej chwili, kiedy stoję nad grobem, 
byłoby naprawdę nie do uwierzenia, gdybym 
zmienił poglądy. Byłoby nie do uwierzenia, że 
zmiana poglądów dokonała się w sposób natu-
ralny. Byłby to raczej fenomen patologiczny.

Zasadniczym celem komunistów było upo-
korzenie i napiętnowanie ludzi WRN, dlatego 
wyroki, jak na realia ówczesnych procesów po-
litycznych, nie były wysokie – wahały się od 5 do 
12 lat. Dodatkowo „wspaniałomyślnie” skróco-
no je na mocy ustawy o amnestii. Mimo to dwóch 
z sześciu oskarżonych kosztowały one życie. 
Przeniesiony do jednego z najcięższych więzień, 
zakładu w Rawiczu, Pużak zmarł w niejasnych 
okolicznościach wiosną 1950 roku. Dzięgie-
lewski wprawdzie doczekał zakończenia wyro-
ku, jednak na wolność wyszedł ze śmiertelnie 
rozwiniętą gruźlicą.

Rozprawa z niepodległościowymi tradycja-
mi PPS nie ograniczyła się do procesu Pużaka 
i towarzyszy – wuerenowcy zasiadali na ławach 
oskarżonych w głośnych procesach winowskich 
oraz wielu mniejszych sprawach, pozbawionych 
rozgłosu. Gdy komunistyczna prasa obwieściła 
zwycięstwo nad „reakcyjną gangreną w ruchu 
robotniczym”, w obronie przywódców WRN – 
nie bez udziału pepeesowców pozostałych na 
emigracji – stanęły środowiska związane z Mię-
dzynarodówką Socjalistyczną. – Los socjalistów 
w Europie Wschodniej jest straszliwą nauką dla 
tych wszystkich, którzy wciąż jeszcze wierzą, że 
socjalizm może mieć coś wspólnego z komuni-
zmem – stwierdzał w przemówieniu radiowym 
sekretarz generalny angielskiej Labour Party 
Morgan Philips. Możliwość wystąpienia na fa-
lach BBC dostał także reprezentujący środowi-
sko WRN Franciszek Białas.

Stanowisko wobec dokonującego się bez-
prawia zajął wreszcie emigracyjny rząd RP. 
W specjalnym apelu „Do sumienia Świata” – 
celowo, by nie pogarszać sytuacji oskarżonych, 
ogłoszonym już po zapadnięciu wyroków – ape-
lował: „Skazani działacze to patrioci polscy, 
którym wdzięczny naród pomniki kiedyś stawiać 
będzie. Dzisiaj »osądzili« ich agenci obcego 
rządu, dzisiaj znieważa ich obca propaganda, 
wywodząca zarzuty z tych czynów, które stano-
wią słuszny tytuł do chwały”.

epIloG
Choć niespełna miesiąc po ogłoszeniu wy-

roku komuniści dopięli swego – wchłonęli PPS, 
powołując Polską Zjednoczoną Partię Robotni-
czą, ponury spektakl nie był ostatnim rozdziałem 
dziejów WRN. Po blisko trzech dekadach, we 
wrześniu 1976 roku, w odpowiedzi na prześla-
dowania robotników Radomia i Ursusa zawiąza-
ny został Komitet Obrony Robotników. Wśród 
czternastu sygnatariuszy jego dokumentu za-
łożycielskiego, Apelu do społeczeństwa i władz 
PRL, figurowały nazwiska Cohn i Pajdak. Podpi-
sów „wywodzących się” z dawnej PPS na krótkiej 
liście było więcej.
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