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Przygotowania do świąt, mania zaku-
pów, jednorazowe opakowania i po-
zostałości świąteczne powodują, że 
pod koniec grudnia altany śmietni-
kowe warszawskich osiedli pękają 
w szwach, a zdesperowani mieszkań-
cy zapominają o sortowaniu odpa-
dów i upychają je, gdzie tylko się da. 
Nim niestrudzonym załogom śmiecia-
rek uda się oswobodzić altany od nie-
chcianych wspomnień świąt, nadcho-
dzi fala odpadów, tym razem związana 
z witaniem nowego roku. Wtedy po-
jawiają się szklane płotki z pustych 
butelek wokół przepełnionych kon-
tenerów, a także, o zgrozo, porzuco-
ne w przypadkowych miejscach tek-
turowo-plastikowe resztki baterii 

fajerwerków. Niestety osoby witają-
ce nowy rok wśród huku i dymu fajer-
werków nie tylko nie zwracają uwagi 
na dobrostan innych gatunków miesz-
kających w mieście, ale też zazwy-
czaj zapominają po sobie posprzątać. 
W ten sposób cierpią zarówno zwie-
rzęta domowe, jak i te dziko żyjące.

Patrząc zatem z punktu widze-
nia „produkcji” śmieci, nie ma chy-
ba lepszego momentu w roku, aby 
o nich porozmawiać. Miniony rok 
wszyscy zaczynali z jednakową staw-
ką za odbiór odpadów w wysoko-
ści 65 zł. Kwiecień przyniósł zmia-
ny: po raz pierwszy wprowadzono 
opłatę wyliczaną na podstawie zu-
życia wody, była ona zatem inna dla 

każdego gospodarstwa domowego. 
Stawka wynosząca 12,73 zł za każ-
dy metr sześc. zużytej wody była sze-
roko promowana przez urząd mia-
sta jako najbardziej sprawiedliwa, 
gdyż zależna od obiektywnie mie-
rzalnego parametru, na który wpływ 
mieli sami mieszkańcy. Ogranicza-
jąc zużycie wody, można było ogra-
niczyć także rachunek za zagospo-
darowanie odpadów. W ten sposób 
zysk był potrójny – niższy rachunek 
za wodę, niższy rachunek za śmieci 
oraz przede wszystkim niższy koszt 
środowiskowy dzięki mniejszemu 
zużyciu wody. Słuszny w swoim za-
łożeniu model naliczania stał się jed-
nak dla wielu rodzin przyczyną po-

nad dwukrotnego wzrostu opłat za 
odbiór odpadów. Wyliczenia war-
szawskiego ratusza wskazywały, że 
czteroosobowa rodzina zużywają-
ca po 2,5 metra sześc. wody na gło-
wę zapłaci za odbiór śmieci blisko 
130 zł. Były też przypadki, że awa-
rie instalacji hydraulicznej powodo-
wały rachunki po kilkaset złotych. 
Nie należy jednak zapominać o wie-
lu osobach samotnych lub starszych, 
a także tych starających się minima-
lizować swój ślad środowiskowy, 
które zaczęły płacić za odbiór śmieci 
nawet o połowę mniej.

Politycy na szczeblu centralnym, 
słysząc narzekania na model, w któ-
rym nie było żadnego maksymalnego 

limitu opłat, w sierpniu zeszłego roku 
wprowadzili opłatę maksymalną w wy-
sokości 150 zł miesięcznie. W ten 
sposób oddalone zostało widmo awa-
rii rury prowadzącej do kosmicznych 
rachunków, ale i tak nie zadowoliło 
to wszystkich. Listopadową uchwałą 
magistrat postanowił odejść od roz-
liczeń związanych ze zużyciem wody 
na rzecz powiązania wysokości opłaty 
z metrażem mieszkania. Zmarnowa-
no tym samym środki poświęcone na 
promowanie rozliczeń zależnych od 
zużycia wody oraz wygenerowano do-
datkowe odpady, chociażby w formie 
już niepotrzebnych plakatów. 

Śmieci po warszawsku
Przełom roku zawsze obfituje w nadprodukcję śmieci, a jednym z tematów, który rozgrzewał warszawską społeczność w minionym 

roku, były opłaty za zagospodarowanie odpadów. Biorąc pod uwagę, że w styczniu obchodzimy pewną rocznicę  
związaną z warszawskimi śmieciami, warto napisać o nich kilka słów.
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2

Szanowne 
Czytelniczki, 

Szanowni 
Czytelnicy!

Miło mi Was przywitać w roku 2022. Święta minęły błyskawicznie, 
człowiek jeszcze nie zdążył dojść do siebie po pierogach, kapuście, 
barszczu i serniczkach, a tu proszę – nagle styczeń. Jestem ciekawa, 
czy w nowy rok wchodzicie z nowymi postanowieniami, czy też woli-
cie, aby wszystko toczyło się po staremu. Niezależnie od obranego kie-
runku życzę Wam stałego dostępu do „Korrespondenta”. Aby to Wam 
ułatwić, w trzecim numerze naszej gazety znajdziecie mapę Warszawy 
z miejscami, w których co miesiąc będzie na Was czekał jej cieplutki eg-
zemplarz. W tym miesiącu możecie na naszych łamach przeczytać o hi-
storii pięknej miłości, przyszłych losach warszawskiego metra i ważnej 
rocznicy dla środowiska lekarzy. Poza tym w styczniu akcentujemy wąt-
ki kobiece. Mam tu na myśli rozmowę z Moniką Szewczyk-Wittek, ku-
ratorką wystawy Domu Spotkań z Historią poświęconej polskim foto-
reporterkom, oraz recenzję wystawy „Kto napisze historię łez. Artystki 
o prawach kobiet”, którą możemy oglądać w Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie. Ponadto zdajemy relację z ciekawych wyścigów 
rowerowych na Żoliborzu, pi-
szemy o dostępie do informa-
cji publicznej oraz podejmuje-
my wątki historyczne w tekście 
o ostatnich wyborach II RP. Fi-
lip Jegliński przybliża życiorys 
Jacka Karpińskiego – inżynie-
ra, który w latach 70. zbudo-
wał komputer rozmiarów waliz-
ki, a Zbigniew Mentzel w swojej 
stałej rubryce „Człowiek anty-
kwariat” pisze o najdziwniej-
szym antykwariacie w mieście.

RedaktoR naczelna
Bogna KietlińsKa

Warto przy tym wspomnieć, że Miej-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji sygnalizowało spadek 
zużycia wody w Warszawie, co mo-
gło być efektem systemu naliczania 
opłat, który przetrwał ledwo pół roku. 
Niestety zaproponowana w listopa-
dzie forma znacząco odbiegała od 
wielu koncepcji sprawiedliwych sta-
wek, gdyż dzieliła metraże mieszkań 
na pięć różnych kategorii. Większość 
warszawskich mieszkań znajdująca 
się w przedziale 40–60 mkw. byłaby 
zgodnie z tym obciążona rachunkami 
w wysokości 88 zł.

Pomysł ten spotkał się ze słusz-
ną krytyką i po niespełna miesią-
cu, 17 grudnia, w wyniku decyzji 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
unieważniającej poprzednią uchwa-
łę została zaproponowana jedna 

stawka dla wszystkich mieszkań, 
tym razem 85 zł od lokalu. Wróci-
liśmy zatem do punktu wyjścia z po-
czątku roku 2021, kiedy to wszy-
scy płacili tyle samo, niezależnie od 
rzeczywistej lub przybliżonej pro-
dukcji śmieci, z tą różnicą, że opłata 
wzrosła o 30 proc.

Kwestie wpływu opłat za zago-
spodarowanie odpadów na budżet do-
mowy z całą pewnością rozpaliły w ze-
szłym roku opinię publiczną, jednak 
warto też zauważyć, że z punktu wi-
dzenia środowiska ważne jest to, co 
się dzieje ze śmieciami, gdy zostaną 
już od nas odebrane. A obecnie w du-
żej części kończą one na wysypiskach. 
Sortowanie odpadów jest nadzieją na 
poprawę tego stanu rzeczy, ale należy 
pamiętać, że Warszawa cały czas bo-
ryka się z brakiem nowoczesnej infra-

struktury do przetwarzania odpadów 
(spalarnie, sortownie), a istniejące in-
stalacje, chociażby takie jak kompo-
stownie, często związane są z uciąż-
liwościami dla okolicznych domostw.

24 stycznia 2022 r. przypadają 
60. urodziny jednego z najbardziej 
znanych warszawskich składowisk 
odpadów, zwanego, od pobliskiego 
osiedla, wysypiskiem Radiowo (for-
malnie Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów „Kampinoska”). Dokład-
nie 60 lat temu została wydana decy-
zja lokacyjna dla tego obiektu, który 
przez kolejne lata odbierał znaczącą 
część produkowanych w Warszawie 
odpadów w ilościach okresowo prze-
kraczających kilkaset ton na dobę. 
Składowisko „przeszło na emerytu-
rę” z końcem roku 2016, ale do tego 
czasu zdążyło urosnąć do pokaźnych 
rozmiarów górki przekraczającej 
w najwyższym punkcie 60 m wysoko-
ści względnej. Po zamknięciu składo-
wiska zakład skupił się na komposto-
waniu odpadów, a w ostatnim okresie 
na odbiorze odpadów zielonych z te-
renu miasta.

Jubilatom należą się życzenia. 
Górce na Radiowie, która jest pozo-
stałością po wysypisku, należy życzyć, 
aby plan przekształcenia jej w ob-
szar rekreacyjny stał się w przyszło-
ści rzeczywistością. Aby 50 lat od za-
kończenia przyjmowania odpadów  
(w 2066 r.) mógł powstać tam park 
i punkt widokowy zachęcający do 
spojrzenia na miasto i Puszczę Kam-
pinoską z innej perspektywy. W pla-
nach gminy Stare Babice (wysypisko 
formalnie leży w jej granicach, do-
kładnie przez nie przebiega granica 
z Warszawą) dotyczących przekształ-
cenia tego obszaru w teren rekre-
acyjno-sportowy wspomina się także 
o stoku narciarskim. Planowane są też 
taras widokowy i miejsce piknikowe.

My natomiast na nowy rok mo-
żemy sobie życzyć, aby produkować 
jak najmniej śmieci, oszczędzać wodę 
oraz aby prawo i lokalne regulacje 
nagradzały postawy sprzyjające śro-
dowisku. Nie można oszczędzać na 
ochronie środowiska, bo dzięki niej 
można wiele zyskać. I takich zysków 
wszystkim życzę.

Michał chiliński

Śmieci po warszawsku
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Ubrałem się w sportową koszulkę, na którą założyłem cienki swe-
terek, a po krótkim namyśle dodatkowo drugi sweter, à la góral-
ski. Jedyny kask, który posiadam, służy mi do jazdy na nartach. 
Uznałem, że sprawdzi się świetnie, a więc przymierzyłem go 
od razu, żeby sprawdzić, czy od zeszłej zimy nie urosła mi gło-
wa. W pełnym stroju czułem się bardziej jak skoczek narciarski 
niż rowerzysta. Włączyłem lampki na moim bicyklu i wyprowa-
dziłem go na ulicę. Zbliżała się godz. 22 – już za chwilę miałem 
brać udział w pierwszym nielegalnym wyścigu rowerowym wokół 
skweru AK „Żniwiarz” na warszawskim Żoliborzu.

Przygoda warszawiaków z rowerami zaczęła się jeszcze  
w XIX w. Na początku, jak to często bywa z modą importowaną 
z obcych krajów, kolarstwo było rozrywką wyłącznie dla wyższych 
sfer. Pierwsze rowery do Warszawy sprowadzano za duże pienią-
dze z Francji i Anglii. W 1886 r. hrabia Edward Chrapkowski, 
posiadacz pięknych wąsów i wielkiego majątku, postanowił na fali 
popularności nowego sportu stworzyć klub. Jego Warszawskie 
Towarzystwo Cyklistów początkowo zrzeszało kilkudziesięciu 
członków, w tym Marię Skłodowską-Curie, Henryka Sienkiewi-
cza i Bolesława Prusa. Ten ostatni swoim entuzjazmem do dwu-
kołowców podzielił się w fantastycznej powieści „Ze wspomnień 
cyklisty”, z której dowiadujemy się, że standardowym wyposaże-
niem warszawskiego rowerzysty był między innymi rewolwer.

Skwer AK „Żniwiarz” z oddali nie sprawia wrażenia, jakby 
miał za chwilę przeobrazić się w tor kolarski. W moim śmiesznym 
stroju zataczam wokół niego koło w poszukiwaniu organizato-
rów. Znajduję ich w specjalnie przygotowanym namiocie, otoczo-
nym dziesiątkami rozpalonych zniczy. Inicjatorzy Paweł, Jeremi 
i Mikołaj do wyścigu podchodzą z dystansem i uśmiechem. Za 
symboliczną wpłatę otrzymuję od nich numer startowy, a także 
banan i batonik. Za mną ustawia się kolejka zawodników i zawod-
niczek – do startu o godz. 22.30 przybędzie ich prawie trzydzie-
ścioro, a drugie tyle będzie obserwować nasze poczynania. 

Życzeniem Bolesława Prusa było, aby Polacy doczeka-
li się tanich rowerów dostępnych dla wszystkich oraz powszech-
nych dróg rowerowych. Równo sto lat po jego śmierci w 1912 
r. w Warszawie pojawiły się rowery Veturilo, które na dobre za-
początkowały renesans epoki cyklistów. Olbrzymia flota oplo-
tła całe miasto, tworząc niespotykane dotąd zapotrzebowanie na 

ścieżki rowerowe. W 2010 r. ich łączna długość wynosiła około  
300 km. Dziesięć lat później było to już 675 km. Przez cały ten 
czas o ścieżki rowerowe toczył się bój za zamkniętymi drzwia-
mi dzielnicowych rad i na forach internetowych. Obserwacja pu-
blicznego transportu w zachodnich miastach takich jak Amster-
dam czy Londyn pozwala spekulować, jak będą wyglądały nasze 
trasy rowerowe w niedalekiej przyszłości.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie wyścigu podpa-
truję przybywających ze strony pl. Wilsona za-
wodników i widzów. Na podstawie widoku 
obecnych tu ludzi jakiś malarz mógłby stwo-
rzyć portret współczesnego warszawia-
ka. Wszędzie widzę uśmiechy, kolorowe 
czapki kończące się nad uchem i tlące się 
między palcami papierosy. Niektórzy 
przyszli tu z psami, które teraz wesoło 
ganiają po skwerze. Charakterystycz-
nym elementem ubioru są także koszul-
ki, bluzy i torby z grafikami wykonanymi 
metodą sitodruku, przygotowywane naj-
częściej w pracowni A.D.A przy ul. Pu-
ławskiej. Poznaję wzór Onkoświra, wojow-
nika toczącego nierówną walkę z białaczką, 
symbolizującego naszego dzielnego przyjacie-
la Adama Łacha. Wyścigi także mają swój oficjalny 
sitodruk, przedstawiający rowerzystów krążących wokół 
figury zakapturzonego Mrocznego Żniwiarza. 

Rozpalone wzdłuż trasy znicze przyciągają uwagę służb po-
rządkowych. Najpierw na linii startu zatrzymuje się policyjny wóz. 
Wyścigi stają pod znakiem zapytania. Na szczęście organizatorzy 
potrafią dyplomatycznie wyjaśnić powód zbiorowiska. Policjanci, 
zaskoczeni niecodziennym wydarzeniem, nie widzą przeszkód w 
organizacji wyścigu, pouczają nas jednak, abyśmy uprzątnęli zni-
cze i zachowywali się przyzwoicie. Kiedy niebieskie światło syren 
znika za rogiem ulicy, czuję, że do startu zostały już tylko chwi-
le. Zakładam narciarski kask i ustawiam się z rowerem do sprin-
tu, czyli trzech okrążeń wokół skweru. W ostatniej chwili do star-
tu dołącza moja koleżanka Idalia, która przyjechała tu prosto ze 
zmiany w lokalnej klubokawiarni. Jestem dobrze przygotowany. 

Żoliborskie trasy na moim rowerze przemierzałem setki razy. Wo-
koło cichną śmiechy, tłum widzów ogniskuje na nas swoją uwa-
gę. Rozpoczyna się pierwszy sprint wokół skweru AK „Żniwiarz”.

Gdybym nie był wtedy na wyścigu, pewnie podskakiwałbym 
w klubie Pogłos na koncercie duetu Tonfa. Jeśli nie tam, to na 
występie Partiboya 69 na Pradze. A gdyby nie chciało mi się tań-

czyć, może siedziałbym właśnie na dmuchawach gorące-
go powietrza za żoliborskim supermarketem Mer-

kury i rozmawiał z kimś o filmowej premierze 
„Diuny” albo nowej produkcji Marvela.  

W SPATiFie ktoś właśnie grał jazz, parę 
kroków dalej w barze Wozownia ktoś 

świętował debiut swojej technologicz-
nej firmy w Berlinie, a parę kroków da-
lej kto inny dostawał właśnie w nos pod 
kolorowym neonem klubu Rakieta. 
Wszyscy moi znajomi w piątkowe i so-
botnie wieczory oddawali imprezowa-

niu przynajmniej tyle energii, ile wy-
ssała z nich w ciągu tygodnia mordercza 

praca łączona najczęściej z ambicją osią-
gania najwyższych wyników na studiach. 

Właśnie ta demoniczna energia napędza-
ła ruchy moich współzawodników, jakby mieli 

w sobie motorowe silniki.
Zajęcie trzeciego miejsca przypłaciłem potężnym 

skurczem żołądka wywołanym najprawdopodobniej stresem. 
Niestety nie zaklasyfikowałem się do finału, który ostatecznie wy-
grał mój imiennik, ale miałem dzięki temu czas, żeby przyjrzeć się 
skali całego przedsięwzięcia. Organizatorzy przewidzieli nagro-
dy dla zwycięzców, zorganizowali także głosowanie na najładniej-
szy rower i przejazd w najlepszym stylu. Nie obyło się bez kon-
tuzji, przez które medale na podium były wręczane w błękitnym 
blasku świateł karetki. Trzydziestu zawodników posprzątało na-
stępnie po sobie, wsiadło na swoje rowery i ruszyło we wszystkie 
strony świata. Warszawa zyskała nowe rowerowe święto, które 
z dużym prawdopodobieństwem będzie przyciągało w kolejnych 
odsłonach jeszcze więcej uwagi. 

antoni kostrzewa

Sprintem po zmroku
Na Żoliborzu odbyły się niedawno pierwsze nocne zawody rowerowe, z trasą wytyczoną wokół miejskiego skweru AK „Żniwiarz”.  

To dobry sposób na spędzanie zimowych wieczorów i okazja, aby przyjrzeć się bliżej rowerowym zwyczajom warszawiaków.

Organizatorzy 
przewidzieli nagrody dla 

zwycięzców wyścigu, a także 
zorganizowali głosowanie na 

najładniejszy rower i przejazd 
w najlepszym stylu. Warszawa 

zyskała nowe rowerowe 
święto.
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Zgodnie z pierwotnym planem budowa me-
tra na Bródnie miała zakończyć się najpóźniej 
we wrześniu 2021 r. Ze względu na pandemię 
termin jednak odroczono, a trzy ostatnie stacje 
drugiej linii po praskiej stronie Wisły zostaną 
prawdopodobnie oddane do użytku latem, naj-
później w sierpniu 2022 r.

Prace and drugą linią
Z terminowością budowniczych stołecz-

nego metra bywało różnie – wystarczy wspo-
mnieć opóźnienie przy budowie centralnego 
odcinka drugiej linii (Rondo Daszyńskiego – 
Dworzec Wileński), który otwarty został z po-
nad roczną obsuwą – jednak miasto zapewnia, 
że prace są na ostatniej prostej i zadeklarowa-
ny termin nie jest zagrożony. Podobnie ma 
być w przypadku Bemowa, gdzie końca dobie-
ga budowa dwóch z pięciu stacji zamykających 
linię od strony zachodniej.

Jeśli plany ratusza dojdą do skutku, latem 
druga linia metra będzie już niemal komplet-
na. Niemal, bo do jej całkowitej finalizacji po-
zostaną jeszcze trzy kolejne bemowskie sta-
cje. Na ich otwarcie poczekamy jednak jeszcze 
prawie dwa lata, o czym bardziej szczegółowo 
przeczytacie w dalszej części tekstu. W tym 
czasie ruszyć ma budowa trzeciej linii, której 
przebieg budzi sporo kontrowersji. Oto plany 
ratusza dotyczące warszawskiej kolei podziem-
nej na najbliższe lata.

Metro wjeżdża na Bródno i BeMowo
Zacznijmy od najważniejszego – w rozpo-

czynającym się właśnie 2022 r. warszawskie 
metro powiększy się o trzy stacje. Oprócz wspo-
mnianego Bródna, które będzie wschodnim 
przystankiem końcowym drugiej linii, w poło-
wie roku otwarte zostaną dwie sąsiednie stacje, 

czyli Zacisze i Kondratowicza. Odcinek Trocka 
– Bródno będzie liczył ponad 4 km. Stacja Zaci-
sze ulokowana została pod ul. Figara, w pobliżu 
skrzyżowania z Codzienną. Ze stacji Kondrato-
wicza na ziemię wyjdziemy na rogu z Malbor-
ską. Przystanek końcowy również znajduje się 
pod ulicą Kondratowicza – na skrzyżowaniu 
z Rembielińską. 

Za budowę tego odcinka drugiej linii odpo-
wiada konsorcjum Astaldi i Gulermak. Koszt in-
westycji to niemal 1,4 mld zł. Prace na wszyst-
kich stacjach są już na zaawansowanym etapie 
i wiele wskazuje na to, że firmie uda się dotrzy-
mać terminu. Podziemne pociągi pojadą zatem 
na Bródno z niemal rocznym opóźnieniem, jed-
nak będzie to i tak scenariusz lepszy niż ten, 
o którym prezydent miasta Rafał Trzaskowski 
mówił rok temu. Wtedy wydawało się, że fina-
lizacja robót przypadnie dopiero na rok 2023. 
To podwójnie dobra wiadomość dla mieszkań-
ców Bródna – po pierwsze w końcu pod dom 
podwiezie ich metro, a po drugie jego otwarcie 
wiąże się z zakończeniem związanych z inwesty-
cją prac. Rozkopane ulice – zwłaszcza Kondra-
towicza, czyli jedna z głównych arterii tej części 
dzielnicy – od ponad dwóch lat paraliżują komu-
nikację w tym rejonie.

Firmy Astaldi i Gulermak pracują również 
na drugim brzegu Wisły. Na przeciwległym 
względem Bródna krańcu drugiej linii powsta-

je pięć ostatnich stacji. Dwie z nich też mają zo-
stać uruchomione w sierpniu – to Ulrychów 
i Bemowo, które przez następne dwa lata bę-
dzie stacją końcową. Opóźnia się bowiem bu-
dowa trzech kolejnych przystanków, mających 
zamykać linię po stronie lewobrzeżnej. Począt-
kowo zakładano, że stacje Lazurowa, Chrza-
nów i Karolin, a także Stacja Postojowo-Tech-
niczna Karolin zostaną otwarte w 2022 r. Od 
kilku miesięcy wiadomo jednak, że ten termin 
jest nierealny. Wszystko przez problemy z wy-
daniem pozwolenia na budowę. Wynikały one 
z nieprawidłowości, których w złożonym przez 
włosko-tureckie konsorcjum raporcie dopa-
trzyła się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska. W tej chwili zakończenie budowy prze-
widywane jest na maj 2024 r. 

dlaczego nie na Białołękę?
Trzecia linia metra dla warszawiaków to bar-

dzo odległa wizja, jednak pod koniec listopada 
Rafał Trzaskowski podpisał kolejną umowę do-
tyczącą jej powstania. Mowa o kontrakcie z firmą 
ILF Consulting Engineers Polska na wykonanie 
prac przedprojektowych i zaprojektowanie za-
jezdni STP Kozia Górka. Ratusz nie zamierza 
rezygnować z planów, które przedstawił w mar-
cu. Zakładają one, że w pierwszym etapie inwe-
stycji trzecia linia połączy Saską Kępę z Gocła-
wiem, a docelowo z Mordorem, czyli zagłębiem 

biurowym na Służewcu Przemysłowym. Istnieje 
też koncepcja przeciągnięcia tej nitki metra do 
Okęcia. To jednak perspektywa bardzo odległa, 
przynajmniej dziesięcioletnia. Na razie miasto 
skupia się na budowie centralnego odcinka Sta-
dion Narodowy – Gocław.

Nie brakuje opinii, że wybór takiego prze-
biegu trzeciej linii jest nieprzemyślany. Opraco-
wano go z myślą o mieszkańcach Pragi-Południe 
– to oczywiste. Tyle że – jak podkreślają krytycy 
planu Trzaskowskiego i jego ekipy – szybszym 
sposobem na przejazd z tej dzielnicy do centrum 
jest tramwaj. Gdzie zatem warszawiacy chcieliby 
widzieć kolejną odnogę metra? Wielu internau-
tów apeluje o budowę podziemnej kolei na Bia-
łołęce. To jedna z najprężniej rozwijających się 
części miasta, a jednocześnie prawdopodobnie 
najgorzej skomunikowana z dzielnic. Co praw-
da na Tarchomin (tam w kolejnym etapie ma 
dotrzeć również trzecia linia) można dojechać 
tramwajem, jednak mieszkańcy północnej Bia-
łołęki mają do dyspozycji tylko autobusy. Reali-
zacja wariantu zakładającego pociągnięcie tune-
li metra od Bródna przez Głębocką i Ostródzką 
aż na Lewandów znacznie ułatwiłaby im komu-
nikację z centralnymi rejonami miasta – zarów-
no po lewej, jak i prawej stronie Wisły.

Inna koncepcja to odwrócenie kolejno-
ści budowy poszczególnych etapów trzeciej li-
nii w wersji przedstawionej przez ratusz. Propo-
nuje się w niej połączenie najpierw biurowego 
Służewca ze stacją Wilanowska, później prze-
ciągnięcie tej nitki przez Dolny Mokotów, nieda-
leko Wilanowa, a dopiero później przekroczenie 
rzeki i dotarcie na Gocław. Podziemne połącze-
nie między Stadionem Narodowym a daleką Pra-
gą-Południe powstałoby wtedy na samym końcu, 
a więc nie wcześniej niż za kilkanaście lat.

karol górski

Co dalej z warszawskim 
metrem?

W rozpoczynającym się roku warszawskie metro ma powiększyć 
się o pięć stacji – trzy po prawej stronie Wisły i dwie po lewej. 

Druga linia metra zostanie ukończona jednak nie wcześniej niż 
za dwa lata. A niedługo później ruszyć ma budowa kolejnej nitki. 
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Czy napiszesz ją ty, czy ktoś 
napisze ją za ciebie? Ile ich 

będzie? Jedna? A może będą 
ich tysiące? Pytania o to, czyje 

to będą historie, nie trzeba 
stawiać. Będą to historie 

kobiet. Wystawę pt. „Kto 
napisze historię łez. Artystki 

o prawach kobiet” można 
oglądać w Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej w Warszawie do 
13 lutego.

Tę wystawę warto zobaczyć. Powinno się ją zo-
baczyć. A może bardziej właściwie byłoby po-
wiedzieć, że powinno się ją przeżyć. Gdy otwie-
rałam drzwi wejściowe do muzeum, czułam 
gniew i pewność co do swoich przekonań oraz 
tego, że ta sztuka może zmienić rzeczywistość. 
Czułam, że każdy po jej zobaczeniu będzie go-
towy do walki o prawa kobiet. Otwierając dru-
gie drzwi – drzwi wystawy, za którymi stanęłam 
otulona czerwienią zasłony zwisającej spod su-
fitu aż po sam dół, z wyodrębnionymi ośmioma 
wejściami do pokoi – poczułam się mniej pew-
nie. Chodząc z jednego pomieszczenia do kolej-
nego, zaczynałam czuć bezsilność. A myśli, któ-
re piętrzyły się jedna po drugiej, były pytaniami 
bez odpowiedzi.

Gdy wychodziłam z wystawy, towarzyszyła 
mi tylko jedna refleksja. Chciałam przytulić wte-
dy każdą kobietę w każdym miejscu świata. Wy-
słuchać historii tych, które cierpią, bo zostało 
im odebrane podstawowe prawo do decydowa-
nia o własnym ciele. O wystawie można dyskuto-
wać, pisać artykuły, wymieniać zdania i opinie, 
ale przede wszystkim trzeba zmierzyć się z emo-
cjami, które zaczynają żyć w nas po jej zobacze-
niu. Są one kluczowe w kontekście wystawy, ale 
i współodczuwania w ogóle. 

Wystawa, która jest głosem kilkudziesięciu 
artystek i kilku grup artystycznych, snuje opo-
wieść o kobiecym ciele. Przedstawia problem, 
z którym kobiety mierzą się w krajach, w któ-
rych represyjne prawo nie pozwala im decydo-

wać o sobie. Prace, które można zobaczyć na wy-
stawie, odnoszą się do wydarzeń między innymi 
z Polski, Hiszpanii, Irlandii, Argentyny, USA, 
Portugalii. Tytuł nawiązuje do pracy amerykań-
skiej artystki konceptualnej Barbary Kruger, 
która często używa techniki czarno-białej foto-
grafii połączonej z biało-czerwonym tekstem.

Scenografia również nie jest przypadkowa. 
Bazuje na wystawie „Womanhouse” (Dom ko-
biet) z 1972 r. autorstwa niemieckiej architektki 
Johanny Meyer-Grohbrügge, która miała miej-
sce w Stanach Zjednoczonych i uznawana jest za 
jedną z pierwszych wystaw sztuki feministycz-
nej. „Grupa studentek Kalifornijskiego Insty-
tutu Sztuki (CalArts) wyremontowała przezna-
czoną do wyburzenia kamienicę w Los Angeles 
i, pod okiem swoich profesorek Judy Chicago 
i Miriam Schapiro, zamieniła ją w surrealistycz-
ną, przesączoną erotyką i humorem instalację 
artystyczną odpowiadającą różnym sferom ży-
cia kobiet. Meyer-Grohbrügge tę domową prze-
strzeń monumentalizuje, a miękka, stworzona 
z tkanin architektura przybiera kształt waginy, 
początku świata” – możemy przeczytać na stro-
nie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Wszystko to udało się oddać na wysta-
wie: waginalny kształt, czerwone monumen-
talne płótno zwisające spod sufitu, no i osiem 
wejść do pokoi, w których znajdują się ekspo-
naty. W centralnej części znajdują się sylwetki  
63 osób. To instalacja argentyńskiej artystki 
Marieli Scafati o tytule „Mobilizacja”. Jak opo-

wiedział mi Cezary Wierzbicki, opiekun pu-
bliczności w Muzeum, artystka zdecydowała, 
by postaci niejako odpoczywały i ładowały ener-
gię. 63 kolorowe osoby, które leżą na podłodze, 
przyjmując różne pozycje, są odpowiednikami 
jej przyjaciół i znajomych, którzy angażują się 
w dyskurs związany z prawem kobiet.

Teraz już pierwsze drzwi, a za nimi mię-
dzy innymi linoryt na papierze „Przerwane ma-
cierzyństwo” Teresy Jakubowskiej. Jest też 
„Brzemię” Teresy Tyszkiewicz. „Forma brze-
miennego brzucha nakłuwana jest szpilkami, 
charakterystycznym elementem w twórczości 
artystki, generującym wrażenie bólu. Obecny 
jest również kolor złoty, o znanej z historii sztu-
ki symbolice sakralnej” – czytamy na wystawie.

Kolejne drzwi to Rachel Fallon i jej „Fartu-
chy mocy”. Są to eksponaty, które były wyko-
rzystane podczas marszów Kampanii Artystek 
na Rzecz Zniesienia 8. Poprawki. Na wystawę 
w Warszawie Fallon wykonała nowy fartuch, 
który jest symbolicznym gestem dla Polek. Wy-
korzystała popularne na polskich ulicach hasło 
„Za wolność naszą i waszą”. Prócz „Fartuchów 
mocy” w sali znajdują się dziesiątki transpa-
rentów i zdjęć, które zostały wykonane pod-
czas Strajków Kobiet. Wizualne eksponaty zo-
stały udostępnione przez Archiwum Protestów 
Publicznych.

Kolejne pomieszczenie zachwyca barwą zie-
leni. Wypełnia ona cały pokój. To praca brazy-
lijskiej artystki Luizy Prado de O. Martins. „Gdy 

płomienie pochłaniały rzekę” to wideoesej, któ-
rego główną bohaterką jest ayoowiri – roślina 
rosnąca na tropikalnych terenach obu Ameryk. 
Napar z tej rośliny często używany był jako śro-
dek antykoncepcyjny, a w silniejszych dawkach 
działał jak środek poronny. Był przede wszyst-
kim sprzeciwem wobec kolonialistów – kobiety 
nie chciały rodzić przyszłych niewolników.

Kolejne pokoje to między innymi prace 
amerykańskiej feministycznej grupy artystycz-
nej Guerrilla Girls, która pokazuje, jak zmie-
niało się podejście do praw reprodukcyjnych 
kobiet. Grupa przekornie żąda powrotu do „tra-
dycyjnego podejścia w kwestii aborcji”, podkre-
ślając, że przed rokiem 1869 Kościół katolic-
ki dopuszczał aborcję w pierwszych tygodniach 
ciąży. Praca, obok której nie sposób przejść 
obojętnie, to „W miasto” Anny Janczyszyn-Ja-
ros. Jest to dokumentacja performance’u, w któ-
rym artystka czołga się po ulicach Krakowa. Per-
formance był odpowiedzią na uchwalenie ustawy 
ograniczającej prawo do aborcji w 1993 r.

Na koniec praca, która uruchomiła naj-
więcej emocji. To dzieło Weroniki Wysockiej  
pt. „Najdrobniejszy pył”. Wideo sprawia, że 
człowiek przez dwie minuty stoi jak zahipno-
tyzowany. Na ekranie w zbliżeniach aktywistka 
i pisarka Katarzyna Bartkowska. I tekst, który 
w połączeniu z obrazem sprawia, że ciało zasty-
ga. Praca jest ukłonem artystki w stronę kobiet 
walczących o swoje prawa w Polsce. Zachęcam, 
by pójść na wystawę i zobaczyć te zbliżenia, któ-
re tak niesamowicie współgrają z tekstem po-
ematu. Zobaczyć kobiece ciało w tak czułym 
przypatrywaniu się, poczuć siłę tego przekazu.

„Mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia, 
jednak spojrzenie w przeszłość na to, ile już 
osiągnęłyśmy, naprawdę podtrzymuje na du-
chu. Oto droga. Być może ma tysiąc mil, ale 
kobieta, która nią idzie, bynajmniej nie znaj-
duje się dopiero na początku. Trudno mi powie-
dzieć, jak daleko musi jeszcze zajść, ale wiem, że 
mimo wszystko nie zawróci” – ten cytat z książ-
ki „Mężczyźni objaśniają mi świat” Rebekki Sol-
nit w przekładzie Anny Dzierzgowskiej poka-
zuje, że pokoleniowa praca daje efekty. Niech 
nowy rok przyniesie nam nowe nadzieje i nową 
energię. Jeśli ta umowna granica końca i po-
czątku dla wielu jest czasem nowych postano-
wień i zmian, to niech będą to zmiany przewrot-
ne, świadome, dojrzałe i odważne. Niech będą to 
zmiany pachnące wolnością.

oktawia wrzesień

Kto napisze 
historię 

łez?
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TLW – skrót odnosi się do Towarzystwa Le-
karskiego Warszawskiego oraz… Wileń-
skiego. To na terenach obecnej Białorusi  
w 1805 r., z inicjatywy Andrzeja Śniadeckiego, 
utworzono pierwsze stowarzyszenie zrzeszające 
lekarzy w Polsce. Pomysł zawiązania Towarzy-
stwa w stolicy zrodził się 15 lat później w gronie 
profesorów Wydziału Lekarskiego Królewskie-
go Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród ojców 
założycieli znaleźli się August Ferdynand Wolff, 
Józef Czekierski, Franciszek Brandt, Maury-
cy Woyde, Fryderyk Roemer, Jan Kuehnel i Jan 
Theiner. Wokół organizacji zrzeszono wów-
czas około 40 praktykujących w stolicy lekarzy, 
a za godło przybrano laskę Eskulapa owiniętą 
wężem, którą wieńczył napis „Societas Medica 
Varsoviensis”.

wojna i Prl
Burzliwe dzieje Rzeczypospolitej znajdowa-

ły odbicie w historii Towarzystwa, które działa-
ło niemal nieprzerwanie aż do 1939 r. Okupa-
cja niemiecka zmusiła działaczy do utworzenia 
tajnych struktur w ramach Polskiego Państwa 
Podziemnego. Wielu lekarzy zginęło w cza-
sie walk z okupantem oraz w obozach jeniec-
kich. W Charkowie i Katyniu zamordowano  
28 członków TLW.

Kilka lat po wojnie władze PRL zlikwido-
wały wszystkie izby i regionalne towarzystwa 
lekarskie. Na ich miejsce powołano jedną in-
stytucję o zasięgu krajowym – Polskie Towarzy-
stwo Lekarskie, w ramach którego istniały jed-
nak oddziały, koła i sekcje. Nazwa TLW została 
w 1961 r. zastąpiona przez Polskie Towarzy-
stwo Lekarskie Oddział Warszawski. Powrót do 
historycznej nazwy nastąpił dopiero w 1979 r.

z uw do Pałacu Mostowskich
Zebrania członków od 1821 r. odbywały 

się w mieszkaniach prywatnych oraz na terenie 

Uniwersytetu Warszawskiego. W kolejnych la-
tach członkowie spotykali się w gabinecie ana-
tomicznym przy ul. Jezuickiej 73. Pod koniec 
lat 50. gubernator Warszawy Czetyrkin zezwo-
lił na zebrania w sali posiedzeń rady lekarskiej 
w pałacu Mostowskich, a następnie przeniesio-
no je do Instytutu Szczepień w Szpitalu Dzie-
ciątka Jezus. 

własna siedziBa
Jeden z członków Towarzystwa, dr Jan 

Bącewicz, przekazał na rzecz organizacji  
około 22 tys. rubli w srebrze. Pieniądze te 
TLW przeznaczyło na utworzenie własnej 
siedziby. Idealny okazał się dom pani Marian-
ny Paderewskiej przy ul. Króla Alberta 7 (dziś  
ul. Niecała). Budynek o powierzchni 1281 
metrów, z okazałą biblioteką i dużą salą po-
siedzeń, zakupiono w 1872 r. Służył on le-
karzom aż do wybuchu II wojny światowej. 
W okresie okupacji niemieckiej willa popa-
dła w ruinę, by wreszcie spłonąć podczas po-
wstania warszawskiego. Wtedy to biblioteka 
Towarzystwa utraciła 100 proc. swoich zbio-
rów (68 720 jednostek). Po wojnie, dekre-
tem Bieruta, plac ten przeszedł we własność 

państwa. Prawo do nieruchomości odzyskano 
w 1998 r. po długoletnich procesach sądo-
wych. Ziemia została sprzedana i rozpoczęto 
poszukiwania nowej siedziby.

Od blisko 10 lat serce Towarzystwa znajdu-
je się w domu przy ul. Raszyńskiej 54, w dawnej 
ambasadzie Iranu na Ochocie. Miejsce określa-
ne jako Klub Lekarza jest punktem spotkań me-
dyków z całej Warszawy – odbywają się tu liczne 
uroczystości i wydarzenia, funkcjonują także re-
stauracja i hotel. W tygodniu w siedzibie serwo-
wane są tanie obiady dla lekarzy seniorów. 

juBileusz tlw
Uroczystość z okazji 200-lecia Towarzystwa 

odbyła się 6 grudnia w Centrum Dydaktycznym 
WUM. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli rektor Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego prof. Zbigniew Gaciong oraz rektor 
Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Zbi-
gniew Nowak. 

– Jubileusz obchodzimy dzięki bohater-
stwu, ofiarności i niezłomnej postawie kolej-
nych pokoleń warszawskich lekarzy, którzy 
działając w skrajnie niekorzystnych warunkach, 
trudnych, tragicznych latach zaborów, wojen, 

powstań i okupacji, w warunkach nieustającego 
terroru i represji, uparcie i konsekwentnie reali-
zowali program przyjęty przez ojców założycie-
li Towarzystwa – służyć ludziom i ojczyźnie, słu-
żyć chorym, cierpiącym i potrzebującym w myśl 
utrwalonych od wieków zasad postępowania le-
karskiego – mówił podczas otwarcia uroczy-
stości prezes Towarzystwa, neurochirurg Jerzy 
Jurkiewicz.

– Etos pracy jest i był potrzebny społeczeń-
stwu. Lekarze świecili przykładem, mówili, jak 
funkcjonować i jak być miłosiernym. Zaczęło 
się na Uniwersytecie Warszawskim, potem to 
piękne Towarzystwo znalazło miejsce współ-
pracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycz-
nym. Te trzy podmioty nas łączą – dyskutujemy 
i powinniśmy dyskutować, czasem mamy róż-
ne koncepcje rozwoju, ale dochodzimy do kon-
kluzji, że jest nam dobrze ze sobą i będziemy się 
w rozwoju wspierać – mówił o działalności To-
warzystwa rektor Uniwersytetu Warszawskiego  
prof. Alojzy Z. Nowak. 

Portrety warszawskich lekarzy
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa malar-

stwa Tytusa Byczkowskiego – zakopiańskiego 
artysty, członka Stowarzyszenia Polskich Ar-
tystów Karykatury. Szczególne miejsce w jego 
twórczości zajmują portrety. Wystawa zatytu-
łowana „Profesorowie Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, członkowie i przyjaciele 
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” za-
wiera 30 obrazów, na których uwieczniono wi-
zerunki między innymi prof. Wojciecha Nosz-
czyka, prof. Jerzego Szaflika, prof. Tadeusza 
Tołłoczki oraz prof. Mirosława Wielgosia. Gale-
rię portretów można oglądać w Centrum Dydak-
tycznym WUM.

Monika Miłosz
(Pamiętniki TLW, tlw.waw.pl)

Kolejne pokolenia warszawskich lekarzy
200 lat nieprzerwanej działalności – mimo rozbiorów, utraty niepodległości, powstań narodowych i dwóch wojen światowych.  

W czasach, kiedy wszystko likwidowano, walczono z nauką i intelektem, nie pokonano warszawskiego lekarza. Oto historia 
wyjątkowej organizacji, ściśle związanej z losami Warszawy i jej mieszkańcami – Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (TLW).

Jubileusz obchodzimy dzięki bohaterstwu,  
ofiarności i niezłomnej postawie kolejnych pokoleń 
warszawskich lekarzy, którzy działając w tragicznych  

latach zaborów, wojen, powstań i okupacji,  
konsekwentnie realizowali program przyjęty  

przez ojców założycieli TLW  
– mówił prezes TLW Jerzy Jurkiewicz.
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Podstawę podejmowania wszelkich 
ludzkich decyzji stanowi posiada-
nie informacji. Należy zauważyć, że 
sama decyzja jest tak naprawdę jedy-
nie końcowym etapem całego proce-
su wyboru, w którym bierze się pod 
uwagę określone przesłanki, warun-
ki, kontekst sytuacyjny i możliwości 
rozwiązania problemu.

inforMacja, wiedza, decyzja, 
działanie

Dostęp do informacji nie jest rów-
noznaczny z posiadaniem wiedzy, któ-
ra pozwala na zrozumienie i meryto-
ryczną ocenę sytuacji, szczególnie 
jeśli stoimy przed podjęciem decyzji 
dotyczącej ważnego etapu życia bądź 
też takiej, która znacząco wpłynie nie 
tylko na nas, ale i na nasze otocze-
nie, a może i całe społeczeństwo. In-
formacja stanowi zatem punkt wyjścia 
do dalszych działań, które będą przy-
bliżały nas do poznania i weryfikacji 
określonego stanu rzeczy. Pozyska-
nie wiedzy wymaga większego wysił-
ku – wysnucia wniosków na podstawie 
posiadanych informacji i poddania ich 
dodatkowej weryfikacji, skonsultowa-
nia wątpliwości i znalezienia odpowie-
dzi na pojawiające się pytania.

Pozyskanie wiedzy wymaga za-
tem zebrania pewnej sumy informa-
cji, przetworzenia jej i odniesienia do 
rozpatrywanej sytuacji. Nie jest to ła-
twy proces, zwłaszcza jeżeli przystę-
pujemy do niego w pojedynkę i w do-
datku mamy na głowie wiele innych 
rzeczy, za które jesteśmy odpowie-

dzialni w życiu codziennym. Sytuacja 
staje się jeszcze bardziej skompliko-
wana, kiedy przeniesiemy proces po-
dejmowania decyzji na płaszczyznę 
organizacji, jaką jest państwo. Waga 
decyzji podejmowanych przez władze 
publiczne, decyzji o charakterze po-
litycznym, strategicznym, planistycz-
nym, społecznym, ekonomicznym czy 
przestrzennym, jest o wiele wyższa, 
ponieważ jej konsekwencje będą od-
czuwane przez wszystkich obywateli.

Przywilej rządzących
Jednym z pierwszych badaczy 

nauk społecznych, który zauważył, 
że decyzje nie zawsze są podejmo-
wane zgodnie z zasadami racjonalno-
ści i logiki, a ich jakość zależy przede 
wszystkim od ilości posiadanych in-
formacji, był Herbert A. Simon. Na 
podstawie założeń jego teorii w eko-
nomii i naukach o zarządzaniu po-
wstało pojęcie asymetrii informacji. 
Jest to nadzwyczajny przypadek po-
siadania niepełnej informacji – jedna 
ze stron transakcji zna więcej szcze-
gółów dotyczących jakiegoś zagad-
nienia, jest dokładniej i lepiej po-
informowana niż inne strony, które 
w tej transakcji uczestniczą. Łatwo 
domyślić się, że strona posiadająca 
więcej informacji dokładniej orientu-
je się w tym, co się dzieje, bez więk-
szego wysiłku może uzyskać prze-
wagę w negocjacjach i osiągnąć 
dodatkowe korzyści. Zdarzają się 
również przypadki, w których docho-
dzi do celowego tworzenia asymetrii 

informacji, np. poprzez zatajanie czę-
ści informacji, manipulowanie nimi, 
wprowadzanie w błąd czy przedsta-
wianie fałszywych danych.

O asymetrii informacji mówi się 
często w kontekście funkcjonowa-
nia państwa, ponieważ władze pu-
bliczne zawsze stanowią dobrze po-
informowaną grupę społeczną, 
między innymi z uwagi na dostęp do 
informacji niejawnych i tajnych czy 
też liczne możliwości konfrontowa-
nia i konsultowania uzyskanej wiedzy 
z innymi podmiotami wykonujący-
mi zadania na rzecz państwa. Jedno-
cześnie rządzący niechętnie dzielą się 
informacjami ze swoim otoczeniem, 
w tym z osobami rządzonymi, przez 
co w społeczeństwie wytwarza się asy-
metria informacji, niesprzyjająca po-
dejmowaniu świadomych decyzji. In-
formacja stanowi jeden z czynników 
zdobycia i utrzymania władzy, więc 
asymetria ta może być przez elity po-
lityczne wykorzystywana jako narzę-
dzie uzyskiwania wpływów, mani-
pulowania wyborcami i odwracania 
uwagi od rzeczywistych motywacji 
i skutków ich działalności.

Prawo dostęPu do inforMacji 
PuBlicznej w Polsce

Marek Tuliusz Cyceron, rozważa-
jąc istotę funkcjonowania państwa, za-
dał pytanie: „Jakiej wiedzy potrzebuje 
obywatel, aby mógł sprawować władzę 
w państwie demokratycznym?”. Filo-
zof podkreślił tym samym, że faktyczna 
władza w państwie należy do obywate-

la, który wybiera swoich przedstawi-
cieli i tym samym zezwala im na dzia-
łanie w jego imieniu. Aby dokonać jak 
najlepszego wyboru, a później móc 
weryfikować jego słuszność, spraw-
dzać sposób sprawowania władzy i po-
czucie odpowiedzialności za podejmo-
wane decyzje, obywatel musi posiadać 
dostęp do informacji o tym, w jaki spo-
sób działają osoby pełniące funkcje 
publiczne. Takie „tłumaczenie się” 
obywatelom jest niezwykle pożądaną 
cechą demokracji, bo to oni mają roz-
liczać władzę z tego, jak działa i jak wy-
daje publiczne pieniądze.

W Polsce prawo dostępu do infor-
macji publicznej jest zapewnione kon-
stytucyjnie i stanowi przejaw zasady 
jawności życia publicznego. Art. 61 
ustawy zasadniczej stanowi, że każ-
dy obywatel ma prawo uzyskiwać in-
formacje o działalności organów wła-
dzy publicznej oraz osób, które pełnią 
funkcje publiczne. Co więcej, pra-
wo to rozciąga się także na uzyskiwa-
nie informacji o działalności organów 
samorządu gospodarczego i zawodo-
wego, jak również osób i jednostek 
organizacyjnych, które wykonują za-
dania władzy publicznej i gospodarują 
mieniem komunalnym lub majątkiem 
Skarbu Państwa. W ramach opisywa-
nego prawa obywatel może uzyskać 
dostęp do dokumentów oraz wstęp 
na posiedzenia kolegialnych organów 
władzy publicznej, które pochodzą 
z wyborów powszechnych, a ponad-
to może na takich posiedzeniach reje-
strować dźwięk i obraz. Jakiekolwiek 

ograniczenia prawa dostępu do infor-
macji publicznej mogą dotyczyć wy-
łącznie ściśle określonej i uzasadnio-
nej ochrony wolności i praw innych 
osób oraz podmiotów gospodarczych, 
jak również zapewnienia bezpieczeń-
stwa lub ochrony ważnego interesu 
gospodarczego państwa.

co Może oBywatel
Instytucje publiczne mają obowią-

zek informowania o swojej bieżącej 
działalności i udostępniania wszyst-
kich dokumentów z nią związanych 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Przejawem obywatelskiego prawa do-
stępu do informacji publicznej są tak-
że oświadczenia majątkowe składane 
przez osoby sprawujące ściśle okre-
ślone funkcje w państwie, jak również 
ogólnodostępne transmisje z posie-
dzeń Sejmu, Senatu, rad gmin i innych 
organów kolegialnych wyłanianych 
w wyborach powszechnych, które po-
jawiają się na stronach internetowych 
tych instytucji (wraz z archiwum umoż-
liwiającym dostęp do wcześniejszych 
transmisji). Jeżeli interesująca oby-
watela informacja nie została opubli-
kowana, ma on prawo złożyć wniosek 
o udostępnienie informacji publicznej 
do konkretnej instytucji władzy pu-
blicznej – często jego wzór można zna-
leźć na jej stronie internetowej. 

Mając rzeczywisty i szeroki do-
stęp do informacji, każdy może do-
konywać ciągłej oceny działalności 
organów przedstawicielskich i za-
siadających w nich osób oraz reago-
wać na zauważone błędy i zacho-
wania niezgodne z prawem. Skutki 
prawa do informacji publicznej wi-
dzimy najczęściej w mediach, ponie-
waż dziennikarze korzystają z niego 
dość intensywnie, zwłaszcza w zakre-
sie pozyskiwania danych o zachowa-
niach korupcyjnych, wydatkowaniu 
publicznych pieniędzy i przekazywa-
niu ich innym podmiotom – w tym 
w ramach różnorodnych konkursów 
na dofinansowanie działalności insty-
tucji oraz grantów.

anna suska

Masz prawo do informacji
Najcenniejszą walutę współczesnego świata bezsprzecznie stanowi informacja. Ten, kto ją posiada, 

zdecydowanie lepiej orientuje się w sytuacji i może podejmować bardziej świadome decyzje. Informacja 
jest również stałym elementem sfery stosunków między rządzącymi a rządzonymi, a możliwość dostępu 

obywateli do wiedzy o działalności organów władzy publicznej to jedna z gwarancji demokracji.

XPS
Podświetlony
P duże
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Wanda Karpińska spodziewała się 
dziecka, a Adam Karpiński chciał, 
aby przyszło ono na świat na szczycie 
Mont Blanc. W kwietniu 1927 r. po-
goda nie sprzyjała karkołomnej wypra-
wie, więc ostatecznie zeszli na włoską 
stronę Alp, a ich syn Jacek przyszedł 
na świat w Turynie. Kiedy wybuchła 
druga wojna światowa, skończył do-
piero szóstą klasę, ale podczas oblę-
żenia Warszawy był łącznikiem obro-
ny przeciwlotniczej w Śródmieściu 
Południowym, a niedługo później, 
już pod niemiecką okupacją, zorga-
nizował we własnej piwnicy strzelnicę 
i magazyn broni.

Łódź podwodna 
i przewidywanie pogody

„Wielkie wrażenie zrobiła na 
mnie jego opowieść o tym, jak 
w dzieciństwie grał ze swoim bra-
tem Markiem w szachy i bitwę mor-
ską. Swoje wojny toczyli długimi go-
dzinami. Niestrudzenie zbijali piony 
i hetmanów, zatapiali okręty, aż bez-
krwawe potyczki dowiodły ostatecz-
nie, który z nich jest lepszym strate-
giem. Ale grali inaczej niż większość 
ludzi. Bez plansz i kartek papieru; 
tylko w pamięci. Bitwy przewalały 
się w ich głowach. W myśli przesu-
wali pionki, zbijali figury i szachowa-
li króla. Może dzięki temu Jacek wy-
ćwiczył specyficzny rodzaj myślenia” 
– pisze Piotr Lipiński.

Tuż po wojnie budował w szo-
pie na uboczu łódź podwodną, żeby 
spłynąć Wisłą do morza i uciec 
z Polski, jednak wkrótce postanowił 
zostać w kraju i zrezygnować z pla-
nowanej operacji. Niedługo później 
zrealizował swój pierwszy poważ-
ny projekt – AAH, czyli maszynę 
do przewidywania pogody. Cztery 
lata później, w 1959 r., ukończył 
konstrukcję AKAT-1, pierwsze-
go na świecie komputera analogo-
wego – tranzystorowego analiza-
tora równań różniczkowych, który 
znacznie wyprzedzał swoją epokę 
zarówno pod względem możliwości 
operacyjnych, jak i „kosmicznego” 
wyglądu. 

„W historii rodzimego wzornic-
twa przemysłowego niewiele było 

przedmiotów, których projekt i wyko-
nanie tak bardzo wyprzedziłyby obo-
wiązujące wówczas mody i zasady. 
Niewiele jest również takich, które 
mimo upływu lat nadal pobudzają wy-
obraźnię i stanowią obiekt gorącego 
pożądania” – pisze o AKAT-1 Paweł 
Giergoń. Jak podkreśla Dariusz Grał-
ka, była to pierwsza tego typu kon-
strukcja na świecie.

Komputeryzacja Polski
Jacek Karpiński reprezentował 

Polskę w konkursie młodych kon-
struktorów UNESCO i znalazł się 
w szóstce zwycięzców wyłonionej 
z 200 uczestników, co pozwoliło 
mu pojechać do Stanów Zjednoczo-
nych. Zachwycił się amerykańskimi 
laboratoriami i uniwersytetami, jed-
nak odrzucił m.in. bardzo korzyst-
ną propozycję posady prezesa Rady 
Nadzorczej Banku Rozwoju Nowych 
Dziedzin Techniki z roczną pensją 
w wysokości 100 tys. dolarów i wró-
cił do Polski. 

„Za granicą generacje kompute-
rów zmieniały się jak w kalejdosko-
pie, my wciąż staliśmy w miejscu. (…) 
Jeden tylko człowiek nie czekał. Gdy 
pojawiły się minikomputery, inż. Kar-
piński dobrze zrozumiał, jaką są szan-
są dla krajów opóźnionych w kompu-
teryzacji. Chwycił się więc kurczowo 
tej idei i parł do przodu, nie bacząc na 
przeszkody” – wskazywał w 1971 r. 
Grzegorz Biały na łamach „Tygodni-
ka Ilustrowanego Przyjaźń”.

Jacek Karpiński. Inżynier, który w latach 70. 
zbudował komputer rozmiarów walizki

Dlaczego przyszedł na świat w Turynie? Dlaczego zamiast łodzi podwodnej w szopie zbudował pierwszą na świecie maszynę  
do wspomagania długoterminowej prognozy pogody? Dlaczego zaraz po tym, jak zbudował szybki minikomputer,  

wyjechał hodować świnie i kurczaki na Mazurach? Poznajcie historię Jacka Karpińskiego.

Jacek Karpiński z częścią 
maszyny AAH do wspomagania 
długoterminowej prognozy pogody

Maszyna AKAT-1 – pierwszy na świecie tranzystorowy analizator równań 
różniczkowych Komputer K-202 – dzieło życia Jacka Karpińskiego
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Wkrótce Jacek Karpiński skon-
struował drugi na świecie perceptron, 
samouczącą się maszynę, wyposażoną 
w kamerę i będącą w stanie rozpozna-
wać kształty i przedmioty, a niedługo 
potem kolejny komputer pod nazwą 
KAR-65, który miał służyć do skano-
wania i analizowania zdjęć elektronów 
i neutronów. Projekt, wraz ze skane-
rem, zrealizował na zamówienie insty-
tutu fizyki na Hożej w Warszawie. 

Charakter konfliktowego indywi-
dualisty i nieumiejętność przystoso-
wania się do przyjętego w PRL sposo-
bu pracy przysporzyły Karpińskiemu 
wrogów wśród dygnitarzy partyjnych, 
natomiast coraz większe sukcesy za-
wodowe – w środowisku konstrukto-
rów komputerowych, z wrocławskimi 
zakładami Elwro na czele. Ówczesny 
wrocławski komputer Odra zajmo-
wał cały pokój i potrzebował osob-
nego pomieszczenia do wentylacji  
– KAR-65, komputer Jacka Karpiń-
skiego, był mniejszy i sprawniejszy. 

„Maszyna wpada w trans, słyszy-
my serie rytmów o muzycznym nie-
mal brzmieniu, jakby sam Joe Morello 
wybijał je szczoteczkami na perkusji; 
do taktu migają światełka pulpitu. Ma 
się wrażenie, że maszyna tańczy rum-
bę i pogwizduje sobie dla dodania 
animuszu” – tak opisywano KAR-65 
w „Trybunie Robotniczej”. 

Jako prototyp KAR-65 nie sta-
nowił konkurencji dla przemysło-
wo produkowanych maszyn z zakła-
dów Elwro, jednak kolejny komputer 
Karpińskiego – K-202, posiadający 
rozmiary walizki i przeznaczony do 
produkcji przemysłowej, działają-
cy szybciej niż niektóre komputery 
jeszcze 10 lat później, był potężnym 
zagrożeniem. 

Cenzura K-202
„Przedstawiciele wrocławskich 

zakładów Elwro, produkujących 
Odrę, poczuli się zagrożeni w swo-
im monopolu. Śmieszy i martwi je-
dynie, kiedy z ust wrocławskiego fa-
chowca pada stwierdzenie, że K-202 
jest dla nas… za nowoczesny. To nie 
K-202 jest dla nas za nowoczesny, 
tylko struktury, w których mógłby być 

u nas zastosowany – zbyt przestarza-
łe” – podkreślał w 1971 r. Henryk 
Boruciński.

Produkcja komputera K-202 
ruszyła jedynie w warunkach labo-
ratoryjnych i ze wsparciem brytyj-
skich firm DataLoop i MB Metals. 
Jacek Karpiński z zespołem skon-
struował 30 egzemplarzy, z cze-
go 15 zgodnie z umową trafiło do 
Wielkiej Brytanii, a kolejnych 15 
rozeszło się po polskich urzędach 
i zakładach państwowych (jeden 

trafił w ręce prywatne). W roku 
1971 na wystawie komputerów 
Olimpia w Londynie K-202 wska-
zano jako maszynę ze ścisłej świa-
towej czołówki, z którą mogły kon-
kurować jedynie amerykańskie 
maszyny PDP. 

Wkrótce współpraca z brytyj-
skimi firmami została jednak zerwa-
na wskutek interwencji służb PRL, 
oferty m.in. z Francji i Szwecji zosta-
ły odrzucone, natomiast Jacek Kar-
piński został wyrzucony z Instytutu 
Maszyn Matematycznych w Warsza-
wie z wilczym biletem. W ramach 
protestu wyjechał na Warmię, gdzie 
wynajął gospodarstwo i zajął się ho-
dowlą kur i świń. „Jacek Karpiński, 
zmuszony do porzucenia swojej pa-
sji, nie tyle naprawdę hodował trzo-
dę, ile protestował. Jego praca na wsi 
to była demonstracja: patrzcie, co 
dziś muszą robić w Polsce kompu-
terowcy” – wskazuje Piotr Lipiński 
w swojej książce na temat Karpiń-
skiego „Geniusz i świnie”.

Cenzura objęła jego imię i na-
zwisko oraz nazwę jego najwięk-
szego dzieła – komputera K-202. 
Piotr Lipiński pisze, że po opubli-
kowaniu w Polskiej Kronice Fil-
mowej w 1981 r. krótkiego repor-
tażu o genialnym konstruktorze 
komputerów hodującym świnie 
pod Olsztynem na koncertach ze-
społu Perfect zamiast „Elektronik 
kradnie w Tewie” ludzie śpiewa-
li „Elektronik grzebie w chlewie”. 
Oryginalny tekst piosenki  „Ale 
w koło jest wesoło” Perfectu opo-
wiadał o elektronikach pracują-
cych w państwowej Fabryce Pół-

przewodników Tewa, którzy jeśli 
chcieli dorobić na boku do bied-
nej pensji, sprzedawali kradzione 
z zakładu części na czarnym rynku 
lub montowali z nich samodzielnie 
w domu różne urządzenia. 

Czytnik dokumentów
Wkrótce Karpiński przyjął za-

proszenie prowadzącego działal-
ność w Szwajcarii Stefana Kudel-
skiego, wynalazcy i konstruktora 

światowej klasy magnetofonów, jed-
nak pomimo wzajemnej sympatii 
współpraca nie ułożyła się najlepiej. 
Jacek Karpiński wrócił do Polski 
w latach 90. z projektem pen reade-
ra – czytnika kształtem przypomina-
jącego długopis, kopiującego tekst 
ze źródeł papierowych bezpośred-
nio do edytorów tekstu, co oszczę-
dzało żmudnego przepisywania 
i mogło znaleźć szerokie zastosowa-
nie w wielu dziedzinach i pracy za-
wodowej rozmaitych profesji. 

„Ówczesne skanery pozwala-
ły z reguły wciągnąć do komputera 
stronę tekstu jako grafikę, tak jak-
byśmy zrobili zdjęcie. Nie umia-
ły jednak przekształcić go na litery. 
Dopiero oprogramowanie OCR po-
zwoliło na odczytanie i szybkie za-
importowanie do programu piszą-
cego takiego jak Word. Urządzenie 
zaprojektował jeszcze w Szwajcarii. 
Przygotował je na zamówienie księ-
gowego, który narzekał, że musi 
mnóstwo danych przepisywać ręcz-
nie do komputera” – pisze Piotr Li-
piński w swojej książce. 

Tym razem jednak na drodze do 
sukcesu stanął bank, który nie wy-
płacił znacznej części kredytu za-
ciągniętego na maszyny produkcyj-
ne, żądając kolejnych zabezpieczeń. 
Karpiński zaprojektował jeszcze no-
woczesną kasę fiskalną, ale i w ten 
sposób nie udało mu się zapobiec 
problemom finansowym. Kasa ta 
była w swoim czasie najmniejszą 
i najbardziej uniwersalną kasą fiskal-
ną w Polsce.

Na emeryturze Jacek Karpiński 
dorabiał sobie, projektując witryny 
internetowe. Zmarł w 2010 r. Swo-
je niepowodzenia, jak pisze Lipiń-
ski, inżynier podsumowywał w pew-
nej rozmowie z dziennikarzem tak: 
„Z biznesem jest trochę jak z kon-
struowaniem maszyn, trzeba usiąść, 
wymyślić, a potem wszystko dobrze 
policzyć. Problem w tym, że biznes to 
ludzie, a lojalności i uczciwości nie da 
się zaprojektować”.

filiP jegliński
grafika i ilustracje:  

Małgorzata Bochniarz-różańska
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Lekcja z determinacji

Wpatrując się w obiektyw, dziewczyna mruży oczy. Cho-
wa za aparatem połówkę szerokiego uśmiechu, na palcach 
błyszczą pierścionki. – Emocje – tego szukałam w sporcie 
– mówi Maja Sokołowska, długoletnia etatowa reporter-
ka „Sportowca. Magazynu ilustrowanego”, twarz i jedna 
z trzynastu bohaterek wystawy „Jedyne. Nieopowiedziane 
historie polskich fotografek”, którą do końca stycznia mo-
żecie zobaczyć w galerii DSH przy ul. Karowej.

fotografia wieloBarwna
Prezentowane zdjęcia są tak różne jak ich autorki: Anna 

Beata Bohdziewicz, Anna Biała, Anna Maria Brzezińska, Iwo-
na Burdzanowska, Joanna Helander, Marzena Hmielewicz, 
Małgorzata Kujawka, Anna Łoś, Anna Michalak-Pawłowska, 
Anna Musiałówna, Anna Pietuszko-Wdowińska, Agniesz-
ka Sadowska oraz Maja Sokołowska. Każda z nich szła swo-
ją własną drogą, każdą przyzywały inne tematy. Kiedy wędru-

ję po wystawie, połykam więc trzy dekady PRL-u w pigułce. 
Protesty robotnicze, Solidarność, pielgrzymki papieskie, 
wielka polityka, świat teatru i filmu, sportowa walka, życie 
blokowisk i wsi, codzienność mniejszości etnicznych. Małe 
i wielkie sprawy składające się na rzeczywistość zupełnie inną 
i jednocześnie tak zaskakująco podobną do naszej.

„start” z Podstawówki
Historię obrazów na wystawie dopowiadają przedmio-

ty. Twórcy zgromadzili w gablotach należący do bohate-
rek sprzęt fotograficzny, stykówki, dokumenty i pamiątki. 
Stanowią one gratkę dla pasjonatów techniki analogowej 
i tych, którzy mieli z nią dotychczas niewiele wspólnego. 
– Wspomniany okres jest niezwykle ciekawy z punktu wi-
dzenia historii fotografii. Autorki zdjęć prezentowanych na 
wystawie pracowały w zupełnie innej rzeczywistości – wyja-
śnia Monika Szewczyk-Wittek.

oPowiedziane
To paradoks, ale wychodzę z wystawy ukontentowana 

i niezaspokojona jednocześnie. W głowie – pytania. Wiele. 
W sukurs przychodzi kuratorka – bo jeszcze zanim na ścia-
nach galerii zawisły fotografie, na rynku wydawniczym pod 
tym samym tytułem ukazała się książka.

W „Jedynych” znajdziemy zapis dziesięciu rozmów 
przeprowadzonych z fotoreporterkami przez Monikę 
Szewczyk-Wittek. Z całości wyłania się obraz realiów pracy 
fotoreporterów w okresie lat 70., 80. i 90., ale książka to 
przede wszystkim portret. Osobisty i zbiorowy portret gru-
py kobiet, które, jak pisze autorka, były brawurowe, cieka-
we życia, ambitne. Jedyne. I które w zawodzie zdominowa-
nym przez mężczyzn miały siłę mówić własnym głosem. Czy 
warto je poznać? Warto.

*

Choć były świadkami i kronikarkami najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych ubiegłego wieku, wiemy o nich niewiele. 
Swoją najnowszą wystawą Dom Spotkań z Historią przypomina postaci polskich fotoreporterek, a „Korrespondent” rozmawia 

z Moniką Szewczyk-Wittek, kuratorką wystawy i autorką towarzyszącej jej książki „Jedyne”. – To silne osobowości, na pewno 
bardzo ciekawe. Każda z tych kobiet jest zupełnie inna i, co za tym idzie – od każdej z nich nauczyłam się czegoś zupełnie innego. 

Determinacja, która z nich wszystkich wychodzi, i to poświęcenie się pasji są dla mnie ogromnie budujące – mówi autorka projektu.

Wystawę „Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek” można oglądać  
do końca stycznia w galerii DSH przy ul. Karowej. Ekspozycję uzupełniają należące  

do bohaterek sprzęt fotograficzny, stykówki, dokumenty i pamiątki.
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Skąd wziął się pomysł na ten projekt?
Przez lata pracowałam w dziale fotoedycji 

dziennika „Rzeczpospolita”. Jestem związana 
ze środowiskiem fotograficznym i oczywiście na 
swojej drodze spotkałam wielu wspaniałych fo-
tografów. Dość łatwo można jednak dostrzec, 
że historia związana z fotografią kobiet i w ogóle 
obecnością kobiet w fotografii jest mało widocz-
na. Pomysł wziął się z tego, żeby we właściwy 
sposób pokazać kobiety, które fotografowa-
ły, szczególnie w trudnym okresie lat 70., 80. 
i 90. w Polsce. Miałam przyjemność robić wy-
wiady z najróżniejszymi fotografami i dość szyb-
ko zdałam sobie sprawę, że wśród wielu osób, 
z którymi rozmawiałam – czy to w formie wy-
wiadów radiowych, czy też pisanych – było dużo 
mniej kobiet. Na fali różnych przemyśleń przez 
lata dorastała we mnie chęć, żeby porozmawiać 
z tymi kobietami, które w Polsce pracowały 
i pracują – bo część z moich bohaterek to wciąż 
aktywne fotoreporterki. Oczywiście na począt-
ku było to kilka osób, kilka znaczących postaci, 
które od razu pojawiły się na mojej liście, potem 
przyszedł czas na całą pracę związaną z dzwonie-
niem do znajomych dziennikarzy i fotoreporte-
rów, szukaniem kolejnych nazwisk.

Co było dla Pani najtrudniejsze podczas pracy 
nad książką i wystawą?

Wyobrażam sobie, że niełatwo jest stwo-
rzyć spójną narrację z tak różnych elementów, 
różnych osobowości, różnych spojrzeń na fo-
tografię. Najtrudniejsze było paradoksalnie do-
cieranie do bohaterek i przekonywanie ich do 
tego pomysłu. Większość z nich po raz pierw-
szy w ogóle udzielała wywiadu. Druga rzecz, też 
istotna, to fakt, że rzeczywiście są to bardzo róż-
ne osobowości, różne style fotografii. Konse-
kwentne prowadzenie rozmowy, tak by historia 
bohaterek była ukazana od początku ich pracy aż 
do teraźniejszości – w momencie, gdy czyta się 
wywiad po wywiadzie – może wydawać się dość 
schematyczne. Ale z drugiej strony wydawa-
ło mi się to niezwykle ważne, żeby opowiedzieć 
o drodze, którą moje bohaterki musiały przejść, 
bo była ona związana z wieloma wyrzeczeniami, 
także rodzinnymi. Do tego wszystkiego dodam 
też na pewno sytuację związaną z archiwami. Nie 
do wszystkich archiwów udało się dotrzeć, nie 
wszystkie archiwa udało się przejrzeć. W roz-
mowach wątek straconych, zagubionych czy za-
branych archiwów wywoływał duże emocje.

Jak w praktyce wyglądała Pani współpraca z foto-
grafkami? Czy czynnie angażowały się w tworze-
nie wystawy? Jaki był ich wpływ na jej kształt?

Miałam poczucie, że ta wystawa musi po-
wstać w zgodzie z ich przekonaniami i ich spo-
sobem patrzenia na siebie. Tutaj, tak jak w przy-
padku książki, wybrałam okres lat 70., 80. i 90. 
Przez cały czas pracy nad wystawą i książką by-
łyśmy w nieustającym kontakcie, co oczywiście 
w przypadku dziesięciu, a później – przy wysta-
wie – trzynastu bohaterek było bardzo wymaga-
jące. Pandemia także nie pomogła w kontaktach. 
Nie zawsze udawało się spotykać na żywo, cza-
sem trzeba było korzystać z połączeń online. Ale 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu moich boha-
terek udało się przygotować tę wystawę bez żad-
nych opóźnień i perturbacji. Jestem im bardzo 
wdzięczna za ten czas, który poświęciły, i za za-
ufanie, którym mnie obdarzyły.

Czego nauczyły Panią projekt i spotkania z foto-
grafkami? Czym zaskoczyły?

To są na pewno silne osobowości, na pew-
no bardzo ciekawe. Każda z nich jest zupełnie 
inna i, co za tym idzie – od każdej z nich nauczy-
łam się czegoś zupełnie innego. Ciekawe były 
dla mnie wszystkie wątki związane z ich drogą 
życiową, poświęceniami, dokonywaniem wy-
borów, które nie zawsze szły w zgodzie z wizją 
przyszłości, którą mieli ich rodzice. Determina-
cja, która z nich wszystkich wychodzi, poświę-
cenie się pasji są dla mnie ogromnie budujące 

i mogą być wskazówką, że jeśli się w coś głęboko 
wierzy, to trzeba o to walczyć.

Jak twórczość naszych fotografek prezentuje się 
na tle ogólnoświatowych dokumentalistów?

Prezentuje się wspaniale – i to właśnie bar-
dzo chciałam uwidocznić. My w ogóle nie szczy-
cimy się tym, jak wspaniały mamy dorobek fo-
tograficzny. Jednym z powodów, dla których 
przystąpiłam do tego projektu, było pełne po-
czucie, że to jest wystawa, którą swobodnie bę-
dzie można pokazać za granicą i która odniesie 
tam taki sam sukces jak w Polsce. Są prace po-
nadczasowe i wyjątkowe nie tylko w skali Polski, 
ale także świata.

Jak odbierają wystawę i książkę jej bohaterki?
Większość z nich – tak jak w przypadku 

pani Mai Sokołowskiej – była bardzo zdziwio-
na tym, że do nich dotarłam. Były też wdzięcz-
ne za to trochę inne spojrzenie na ich pracę, 
wspólny wybór zdjęć – bo starałyśmy się po-
kazywać prace, które były albo rzadko, albo 
w ogóle nie publikowane. Kluczowe było od-
krywanie historii, które teraz, z punktu widze-
nia teraźniejszości, nie niosą już tak dużych 
emocji (mówię np. o zdjęciu Lecha Wałę-
sy po przegranych wyborach prezydenckich 
w 1995 r. autorstwa Anny Brzezińskiej), roz-
mawianie o tych „nieopowiedzianych”, nie-
opublikowanych zdjęciach. Bohaterki cieszą 
się, że książka jest czytana, dzwonią i dzięku-

ją. Pracujemy w pełnej zgodzie nad tym, by ten 
projekt był jeszcze szerzej znany.

A jakie głosy płyną do Pani od odbiorców?
To jest w ogóle niesamowita historia. Mam 

poczucie, że ten projekt – praca nad wystawą, 
nad książką – trwa tak długo, że moje życie to-
czy się już równolegle do niego, a projekt zaczy-
na żyć własnym życiem. Bardzo często dostaję 
w prywatnych wiadomościach informacje, że to 
jest bardzo potrzebna książka, bardzo potrzebna 
wystawa, wspaniałe zdjęcia, ludzie dziękują mi za 
to, że mogli poznać te bohaterki i ich życiorysy. 
To bardzo budujące dla tak późnej debiutantki 
jak ja – ponieważ to moja pierwsza książka i mam 
nadzieję, że nie ostatnia. 

Na wystawie „Jedyne” prezentowane są też 
przedmioty związane z techniką analogową. Na 
podobny krok zdecydowali się zresztą kuratorzy 
innej wystawy w DSH, poświęconej czasopismu 
„itd”. To będzie prowokacyjne pytanie, ale po 
co przypominać technikę, która odeszła już do 
lamusa i uprawiana jest przez (co prawda coraz 
liczniejszą) grupę zapaleńców? Jaką wartość ma 
Pani zdaniem fotografia analogowa?

To nie prowokacyjne pytanie, bo trochę za-
warta jest już w nim odpowiedź. Coraz liczniej-
sza grupa ludzi interesuje się fotografią analo-
gową. Istnieje ruch slow photography i widzę go 
wśród swoich studentów i w ogóle ludzi, z który-
mi pracuję, którym pomagam wydawać książki. 

To idea nieśpiesznego prowadzenia projektów 
w kontrze do tego, co dzieje się na świecie, sku-
pienia na pojedynczym zdjęciu, na budowaniu 
historii. To idea przekonująca, że niekoniecznie 
trzeba wykonywać tysiące fotografii. W fotogra-
fii analogowej jest wciąż coś magicznego, w tym 
sposobie patrzenia. Dla młodych ludzi może to 
być coś niezrozumiałego, ale z drugiej strony 
głęboko wierzę w to, że ta klasyczna forma foto-
grafii jest w stanie zainteresować też kolejne po-
kolenia. I to się dzieje. Myślę, że przypomnienie 
o tym, w jaki sposób były wykonywane zdjęcia, 
ma też znaczenie w kontekście całego procesu 
powstawania fotografii i tego, że czasem przy-
gotowanie jednego, dwóch czy trzech tematów 
dla prasy zajmowało cały dzień, a niekiedy i pół 
nocy. To się oczywiście „czyta” w kontekście 
poświęcenia, konsekwencji, determinacji, które 
moje bohaterki niewątpliwie w sobie mają.

Czy Pani zdaniem istnieje coś takiego jak kobie-
ce spojrzenie w fotografii? Jeżeli tak, na czym 
polega?

Moim zdaniem nie istnieje. Podzieliłabym 
fotografię na dobrą i złą, na pewno nie na kobie-
cą i męską.

Czy zdradzi Pani, co stanie się dalej z „Jedyny-
mi”? Czy planuje Pani kontynuację projektu?

Projekt rozwija się na dwóch poziomach. 
Kontaktują się ze mną osoby, które są spadko-
biercami praw fotografek, i pytają, czy można coś 
zrobić z ich archiwami, pokazują zdjęcia. To jest 
oczywiście bardzo ciekawe i mam nadzieję, że 
niebawem będę mogła zacząć pracować nad ko-
lejnym archiwum. Druga rzecz, która jest niezwy-
kle dla mnie istotna, to to, że chciałabym bardzo 
zabezpieczyć archiwa moich bohaterek, oczywi-
ście w pełnym porozumieniu z nimi. Zabezpie-
czyć, czyli zdigitalizować je, być może przepako-
wać w odpowiednie papiery, koperty, pudełka, 
uporządkować, skatalogować, żeby mieć poczu-
cie, że do tych archiwów będzie można wrócić. 
Siłą rzeczy przez lata były one przechowywane 
w niedoskonały sposób, bo też nie zawsze było to 
możliwe. Archiwa ulegają różnego rodzaju wpły-
wom z zewnątrz, zniszczeniu. Jedna z moich bo-
haterek miała np. powódź w domu i duża część jej 
negatywów i odbitek została zalana. Inna straciła 
swoje archiwum, bo podczas likwidacji redakcja 
po prostu je wyrzuciła. To, co zostało, też chciała-
bym udostępnić, stworzyć wirtualne muzeum fo-
tografek, abyśmy mogli korzystać z ich dorobku 
w celach edukacyjnych czy do działań dziennikar-
skich. Pracuję nad tym, by było to możliwe.

Uderzyła mnie aktualność tej wystawy w okresie, 
gdy Polki głośno upominają się o swoje prawa. 
Czy projekt został wymyślony przez Panią jako 
pewnego rodzaju manifest?

Nie, nie to stało za moimi działaniami. Na-
tomiast wybór okładki książki, na której zna-
lazła się Ania Pietuszko z ręką wyciągniętą 
w geście zwycięstwa i aparatem przewieszonym 
przez szyję, był oczywiście zabiegiem celowym. 
Chciałam pokazać, że kobiety fotografujące 
i w ogóle fotografowie, fotoreporterzy, fotore-
porterki przyjmują różne postawy, że nie trze-
ba jechać na koniec świata, żeby być w centrum 
rewolucji. Że dokumentowanie tych wydarzeń, 
które dzieją się w Polsce, jest ważne i że z nasze-
go obywatelskiego punktu widzenia jest istotne, 
byśmy próbowali zrozumieć, co się dzieje do-
okoła. Dokumentowanie wydarzeń, które dzie-
ją się nie tylko na ulicy, ale i w parlamencie czy 
chociażby teraz na granicy, ma znaczenie. Jako 
obywatele powinniśmy mieć dostęp do fotogra-
fii i opierać na nich swoją wiedzę o tym, co się 
dzieje, a osoby, które wykonują te zdjęcia i po-
święcają swój czas – osoby, dla których to jest 
często pasja, ale też praca – powinny być trakto-
wane przez nas z szacunkiem, co niestety nie za-
wsze ma miejsce.

rozMawiała: kaMila snoPek

Monika Szewczyk-Wittek

Książka „Jedyne” to zapis dziesięciu rozmów przeprowadzonych  
z fotoreporterkami przez Monikę Szewczyk-Wittek. To osobisty  

i zbiorowy portret grupy kobiet, które w zawodzie zdominowanym 
przez mężczyzn miały siłę mówić własnym głosem.
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Prorządowy Obóz Zjednoczenia Na-
rodowego (OZN, Ozon) wezwał, by 
samorządowa kampania wyborcza 
była wolna od akcentów politycznych 
(sic!) i koncentrowała się na praktycz-
nych propozycjach komitetów. Wy-
magać tego miała odpowiedzialność 
za państwo w chwili napiętej sytuacji 
międzynarodowej. Podobnych apeli 
wygłaszanych równolegle w celu ata-
ku na opozycję, mimo świadomości 
zagrożenia, nikt nie traktował poważ-
nie. Chodziło w końcu o jedyne wy-
bory niesprowadzone jeszcze do roli 
plebiscytu, mierzącego frekwencyj-
nie poparcie rządu.

„Faszyzm przez Kraków nie 
przejdzie!” – brzmiało hasło naj-
większego kampanijnego wiecu Pol-
skiej Partii Socjalistycznej (PPS). 
„Przeciw antysemityzmowi! Za czer-
woną Łódź!” – wzywały plakaty ży-
dowskiego Bundu. „Pierwszym eta-
pem walki będzie odebranie Żydom 
praw politycznych!” – zapowiadał 
stołeczny komitet wyborczy Stron-
nictwa Narodowego (SN), a propa-
ganda Ozonu, piętnując na zmianę 
„marksistowskie międzynarodów-
ki”, „żydokomunę” i „endeckich 
rozbijaczy”, nawoływała do szcze-
rej współpracy i narodowej konsoli-
dacji – jedynej drogi do „podniesie-
nia Polski w górę”. 

Dla obozu władzy stawką wybo-
rów było potwierdzenie dominującej 
pozycji. Przywódcy OZN coraz otwar-
ciej rozważali bowiem rezygnację 
z nawet tak ograniczonego systemu 
wielopartyjnego. Głosili, że opozycja 
właściwie traci rację bytu, a poparcie 
dla niej otwarcie szacowali na mak-
symalnie 10 proc. Zwalczające się 
i praktycznie odcięte od parlamen-
tu za sprawą obowiązującej ordyna-
cji partie opozycyjne w jednym były 
zgodne – sukces w walce o samorządy 
stanowić miał pierwszy krok na dro-
dze do zmian. Albo demokratyzacji, 
postulowanej przez lewicę i nieliczną 
chadecję, albo też pogłębiania naro-
dowego charakteru państwa, do cze-
go wzywał główny nurt prawicy. 

Choć wybory rozplanowane zo-
stały na wiele miesięcy – głosowania 
miały odbywać się w kolejnych gmi-
nach i powiatach aż do końca roku 
1939 – kulminacyjnym momentem 
była niedziela 18 grudnia 1938 r. Do 
urn ruszyć mieli wtedy mieszkańcy 57 
miast, w tym czterech spośród pięciu 
największych: Warszawy, Łodzi, Kra-
kowa i Poznania.

Przegląd sił
Na specjalnych zasadach do wy-

borów szedł prorządowy OZN. Mimo 

piłsudczykowskiego rodowodu czer-
piący garściami z arsenału ende-
cji, zwłaszcza haseł antyżydowskich. 
Wyraźnie militarystyczny – na cze-
le obozu stał nie prezes czy przewod-
niczący, ale szef sztabu – i mimo de-
klarowanej antypartyjności faktycznie 
stanowiący partię władzy, dyspono-
wał potężnym aparatem propagando-
wym: licznymi tytułami prasowymi, 
radiem, Polską Agencją Telegraficz-
ną, ale także instrumentami admini-
stracyjnymi – od wpływu na korzystny 
podział okręgów wyborczych po kon-
trolę nad cenzurą. 

Zgodnie z rzuconym hasłem „od-
politycznienia samorządów” Ozon 
w wielu miastach oficjalnie nie wysta-
wił własnych list, lecz inspirował tzw. 
komitety gospodarcze. Firmowały je 
szyldy akcentujące apartyjność, pol-
skość i techniczny, fachowy charak-
ter. W Gdyni było to przykładowo 
Chrześcijańskie Zjednoczenie Na-
rodowo-Gospodarcze, w Zamościu 
– Polski Blok Gospodarczy, a w Ino-
wrocławiu – Narodowy Komitet Za-
wodowo-Gospodarczy. Propaganda 
Ozonu na ogół nie oszczędzała na-
rodowców, ale z największym natę-
żeniem atakowała socjalistów i ugru-
powania żydowskie, często zbiorczo 
określając przeciwników „socjał-ży-
dostwem”. Istotnym motywem kam-

panii OZN była postać marszałka 
Edwarda Śmigłego-Rydza, kreowane-
go na wodza i obrońcę narodu.  

Na lewej stronie sceny politycznej 
po wielkim strajku chłopskim z 1937 
r. (z rąk policji zginęły co najmniej 42 
osoby) przewagę w Stronnictwie Lu-
dowym (SL) zyskiwała partyjna le-
wica – największą siłą byli ludowcy. 
Byli zarazem siłą radykalnie antysa-
nacyjną. Domagali się przede wszyst-
kim przywrócenia ustroju demokra-
tycznego, a tym samym właściwego 
miejsca chłopów w państwie, które-
go 75 proc. obywateli mieszkało na 
wsi. Wiejskie gromady stanowiły jed-
nak o wiele trudniejszy teren do roz-
winięcia akcji wyborczej. W tej na le-
wicy znacznie bardziej w oczy rzucała 
się PPS ze swoją kluczową siłą – liczą-
cymi blisko 400 tys. członków Klaso-
wymi Związkami Zawodowymi. 

Także dla socjalistów naczelnym 
postulatem był powrót do reguł demo-
kratycznych. Jedynego – jak przeko-
nywali – rozwiązania, pozwalającego 
uniknąć faszyzacji państwa i wyzwo-
lić autentyczną mobilizację społecz-
ną. Z tym wiązali też równe prawa dla 
mniejszości narodowych. Nadto trady-
cyjnie już zapowiadali walkę z wielkim 
kapitałem i bezrobociem. Za najgroź-
niejszego przeciwnika uznawali nie 
koniunkturalny, „montowany urzędo-

wo” OZN, ale rosnący w siłę nurt mło-
dych obozu narodowego, otwarcie 
– choć z zastrzeżeniami – odwołują-
cy się do rozwiązań włoskich, a nawet 
niemieckich. Radykalizujących się na-
rodowców, określanych nawet „pol-
ską odmianą hitleryzmu”, socjaliści 
atakowali szczególnie. Wspierało ich 
nieliczne Stronnictwo Demokratycz-
ne (SD), partia lewicowo-liberalnej in-
teligencji, związanej ze środowiskiem 
piłsudczykowskim i zawiedzionej na-
cjonalistycznym kursem utworzone-
go dwa lata po śmierci Komendanta 
Ozonu. 

W obliczu silnej polaryzacji w po-
litycznym centrum nie pozostało wie-
le miejsca. Właściwie wypełniało je 
chadeckie Stronnictwo Pracy (SP), 
powołane ledwie rok wcześniej i ma-
jące stanowić katolicką, ale prodemo-
kratyczną alternatywę dla obozu naro-
dowego. Mocne na Pomorzu i Śląsku, 
w innych regionach, mimo poparcia 
części hierarchów kościelnych, po-
zostawało jednak siłą bardzo słabą. 
Z dewizą „Prawo – praca – prawda” 
na sztandarach stronnictwo wzywa-
ło do obrony polskiego życia publicz-
nego przed totalizacją, za głównego 
przeciwnika uznając obóz sanacyj-
ny. Mimo to lokalnie podejmowało 
współpracę z Ozonem, godząc się na 
pójście do wyborów w jednym bloku. 

Opozycja bierze miasta, sanacja trzyma władzę. 

Ostatnie wybory II RP
W połowie lat 30. zepchnięta na polityczny margines opozycja antysanacyjna ogłosiła bojkot fasadowych wyborów 

parlamentarnych. W warunkach miękkiej dyktatury polem rywalizacji pozostał jednak samorząd.  
Ostatnie starcie o lokalne rady rozpoczęło się w grudniu 1938 r.
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Na prawicy hegemonem było SN. 
Najsilniejsze w Wielkopolsce i na 
Pomorzu dysponowało poważnymi 
wpływami w setkach polskich miast. 
W partii od kilku lat wyraźnie słabła 
pozycja starszych i umiarkowanych 
polityków endeckich. Rosły za to ak-
cje tzw. młodych, popieranych przez 
samego Romana Dmowskiego, rady-
kalnych i otwarcie zapowiadających 
przejęcie przez obóz narodowy nie-
podzielnej władzy. 

W kampanii SN motywem do-
minującym była kwestia żydowska. 
Partia zapowiadała pozbawienie Ży-
dów wpływów politycznych i gospo-
darczych, a tym samym pomnoże-
nie „polskiego stanu posiadania”. Tu 
musiała licytować wysoko – przebić 
należało nie tylko mniej w tej kwestii 
wiarygodny Ozon, ale także konku-
rencyjny Obóz Narodowo-Radykal-
ny (ONR), w stolicy oficjalnie idący 
do wyborów pod efektownym szyl-
dem Narodowego Radykalnego Ko-
mitetu Odżydzenia Warszawy. Prócz 
mniejszości – w województwach za-
chodnich i północnych tradycyjnie 
silne były akcenty antyniemieckie – 
narodowcy atakowali głównie socja-
listów, którym zarzucali realizowanie 
polityki „obcych Polsce międzynaro-
dówek” i rozbijanie jedności narodu 
„klasową demagogią”. Na ogół ude-
rzali także w „fałszywie narodowy” 
OZN, choć gdzieniegdzie, w mniej-
szych miastach, endecja i sanacja dla 
zrównoważenia wpływów lewico-
wo-żydowskich poszły do wyborów 
wspólnie.

Wyborczą mozaikę uzupełnia-
ły komitety mniejszości narodo-
wych. Ukraińcy, Niemcy, Białorusi-
ni, a także Czesi startowali z własnych 
list w poszczególnych regionach kra-
ju. Żydzi natomiast, terytorialnie roz-
proszeni i najlepiej zorganizowani 
politycznie, stanowili poważną siłę 
w większości miast i miasteczek Pol-
ski centralnej, południowej i wschod-
niej. Aż 3/4 spośród ponad trzymilio-
nowej społeczności stanowiła ludność 
miejska. Najsilniejszą partią był tu so-
cjalistyczny Bund, współpracujący 
z PPS i podzielający jej główne postu-
laty, ale do wyborów stanął też szereg 
silnych lokalnie ugrupowań syjoni-
stycznych i konserwatywnych.

Starcie
Mimo sięgającego 20 stopni mro-

zu w miastach, których mieszkańcy 
ruszyli do urn 18 grudnia 1938 r., 
bywało gorąco. „Wybory odbyły się 
w warunkach całkowitego spokoju. 
W kilku tylko miejscowościach zano-
towano drobne incydenty na tle agita-
cyjnym” – donosił wprawdzie sanacyj-
ny „Kurier Poranny”, ale w rubryce 
obok, poświęconej przebiegowi wy-
borów w stolicy, odnotowywał: dwa 
natarcia bojówek na lokale SN – je-
den odparty, drugi zakończony zde-
molowaniem siedziby; ostrzelanie 
agitatorów PPS; pobicie przez socja-
listów oenerowskiego kolportera ulo-
tek oraz kilka napadów na Żydów i ży-
dowskie kawiarnie. 

Tymczasem napływające z kolej-
nych miast doniesienia mocno rozmi-
jały się z buńczucznymi zapowiedzia-
mi liderów Ozonu. Spośród czterech 
największych miast ugrupowanie wła-
dzy wygrało – a i tu nieznacznie, bez 

osiągnięcia większości – tylko w sto-
licy. „Wyniki wyborów samorządo-
wych są niezwłocznie i tendencyjnie 
omawiane przez prasę opozycyjną. 
Jest przeto rzeczą konieczną, aby były 
one należycie oświetlane ze strony 
OZN i prasy prorządowej” – instru-
ował terenowe struktury szef sztabu 
Ozonu, pułkownik Zygmunt Wenda. 
Dyspozycyjne gazety niemal natych-
miast przystąpiły do podważania wy-
mowy liczb. Przekonywały, że o rze-
czywistych poglądach społeczeństwa 
świadczą nie wybory samorządowe, 
ale parlamentarne, do których, mimo 
bojkotu ogłoszonego przez opozycję, 
nieco ponad miesiąc wcześniej poszło 
ponad 67 proc. obywateli. 

W powszechnym odczuciu – 
przyznawały to choćby czołowe tytu-
ły konserwatywne, krakowski „Czas” 
i wileńskie „Słowo” – sukces w tej 
kluczowej pod względem prestiżo-
wym odsłonie starcia o samorządy 
odnieśli socjaliści. PPS, która jeszcze 
niedawno znajdowała się w głębokim 
kryzysie – na początku lat 30. liczba 
opłacających składki członków spa-
dła do zaledwie 12 tys. w skali kraju 
– zdobyła wraz z ugrupowaniami ży-
dowskimi, co alarmistycznie podkre-
ślała prawicowa i rządowa prasa, wy-
raźną większość w Łodzi i nieznaczną 
w Krakowie. Także w Warszawie, 
w której socjaliści osiągnęli wpraw-
dzie drugi po Ozonie wynik i nie 
mieli perspektyw zdobycia większo-
ści, wspólnie z Bundem i pozosta-
łymi grupami żydowskimi w liczbie 
zdobytych mandatów nieznacznie 
wyprzedzali sanację. Narodowcy, 
choć w stolicy ponieśli klęskę, zde-
klasowali listę ozonową w swoim ba-
stionie – Poznaniu. Uzyskali tam aż 
52 z 72 miejsc w radzie. Jeśli chodzi 
o największe miasta, kilka miesięcy 
później Ozon nieznacznie poprawił 
złe statystyki we Lwowie, w którym 
ostatecznie wygrał, o jeden głos wy-
przedzając SN. I tam jednak, podob-
nie jak w Warszawie, o samodzielnej 
większości nie było mowy. 

Miejski sukces rzekomo margi-
nalnej opozycji bynajmniej nie koń-
czył się na „grubej piątce”. W grud-
niu 1938 r. i kolejnych miesiącach 
narodowcy wyprzedzili Ozon w Czę-
stochowie, Toruniu i Wilnie, a tak-
że wielu mniejszych miastach Wiel-
kopolski i Pomorza. PPS dominowała 
w ośrodkach przemysłowych. Samo-
dzielną większość zdobyła m.in. w Ra-
domiu, Sosnowcu, Dąbrowie Górni-
czej, Kaliszu i naftowym Borysławiu, 
a do spółki z żydowskim Bundem 
choćby w Grodnie, Płocku i Tarno-
wie. Socjaliści wygrali też w będącej 
oczkiem w głowie sanacyjnych władz 
Gdyni – tam jednak do osiągnięcia 
większości zabrakło wsparcia Bun-
du. Ozon wyszedł natomiast obronną 
ręką, choć nigdzie nie zdobył więk-
szości, w Białymstoku, Bydgoszczy, 
Kielcach i Lublinie.

Do połowy czerwca 1939 r. wy-
bory odbyły się w 161 największych 
polskich miastach. Na niespełna  
4 tys. mandatów, o które ubiegały 
się komitety, PPS zdobyła ich ponad  
27 proc. (wspólnie z żydowskim Bun-
dem – 31), OZN – blisko 22 proc., 
a SN – 17 proc. Dodatkowo prawie 
13 proc. uzyskały niesocjalistyczne 
komitety żydowskie, a nieco ponad  
12 proc. – listy Ozonu zblokowane 

z endecją, chadecją i organizacjami 
społecznymi. Klęskę poniosło cen-
trowe SP – wybory w autonomicz-
nym województwie śląskim zostały za-
planowane w późniejszym terminie, 
a w największych miastach innych re-
gionów chadecy samodzielnie zdoby-
li zaledwie 1,5 proc. miejsc. Podob-
ny wynik osiągnęły listy bezpartyjne, 
z kolei kandydaci robiącego wiele 
szumu ONR w skali kraju zdobyli 
zaledwie sześć mandatów. Komite-
ty mniejszości innych niż żydowska 
w rywalizacji o największe miasta nie 
odegrały poważniejszej roli. 

Generalny rozrachunek nie był 
jednak dla opozycji tak pomyślny. Zde-
cydowały o tym wyniki wyborów w bli-
sko 400 mniejszych miejscowościach, 
w których szanse podjęcia równej wal-
ki z obozem sanacyjnym były ograni-
czone. Podobnie jak możliwość kon-
troli samego przebiegu głosowania. 
W efekcie na prowincji, gdzie wspie-
ranie opozycji wiązało się z większym 
ryzykiem, wyraźnie zwyciężył Ozon. 
Dla wzmocnienia efektu propagan-
dowego na jego konto wbrew licznym 
protestom doliczano także głosy od-
dane na lokalne listy bezpartyjne. Do-
minacja obozu rządowego rzucała się 
w oczy zwłaszcza w miasteczkach kre-
sowych. Tam ludność polska, często 
stanowiąca mniejszość, i bez dodatko-
wej presji odruchowo koncentrowała 
się przy władzy centralnej. 

Finalnie w wyborach do wszyst-
kich rad miejskich sanacyjny OZN – 
przy nienachalnie dyskretnym wspar-
ciu administracji i doliczeniu urobku 
list niezależnych – zdobył 48 proc. 
dostępnych mandatów. Drugi w ska-
li kraju wynik, ponad 17 proc., osią-
gnęły rozdrobnione i zróżnicowane 
politycznie komitety żydowskie. Nie-
spełna 16 proc. zdobyło SN, a tylko 
co dziesiąty mandat wzięła PPS. Ko-
lejne miejsca w walce o rady miejskie 
zajęły komitety ukraińskie – nieco 
ponad 3 proc. i chadeckie SP – nie-
spełna 2 proc. Pozostałe listy, m.in. 
mniejszości białoruskiej czy niemiec-
kiej, uzyskały poniżej 1 proc. miejsc. 

Ponadto 1,5 proc. mandatów 
w miastach zdobyło chłopskie SL. 
Ludowcy, mimo pewnych sukce-
sów na nietypowym dla siebie odcin-
ku – sensacją było osiągnięcie wraz 
z PPS większości w uznawanej za ba-
stion prawicy stolicy Tatr, Zakopa-
nem – koncentrowali się jednak na 
równoległej konfrontacji z obozem 
władzy o wiejskie rady gromadzkie. 
Oficjalnie zdobyli tu tylko 10 proc. 
mandatów w skali kraju, przy czym 
warunki rywalizacji na wsi były szcze-
gólnie trudne – wiele list SL po pro-
stu unieważniono, a głosy oddane na 
ludowców startujących z uzgodnio-
nych wcześniej wspólnych listy OZN 
i SL konsekwentnie zaliczano na kon-
to obozu rządowego. W efekcie ofi-
cjalnie zdobył on tam aż 57 proc. 
mandatów, ulegając ludowcom tylko 
w Małopolsce. Tajemnicą poliszyne-
la pozostawało, że prawdziwe nastro-
je wsi rysują się nieco inaczej.

Wnioski
„Niedzielna lekcja wyborcza była 

pouczająca, a przez to pożyteczna. 
Rozwiała ona legendy o rzekomo ist-
niejących potęgach politycznych, wy-
kazała, że takie potęgi w Polsce nie 

istnieją” – konkludował krakow-
ski „Czas” tuż po grudniowym star-
ciu w 57 miastach. Kolejne miesiące, 
choć obóz rządowy wyraźnie podbu-
dował propagandowo wyniki – nie-
kiedy wątpliwej proweniencji – z mia-
steczek i gromad, nie przyniosły tu 
zasadniczej zmiany. Liczby świadczy-
ły o wysokim zróżnicowaniu politycz-
nym społeczeństwa i podawały w wąt-
pliwość szumne zapowiedzi o zaraniu 
Polski monopartyjnej. Czy to w wersji 
sanacyjnej, czy w znacznie dalszym od 
realizacji wydaniu narodowców.

Niewątpliwą klęską obozu władzy 
były lepsze wyniki opozycji w więk-
szości dużych miast. Przeczyły stawia-
nym publicznie tezom o jej rozkładzie 
i rosnącej dominacji OZN. A stawa-
ły się jeszcze bardziej wymowne po 
porównaniu z dotychczasowym, ko-
rzystniejszym dla sanacji stanem po-
siadania w samorządach. W warun-
kach drugiej połowy lat 30. nawet 
zdobycie przez komitety opozycyjne 
bezwzględnej większości mandatów 
nie musiało się jednak wiązać z uzy-
skaniem realnej kontroli nad magi-
stratem. Wybór prezydenta doko-
nany przez radnych danego miasta 
zatwierdzał bowiem – bądź nie – mi-
nister spraw wewnętrznych. Z tego 
instrumentu władza nie wahała się 
korzystać. 

Przy jego użyciu zignorowa-
no choćby wolę poznańskich rad-
nych SN, którzy na prezydenta wy-
brali znanego lidera lokalnej endecji 
Stanisława Celichowskiego. Z ko-
lei w Krakowie zablokowano prezy-
dencką nominację Mikołaja Kwa-
śniewskiego, przywódcy krakowskich 
struktur SD, wybranego przez PPS 
i ugrupowania żydowskie. W obu 
miastach de facto utrzymano zarząd 
komisaryczny. Podobnie jak w War-
szawie, choć tu sytuacja była nieco 
inna – socjalista Tomasz Arciszewski, 
późniejszy premier rządu na uchodź-
stwie, uzyskał wprawdzie większą niż 
Stefan Starzyński liczbę głosów, nie-

mniej, ze względu na wstrzymanie się 
narodowców, nie osiągnął wymaganej 
bezwzględnej większości. 

W tym kontekście znaczącą zdo-
byczą lewicy wspieranej przez mniej-
szość żydowską było utrzymanie wła-
dzy i foteli prezydenckich w trzech 
ważnych ośrodkach przemysłowych: 
Łodzi, Sosnowcu i Radomiu. Prócz 
realnego poparcia socjaliści dyspo-
nowali w nich jednak instrumentem, 
który przemawiał do rządzących bar-
dziej niż dywagacje o demokracji – 
gotowością do akcji strajkowej. 

*   *   *
Ostatnie przed wybuchem woj-

ny wybory wykazały, że opozycja dys-
ponuje w społeczeństwie nie tylko re-
alnymi, ale i rosnącymi wpływami. 
Mimo to obóz sanacyjny nie zamierzał 
dopuszczać politycznych przeciwni-
ków do współodpowiedzialności za 
kierowanie państwem i konsekwent-
nie odrzucał propozycje współpracy. 
Jeszcze w kwietniu 1939 r. prezydent 
Ignacy Mościcki przyjął delegację 
PPS, która złożyła na jego ręce me-
moriał, oficjalnie poparty także przez 
pozostałe partie opozycyjne – ludow-
ców, narodowców, demokratów i cha-
deków. Wzywano do zawieszenia bie-
żących sporów i wyłonienia, podobnie 
jak w roku 1920, koalicyjnego Rządu 
Obrony Narodowej. Bezskutecznie.

Wkrótce role miały się odmienić. 
Niestety, w tragicznych okoliczno-
ściach. Po klęsce z września 1939 r. 
i eksplozji nastrojów antysanacyjnych 
to ugrupowania dotychczasowej opo-
zycji przystąpiły do budowy politycz-
nych struktur przyszłego podziemne-
go państwa. Potępienie i odrzucenie 
przedwojennego systemu, a także sa-
mego obozu władzy, miało stać się 
jednym z ideowych spoiw konspira-
cyjnej reprezentacji politycznej  oku-
powanej Polski. 

Bartek wójcik
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Wiem, że wśród moich znajomych jest kilka 
osób, które na bieżąco śledzą to, co piszę, więc 
mogą pamiętać, że z wiekiem zaczęłam gardzić 
każdą kolejną produkcją filmową, która ro-
mantyzuje toksyczne relacje. Mam tu na myśli 
taką, w której jedna ze stron jest tzw. bad boy-
em, który po każdej weekendowej imprezie za-
biera do swojego mieszkania na przedmie-
ściach inną dziewczynę, dopóki pewnego dnia 
nie poznaje tej jedynej. A kiedy już się spotka-
ją, to jej zaszczytnym zadaniem będzie „napra-
wienie” go. Zanim tak się stanie, będzie musia-
ła znosić złe zachowania bad boya, za którymi 
prawdopodobnie kryją się trudne dzieciństwo 
i złe relacje z rodzicami. Za cel weźmie sobie 
przepędzenie tych demonów, żeby na koniec 
mogli wieść długie i szczęśliwe życie. Nie mu-
szę chyba dodawać, że bad boy musi być szale-
nie atrakcyjny, prawda?

Kiedy byłam nastolatką, zawsze szuka-
łam swojego ideału. Najlepiej, żeby miał metr 
dziewięćdziesiąt wzrostu, bujną brązową 
czuprynę na głowie, brodę i koniecznie piw-
ne oczy. Do tego musiał być zabawny, męski, 
trochę tajemniczy (bez tego przecież byłoby 
nudno) i romantyczny. Wyobrażałam sobie, 
gdzie się poznamy, co będzie mówił, jak re-
agował, w jaki sposób się zachowywał i mnie 
traktował. Potem zaczęli pojawiać się pierw-
si chłopcy i pierwsze randki, a wraz z nimi 
ogromne poczucie rozczarowania. Dlacze-
go? Bo żaden z nich nie spełniał moich ocze-
kiwań. Żaden z nich nie był tym, którego 
chciałam. Żaden nie był ideałem z mojej gło-
wy. Jak to możliwe? Nie wiem… Może dlate-

go, że życie to nie film, a partner to nie aktor, 
który ma prawo do dubli?

Wojtek ma 34 lata i od dziecka choruje 
na DMD, czyli dystrofię mięśniową Duchen-
ne’a. Jak podaje portal Termedia, jest to rzad-
ka choroba genetyczna, prowadząca do postę-
pującego i nieodwracalnego zaniku mięśni. 
Jest jednym z najczęstszych i najszybciej po-
stępujących zaburzeń nerwowo-mięśnio-
wych. Dotyka chłopców, występuje raz na ok.  
3,5-6 tys. urodzeń. Szczęściarz? Powiecie, 
że nie. A ja uważam, że tak. I to jak cholera! 
Nie mam tu jednak na myśli choroby. Z pew-
nością nikt z nas nie chciałby znaleźć się na 
jego miejscu. No bo kto chciałby zostać przy-
kuty do wózka elektrycznego do końca życia? 
Kto z nas chciałby mieć przymocowaną do gar-
dła rurkę, dzięki której może w ogóle mówić? 
Nikt nie chce takiego życia z wyboru… Ale! 
Wojtek znalazł coś, czego nie każdy z nas bę-
dzie mógł doświadczyć. Coś, czego nie kupi-
my za żadne pieniądze. Coś, co daje siłę, ener-
gię i motywację każdego dnia. Coś, czego tak 
naprawdę szuka większość z nas, ale często nie 
chce się do tego przyznać. Znalazł miłość. Tyl-
ko nie byle jaką miłość. Nie taką jak w filmach 
romantycznych. Znalazł miłość, która jest bez-
warunkowa, bezinteresowna i przede wszyst-
kim szczera.

Agatę i Wojtka śledzę już od dłuższe-
go czasu. Robią niesamowitą robotę w social 
mediach. Na co dzień pokazują świat takim, 
jaki jest naprawdę. Bez filtrów, bez sztuczne-
go uśmiechu, bez idealnej pozy na zdjęciach. 
Edukują ludzi, czym jest niepełnosprawność 

i jak do niej podchodzić. Oswajają nas z tym, 
co zawsze uważaliśmy za niedoskonałe. Po-
kazują, że choroba to nie wyrok, ale wybór. 
Cholernie trudny, ale wciąż wybór… Wojtek 
oprócz tego, że jest osobą z niepełnospraw-
nością, to jest też fantastycznym facetem. Pa-
sjonuje się muzyką, zarabia pieniądze, jakiś 
czas temu wyprowadził się ze swoją narze-
czoną do wynajętego mieszkania, ma niesa-
mowite poczucie humoru i odwagę, której 
mu zazdroszczę. Dlaczego uważam, że jest 
odważny? Bo z powalającą pewnością siebie 
codziennie wychodzi poza narzucone przez 
społeczeństwo schematy. 

Niedawno Wojtek razem z Agatą pojawili 
się na okładce jednego z tygodników katolic-
kich. Ktoś może powiedzieć, że niby nic wiel-
kiego… Już niejeden się tam znalazł. Tylko że 
ta okładka jest inna. Dla jednych z pewnością 
będzie szokująca, a dla innych gorsząca, bo 
pojawia się na niej nagość. Taka, do której nie 
jesteśmy przyzwyczajeni. Na zdjęciu nie zoba-
czymy rozebranej kobiety, tylko mężczyznę. 
W dodatku z niepełnosprawnością. Pamię-
tam jeden post Wojtka, który przeczytałam na 
jego Instagramie. Dotyczył wykluczenia sek-
sualnego osób z niepełnosprawnością (OzN). 
Wspominał, jak jego narzeczona została kie-
dyś zapytana o to, czy nie brzydzi się jego cia-
ła. Ludzie stale odbierają Wojtkowi prawo do 
seksualności tylko dlatego, że jego wygląd 
różni się od tego, który… No właśnie… Któ-
ry uważamy za normalny. Pytanie tylko, czym 
jest ten normalny wygląd i czy coś takiego 
w ogóle istnieje.

Kiedy patrzę na tę okładkę, widzę na niej pa-
sję i miłość. Dwójkę odważnych ludzi, którzy nie 
boją się głośno mówić „kocham”, mimo że świat 
nieraz chciałby im tego zabronić. I ja im wierzę. 
Wierzę w to, że nie ma między nimi udawania, 
interesowności i oceniania. Jest po prostu mi-
łość do drugiego człowieka. Tego można im za-
zdrościć. Bo miłość to nie metr dziewięćdzie-
siąt wzrostu. Miłość to przede wszystkim troska 
o drugiego człowieka i akceptowanie jego wad, 
których każdy z nas ma całe mnóstwo. Miłość to 
bycie obok, to rozmowa o mało istotnych rze-
czach lub o tych, które są ważne dla drugiej oso-
by. Miłość to dawanie i nieoczekiwanie nicze-
go w zamian. Wierzę, że taka właśnie jest miłość 
Wojtka i Agaty, czego im z całego serca gratulu-
ję, bo żeby kogoś szczerze i bezinteresownie po-
kochać, trzeba też mieć odwagę.

Martyna Pacholak

Agata i Wojtek na co dzień 
pokazują świat takim, jaki 
jest naprawdę. Bez filtrów, 

bez sztucznego uśmiechu, bez 
idealnej pozy na zdjęciach. 

Edukują ludzi, czym jest 
niepełnosprawność i jak do 

niej podchodzić.

Jeśli to nie jest prawdziwa 
miłość, to nie wiem, co nią jest

Obiecałam sobie kiedyś, że już nigdy więcej nie napiszę o miłości. A przynajmniej że nie zrobię tego w najbliższym czasie,  
bo przecież ile można… A potem poznałam historię tej pary i uznałam, że nie da się obok tego przejść obojętnie. 
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Ruchome obrazy 
Marty Krześlak
W swoim projekcie zatytułowanym „Moving Things” Marta 
Krześlak pozostaje wierna swojej metodzie twórczej i zapeł-
nia galerię ruchomymi obrazami i obiektami. W głównej sali 
trzy mechanizmy migoczą w świetle i wydają ciche dźwięki. 
Dwa z nich to wiry — obracające się wokół własnej osi ażurowe 
obiekty, trzeci — kolisty — podróżując wzdłuż sali, nawiązuje 
do dobowej drogi słońca po niebie. Cykliczność oraz ruch wi-
rowy jako uniwersalna siła rządząca światem i wszechświatem 
inspirują artystkę. Stały obieg materii podkreśla ona poprzez 
użycie w konstrukcjach znalezionych materiałów. Zestawiając 
je ze sobą, autorka nie unika kiczu, akcentuje „garażowość” 
i surowość wykonania.

Zapętlona poetycka narracja w towarzyszącej projek-
cji stopniowo zmienia perspektywę od skali wszechświata 
poprzez pustynie do domu artystki. Projekcji towarzyszy 

ścieżka dźwiękowa zwieńczona przewrotnie utworem „My 
Heart Will Go On”. Film można interpretować na wiele 
sposobów: symbolicznie, popkulturowo, nostalgicznie lub 
wyłącznie estetycznie.

Otwartość znaczenia prac jest istotna dla artystki. Zwra-
ca na to uwagę już samym tytułem — świadomie decydując 
się na jego angielską wersję, zachowuje jego dwuznaczność. 
„Moving Things” to w tłumaczeniu po prostu „ruszające się 
przedmioty”, „poruszając rzeczy” lub „rzeczy poruszające, 
wzruszające”. Artystka nie decyduje się na finalne wnioski, 
poddaje przestrzeń subiektywnemu odczuciu widza. 

Autorka eksperymentuje, zapraszając do refleksji, kon-
templacji i intuicyjnego odbierania przestrzeni („Tak jak-
byś wszedł do garażu, w którym wije się jakieś marzenie”). 
Wystawa jest również zachętą do powrotu do dziecięcej 
twórczej wyobraźni budującej niezwykłe znaczenia i histo-
rie, ożywiającej elementy codzienności. Artystka zaprasza 
widzów do sięgnięcia do podświadomych skojarzeń i zanu-
rzenia się w stworzonej w Miejscu Projektów Zachęty hip-
notyczno-nostalgicznej atmosferze. Wystawa będzie czyn-
na do 20 lutego.

(Mat. Pras.)

Ulica Słowackiego. Pawilon 
na tyłach Urzędu Dzielnicy 
Żoliborz m.st. Warszawy. 
Pawilon? Raczej budka,  
kiosk. Najdziwaczniejszy  

antykwariat w mieście.

Krzysztof Jastrzębski – oto pan i władca na kil-
ku metrach kwadratowych tego osobliwego te-
rytorium, gdzie wśród piramid wypełnionych 
książkami pudeł po bananach zbiera się zdumie-
wająca klientela: profesorowie i wynalazcy, al-
koholicy i studentki, poeci i kloszardzi, języko-
znawcy i gospodynie domowe… 

Kiedy reżyser filmowy Maciej Cuske na-
kręcił u pana Krzysztofa nagradzany dokument 
pt. „Antykwariat”, zauważono, że odkrył miej-
sce, w którym spauperyzowana warszawska in-
teligencja pokazuje uśmiechniętą twarz. Pan 
Krzysztof – historyk, bibliofil, szachista, mło-
dy duchem siedemdziesięciolatek, którego strój 
i powierzchowność przeczą wszelkim konwe-

nansom, wyczuwa organiczny komizm życia na-
wet tam, gdzie życie jest okropne.

– Wkrótce dopuszczę pana do miodu, panie 
redaktorze – kiwa mi łaskawie głową i wprowa-
dza na zaplecze, gdzie chowa białe kruki, a po-
tem przemawia z troską do kloszarda: – Komu 
pan podpierdolił ten wolumen, czcigodny panie 
kliencie?

Przez długie lata pan Krzysztof pracował po 
nocach nad autobiografią, którą zamierzał wydać 
własnym sumptem. Przyznaję, nie dawałem wia-
ry, że ją skończy, ale się myliłem – skończył. Kil-
kusetstronicowy tom stoi w mojej bibliotece. Pi-
sałem już kiedyś, że książka ta jest tak dziwna, 
jakby jej rękopis powstawał na kwadratowych ar-
kuszach ogromnych niczym mapy geograficzne. 
Środek świata, którym dla autora – jak dla każ-
dego z nas – jest jego miejsce urodzenia, Opo-
le Lubelskie, widzimy na ilustracji, prawdziwej 
niemieckiej mapie operacyjnej. Autobiografia 
Krzysztofa Jastrzębskiego jest także historycz-

ną monografią tego miasta, a przede wszystkim 
opowieścią o życiu codziennym w latach 1948-
1973, encyklopedią wszystkiego, co w życiu au-
tora się zdarzyło, fascynującym eposem rodzin-
nego domu. A dom ojciec pana Krzysztofa kupił 
od gospodarza ze wsi Góry Opolskie, który tuż 
przed rokiem 1939 zbudował go dla Żydów przy-
jeżdżających na letnisko. Po wojnie i Holokau-
ście, gdy letników zabrakło, gospodarz sprze-
dał dom za krowę, cielaka i buty oficerki. Ojciec 
pana Krzysztofa dom rozebrał, części ponumero-
wał, przewiózł do Opola, a potem złożył i postawił 
na Starym Rynku zwanym placem pożydowskim.

Lada chwila powinna się ukazać nowa praca 
Krzysztofa Jastrzębskiego, jego opus magnum – 
historia antykwariatu w czterech tomach, której 
smaczne fragmenty drukowane już były w „Lam-
pie” i „Wilsoniaku”. Nie o książkach będzie to 
opowieść, tylko o ludziach, o agorze, która przy 
antykwariacie powstała i gdzie przez kilka go-
dzin dziennie toczy się rozmowa na temat ca-

łokształtu spraw publicznych, a więc o tym, jaki 
jest sens rozgrywających się na świecie i w Pol-
sce wydarzeń i w jakim kierunku one idą. Kto 
chce poznać całą prawdę o wiedzy i niewiedzy 
suwerena, o jego chytrości i naiwności, o mą-
drości pomieszanej z głupotą, niech pojawi się 
na Słowackiego i posłucha, jak klienci antykwa-
riatu rozprawiają tam o Rosjanach i Niemcach, 
o Amerykanach, Francuzach i Żydach, o Puti-
nie i Trumpie, o Kaczyńskim i Tusku, o Papie-
żu i Panu Bogu…

Pan Krzysztof osobiście rozstrzyga najgo-
rętsze spory. Widzę go, jak przestawia figury na 
maleńkiej szachownicy i remisuje partię rozgry-
waną z samym sobą, jak patrzy w okna urzędu 
dzielnicy, a potem przenosi na nas wzrok i po-
wtarza ulubiony swój aforyzm Heraklita, który 
kiedyś ode mnie usłyszał:

– Jedna i ta sama jest droga w górę i w dół.

zBigniew Mentzel

W górę i w dół

„Kraj nad Wisłą” 
w CSW

Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie 
pierwszą przekrojową prezentacją kilku dekad twórczości Jarosława Mo-
dzelewskiego, jednak jej porządku nie będzie wyznaczać prosta chro-
nologia, ale wybrane motywy i tematy powracające w malarstwie Mo-
dzelewskiego od początków jego twórczości. Przestrzeń ekspozycyjna 
podporządkowana zostanie kształtowi odnoszącemu się do symbolu Ro-
dła, zaczerpniętego z jednego z pierwszych obrazów Modzelewskiego. 
Wątkiem przewodnim będzie Wisła, spajająca różne pod względem for-
malnym okresy w twórczości Modzelewskiego. Rzeka jest tematem wie-
lu jego obrazów, powracającym w kolejnych dekadach. Jest także sym-
bolem polskiej tożsamości, ujawniającej się nie poprzez przedstawienia 
doniosłych zdarzeń i postaci, ale w specyfice pejzażu, charakterystyczne-
go właśnie dla kraju nad Wisłą.

(Mat. Pras.)

XPS
Podświetlony
p małe

XPS
Podświetlony
Na końcu dopiszmy jedno zdanie:Wystawa będzie czynna od 21 stycznia.
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