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Zycia WSM
.100 lat 90 lat

W numerze:  Jak powstała WSM (str. 4) • Kownacka – nie tylko od Plastusia (str. 12)

Szanowni Czytelnicy, 
Członkowie i Mieszkańcy 
Warszawskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, 
niniejsze wydanie „Życia WSM” 
jest wydaniem specjalnym, 
związanym z  uroczystymi ob-
chodami jubileuszu „100 lat 
WSM”, który odbył się 2 lip-
ca, w  dniu Międzynarodowego 
Dnia Spółdzielczości. Od 1923 
roku Międzynarodowy Zwią-
zek Spółdzielczy organizuje ob-
chody tego Dnia, którego celem 
jest rozwijanie i  wzmacnianie 
partnerskich stosunków pomię-
dzy światowym ruchem spół-

dzielczym, a rządami, samorzą-
dami i  organizacjami między-
narodowymi. Pierwszy polski 
Międzynarodowy Dzień Spół-
dzielczości został zorganizo-
wany w 1925 roku, co roku ob-
chodzony jest w pierwszą sobo-
tę lipca. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ustanowiła rok 
2012 Międzynarodowym Ro-
kiem Spółdzielczości. 

Według głównej europejskiej or-
ganizacji spółdzielczej „Co-operati-
ves Europe”, w Europie istnieje około 
158 tys. spółdzielni. 
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Historia pewnego marzenia Spółdzielczość 
silna w czasie kryzysu

W służbie ludziom

WSM jest pionierką  nie tylko masowego budownictwa mieszkań  dla najbar-
dziej pod tym wzglę dem pokrzywdzonych, ale takż e pionierką  takiego prze-
kształcenia warunków współż ycia są siedzkiego, aby czerpią c swe siły z pomo-
cy wzajemnej i wzrastają cego poczucia ś wiadomoś ci społecznej, współż ycie to 
doprowadziło do jak najpełniejszego zaspokojenia wszystkich potrzeb gospo-
darczych i kulturalnych mieszkań ców nowych Osiedli – tak pisali o sobie spół-
dzielcy w 1935 roku. Historia powstania Warszawskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w latach 20. XX wieku i konsekwentnego jej budowania aż do wybu-
chu II wojny światowej – to historia niezwykłego marzenia: odważnego, żar-
liwego, bezkompromisowego. Marzenia przekutego w działanie. Marzenia, 
które nadal porusza wyobraźnię.

Ten dzień pozostanie w  pamięci spółdzielców WSM na długo. 2 lipca, w Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, mieszkańcy 
wspólnie świętowali 100-lecie powstania Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Niepodległa Polska wyłoniła się  
z  pierwszej wojny ś wiatowej zruj-
nowana i  biedna. Twórcy i  działa-
cze Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej nie oglądali się na nikogo. 
Nie czekali aż ktoś inny odbuduje od-
zyskany, ale zrujnowany kraj. Wzięli 
sprawy w swoje ręce.

Mieli wizję, jakiego kraju i  jakiego 
społeczeństwa chcą. Nie poprzesta-
li na marzeniach. Stary świat rozpadł 
się, chcieli zbudować go na nowo – le-
piej. Ich wizje były śmiałe, nowatorskie, 
na tamte czasy wręcz rewolucyjne. Za-
biegali o sprawy, które dziś w latach 20. 
XXI wieku są dla nas często oczywiste – 
jak dostęp do zieleni i czystego powie-
trza w mieście, jak powszechny dostęp 
do edukacji, służby zdrowia i  kultu-
ry. Zabiegali też o to, czego i nam czę-
sto, po tych 100 latach, nadal brakuje 
– o bliskie relacje sąsiedzkie, o zaanga-
żowanie we wspólne sprawy, o współ-
odpowiedzialność.

Staraniem zdeterminowanych 
ideowców spółdzielnia wybudowała 
w  międzywojniu mieszkania dla po-
nad 5 tysięcy osób. Jednak nie z tego 
tylko powodu WSM była ekspery-
mentem-ewenementem na skalę ca-
łego kraju. Podziwiano bowiem nie 
tylko nowatorskie rozwiązania archi-
tektoniczne, ale właśnie nowatorskie 

rozwiązania społeczne – dotyczą-
ce organizowania i  organizowania 
się życia nowej społeczności. Twórcy 
WSM postawili swoje cele znacznie 
szerzej niż tylko zaspokajanie ogrom-
nego w tamtym czasie głodu miesz-
kaniowego: WSM była nowatorska, 
bo budowała domy i  budowała cał-
kiem nową społeczność.

Godnoś ć  – pomoc – wsparcie 
Chcieli, by świat był lepszy: by 

wszyscy ludzie mogli żyć godnie, by 
społeczeństwo było solidarne, by 
szanowani byli mniejsi i słabsi. Zgod-
nie z tymi ideałami zaczęli od budo-
wy swojego Osiedla.

Aby mieszkania były dostę pne 
również  dla mniej zamoż nych, 
musiały być  tanie, a  wię c małe. 
By zaoszczę dzić  miejsce i  kosz-
ty, twórcy wprowadzili nowator-
skie rozwią zania: zamiast pieców 
w  mieszkaniach – centralna kotłow-
nia, zamiast łazienek – publiczna 
łaź nia i pralnia. 

Aby lokatorzy mieli poczucie 
bezpieczeń stwa, czyli stałoś ci dachu 
nad głową , potrzebna była wzajem-
na pomoc. Trudno by biedny ratował 
w biedzie biednego, ale kilka tysię cy 
niezamoż nych, działają c wspólnie, 
było w stanie dać  sobie oparcie. 

Wkrótce powołali do życia Sto-
warzyszenie Pomocy Wzajemnej Lo-
katorów „Szklane Domy” i  zachęca-
li wszystkich nowo wprowadzają-
cych się lokatorów do włączenia się 
i  działania w  Stowarzyszeniu. „Szkla-
ne Domy” wspierały swoich człon-
ków na różne sposoby, były to:

pożyczki krótko i  długotermino-
we, żyrowanie weksli,
możliwość „odróbki” komornego, 
czyli uregulowanie należności po-
przez pracę na rzecz spółdzielni,
renty, 
bezpłatne porady prawne,
pomoc przy szukaniu pracy,
współfi nansowanie opłat za 
przedszkole, szkołę, dożywianie 
i wyjazdy dzieci, pralnię.
Poszczególne instytucje i  spół-

dzielnie wewnątrz WSM-u  (np. Spo-
łeczne Przedsiębiorstwo Budowlane, 
Spółdzielnia Spożywców „Gospoda 
Spółdzielcza”, Warszawska Spółdziel-
nia Księgarska) zatrudniały członków 
spółdzielni, co również było formą 
wsparcia dla tych, którzy byli w  po-
trzebie: np. pralnia dawała zatrudnie-
nie żonom bezrobotnych, SPB moż-
liwość odrobienia komornego pracą 
przy budowach.
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Hymn „Szklarniaków”
Poniżej zamieszczamy hymn Sto-
warzyszenia „Szklane Domy”, 
które funkcjonowało na tere-
nie WSM. Swoją siedzibę miało 
w Domu Społecznym.

I
W ilgotne sutereny
Zadymiony mroczny, 
duszny strych
Ponure ofi cyny
To zmora lat minionych, złych.

Ref.
Ku słońcu wzwyż się piętrzą
„Szklane domy” wyśnionym snem!
Dziś walkę z bezdomności klęską
Lud Warszawy toczy zwycięsko
Pod sztandarem WSM
Pod znakiem WSM.

II
Osiedla nasze rosną,
Budujemy wciąż 
– za blokiem blok

Fundament – prędko z wiosną
By wykorzystać każdy rok!

Ref.
Ku słońcu wzwyż się piętrzą
„Szklane domy” 
wyśnionym snem!
Dziś walkę z bezdomności klęską
Lud Warszawy toczy zwycięsko
Pod sztandarem WSM
Pod znakiem WSM.

III
Dla wszystkich ludzi pracy
Dach nad głową, wspólny własny kąt
Budujemy my, „szklarniacy”
Spółdzielczy zastęp, 
zwarty front!

Ref.
Ku słońcu wzwyż się piętrzą
„Szklane domy” wyśnionym snem!
Dziś walkę z bezdomności klęską
Lud Warszawy toczy zwycięsko
Niech żyje WSM!
Niech żyje WSM!

Obchody rozpoczęły się o go-
dzinie  11:00 Mszą, w  intencji zało-
życieli i  członków WSM, w  koście-
le pod wezwaniem św. Stanisława 
Kostki. Ważnym punktem było po-
święcenie nowego biało-niebie-
skiego sztandaru WSM (pierwszy 
znajduje się w Izbie Pamięci w Spo-
łecznym Domu Kultury) przez ks. 
kanonika dra Marcina Brzeziń-
skiego, proboszcza parafii. Choć 
wiele osób słusznie zwracało przed 
jubileuszem uwagę, że WSM ma 
świeckie tradycje, a  według lokal-
nej legendy kościół został wybu-
dowany specjalnie tyłem do socja-
listycznego osiedla WSM, obcho-
dy pokazały, że wcale nie o  zmia-
nę światopoglądu czy o  tworze-
nie podziałów chodziło – w trakcie 
późniejszych uroczystości wśród 
gości widzieliśmy polityków róż-
nych partii – lewicową Hannę Gil-
l-Piątek (dziś Polska 2050), Micha-
ła Szczerbę z Platformy Obywatel-

skiej i  Pawła Lisieckiego z  Prawa 
i Sprawiedliwości. WSM łączy ludzi 
wielu poglądów.

Po mszy, o  godzinie 13:00, za-
częła się część oficjalna w  Teatrze 
Komedia, w  wsm-owskim budyn-
ku Społecznego Domu Kultury. Te-
atr od 50 lat jest nieodłączną czę-
ścią Żoliborza, a także samej WSM. 
Ze sceny gości powitali konferan-
sjerzy Jolanta Mrotek-Grudziń-
ska i  Jarosław Gmitrzuk. Dołą-
czył do nich poczet z nowym sztan-
darem WSM. Wysłuchaliśmy hym-
nu Polski i  hymnu „Szklarniaków” 
– oficjalnej pieśni WSM. To w zasa-
dzie hymn Stowarzyszenia „Szklane 
Domy”, ważnej organizacji przed-
wojennej Spółdzielni. Nuty do pie-
śni zaginęły, dlatego specjalnie na 
jubileusz została napisana nowa 
muzyka do dziewięćdziesięciolet-
niego utworu. 

Dokończenie strona 3
Zasłużeni dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymali specjalne jubileuszowe statuetki 

fot. Małgorzata Sokół
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Historia pewnego marzenia
Dokończenie ze strony 1

Zaangaż owanie – praca 
Marzyli o społeczeństwie, w któ-

rym dobrze się żyje wszystkim, nie 
tylko wybranym, bardziej zamoż-
nym, na różne sposoby uprzywilejo-
wanym.

Czasy były trudne, powojenne, 
kapitalistyczne. Nierówności spo-
łeczne w  niczym nie przypominały 
dzisiejszych, to były przepaści. Pań-
stwo i instytucje publiczne w niczym 
nie przypominały dzisiejszych – pod-
nosiły się z gruzów, daleko było im do 
świadczenia powszechnej opieki nad 
obywatelami. WSM-owscy spółdziel-
cy byli grupą  ideową , szczycili się , ż e 
nie mają  kapitału, ale swoją  wspólną  
pracą  potrafi ą  zapewnić  sobie god-
ne ż ycie. Należymy wszyscy, bez wy-
jątku, do świata pracy. Nie ma wśród 
nas nikogo, kogo możemy zaliczyć do 
klas posiadających, nie ma ludzi ży-
jących z  wyzysku cudzej pracy. Żyje-
my wszyscy z  prac naszych rąk i  mó-
zgów” (cyt.: Adam Próchnik Współży-
cie ideowe czy walka polityczna, „Życie 
WSM” październik 1933 r.).

Na wszystkich poziomach nacisk 
położony był na samoorganizację. 
Stąd wielość spółdzielni w spółdziel-
ni. I  tak niezadowoleni z  pracy bu-
dowlańców spółdzielcy postanowili, 
że lepiej budować dla siebie i  stwo-
rzyli Społeczne Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane. Lepiej też samemu prowa-
dzić sklepy, jadłodajnię i skład opało-
wy w ramach spółdzielni spożywców 
„Gospoda Spółdzielcza”, zachęcać ko-
lejnych do zaangażowania i kupowa-
nia tylko w  spółdzielczych sklepach. 
By nie przepłacać, lepiej jako War-
szawska Spółdzielnia Księgarska hur-
towo kupować artykuły piśmienni-
cze, książki, drobne przedmioty użyt-
ku domowego, i  po korzystnych ce-
nach sprzedawać je detalicznie 
wśród swoich członków.

Samorzą d – zasady 
– przejrzystoś ć  

Marzyli o  kraju, mieście, osie-
dlu, w  którym życie jest dobrze zor-
ganizowane i  zarządzane. W  którym 
każdy troszczy się o  wspólne do-
bro i  czuje się za nie odpowiedzial-
ny. Gdzie każdy może czuć się gospo-
darzem.

Kluczowy był suwerenny samorzą d 
ogółu członków, przejrzystoś ć  doku-
mentów i  sprawozdań  (sprawozda-
nia były dystrybuowane bezpośrednio 
do skrzynek pocztowych) oraz zasady, 
których przestrzegania pilnowała ad-
ministracja, dozorcy i sami mieszkań cy. 

Suwerenny samorząd ogółu 
członków stanowił centralną  ideę 
spółdzielczości. Była to codzienna 
szkoła współpracy i  dialogu. A  więc 
wszyscy na zebranie! Niech nie będzie 
ani jednego członka spółdzielni, któ-
ry nie wypełni swego obowiązku wy-
borczego, który nie będzie miał swego 
męża zaufania na Walnym Zgroma-
dzeniu Delegatów WSM (cyt. z: „Życie 
WSM”, kwiecień 1935 r.).

Dość powiedzieć, że wszystkie 
walne zebrania (…) odbywały się 
przy udziale zdecydowanej większo-
ści (80-90 procent) uprawnionych do 
głosowania spółdzielców. Również 
zebrania kolonijne nie cierpiały na 
brak kworum. Samorząd spółdziel-

czy mógł liczyć na aktyw-
ność zdecydowanej więk-
szości członków Spółdziel-
ni, którzy jednocześnie bu-
dowali struktury «spółdziel-
ni pomocniczych» WSM 
i  stowarzyszeń (cyt. za: Le-
szek Lachowiecki, Wspól-
nota, Samorządność, Ma-
rzenia”, „Życie WSM” czer-
wiec 2016).

Wspólnota – rozmowa
Działali wspólnie. Wcią-

gali do tego działania ko-
lejnych, namawiali, przeko-
nywali, dyskutowali. Spie-
rali się  konstruktywnie. 
Wierzyli w  sprawczą moc 
współpracy. Zasadą  spół-
dzielczych zgromadzeń  
była apolitycznoś ć , chodzi-
ło o  to, by ponad podziała-
mi dbać  o  wspólne sprawy 
i wspólne dobro. 

Dni Spółdzielczoś ci 
były okazją  do propagowa-
nia idei i  namawiania loka-
torów do włą czania się  we 
wspólne przedsię wzię cia. 
Zawsze dbano o  aktyw-
ny udział dzieci, o  oswaja-
nie ich z wartoś ciami. Istot-
ny był przykład rodziców, ich zaan-
gażowanie w spółdzielcze inicjatywy, 
a w szczególności w samorząd szkol-
ny. Przy szkole i  przedszkolu działała 
opieka rodzicielska. Sprawowała nad-
zór nad dożywianiem dzieci, ustalała 
wysokość opłaty za naukę, organizo-
wała zbieranie pieniędzy, udzielała za-
pomóg na wpisy, organizowała kolo-
nie wakacyjne (…) zajmowała się rów-
nież, w  miarę posiadanych środków, 
uzupełnianiem odzieży dla tych dzie-
ci, których rodzice nie posiadali na to 
środków materialnych. Udzielała po-
mocy w  nauce słabszym uczniom” 
(cyt. z: Jan Andrzej Szymański War-
szawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
1921-1970. Zarys dziejów 1989 r.).

Wię zi – rozwój – edukacja 
Marzyli o  osiedlu zamieszkałym 

przez społeczność, gdzie każdy czuje 
się częścią większej całości, gdzie lu-
dzi łączą bliskie i bezpośrednie więzi.

Dom Społeczny z  początku mie-
ścił się w  budynkach I  Kolonii (przy 
Placu Wilsona). Z czasem, po moder-
nizacji kotłowni, to tam urządzono 
dużą salę widowiskową, pełniącą rów-
nież funkcję sali spotkań, tam mieści-
ły się kino i teatr. Odtąd nie tylko do-
słownie, ale i  w  przenośni kotłownia 
stała się „sercem życiodajnego ciepła”.

W  międzywojennym WSM-ie 
działały orkiestra mandolinistów, 
dęta, smyczkowa i  chór, koło dra-
maturgiczne, pracownia rzeźbiarska, 
kluby kobiet, gier umysłowych, języ-
ka esperanto, artystów i literatów, ka-
jakarski, kooperatystek, fotoklub i ra-
dioklub, młodzieżowe koła oświato-
we, rozrywkowe, wychowania fi zycz-
nego i  turystyczne, organizowane 
były kursy dokształcające, wycieczki, 
odczyty, zawody sportowe. Inicjatyw 
było tyle, że w  którymś momencie 
trzeba było powołać komisję uzgod-
nieniową, by skoordynować wyko-
rzystanie sal i pomieszczeń.

Biblioteka zorganizowana przez 
spółdzielców była pierwszą  tego 

typu placówką  na Ż oliborzu. Powsta-
ła znacznie wcześ niej od Bibliote-
ki Publicznej utworzonej na terenie 
dzielnicy przez władze miejskie i była 
dostę pna zarówno dla członków 
WSM jak i  wszystkich innych miesz-
kańców Ż oliborza i Warszawy. 

Ś wiatło – ruch – powietrze 
Wierzyli, że budowanie takie-

go lepszego społeczeństwa wyma-
ga zmiany otoczenia – scenerii spo-
łecznego życia i zmiany postaw – co-
dziennych sąsiedzkich zachowań. 

Powiedzieliśmy sobie: piękno i urok 
tego świata nie może być nadal tylko 
udziałem ludzi bogatych i  zamożnych, 
szczęśliwych wybrańców losu. Powie-
dzieliśmy sobie: ogrody i zieleńce muszą 
przestać być przywilejem (cyt. Adam 
Próchnik Polityka ogrodnicza WSM, 
„Życie WSM” lipiec 1934 r.).

Urządzenia dla dzieci takie jak 
piaskownice, brodziki, zimą tor sa-
neczkowy, były absolutną nowością 
w  krajobrazie międzywojennej War-
szawy. Niemal nikt nie słyszał wtedy 
o placach zabaw, które przecież dziś 
są oczywistością. 

Ewenementem, który na trwa-
łe zapisał się w  pamięci, były „Za-
gonki”: Siłami społecznymi uprawia-
no ziemię , zagospodarowano ba-
rak. Każ de z wsm-owskich dzieci mo-
gło tam pod kierunkiem miłej, star-
szej pani Julii Zubelewicz i  młodego 
ogrodnika, pana Pawełka pracować  
na «Zagonkach» – siać  i sadzić  róż ne 
roś liny uż ytkowe i ozdobne. Mieliś my 
nawet szklarnie, gdzie uprawialiś my 
kwiaty doniczkowe oraz rozsady 
róż nych warzyw – pomidorów, ka-
pust, kalarepy. (…) Na „Zagonkach” 
mieliś my też  zwierzyniec. Były tam 
psy, kury, gę si, kaczki, perliczki, kró-
liki, morskie ś winki i chyba koza. Dla 
wielu naszych kolegów, którzy ni-
gdy nie widzieli wsi, «Zagonki» były 
pierwszą  okazją  bliż szego pozna-
nia roś lin i  zwierzą t, przeż ywania 
radoś ci obcowania z  nimi i  sprawo-
wania opieki. Obserwowało się  jak 

wschodzą , rosną , kwitną  
i  dojrzewają  własnorę cznie 
zasiane i  pielę gnowane 
roś liny. Czy mogło być  coś  
wspanialszego niż  pierw-
sza własna rzodkiewka czy 
strą czek grochu? A  jaką  
radoś cią  było zaniesienie 
mamie pierwszego kwiatka 
z własnej grzą dki! (cyt. Ma-
ria Nowicka, WSM - RTPD - 
Szklane Domy, „Życie WSM” 
wrzesień 2009 r.).

Ż ycie w  Osiedlu było 
ż yciem we wspólnej prze-
strzeni. Sport, wyciecz-
ki, uprawianie ogrodu - to 
wszystko było również 
szkołą  współpracy i porozu-
mienia - szkołą  wspólnego 
lepszego ż ycia. 

Nauka – zdrowie 
Mieli przekonanie, że za-

szczepienie wartości i  po-
staw od najmłodszych lat da 
efekt w  kolejnych pokole-
niach. Wierzyli, że edukacją, 
tak samo jak budowaniem 
domów, zmienia się kształt 
osiedla, dzielnicy i kraju.

Powołali Żoliborski Od-
dział Robotniczego Towa-

rzystwa Przyjaciół Dzieci. Jego głów-
nym organizatorem, a potem kierow-
nikiem był doktor Aleksander Lan-
dy – lekarz, pediatra, wielki znaw-
ca i  przyjaciel dziecka. Doktor Landy 
jest (…) zwolennikiem dość niestan-
dardowych metod, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o  profi laktykę zdrowotną. Zaleca, 
by dzieci, nawet najmniejsze spały na 
świeżym powietrzu albo chociaż przy 
otwartych oknach; dotyczy to także 
miesięcy zimowych. Pomysł począt-
kowo spotyka się z oporem, ale z cza-
sem zyskuje na popularności. Osie-
dla WSM już wkrótce będą się wyróż-
niać i tym, że na gankach, balkonach, 
ale też w ogródkach mieszkań partero-
wych i  pod ich oknami stoją wózki ze 
śpiącymi w  środku dziećmi okrytymi 
adekwatnie do temperatury (cyt. Filip 
Springer, „13 pięter”, Wołowiec 2015 
i  tamże: Zofi a Topińska, „Żoliborskie 
obietnice. O wychowawczym środo-
wisku WSM”, Warszawa 1984 r.).

Wszystkie inicjatywy na rzecz 
dzieci (często oddolne) i  (wyrasta-
jące z  nich) instytucje RTPD tworzy-
ły spójny program wychowania, bar-
dzo – nawet na dzisiejsze czasy – po-
stępowy. Ośrodek Zdrowia i  Porad-
nia Higieniczno-Lekarska „Zdrowie 
Dziecka” prowadziły: poradnie lekar-
skie, w  tym dentystyczną, przeciw-
gruźliczą, kobiecą i poradnię psycho-
logiczną; poza tym: badania przesie-
wowe, sprawdzanie czystości dzieci 
i  pomieszczeń, szczepienia ochron-
ne i  rozmowy z rodzicami. Najmłod-
sze dzieci odwiedzane były w  do-
mach przez higienistkę, a niemowlę-
ta korzystały z kuchni mlecznej, któ-
ra wydawała pełnowartościowe mle-
ko oraz mieszanki, sporządzone we-
dług wskazówek lekarza. 

Radość – zabawa – nadzieja 
Twórcy WSM pojmowali eduka-

cję szeroko. Myśleli o  najmłodszych, 
o młodzieży, o dorosłych. Zamiast su-
chego dydaktyzmu stawiali na dawa-
nie przykładu, wspólną pracę i zabawę.

Któregoś dnia [Szczepan Baczyń-
ski] skrzyknął parę osób – między inny-
mi moją mamę, która była bardzo muzy-
kalna i pięknie śpiewała – i zorganizował 
teatr kukiełkowy. (…) To był początek 
teatru «Baj». Cały dorosły zespół teatru 
stanowili wówczas amatorzy – sąsiedzi 
i koledzy” (cyt. Maria Nowicka, Warsza-
wa przedwojenna w pamięci mieszkań-
ców, Dom Spotkań z Historią, Warsza-
wa 2010 r.). Solidną szopkę z kanałami 
dla lalek w podłodze zbudowali w czy-
nie społecznym robotnicy Spółdzielni.

Teatr „Baj” cieszył się ogromną 
sympatią małych widzów. Był pionier-
ski na skalę kraju, pierwszy w  Polsce 
teatr kukiełkowy dla dzieci. Szybko za-
czął występy również w innych dziel-
nicach Warszawy, a  potem w  innych 
miejscach w Polsce. Przekazywał swo-
je doświadczenia pedagogom w  ca-
łym kraju, a nawet za granicą.

Na terenie WSM prowadzono 
dwie świeckie szkoły: powszechną 
i gimnazjum. W obu ważną rolę w pro-
cesie wychowawczym odgrywały sa-
morządowe organizacje uczniowskie: 
Spółdzielnia Uczniowska i Wycieczko-
wa Kasa Oszczędności.

Podobnie jak z  biblioteki i  czytel-
ni, ze wszystkich wsm-owskich instytu-
cji dla dzieci – przedszkola, szkoły, gim-
nazjum i ośrodka zdrowia – korzystały 
zarówno dzieci mieszkające na osiedlu 
WSM, jak i spoza niego: z innych osie-
dli Żoliborza, a  nawet z  innych dziel-
nic miasta. Byli tacy, spoza WSM-u, któ-
rzy dla swoich dzieci wybierali wsm-
owskie szkoły z pobudek światopoglą-
dowych, byli też tacy, którzy z tych sa-
mych powodów tych szkół unikali: pro-
gram i sposób nauczania oparty był na 
wartościach przyświecających całemu 
spółdzielczemu przedsięwzięciu.

Nie mogło być zresztą inaczej, 
wszystkie wsm-owskie działania, doty-
kające tak wielu obszarów życia, two-
rzyły spójną i przemyślaną całość. Prze-
nikał je wszystkie ten sam duch – wiel-
kie marzenie – z determinacją wciela-
ne w życie. – Ożywia nas niczem nieda-
jąca się ugasić WIARA W  PRZYSZŁOŚĆ 
– mówił Teodor Toeplitz w  1933 roku 
(w  trakcie uroczystości oddania do 
użytku mieszkańców Osiedla nowej 
sali w budynku kotłowni).

***
Ostatecznie przez niespełna 

dwadzieścia lat międzywojnia uda-
ło się spółdzielcom dokonać czegoś 
niebywałego – zbudowali osiedle no-
watorskie pod niemal każdym wzglę-
dem, zamieszkałe przez solidarną 
społeczność.

Z  okazji 100-lecia WSM przy-
wołujemy jej mię dzywojenne dzie-
je. Zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy plenerowej pt. „Historia 
Pewnego Marzenia” i  do refl eksji: 
co z  tamtego WSM-u  przetrwało 
do dziś? Co chcielibyśmy zachować 
lub odbudować?

Wystawę można oglądać do 
9 października na Zatrasiu (ogro-
dzenie Szkoły Podstawowej nr 92 od 
strony ulicy Przasnyskiej), a w kolej-
nych miesiącach na terenie innych 
osiedli WSM – szczegóły na stronie: 
www.facebook.com/Warszawska-
SpoldzielniaMieszkaniowa/events.

Marta Ostrowska
Pomysłodawczyni wystawy

„Niespotykane standardy
budowania więzi
sąsiedzkich”,
„silny społeczny etos
spółdzielni”,
„wyjątkowo silne więzy
społeczne”,

„kształtowanie jednostki
w duchu wspólnoty, bez
materialnego egoizmu”,
„potęga społecznego
wychowania i solidarności
środowiskowej”,

„niestosowane gdzie
indziej zasady społecznego
samorządu”,
„republika spółdzielcza”.
Tak oWSM pisano
w książkach i artykułach.
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Dokończenie ze strony 1

Słowa Ku słońcu wzwyż się piętrzą/
„Szklane domy” wyśnionym snem!/
Dziś walkę z  bezdomności klęską/Lud 
Warszawy toczy zwycięsko/Niech żyje 
WSM!/Niech żyje WSM! usłyszeliśmy 
dzięki chórowi „Kameleon” z  dzielni-
cy Mokotów (dyrygowała Katarzy-
na Boniecka, muzyka Szymon Bo-
gobowicz). 

Po hymnie prezes Barbara Ró-
żewska ofi cjalnie otworzyła obcho-
dy 100-lecia. – W  naszych zasobach 
mieszka ponad 100 tysięcy miesz-
kańców. Spółdzielczość to służba lu-
dziom. WSM powstała po to, by nie 
było bezdomności – przypomnia-
ła prezes. Później na scenie zapa-
nował polonez. Wszystko za spra-
wą grupy Chorea Antiqua – Zespo-
łu Tańca Historycznego, założonego 
w 1988 roku na Wawrzyszewie przez 
Marię Czerwińską. Tancerze, ubra-
ni w szlacheckie stroje z okresu ba-
roku, pokazali nam poloneza „Tollere 
liberum”. W trakcie prezentacji śpie-
wał Leonid Wołodko. 

Specjalnie na 100-lecie fi lm 
o współczesnej historii WSM przygo-
towała TV Górczewska. 

Na nagraniu zobaczyliśmy wielu 
spółdzielczych działaczy– między in-
nymi byłą już przewodniczącą Rady 
Nadzorczej Zofi ę Paderewską, czy 
Annę Gruszczyńską, kustosz Mu-
zeum Izby Pamięci Marii Kownackiej. 
Marta Ostrowska, mieszkająca od 
10 lat na Żoliborzu III, mówiła o ide-
ach łączących spółdzielców. Adam 
Kalinowski, dyrektor Osiedla Zatra-
sie podkreślił: Patrzymy w przeszłość, 
ale ważna jest też przyszłość. Z  kolei 
członkini RN Barbara Bielicka-Ma-
linowska życzyła wszystkim powrotu 
do korzeni, do haseł, które głosili zało-
życiele Spółdzielni. 

Jubileusz to także czas na po-
dziękowania i  odznaczenia. A  było 
kogo nagradzać. Wiele osób, z  ra-
cji na okres urlopowy, nie dotarło 
na obchody, wymieńmy zatem tych, 
którzy odebrali osobiście odznacze-

nie. Statuetkę Zasłużonego dla War-
szawskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej otrzymali między innymi: przed-
stawiciele partnerów strategicznych 
WSM, dzięki którym udało się zorga-
nizować obchody – fi rma Dom De-
velopment, PGNIG, PKO Bank Pol-
ski, PZU, Adam Łosiak z  Towarzy-
stwa Ubezpieczeń UNIQA (jak się 
dowiedzieliśmy, WSM jest udzia-
łowcem towarzystwa), Paweł Or-
low z Veolii, Wesley Brokers, ksiądz 
Marcin Brzeziński, dr Krystyna 
Krzekotowska – Kierownik Studiów 
Podyplomowych Zarządzania, Po-
średnictwa i Wyceny Nieruchomości 
na Uczelni Łazarskiego, Jan Sułow-
ski z Krajowego Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni Mieszkaniowych, Ja-
nusz Szmigiera – prezes SM Koło, 
Edward Młynarczyk – prezes WSBM 
Chomiczówka, była przewodnicząca 
RN Zofi a Paderewska, Anna Grusz-
czyńska z  Muzeum Kownackiej, re-
daktor naczelna „Życia WSM” Danu-
ta Wernic, Janina Rubin – redak-
tor portalu Administrator24.info, Ja-
nusz Fogler ze Stowarzyszenia Au-
torów ZAIKS. Statuetki zostaną tak-
że przesłane do Honorowych Patro-
nów Wydarzenia: Arcybiskupa Me-
tropolity Warszawskiego Kardyna-
ła Kazimierza Nycza i  Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy Ra-
fała Trzaskowskiego. – Jesteśmy 
w  szczególnym momencie, gdy ce-
niona na świecie spółdzielczość prze-
żywa w  Polsce kryzys. Ustawodaw-
ca nie ułatwia nam zadania, mnożąc 
przepisy. W tych trudnych warunkach 
WSM ma tak wspaniałe osiągnięcia – 
podkreśliła Krystyna Krzekotowska, 
dziękując w  imieniu odznaczonych 
za to szczególne wyróżnienie.

Także i  prezes Barbara Różew-
ska została nagrodzona. Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci nadało jej 
Złotą Odznakę Przyjaciela Dziecka. 
W  imieniu TPD nagrodę wręczyła 
prezes żoliborskiego oddziału Mał-
gorzata Pawełczyk. 

Przyszedł czas na część arty-
styczną w  wykonaniu aktorów Te-

atru Komedia. Artyści przenieśli nas 
w  świat muzyki lat 60. i  80. To była 
znakomita składanka hitów tamtych 
lat: czasem sam refren, czasem dłuż-
szy fragment, który wielu osobom 
przywoływał wspomnienia. „Znamy 
się tylko z  widzenia”, „Pod papuga-
mi”, „Szybki Bill”, „Sen o  dolinie” czy 
„Kolorowe jarmarki” to tylko część 
ze świetnie wykonanych utworów. 
Niektórzy śpiewali razem z  artysta-
mi (okazało się, że przewodniczący 
Rady Nadzorczej Jarosław Cetens 
znał praktycznie wszystkie słowa), 
momentami widownia w  pierw-
szych rzędach falowała i  rytmicznie 
klaskała. To był bardzo udany prze-
gląd po najlepszych latach polskiej 
muzyki. Na koniec a  capella artyści 
zaśpiewali z  publicznością „Przeżyj 
to sam” zespołu Lombard. 

Do zgromadzonych dołączył dr 
Jerzy Jankowski, przewodniczą-
cy Zgromadzenia Ogólnego Krajo-
wej Rady Spółdzielczości oraz pre-
zes Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych RP. Związek Re-
wizyjny nadał naszej Spółdzielni na-
grodę im. Ryszarda Jaszczyka (wielo-
letniego prezesa Związku). Złotą Od-
znakę „Spółdzielczość Polska” otrzy-
mali: Zofi a Paderewska, Kazimiera 
Szerszeniewska (prezes WSM w  la-
tach 1990-2010). Dr Jankowski wrę-
czył też odznakę Zasłużonego Działa-
cza Ruchu Spółdzielczego Andrzejo-
wi Kurkowi i Annie Gruszczyńskiej. 
– Osiągnięcia WSM to zrealizowanie 
marzenia Stanisława Wyspiańskiego 
„żeby nam się chciało chcieć”. Spółdziel-
nia ma już 100 lat, żadna koalicja rzą-
dowa tyle nie przetrwała. Niech Spół-
dzielnia działa do końca świata i jeden 
dzień dłużej, czy to się podoba rządzą-
cym, czy nie – życzył dr Jankowski. Pre-
zes Różewska przekazała przewodni-
czącemu statuetkę Zasłużonego dla 
WSM. WSM nadała także tytuł Hono-
rowego Zasłużonego dla WSM Mie-
czysławowi Grodzkiemu, prezesowi 
Krajowej Rady Spółdzielczej. 

Po części ofi cjalnej nastąpiła 
przerwa na poczęstunek. W sali Spo-

łecznego Domu Kultury, w  której 
niedawno odbyło się Walne Zgro-
madzenie, można było spotkać 
mieszkańców, działaczy, dawnych 
prezesów (pojawili się Maciej Sta-
siełowicz – prezes WSM w  latach 
2012-2018, a  także Adam Walczak 
– były wiceprezes WSM ds. inwesty-
cji i remontów).

O  16:30 uczestnicy przenieśli się 
na plac przed SDK, gdzie przygo-
towano bogaty program artystycz-
ny (jak się potem okazało koncer-
ty trwały do 22:00). Za sceną na naj-
młodszych czekał dmuchany rekin-
zjeżdżalnia. Przy stoisku PKO Banku 
Polskiego dzieci mogły pokazać swój 
artystyczny talent (szybko pojawi-
ły się rysunki z  motywem Plastusia). 
Swoje punkty miały też fi rmy PGNiG 
oraz Dom Development, która razem 
z WSM buduje obecnie Osiedle Cera-
miczna. Tuż obok można było zoba-
czyć namalowane niedawno na ko-
minach wentylacyjnych Teatru Ko-
media i SDK murale powstańcze.

Konferansjerzy tym razem ubra-
li się w stroje z  lat 20. Jolanta Mro-
tek-Grudzińska wcieliła się w  rolę 
Hanki Ordonówny i zaśpiewała „Mi-
łość ci wszystko wybaczy” (później 
prowadzący zmieniali strój jeszcze 
dwa razy: zobaczyliśmy milicjanta 
i pielęgniarkę, a potem górali; każ-
da zmiana stroju to także zmiana 
muzyki, nastroju i  sposobu prowa-
dzenia imprezy).

Prezes Barbara Różewska podzię-
kowała kolejnym przyjaciołom Spół-
dzielni za pomoc i wsparcie dla miesz-
kańców WSM. Uczestnicy wnieśli to-
ast za przyszłość i  za to „by nam się 
chciało chcieć”. Odśpiewano wspól-
nie „100 lat” (prowadząca dodała: „na-
stępne 100 lat”). Ponownie zobaczyli-
śmy zespół Chorea Antiqua, który po-
kazał kolejne tańce dworskie – w rytm 
poloneza d-dur Macieja Radziwiłła. 

Wśród gości pojawiła się Elżbie-
ta Lanc z Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego, która również złoży-
ła życzenia z  okazji jubileuszu WSM, 
wręczyła prezes medal dla Spółdziel-

ni Pro Mazovia za wybitne zasługi na 
rzecz województwa. 

To wcale nie był koniec podzię-
kowań i  odznaczeń. Okolicznościo-
we wyróżnienia otrzymało 100 osób 
zaangażowanych w  rozwój lokalnej 
spółdzielczości. 

Rozpoczęły się koncerty. Sceną 
zawładnęła 9-osobowa grupa „Bie-
lańskie głosy”, która zaśpiewała 
m.in. „Jarzębinę czerwoną”. Do arty-
stów dołączył w pewnym momencie 
uczestnik powstania warszawskiego 
Wiesław „Krecik” Zienkiewicz (zna-
ny mieszkańcom z  wielu wydarzeń 
spółdzielczych). Publiczności udzieli-
ła się atmosfera – wiele osób zaczęło 
tańczyć, niektórzy na scenie. 

Później zaśpiewały panie Anna Fe-
derczyk (wykonała „Modlitwę” Buła-
ta Okudżawy i „Jak przeżyć” Krzysztofa 
Krawczyka), Anna Wiśniewska („Niech 
żyje bal” Maryli Rodowicz), laureat-
ka „The Voice Senior” Hanna Michalik 
(„Piosenka o mojej Warszawie”). 

Na scenę weszła grupa kilkuna-
stu panów – to chór Harfa im. Wacła-
wa Lachmana, często koncertujący na 
wydarzeniach WSM. Jego menadżer 
Paweł Bekanowski jest mieszkań-
cem jednego z naszych Osiedli. Chór 
powstał w 1906 roku, ma bogatą tra-
dycję, potwierdzoną licznymi nagro-
dami. Usłyszeliśmy pieśni patriotycz-
ne, ale też i piosenki o Warszawie. 

Ostatnim punktem programu był 
koncert Grzegorza Wilka, piosenka-
rza znanego m.in. z  programu „Jaka 
to melodia”. To już pewna wsm-owska 
tradycja: Wilk śpiewał na 90-leciu, 
95-leciu, a  zatem musiał też trafi ć na 
okrągły jubileusz Spółdzielni.

I  tak zakończył się ten niezwy-
kle barwny, momentami nostalgicz-
ny dzień. Przypomnieliśmy 100-letnią 
historię WSM, idee spółdzielczości, zo-
baczyliśmy, jak wspaniale mogą one 
łączyć, mimo trudności i różnicy zdań. 
I oby tak było przez kolejne 100 lat. 

Redakcja

zdjęcia: Małgorzata Sokół

W służbie ludziom

Nowy sztandar WSM poświęcił ksiądz kanonik 
dr Marcin Brzeziński

Aktorzy Teatru Komedia przenieśli 
zgromadzonych w świat muzyki lat 60. i 80.

Hymn Spółdzielni, w nowej aranżacji,
 zaśpiewał chór „Kameleon” z dzielnicy Mokotów

Impreza przeniosła się na plac przed SDK, gdzie 
na uczestników czekał bogaty program artystyczny 

Zespół Tańca Historycznego „Chorea Antiqua” 
z Wawrzyszewa pokazał kilka tańców narodowych

Ostatnim punktem dnia był jubileuszowy tort 
z napisem „100 lat WSM”
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Jednocześnie przyjęli statut, wy-
brali Radę Nadzorczą oraz Zarząd 
w osobach Bolesława Bieruta (na stano-
wisku kierownika zarządzającego) i Sta-
nisława Szwalbego jako jego zastępcę.

Pięć dni później, w  pełnym skła-
dzie pojawili się u notariusza, by w jego 
obecności podpisać statut i  inne nie-
zbędne dokumenty, w  tym wniosek 
do Sądu Okręgowego o wpisanie spół-
dzielni do rejestru. Wniosek ten został 
złożony w  sądzie dzień później. Kilka 
tygodni później, na rozprawie w dniu 
24 stycznia, Sąd Okręgowy podjął de-
cyzję o wpisaniu WSM do rejestru spół-
dzielni, co nastąpiło 1 lutego. Od tego 
momentu spółdzielnia mogła ofi cjal-
nie rozpocząć działalność.

Czas między założeniem spółdziel-
ni a  rozpoczęciem budowy pierwsze-
go budynku, członkowie kooperaty-
wy wykorzystali na zbiórkę funduszy, 
rozpropagowanie idei budownictwa, 
przekonanie do swojej wizji członków 
związków zawodowych i  ławników 
z Zarządu Miejskiego. 

Jednym z  tych ostatnich był 
Teodor Toeplitz, który dysponował 
ogromną wiedzą na tematy spół-
dzielcze, społeczne, mieszkaniowe. 

Jednocześnie w gronie Rady Nad-
zorczej i Zarządu trwały prace koncep-
cyjne nad określeniem potrzeb przy-
szłych lokatorów, a  w  konsekwen-
cji nad opracowaniem modelowego 
mieszkania pod względem metrażu, 
rozkładu itp. Ustalono, że dla robotni-
ka z wielopokoleniową rodziną najwła-
ściwszym będzie mieszkanie trzy lub 
czteroizbowe. Prócz mieszkań, w  bu-
dynku będzie się mieścić część spo-
łeczna, pralnia, kąpielisko oraz tak po-
trzebne w nowej dzielnicy sklepy. Pod-
jęto decyzję, że spółdzielnia będzie 
spółdzielnią typu lokatorskiego, a  lo-
kator będzie mógł zmienić mieszkanie 
z mniejszego na większe i odwrotnie.

I kolonia
Przydział działki na jakże odle-

głym wówczas Żoliborzu nastąpił do-
piero 4 VI 1923 r. Z pierwszych wpłat 
od członków spółdzielni zakupiono 
materiały budowlane – głównie cegłę 
– i złożono na przydzielonej parceli. 

Po przezwyciężeniu problemów 
z  uzyskaniem kredytu przyznanego 
przez Komitet Rozbudowy, spółdziel-
nia mogła przystąpić do zlecenia pro-
jektu, o  wykonanie którego władze 
spółdzielni zwróciły się do arch. Bru-
nona Zborowskiego. Projekt przewi-
dywał budowę czterech budynków, 
z  czego dwa w  zabudowie obrzeż-
nej. Jeden od ul. Tucholskiej, a  drugi 
frontowy od nienazwanego jeszcze 
placu, który dzisiaj nosi nazwę Wil-
sona, gdzie w  środkowej części mia-
ły być realizowane funkcje społeczne 
(sala zebrań, przedszkole, szkoła, bi-
blioteka, czytelnia itp.). Fronton ujęty 
został czterokondygnacyjnym ryzali-
tem z boniowaniem cokołu, co w po-
łączeniu z  bocznymi wejściami na 
dziedziniec nadało tej części charak-
teru monumentalnej budowli. Mię-
dzy wejściami na dziedziniec znajdo-
wały się dwa sklepy prowadzone pier-
wotnie przez Warszawską Spółdziel-
nię Spożywców, a w okresie później-
szym przez Gospodę Spółdzielczą. 
Pośrodku dziedzińca powstały dwa 
nieduże budynki. Według pierwot-
nych założeń na przydzielonej działce 
spółdzielnia miała wybudować domy 
z  mieszkaniami dla członków, a  po-
tem zająć się ich administracją. Nie 
planowano budowy następnych bu-
dynków – lista członków spółdziel-
ni nie była zbyt duża. Na dzień 31 XII 
1924 r. WSM liczyła 29 członków, rok 
później już 87. To i  tak za mało, bo 
liczba mieszkań w  zaprojektowanym 
domu wynosiła 111.

Uroczyste wmurowanie aktu erek-
cyjnego miało miejsce 12 XII 1925 r. Je-
den z  jej uczestników, Antoni Burkot, 
tak wspominał tę uroczystość: Na po-

czątku grudnia 1925 roku otrzymałem 
zawiadomienie, że 12-go grudnia od-
będzie się uroczyste założenie kamienia 
węgielnego pierwszego budynku W.S.M. 

W oznaczonym czasie z żoną uda-
łem się na tę z  wielkim upragnieniem 
oczekiwaną uroczystość. Teren był mi 
nieznany. Pustka nie zadziwiła. Byłem 
na nią przygotowany. Jakoś trafi łem 
na miejsce dzięki posterunkom rozsta-
wionym przez Zarząd W.S.M.

Na miejscu spotkałem zaś około 30 
osób, wśród nich sporo znajomych to-
warzyszy z  różnych działów życia ro-
botniczego, między innymi tow. Toł-
wińskiego, Siedleckiego.

Pogoda była pochmurna, wiatr 
zimny, dość przejmujący. Na około 
puste pola – ciągnące się od Wisły do 
Miasteczka, od Marymontu do Hotelu. 
Stary fort i 2 domki ofi cerskie stanowiły 
jakieś oparcie dla oka, a linja tramwa-
jowa jedyny łącznik ze światem.

Zaczątki fundamentów przedsta-
wiały się bardzo, ale to bardzo skrom-
nie. Kilka metrów wysokiego i  dość 
płytkiego rowu były zalążkiem dzisiej-
szych kilkunastu wielkich kamienic. 

Prace na budowie skrzydła od ul. 
Mickiewicza ruszyły pełną parą. Po 
pokonaniu wszelkich trudności, ofi -
cjalne wręczenie kluczy nastąpiło 
9 I 1927 r. Jednak część z  lokatorów 
zamieszkała w  oddanej części już 
w grudniu 1926 r. Pierwszym był Ju-
lian Jancuszko, który wraz z żoną za-
mieszkał w budynku 23 XII 1926 r. 

Inna z lokatorek, Janina Święcicka, 
tak wspominała tamte dni: Trzydzie-
stego grudnia 1926 roku zajeżdżamy 
do nowego locum. Nie było w niem jesz-
cze elektryczności, zamiast schodów 
– drewniana kładka na parterze. Ciągle 
jeszcze przychodzą malarze, murarze, 
hydraulicy, ale nie ciążą nam. Cieszy-
my się, że coś poprawiają, instalują. Co 
dzień coś nowego przybywa do miesz-
kania, co dzień nowy powód do radości. 
Dziś mamy gaz, a  dziś elektryczność, 
a  dziś malują na olejno ścianę przy 
wannie, poprawiają okna itp., itd.

Wreszcie mamy wszystko. Woda 
ciepła na zawołanie. Chcesz herbaty 
po powrocie o północku z posiedzenia, 
za pięć minut gotowa. W nocy nie trze-
ba nakrywać się kołdrą aż na głowę, 
aby łatwiej rozgrzać się w  wyziębio-
nej pościeli. Można i  rękę wyciągnąć 
spod kołdry, a nawet w nocy w bieliź-
nie spacerować po mieszkaniu (muszę 
gwoli przyzwoitości powiedzieć, że był 
to dom kobiet) i dowoli w każdej chwili 
korzystać z wszelkich wygód. A kąpiel! 
Tylko ten, kto przez całe życie kąpał się 
w balijach i ceberkach, może zdać so-
bie sprawę z  rozkoszy zanurzania się 
po głowę w ciepłej wodzie. A prysznic! 
Cóż za raj dla dzieciaków.

Sukcesywnie oddawano do za-
mieszkania poszczególne skrzydła. 
Całość została ukończona w sierpniu 
1928 roku.

Nowy teren budowlany
Rozpropagowanie idei spółdziel-

czości wśród robotników doprowadzi-
ło do nawiązania kontaktów ze związ-
kami zawodowymi i członkami PPS za-
siadającymi w  Radzie Miasta. Nastą-
pił duży napływ członków do spół-
dzielni. A Zarząd, jak i Rada Nadzorcza, 
spojrzały szerzej na problemy miesz-
kaniowe. Zapadła decyzja o  budo-
wie następnych budynków. W najbliż-
szym sąsiedztwie budowanej I kolonii 
wszystkie działki zostały już przydzie-
lone. Przy placu, znanym dzisiaj jako 
Wilsona, jedyny wolny teren znajdo-
wał się tylko między ulicami Krasińskie-
go i Marymoncką (obecnie Słowackie-
go). Teren ten uznano za najwłaściwszy 
do przeprowadzenia akcji budowy do-
mów. Opracowanie projektu zabudo-
wy tego terenu zlecono architektom: B. 
Zborowskiemu i  St. Brukalskiemu. Ich 
projekt przewidywał budowę w  cen-
tralnym miejscu kotłowni centralne-
go ogrzewania, a dookoła zaplanowa-
no budowę zarówno domów miesz-
kalnych, jak i  obiektów użytkowych. 
Plan ten kilkakrotnie ulegał zmianom, 
niemniej przyjęte w owym czasie zało-
żenia zabudowy terenu pozostały nie-
zmienione. Spółdzielnia projekt, a  na-
wet makietę przyszłego osiedla spół-
dzielczego przedstawiała na wielu spo-
tkaniach zarówno z  członkami rządu, 
jak i banku, aby przekonać ich do wi-
zji wzorcowego osiedla robotniczego. 
Udało im się to, a  teren pod budowę 
osiedla został przydzielany spółdziel-
ni w kilku transzach w kolejnych latach.

II kolonia
Projekt zabudowy parceli wyko-

nał Bruno Zborowski, który przy pro-
jektowaniu uwzględnił postulaty do-
tyczące zmniejszenia pow. mieszkań, 
zwiększenia liczby lokali dwuizbo-
wych. Innym warunkiem była ko-
nieczność potanienia budowy. Dlate-
go w łazienkach zrezygnowano z wa-
nien. W  końcu planowano budowę 
centralnego kąpieliska. 

Aby w  pełni wykorzystać przy-
dzieloną działkę, architekt zapropo-
nował budynki w rzucie zbliżonym do 
litery „U”. Boczne skrzydła kolonii od 
ulic Krasińskiego i  Marymonckiej li-
czyły po 4 kondygnacje, a część fron-
towa 6 kondygnacji z użytkowym da-
chem, gdzie powstały nie tylko pia-
skownice dla dzieci, ale też prysznice 
i trzepak. Na parterze wybudowano 
dwa pomieszczenia użytkowe. Jedno 
przeznaczono dla Warszawskiej Spół-
dzielni Spożywców, a drugie dla War-
szawskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów, 
która zrezygnowała z  otwarcia pla-
cówki. Lokal ten wynajęto na aptekę, 
którą otworzył 4 IV 1933 r. znany bak-
teriobiolog dr Jan Fabicki.

Kamień węgielny pod budowę II 
kolonii wmurowano we wrześniu 1927 
r. Budowa trwała długo i  zakończy-

ła się dopiero 11 X 1929 r. Wynikało to 
nie tylko z kłopotów z brakiem ciągło-
ści w kredytowaniu budowy i potrzebą 
wykonania specjalnej konstrukcji pod 
fundamenty, lecz przede wszystkim 
z  kłopotów z  generalnym wykonaw-
cą, który nie wywiązywał się w sposób 
należyty z powierzonych obowiązków 
i nie dotrzymywał kolejnych terminów. 
Doszło do tego, że Zarząd WSM naj-
pierw przejął na siebie zakup mate-
riałów budowlanych, a w konsekwen-
cji rozwiązał umowę z  wykonawcą. 
Na poczet swoich roszczeń spółdziel-
nia przejęła cały inwentarz budowla-
ny i stolarnię na Pradze, w której wyko-
nywano szafy, drzwi i okna na potrzeby 
prowadzonej budowy.

Aby móc dalej budować tę i  na-
stępne kolonie, Zarząd WSM w porozu-
mieniu z  innymi spółdzielniami i  przy 
poparciu Związku Spółdzielni Spożyw-
ców R.P. we wrześniu 1928 r. powołał 
do życia Społeczne Przedsiębiorstwo 
Budowlane, którego zadaniem była 
budowa domów. Największym zlece-
niodawcą SPB została WSM. 

III i V kolonia
Po przyrzeczeniu otrzymania no-

wych terenów na Żoliborzu, w kwiet-
niu 1927 r. Zarząd WSM zaprosił do 
współpracy 10 młodych zdolnych ar-
chitektów i zamówił u nich szkice pro-
jektów nowych kolonii. Celem tego 
konkursu było opracowanie wzorco-
wego mieszkania, które mogło być 
powielane w następnych realizacjach. 
Jednym z  warunków było zapewnie-
nie procentowego stosunku mieszkań 
1, 2, 3, i 4-izbowych. Innym była dwu-
stronność lokali, wyposażenie każde-
go lokalu w ustęp itp. Z zadaniem naj-
lepiej poradził sobie Bruno Zborow-
ski, któremu spółdzielnia zleciła opra-
cowanie projektów III i V kolonii oraz 
Stanisław Brukalski, któremu przypa-
dło w udziale projektowanie IV kolonii. 
W  międzyczasie spółdzielni przydzie-
lono dodatkowe tereny przy ulicach 
Marymonckiej i  Suzina. Dzięki temu 
zarysowała się możliwość sensowne-
go rozplanowania terenów między 
ulicami Krasińskiego i  Marymoncką. 
W  centrum przyznanych terenów za-
projektowano budowę centralnej ko-
tłowni z pralnią, zakładu kąpielowego, 
żłobka, przedszkola oraz szkoły. Mimo 
iż projekt uzyskał aprobatę w minister-
stwie, do realizacji nie doszło. 

Obie kolonie są do siebie bardzo 
podobne. Wzdłuż ulic budynki były 
wyższe, a od terenów wewnętrznych 
niższe, a pośrodku dziedziniec. Prace 
przy budowie obu kolonii trwały od 
jesieni 1928 do jesieni 1931 r. Budo-
wa III kolonii możliwa była dzięki wło-
skiej pożyczce udzielonej spółdzielni.

IV i VII kolonia
Stanisław Brukalski był jed-

nym z członków awangardowej gru-
py Praesens, z  którą władze WSM 
wkrótce nawiązały ścisłą współpracę. 
Pierwszym jego projektem dla WSM 
była IV kolonia. Przydzielona parcela 
znajdowała się między ul. Krasińskie-
go, Suzina, Płońską (obecnie Próchni-
ka) i Trentowskiego (obecnie Jaśkie-
wicza). Kolonia ta składa się z trzech 
budynków w  zabudowie obrzeżnej. 
Pierwszy projekt kolonii – przyjęty 
przez Ministerstwo Robót Publicz-
nych – nie został zrealizowany. Wy-
nikało to z  faktu, iż część przyzna-
nej parceli wchodziła klinem w teren 
Prochowni, który znajdował się w ge-
stii Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Nie obyło się bez innych proble-
mów. Dyrekcja Wodociągów i  Kanali-
zacji nie wybudowała na czas kanaliza-
cji w ciągu ulic Cieszkowskiego (obec-
nie Suzina) i  Płońskiej. Dlatego spół-
dzielnia zleciła budowę tymczasowych 
ustępów na dziedzińcu kolonii.

Budowę sfi nalizowano częściowo 
z pożyczki włoskiej i z funduszu Zakła-
du Ubezpieczeń Pracowników Umy-
słowych w ramach umowy z WSM.

Budowano coraz szybciej, na co 
wpływ miała dobra organizacja pra-
cy SPB i sprawne fi nansowanie. Jesz-
cze wtedy szybka budowa nie zna-
czyła złej pracy. W kolonii użyto znor-
malizowanych elementów wyposa-
żenia, tj. drzwi i  okien. Zmniejszano 
też powierzchnię mieszkań. Wejścia 
do części lokali umieszczono w gale-
rii, co pierwotnie spotkało się z opo-
rem Inspekcji Budowlanej. 

Wykorzystując przychylności Mi-
nisterstwa Robót Publicznych oka-
zywaną WSM, udało się zdobyć przy-
dział parcel budowlanych pod budo-
wę dwóch kolejnych kolonii – VII i VIII. 

Projekt tej pierwszej wykonali 
B. i  St. Brukalscy. Jednakże wobec 
ogólnoświatowego kryzysu sytu-
acja materialna przyszłych lokato-
rów pogorszyła się. W związku z tym 
architekci przeprojektowali budy-
nek A, który pierwotnie miał liczyć 90 
mieszkań od półtora do czteroizbo-
wych. Po zmianie projektu liczba lo-
kali wzrosła do 120. Wszystkie miesz-
kania miały mieć pow. 24 i 29 m2.

Prace ziemne przy budowie domu 
od ul Suzina rozpoczęto w maju 1932 
r., a  budowę ukończono w  grudniu 
tego samego roku. Szybkie tempo 
budowy możliwe było dzięki zasto-
sowaniu maksymalnej typizacji i  to 
nie tylko w  zakresie pow. mieszkań, 
ale też i wyniku zastosowanych typo-
wych drzwi i okien. Budowa domu B 
zaczęła się w  roku następnym. Pra-
ce przy kopaniu fundamentów roz-
poczęto 21 VII 1933, a budowę ukoń-
czono w roku następnym 9 listopada. 
Przy jego budowie również zastoso-
wano oszczędności. W  budynku tym 
także było 120 mieszkań w trzech ty-
pach i różnych metrażach. Jednak do-
minującym typem mieszkania był lo-
kal półtoraizbowy. Wspomnieć należy, 
że każde z  mieszkań było dwustron-
nie przewietrzane, a dostęp do więk-
szości z nich możliwy był z zewnętrz-
nej galerii komunikacyjnej.

VIII kolonia
Pod koniec lipca 1930 r. spółdziel-

nia podpisała akt przejęcia nowej par-
celi zlokalizowanej między ul. Mary-
moncką, Suzina, Sierpecką i  Krecho-
wiecką. Jednocześnie Zarząd WSM na-
wiązał współpracę z  architektami za-
trudnionymi w Biurze Planu Regional-
nego Warszawy, którzy byli członkami 
spółdzielni architektonicznej „U” (Urba-
nistyka). Członkowie tej grupy, arch. 
Jan Chmielewski oraz Juliusz Żakowski, 
wykonali na zlecenie WSM projekt no-
wej kolonii, który przewidywał typową 
zabudowę obrzeżną, ale z  dużym, bo 
15-metrowym prześwitem od ul. Sier-
peckiej. Dzięki temu udało się wygo-
spodarować duży, słoneczny dziedzi-
niec. Wysokość poszczególnych skrzy-
deł była różna i  wahała się od 4 do 5 
kondygnacji. Projekt przewidywał bu-
dowę 185 mieszkań. 

Budowa przypadała na lata wiel-
kiego kryzysu, dlatego projektanci 
podjęli działania zmierzające do po-
tanienia budowy, bez pogorszenia 
standardów mieszkań. Stąd między 
innymi częściowo galeriowy układ 
komunikacyjny. 

IX kolonia
IX kolonia była ostatnią, jaką uda-

ło się wybudować przed wybuchem 
wojny. Projekt przygotowali B. i St. Bru-
kalscy, ale po wcześniejszych konsul-
tacjach z  przyszłymi lokatorami. Pier-
wotnie projekt przewidywał budo-
wę 4 budynków o  360 mieszkaniach 
1,5 i  2-izbowych dla rodzin 4-6-oso-
bowych. Nowością było wydzielenie 
w  łazience miejsca do mycia. Dużego 
wsparcia udzielił Zarządowi spółdzielni 
premier Felicjan Sławoj-Składkowski, 
który poparł inicjatywę budowy kolo-
nii. Finansowaniem budowy zajęło się 
powołane do tego Towarzystwo Osie-
dli Robotniczych (TOR).

Jak powstała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przełom 1921 i 1922 r. obfi tował w wydarzenia kluczowe dla powstania WSM. 11 XII 1921 r., w lokalu Uniwersytetu Ludowego przy 
ulicy Oboźnej 4, odbyło się zebranie organizacyjne, na którym członkowie-założyciele spółdzielni (działacze związków zawodo-
wych i robotniczego ruchu spółdzielczego) podjęli decyzję o powołaniu do życia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Od lewej: St. Tołwiński, T. Toeplitz, arch. B. Zborowski; Z. Słonimski
– prezydent Warszawy (trzeci z prawej), St. Szwalbe (drugi z prawej)

fot. autor nieznany (domena publiczna)
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Niektóre domy kolonii zostały za-
projektowane na planie koła, na podo-
bieństwo sąsiedniej VII kolonii. Budowa 
była podzielona na etapy i  rozpoczę-
ła się w czerwcu 1937 r. Nie budowano 
całego budynku, tylko kolejne segmen-
ty, a każdy z nich zawierał 12 mieszkań. 

Brak kredytów spowodował, że 
zrezygnowano z  budowy ostatniego 
domu. Do wojny budynek A – na pla-
nie koła – nie został w całości wybu-
dowany, podobnie jak dom B. Kolejny 
blok C znajdował się w budowie (stan 
surowy zadaszony), a jego ukończenie 
planowano na przełom 1939/40.

VI kolonia – techniczna
W centralnej części osiedla, mię-

dzy koloniami III i V, powstały budyn-
ki użytkowe, których zadaniem było 
zaspokojenie potrzeb gospodar-
czych, czystościowych, społecznych 
a także kulturalnych lokatorów. Znaj-
dowały się tam centralna kotłownia, 
pralnia, magiel, suszarnia, kąpielisko, 
a także kino, czasami adaptowane na 
teatr lub miejsce, gdzie odbywały się 
akademie spółdzielcze.

Charakterystycznym elementem 
kotłowni był jej komin z  żelaznymi 
schodami oplatającymi go z  galerią 
widokową u jego wylotu. 

Pelcowizna 
i szkoła spółdzielcza

Pod koniec lat trzydziestych na Żo-
liborzu zaczęło brakować wolnych par-
cel budowlanych. Był duży plac – tzw. 
„Prochownia” – ale znajdował się on 
w  gestii wojska. Dla WSM był nie do 
zdobycia. Dlatego Zarząd spółdzielni 
zaplanował budowę kolonii na drugim 
brzegu Wisły. Należy zaznaczyć, że pod 
koniec lat trzydziestych na Żeraniu pla-
nowano budowę elektrowni. I  dlate-
go architekci z  Biura Planowania Re-
gionalnego zaprojektowali osiedle ro-
botnicze przy ul. Modlińskiej. Stronę fi -
nansową wzięło na siebie TOR. Projekt 
przewidywał budowę 4 budynków 
w zabudowie obrzeżnej z dużym dzie-
dzińcem na podobieństwo żoliborskiej 
IV kolonii. Wybuch wojny uniemożliwił 
realizację budowy. 

WSM posiadała niezabudowa-
ną działkę między III i  V kolonią przy 
ul. Filareckiej. Według planu parcela ta 
przeznaczona była pod budowę bu-
dynku użyteczności publicznej – szko-
ły, przedszkola czy żłobka. Samodziel-
nie Zarządowi spółdzielni nie udało się 
uzyskać kredytu na budowę. Dlatego 
nawiązano współpracę ze Stowarzy-
szeniem Szkoły Spółdzielczej (SSS), któ-
re w stolicy prowadziło liceum, gimna-
zjum i szkoły przysposobienia. Efektem 
współpracy miała być szkoła na Żoli-
borzu. WSM do spółki aportem wnio-
sło działkę, a SSS plany szkoły z zapew-
nionymi kredytami. Po wybudowa-
niu do części budynku miały przenieść 
się szkoła powszechna, gimnazjum i li-
ceum im. B. Limanowskiego zajmujące 
do tej pory pomieszczenia na I kolonii. 

Wiosną rozpoczęto prace przy 
fundamentach, w  czerwcu 1939 
wmurowano kamień węgielny, ale 
wybuch wojny przerwał prace, do 
których już nigdy nie wrócono. 

Rakowiec
Osiedle na Rakowcu przeznaczo-

ne jest dla robotników. Nie wolno nam 
przekroczyć komornego, odpowiadają-
cego możności płatniczej przyszłych lo-
katorów. Wiemy, że w stosunku do osie-
dla żoliborskiego kolonia na Rakowcu 
będzie pod względem wygód krokiem 
w tył. A  jeżeli uda się nam stworzyć typ 
taniego mieszkania robotniczego, usu-
wającego konieczność podnajmowania, 
powiemy że uczyniliśmy raczej duży krok 
naprzód. Taki cel przyświecał archi-
tektom ze spółdzielni Pracy Architek-
tów Praesens, którzy podjęli się zada-
nia zaprojektowania osiedla. WSM na-
była od prywatnej osoby parcelę bu-
dowlaną na odległym Rakowcu u zbie-
gu ulic Pruszkowskiej i Wiślickiej. W nie-
dalekiej odległości znajdowało się kilka 
dużych państwowych zakładów pra-
cy takich jak Państwowe Zakłady Lot-
nicze na Okęciu czy fabryka Polskie-
go Monopolu Tytoniowego na Ocho-
cie. W  obu pracowało wielu robotni-
ków, którzy mogliby zamieszkać w no-
wej kolonii mieszkaniowej. Autorami 

fi nalnego projektu osiedla byli Helena 
i  Szymon Syrkusowie. Projektanci ze-
rwali z powszechną zabudową obrzeż-
ną na rzecz zabudowy prostopadłej 
do ul. Pruszkowskiej, dzięki czemu po-
łowa mieszkań korzystała ze światła 
wschodniego, a druga z zachodniego.

Planowano wybudować 1000 
mieszkań, ale brak kredytów spowo-
dował, że te ambitne plany musia-
ły zostać ograniczone do prawie 300 
mieszkań. Pierwotnie wybudowano 
4 domy, a  przed wojną osiedle po-
większono o kolejne 2 oraz budynek 
społeczny. Budowa trwała od lata 
1934 do połowy 1938 roku. 

WOJNA
W sierpniu 1939 r. Zarząd spółdziel-

ni zaczął przygotowywać oba osiedla 
do wojny. Zakupiono apteczki pierw-
szej pomocy, maski przeciwgazo-
we, wiadra, łopaty. Zgromadzono pia-
sek do gaszenia pożarów. Dla sklepów 
spółdzielczych zakupiono dodatkowe 
dostawy artykułów żywnościowych.

5 IX 1939 r. Zarząd, po wcześniej-
szym upoważnieniu przez Prezydium 
Rady Nadzorczej, wyznaczył zastęp-
ców członków zarządu w  przypadku 
powołania M. Nowickiego i St. Tołwiń-
skiego do wojska. Dwa dni później, po 
apelu płk. Umiastowskiego, ruszyli oni 
w kierunku wschodnim. Dołączyli do 
nich H. i Sz. Syrkusowie, B. Bierut.

Podczas działań wojennych we 
wrześniu 1939 r. Osiedle Żoliborskie zo-
stało częściowo zniszczone od bom-
bardowania lotniczego i  obstrzału ar-
tyleryjskiego. Najbardziej ucierpiały I  i  II 
kolonie, najmniej III i  IX. 28 mieszkań 
o 72 izbach zostało zniszczonych do tego 
stopnia, że bez remontu konstrukcyjne-
go nie nadawały się do użytku. (…) Ilość 
stłuczonych szyb wynosiła około 4 000 m2. 
(…) Przymusowo ewakuowane Osiedle 
Rakowieckie ucierpiało podczas działań 
wojennych znacznie silniej. Pożary znisz-
czyły 7 elementów po 24 mieszkania, co 
stanowi 58,3% wszystkich mieszkań. Spło-
nęła również połowa domu społecznego.

Okupant nie zezwolił na dokoń-
czenie już rozpoczętych budów. Jedy-
ne co można było zrobić, to remonto-
wać uszkodzone budynki. Ale w pierw-
szym okresie okupacji Niemcy nie mieli 
pełnej wiedzy o stanie budynków. Za-
rządowi WSM udało się wykorzystać 
ich niewiedzę i dokończyć budowę IX 
kolonii. W  grudniu1940 r. przekazano 
do zasiedlenia 76 mieszkań. 

Na Rakowcu odbudowano 
w  1940  r. część Domu Społeczne-
go, a  potem przystąpiono do odbu-
dowy jednego ze spalonych domów. 
W 1942 r. wyczerpały się kredyty i trze-
ba było wstrzymać wszelkie prace bu-
dowlane. Wpływy z komornego prze-
znaczane były na bieżące utrzymanie 
zasobów mieszkaniowych i na skrom-
ną pomoc udzielaną najbardziej po-
trzebującym mieszkańcom osiedli. 

W  kwietniu 1940 r., na prośbę 
PZUW, WSM przejął w  administra-
cję budynek przy ul. Krasińskiego 
20, który w dokumentach spółdzielni 
opisywany był jako X kolonia.

Mimo trwającej okupacji Zarząd 
spółdzielni nie zaniedbywał prac 
związanych z  rozbudową obu osie-
dli, co odbywało się przy pełnym po-
parciu Zarządu Miejskiego. Do tego 
zadania została powołana Pracow-
nia Architektoniczno-Urbanistyczna, 
w  której plany rozbudowy Rakowca 
opracowali architekci pod przewod-
nictwem małżonków Syrkusów. Gru-
pą żoliborską kierowała Barbara Bru-
kalska z Zasławem Malickim. 

W sierpniu 1944 r., podczas ostrza-
łu i  bombardowań, z  zasobów żoli-
borskich ucierpiała najbardziej I  ko-
lonia. Natomiast ostatnie dwa tygo-
dnie września to okres intensywne-
go bombardowania, w wyniku które-
go uszkodzonych zostało kilka innych 
kolonii. Jednak najwięcej zniszczeń 
dokonano między końcem powstania 
i ucieczką Niemców w styczniu 1945 r. 

1945
Pierwsi mieszkańcy na Żoliborzu 

pojawili się 17 stycznia i skierowali kro-
ki do swoich domów, a  właściwie do 
tego, co z nich zostało. Najważniejszym 
zadaniem Zarządu było zabezpiecze-
nie majątku lokatorów. W  ofi cjalnym 

dokumencie, jakim było sprawozda-
nie Zarządu za lata 1939-45, znalazły 
się poniższe zdania: Mieszkańcy sami 
urządzali swoje mieszkania, „szabrując” 
szyby, opał i żywność bez sprzeciwu ad-
ministracji, przy zwalczaniu „szabru” 
meblowego, odzieżowego oraz niszcze-
nia np. ram okiennych po wyjęciu szyb. 
Gdyby nie „szabrunek” osób postron-
nych, a  zwłaszcza wojska sowieckiego 
i w mniejszym stopniu polskiego, a także 
robotników z S.P.B., mieszkańcy znajdo-
waliby więcej sprzętu. Nawet lokale już 
zamieszkałe były rabowane: milicja wo-
bec wojska odmawiała interwencji albo 
interweniowała bez rezultatu.

WSM starała się o powiększenie 
swoich zasobów mieszkaniowych. 
Chciała włączyć w swój zasób domy 
FKW przy ul. Krajewskiego i  kilka 
domów przy ul. Okopowej. Pod ko-
niec 1946 r. udało się przejąć w ad-
ministrację dom przedwojennego 
BUND-u przy ul. Żeromskiego 16/20.

We wrześniu 1946 r. na krótko, 
bo na dwa lata, spółdzielnia przeję-
ła od Zarządu Miasta majątek Jadwi-
sin w gminie Zegrze, mimo iż działal-
ność rolnicza nie była w centrum za-
interesowania Zarządu. W  roku na-
stępnym WSM otrzymała do odbudo-
wy domy na Woli przy Działdowskiej 
3 i 8, ale bez bloków dawnej fundacji 
Wawelberga, o które zabiegała. W ra-
mach dzierżawy przyznano Spółdziel-
ni także dom przy ul. Senatorskiej 35 
(na mieszkania) i  Pałac Błękitny przy 
ul. Senatorskiej 37 (na biura WSM). 
Do końca lat 40. wszystkie powyższe 
przydziały zostały anulowane, a spół-
dzielni zwrócono poniesione nakłady.

Odbudowa osiedli postępowa-
ła bardzo szybko. Mieszkania były na-
gminnie przeludnione, dlatego była 
duża presja na SPB, aby prace remon-
towe zakończyć jak najszybciej i oddać 
mieszkania do zasiedlenia. Administra-
cje osiedli miały problem z „dzikimi lo-
katorami”, którzy zajęli mieszkania jesz-
cze w 1945 r. i nie chcieli ich opuścić, 
mimo iż wrócili do nich poprzedni na-
jemcy. Na tym tle dochodziło do wielu 
sporów i nie zawsze administracji uda-
wało się doprowadzić do wyprowadzki 
niechcianych najemców.

Innym problemem były fi kcyjne 
meldunki. Aby uniknąć dokwaterowań, 

meldowano po kilka dodatkowych 
osób. Dlatego administracje musiały 
znać na bieżąco faktyczną liczbę osób 
mieszkających w  danym lokalu. Tam, 
gdzie faktycznie było ich mniej niż prze-
widywały normy, proponowano zamia-
nę na mniejszy metraż lub dokwatero-
wywano nowych mieszkańców. 

Lata 1947-1949 to okres planu 
3-letniego, którego głównymi założe-
niami było podniesienie stopy życio-
wej do poziomu przed 1 IX 1939 r. Po-
siadanie własnego mieszkania ideal-
nie wpisywało się w te założenia. Aby 
sprostać temu wyzwaniu, w WSM po-
wstały własne pracownie architekto-
niczne. Dwie pierwsze powstały jesz-
cze w 1946 r. Pracownia nr 1 kierowana 
była przez H. i Sz. Syrkusów. Zajmowa-
li się oni osiedlami na Rakowcu i Kole. 
Pracownia nr 2, kierowana przez B. i St. 
Brukalskich, odbudowywała osiedle na 
Żoliborzu i projektowała nowe kolonie. 
Dodatkowo B. Brukalska zajmowała 
się projektem osiedla Żoliborz B, które 
miało powstać między ul. Elbląską, Kra-
sińskiego i Stołeczną. Prace nad projek-
tem zawieszono w 1948 r.

Nowej pracowni nr 3, prowadzonej 
przez Z. Malickiego i S. Tworkowskiego, 
przydzielono zadanie zaprojektowania 
dużego osiedla na Mokotowie. W ostat-
niej 4. pracowni, kierowanej przez 
H. Morsztynkiewiczową i  Z. Ihnatowi-
cza, opracowano plan osiedla domów 
jednorodzinnych na Młocinach, a także 
projekt urbanistyczny nowego zespołu 
mieszkaniowego na Ochocie w rejonie 
ul. Białobrzeskiej, Węgierskiej, Szczęśli-
wickiej i Częstochowskiej. 

Wiosną 1948 r. został powołany 
Zakład Osiedli Robotniczych, który 
miał w niedalekiej przyszłości przejąć 
całość spraw związanych z  projekto-
waniem i budową osiedli. Władze zgo-
dziły się tylko na ukończenie już roz-
poczętych budów. Nastąpiła likwida-
cja wspomnianych pracowni architek-
tonicznych. Całość prac projektowych 
przejęły nowe pracownie w  Miasto-
projekcie-Stolica. W 1952 r., w ramach 
reorganizacji, całość spraw związa-
nych z realizacją pojedynczych zamó-
wień WSM w zakresie lokalizacyjnym, 
realizacyjnym, projektowym, doku-
mentacji technicznej przejął Jacek No-
wicki z DBOR Warszawa-Północ.

Wobec zawieszenia wszelkiej 
działalności budowlanej, szereg 
członków podjęło decyzje o  wyco-
faniu swoich wkładów i  wystąpie-
niu z  WSM. Trend ten został zaha-
mowany po uchwale rządu i przesła-
niu do członków oczekujących ankie-
ty dotyczącej udziału w  budownic-
twie własnościowym. Zainteresowa-
nie było duże. Dlatego Zarząd WSM 
zgłosił gotowość udziału w  tej akcji. 
Ale nie uzyskał zgody na uczestnic-
two w tym programie, mimo iż inter-
weniowano u ministra St. Tołwińskie-
go, a  ten u  I  sekretarza partii, człon-
ka-założyciela WSM B. Bieruta.

W 1956 r. minęła 35. rocznica po-
wstania WSM. Rok ten był zapowiedzią 
zmian. I to na lepsze. Zarząd WSM zwró-
cił się do władz rządowych o zwrot bu-
dowanej I kolonii przy ówczesnym pl. 
Komuny Paryskiej, Parku Osiedlowe-
go z Domem Kultury, a także terenów 
między ul. Filarecką i Toeplitza, przeka-
zania w administrację budynków byłe-
go TOR na Kole, które decyzją admini-
stracyjną przekazano MZBM (Miejski 
Zarząd Budynków Mieszkalnych). 

Decyzją Prezesa Urzędu Rady Mini-
strów w 1956 r. przekazano spółdzielni 
prawo do dysponowania mieszkania-
mi, które były zajmowane na podsta-
wie umów powierniczych oraz patro-
nackich z zakładami pracy, związkami 
zawodowymi. A takich mieszkań w za-
sobach WSM było bardzo dużo. Jedno-
cześnie DBOR zrzekła się na rzecz WSM 
terenów na Żoliborzu przy ul. Stołecz-
nej, Kole – IV ćwiartki. Zarząd spółdziel-
ni był zainteresowany terenem po by-
łej Kolonii Kościuszkowskiej. Teren był 
bardzo interesujący pod względem in-
westycyjnym, ale w licznych barakach 
mieszkało wiele osób, którym nale-
żałoby dać lokale zastępcze, których 
spółdzielnia nie miała.

Tomasz Pawłowski

To pierwsza część cyklu „Historia 
WSM w pigułce, rozpoczętego w lip-
cu 2021 roku. Kolejne materiały, do-
tyczące powojennej odbudowy WSM 
i powstania nowych spółdzielczych 
Osiedli, można znaleźć w „Życiu 
WSM” w naszym archiwum na stro-
nie www.wsm.pl.

Uwolnienie spółdzielczości mie-
szkaniowej z  dotychczasowych 
rygorów, jakie obowiązywały 
od początku lat 50., spowodo-
wało gwałtowny rozwój naszej 
spółdzielni. Powstawały osiedla 
takie jak Sady i Zatrasie. Dodat-
kowo WSM kupiła od Stołecznej 
Rady Narodowej osiedla na Bie-
lanach, Woli, a także na Żolibo-
rzu. W 1960 r. w zasobach WSM 
było 7 075 mieszkań, a  w  1969 
liczba ta wynosiła już 27 065. 
WSM w  tym okresie była naj-
większą spółdzielnią mieszka-
niową w kraju. 

Wystarczy tylko dodać, że w 1960 
r. aż 30% nowych mieszkań w  War-
szawie to lokale wybudowane przez 
Warszawską Spółdzielnię Mieszka-
niową. Były cenione za wysoki stan-
dard i jakość wykonania. Dlatego licz-
ba członków oczekujących w  WSM 
stale i szybko rosła. 

W powojennej Polsce dominowa-
ła ideologia gospodarki centralnie ste-
rowanej, której jednym z założeń była 
kumulacja podmiotów. Ustawa z  16 
lutego 1962 r. „o spółdzielniach miesz-
kaniowych i  ich związkach” zawierała 
tylko przepisy dotyczące łączenia się 
spółdzielni, a nie ich podziału. 

Była to ideologia utopijna i trudna 
do realizacji w  rzeczywistości, zwłasz-
cza z  uwagi na oddalenie od siebie 
poszczególnych nieruchomości bę-
dących własnością WSM. Spółdzielnia 
miała bowiem osiedla nie tylko na Żo-
liborzu (w  tym i  na Bielanach), ale na 
Mokotowie i po kilka na Woli i Ochocie. 

Dlatego pod koniec lat 60. Cen-
tralny Związek Spółdzielczości Budow-

nictwa Mieszkaniowego podjął decy-
zję o podziale największych spółdziel-
ni. Członkowie Warszawskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej nie mogli w tej spra-
wie decydować samodzielnie, z uwagi 
na brak regulacji prawnych o podziale 
spółdzielni. Z tego też powodu w 1970 
r. z zasobów WSM wyodrębniono osie-
dla na Ochocie (Okęcie i  Rakowiec) 
i  przekazano aktem notarialnym do 
nowo utworzonej WSM Ochota, któ-
ra nie wyodrębniła się wprost w wyni-
ku podziału z WSM, lecz została utwo-
rzona niezależnie.

Dwa lata później podobnie uczy-
niono z  kolejnymi satelickimi osiedla-
mi. Do SM Mokotów przekazano osie-
dle mokotowskie, a do MSM Starówka 
osiedla Kasprzaka, Koło – stary zasób, 
Koło pod Laskiem i Koło-Górczewska.

Sytuacja prawna zmieniła się do-
piero z  chwilą wejścia w  życie przepi-
sów ustawy z  16 września 1982 Pra-
wo Spółdzielcze. Ustawa ta, obowiązu-
jąca do dnia dzisiejszego (w tym roku 
obchodzimy 40. rocznicę jej uchwale-
nia), wprowadziła wiele nowatorskich, 
jak na czasy w  których powstała, roz-
wiązań. Jednym z nich było uregulowa-
nie kwestii podziału spółdzielni i umoż-
liwienie spółdzielniom samodecydo-
wania w tym zakresie. O podziale spół-
dzielni decydowało bowiem, od tej 
chwili, Walne Zgromadzenie lub Zebra-
nie Przedstawicieli w drodze uchwały. 

Na początku 1990 r. zapowie-
dziano podział WSM na 9 mniejszych 
spółdzielni, co znalazło potwierdze-
nie w uchwale Rady Nadzorczej z 23 
lutego 1990. Jednak do wydzielenia 
się ze struktur WSM ostatecznie przy-
stąpiły tylko dwa osiedla: Żoliborz 
I (stary zasób) i Chomiczówka.

Do końca 1990 r. odłączyło się 
pierwsze z  osiedli – stało się odręb-

ną spółdzielnią WSM Żoliborz Cen-
tralny. W marcu 1991 została zareje-
strowana Warszawska Spółdzielnia 
Budowlano-Mieszkaniowa Cho-
miczówka. Na podstawie uchwały 
Zgromadzenia Delegatów z  czerw-
ca 1990 przekazano osiedle do nowo 
powstałej spółdzielni.

Ostatnią spółdzielnią, która wy-
odrębniła się z  zasobów WSM już 
w  XXI wieku, jest obejmująca zale-
dwie jeden budynek Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Przy Sadach”.

Dziś historia zatoczyła koło i WSM 
w  wyniku działalności inwestycyjnej, 
prowadzonej na przełomie XX i  XXI 
wieku, znowu posiada budynki od-
dalone od swojej głównej żoliborskiej 
siedziby: na Białołęce (Osiedle Nowo-
dwory), na Pradze Południe (Osiedle 
Latyczowska), czy Bemowie (Osiedle 
Hery). Spółdzielnia jest jednak inaczej 
zarządzana niż miało to miejsce w la-
tach 60. i 70., a osiedla WSM posiadają 
autonomię w zarządzaniu majątkiem, 
jaki znajduje się na ich terenie. 

Warto podkreślić, że WSM sta-
ra się o  zachowanie więzi łączą-
cych choćby tylko symbolicznie na-
szą spółdzielnię i  „spółdzielnie-cór-
ki”. Najsilniejsze więzi łączą WSM ze 
spółdzielnią WSM Żoliborz Centralny, 
ponieważ Warszawska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa pozostaje członkiem 
spółdzielni WSM Żoliborz Central-
ny, dzięki zapisowi testamentowemu 
Marii Kownackiej, która zapisała WSM 
swoje mieszkanie w budynku przy ul. 
Słowackiego 5/13. I tak poprzez oso-
bę artystki, jej wspaniałą, ponadcza-
sową twórczość, więzi między naszy-
mi spółdzielniami trwają pomimo 
formalnych podziałów. 

Tomasz Pawłowski 
i Michał Gołąb

„Spółdzielnie-córki”
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Spółdzielnia działała w różnych 
warunkach ustrojowych, a  każda 
władza rzucała kłody pod nogi nie 
tylko WSM, ale i całej spółdzielczo-
ści. To, że dziś spółdzielnia działa, 
prowadzi nowe inwestycje świad-
czy o  jej dobrej kondycji, mimo 
dojrzałego wieku.

Patrząc na poniższą listę na-
zwisk Prezesów i okresy sprawowa-
nia przez nich wspomnianej funk-
cji, można zauważyć, że wiele osób 
pozostawało na tym stanowisku 
przez wiele lat, co dobrze świadczy 
o nich jako o gospodarzach powie-
rzonego mienia. Pierwszym, któ-
ry kierował spółdzielnią był ówcze-
sny działacz spółdzielczy Bolesław 
Bierut. Wtedy mówiło się o nim kie-
rownik spółdzielni. 

16 XII 1921 – 14 VII 1925 
– kierownik Bolesław Bierut, 
z-ca Stanisław Szwalbe

Dopiero od 1925 r. w  dokumen-
tach spółdzielni pojawia się stanowi-
sko Przewodniczący Zarządu. W  okre-
sie międzywojennym pracą zarządu 
spółdzielni kierowały tylko dwie osoby:

26 X 1925 – 29 VI 1932 
– Stanisław Siedlecki

29 VI 1932 – XI 1949 
– Marian Nowicki

Mimo trudności z pozyskaniem 
kredytów, zarząd na tyle sprawnie 
kierował spółdzielnią, że do 1939 
roku WSM była największą spół-
dzielnią mieszkaniową w  Warsza-
wie. Władze spółdzielni słucha-
ły przyszłych lokatorów i  oddawa-
ły mieszkania w  takim standardzie 
i o takim metrażu, na jaki było stać 
przyszłych lokatorów. Tu rynek kie-
rował popytem i podażą.

Latem 1939 r. w  WSM zdano 
sobie sprawę, że widmo wybuchu 
wojny jest bardzo bliskie. Dlatego 
w  przypadku powołania do woj-
ska Mariana Nowickiego, Juliusza 
Żakowskiego (został powołany do 
wojska jeszcze w  sierpniu 1939 r. 
a  jego miejsce zajął Zasław Malic-
ki) i Stanisława Tołwińskiego, został 
ustalony zarząd zastępczy w  oso-

bach Ewy Wudzkiej (w  przypadku 
jej wyjazdu do zarządu miała wejść 
Janina Ładoszowa), Jadwigi Okor-
skiej i  Janiny Święcickiej. Członko-
wie zarządu spółdzielni w  odpo-
wiedzi na apel pułkownika Roma-
na Umiastowskiego (o  opuszcze-
nie Warszawy w celu utworzenia li-
nii obrony) w  dniu 7 września wy-
szli ze stolicy i udali się w kierunku 
wschodnim.

Na początku października Marian 
Nowicki i Stanisław Tołwiński wrócili 
do Warszawy. Stanowisko Przewod-
niczącego Zarządu ponownie objął. 
M. Nowicki, który kierował spółdziel-
nią jeszcze przez 10 lat. 

Od 1949 r. spółdzielnią kiero-
wały osoby, które do pracy w WSM 
zostały delegowane. Dawniej mó-
wiło się, że ich nominacja została 
„przyniesiona w  teczce” lub że zo-
stali „nominowani po linii partyj-
nej”. Osoby te niejednokrotnie nie 
miały nic wspólnego ze spółdziel-
czością. To była jedna ze zmor tam-
tych czasów. Wszędzie musiały być 
POP, czyli Podstawowe Organizacje 
Partyjne a  ich sekretarz praktycz-
nie akceptował lub nie każdą decy-
zję zarządu. 

26 XI 1949 – 16 V 1953 
– Józef Skindzier

16 V 1953 – 22 I 1957 
– Stefan Łukowski

22.01.1957 – 27.01.1958 
– Marian Trendota

Zmiana nastąpiła po odwilży 
październikowej 1956 r. Na czele 
Zarządu stanęła osoba związana ze 
spółdzielnią jeszcze od lat 40., któ-
ra wykorzystała chwilowe „popusz-
czenie cugli” przez władze i dopro-
wadziła do rozpoczęcia budowy 
dwóch osiedli: Sadów i Zatrasia. 

Architekci, jak i urzędnicy mini-
sterialni, zdawali sobie sprawę, że 
tylko budownictwo z wielkiej płyty 
pozwoli na budowę coraz większej 
liczby mieszkań. A  potrzeby były 
bardzo duże. Jednocześnie decy-
zjami administracyjnymi narzuca-
no architektom, jakie metraże obo-
wiązują, z czego budować i  jak. To 
w  latach 60. w ramach oszczędno-
ści pojawiły się mieszkania ze śle-
pymi kuchniami, likwidowano bal-
kony i  loggie, zmniejszano po-
wierzchnię mieszkalną na lokato-
ra, wprowadzono ścisły nadzór nad 
wysokością domów (5 kondygna-
cji w blokach bez wind i 11 kondy-
gnacji z windami). Z różnymi ogra-
niczeniami spotykały się na prze-
strzeni dziesięcioleci kolejne oso-
by, które kierowały spółdzielnią. 
Po zmianach ustrojowych pojawiły 
się nowe problemy. Były nimi nie-
uregulowane statusy prawne grun-
tów, na których wybudowano spół-
dzielcze bloki. Tę przeszkodę w du-
żej mierze udało się pokonać. 

27 I 1958 – 30 XI 1965 
– Stanisław Leśniewski

30 11 1965 – 27 V 1968 
– Jan Kurian

27 V 1968 – 1 XII 1968 
– p.o. Przewodniczącego 
– Stanisław Olszewski

1 XII 1968 – 14 II 1972 
– Stanisław Chrzanowski

14 II 1972 – IX 1988 
– Wiesław Poreda

IX 1988 – 30 III 1990 
– Zdzisław Jagodziński

1 IV 1990 – 31 V 2010 
– Kazimiera Szerszeniewska

7 VI 2010 – 14 IX 2010 
– p.o. Przewodniczącego 
– Jerzy Kropacz

14 IX 2010 – 31 V 2012 
– Jerzy Kropacz

18 VI 2012 – XII 2012 
– p.o. Przewodniczącego 
– Andrzej Włodarczyk

17 XII 2012 – VIII 2018 
– Maciej Stasiełowicz

1 IX 2018 – obecnie 
– Barbara Różewska 

TP

Wszyscy prezesi WSM 

WSM, po podziale w 1990 roku, 
systematycznie zwiększa swoje 
zasoby. W  tym okresie powsta-
ły Osiedla Latyczowska, Hery czy 
Niedzielskiego. Obecnie trwa bu-
dowa nowej inwestycji na Biało-
łęce – Osiedla Ceramiczna. 

Osiedle zlokalizowane będzie 
w sercu Tarchomina przy ulicy Cera-
micznej. Atuty lokalizacji i otoczenia 
Osiedla to przede wszystkim bliskość 
szkół i  przedszkoli, bogata oferta 
kulturalna i  liczne ścieżki rowerowe 
w  okolicy, znakomita lokalizacja – 5 
minut pieszo do przystanku, gdzie 
dostępne są liczne linie autobuso-
we i tramwajowe, które m.in. poprzez 
szybkie połączenie z metrem, pozwa-
lają na wygodną komunikację z cen-
trum i innymi częściami miasta.

Inwestycję tworzyć będą trzy 
pięciopiętrowe budynki, w  których 
zaprojektowano 346 mieszkań od 
1- do 5-pokojowych, o  funkcjonal-
nych rozkładach i najbardziej poszu-
kiwanych metrażach od 28 do 158 
m2 oraz 155 miejsc postojowych. Po-
nadto z myślą o wygodzie na osiedlu 
znajdzie się szereg elementów po-
prawiających komfort życia miesz-
kańców, w tym: fi ltry antysmogowe 
oczyszczające powietrze w  miesz-
kaniu, rozwiązania z zakresu tzw. in-
teligentnego budynku, które dzię-
ki dedykowanej aplikacji mobilnej 
pozwalają m.in. na automatyczne 
otwieranie bram/furtek/drzwi wej-
ściowych, dwa place zabaw ofe-
rujące różne atrakcje dla najmłod-
szych, klub mieszkańca sprzyjający 
sąsiedzkiej integracji i  budowaniu 
lokalnej wspólnoty, strefy rekreacji 
pozwalające na spokojny wypoczy-

nek na łonie natury i  blisko domu, 
system kontroli dostępu na teren 
osiedla zapewniający bezpieczeń-
stwo, unikalny klimat, który będą za-
pewniały instalacje artystyczne na-
wiązujące do Plastusia, bohatera 
książek Marii Kownackiej oraz wiele, 
wiele innych.

Inwestycja cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem zarówno mło-
dych rodzin z dziećmi, jak i osób star-
szych, co potwierdza fakt, iż od rozpo-
częcia sprzedaży zostało już podpisa-
nych 202 deklaracji rezerwacyjnych, 
w  tym 196 umów deweloperskich 
i 1 umowa przyrzeczenia sprzedaży.

Przekazanie kluczy planowa-
ne jest na początek 2023 roku. Ceny 
mieszkań już od 9.700 zł/m²! Zapra-
szamy do biura sprzedaży przy ul. Ce-
ramicznej 5, tel. 22 351 66 76.

Dział Inwestycji WSM

Nowe Osiedla

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

fot. Archiwum WSM

fot. Zd. Kazimierczuk

fot. R. Rzepecki

fot. M. Wirkus

fot. Archiwum rodzinne

fot. Bartłomiej Pograniczny

fot. Archiwum „Życia WSM”

fot. Archiwum „Życia WSM”

fot. Bartłomiej Pograniczny

fot. Archiwum prywatne

fot. Archiwum „Życia WSM”

Poniższy wykaz obejmuje osoby, które piastowały stanowiska Przewodniczących Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, a po zmianie nazwy stanowiska Prezesów Zarządu, na przestrzeni stu lat, jakie upłynęły od dnia wpisania spółdziel-
ni do stosownego rejestru. 
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Dokończenie ze strony 1
Liczba członków we wszystkich 

przedsiębiorstwach spółdzielczych 
wynosi około 123 mln, zaś pracow-
ników spółdzielczych 5,4 mln. Wśród 
krajów Unii Europejskiej najwię-
cej przedsiębiorstw spółdzielczych 
znajduje się we Włoszech (45,5 tys.), 
w  Hiszpanii (24 tys.) oraz we Francji 
(21 tys.), zaś w Polsce istnieje około 8,8 
tys. spółdzielni, w tym ponad 3,4 tys. 
spółdzielni mieszkaniowych. Na kon-
tynencie europejskim, poza Unią Eu-
ropejską, najwięcej spółdzielni znaj-
duje się w Norwegii (5,3 tys.), na Ukra-
inie (5,1 tys.) oraz w Rosji (3,2 tys.).

Oto kilka informacji z  urodzin 
WSM oraz planów na początek kolej-
nego 100-lecia działalności WSM.

Jubileusz 100 lat WSM miał wy-
jątkowa oprawę, towarzyszyło mu 
wiele ważnych wydarzeń. Hono-
rowy patronat nad naszym jubile-
uszem objęli: Jego Eminencja ksiądz 
Kardynał Kazimierz Nycz, Prezydent 
m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski 
i Krajowa Rada Spółdzielcza.

Partnerami strategicznymi wyda-
rzenia byli: DOM Development SA, 
PGNiG SA, PKO Bank Polski SA, PZU SA, 
UNIQA SA, WESLEY BROKERS Sp. Z O.O. 
i VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SA.

Program uroczystości rozpoczę-
ła msza święta w kościele św. Stanisła-
wa Kostki, w trakcie której poświęcono 
nowy, w nowych barwach Spółdzielni, 
sztandar WSM. Następnie w Teatrze Ko-
media odbyła się uroczysta Gala, pod-
czas której odśpiewano Hymn WSM 
w aranżacji Szymona Bogobowicza. Po 
wykonaniu tańca historycznego przez 
Zespół CHOREA ANTIQUA do muzy-
ki i utworu „Urodzony wolnym”, w wy-
konaniu Leonida Wołodko, goście za-
poznani zostali z  krótką historią Spół-
dzielni i  ludzi związanych z WSM. Film 
na ten temat przygotowała TV Gór-
czewska. Z  okazji 100-lecia Warszaw-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa zosta-
ła odznaczona przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego medalem 
„Pro Masovia” oraz otrzymała gratula-
cje jubileuszowe i  statuetki okoliczno-
ściowe od m.in. Krajowej Rady Spół-
dzielczej, Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP, Wojewo-
dy Mazowieckiego Konstantego Ra-
dziwiłła, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
Gminy Szczawin Kościelny, Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Gdyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Jeleniogór-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Lubel-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Robot-
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ba-
wełna, Spółdzielni Mieszkaniowej Koło, 
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
Chomiczówka, Zarządu Dzielnicy Żo-
liborz, Redakcji Administrator, TU UNI-
QA, Spółki DANFOSS, TECHEM. Otrzy-
maliśmy także gratulacje jubileuszo-
we od holenderskiej Spółdzielni WON-
STEDE, Przewodniczącej Rady Miasta 
st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Gru-
pińskiej, z  kancelarii Prezydenta m.st 
Warszawy oraz błogosławieństwo dla 
wszystkich mieszkańców i  pracowni-
ków WSM od Ks. Kardynała Kazimierza 
Nycza. W podziękowaniu za współpra-
cę i za zaangażowanie w rozwój WSM 
wręczone zostały statuetki i  dyplomy 
okolicznościowe „100 lat WSM”. Kapitu-
ła odznaczeń Krajowej Rady Spółdziel-
czej przyznała odznaczenia „Zasłużony 
dla Spółdzielczości”: Kazimierze Szer-
szeniewskiej, Zofi i Paderewskiej, Annie 
Gruszczyńskiej i  Andrzejowi Kurkowi. 
Wręczenia dokonał dr Jerzy Jankowski. 
Na zakończenie uroczystej Gali część 
artystyczną wykonali aktorzy Teatru 
Komedia pod przewodnictwem Dyrek-
tora Teatru Tomasza Dudkiewicza, pre-
zentując montaż słowno- muzyczny pt. 
„Przekrój utworów muzycznych z okre-
su 100-lecia istnienia WSM”. 

Następna część jubileuszu odby-
ła się w plenerze, tuż obok Społeczne-
go Domu Kultury. Rozpoczęto ją trady-
cyjnym toastem oraz poczęstunkiem. 
Po posiłku, na scenie w parku kontynu-
owano występy artystyczne: najpierw 
taniec historyczny do fragmentu wese-
la z „Halki” S. Moniuszki, następnie wy-
stąpienia koncertowe zespołu wokal-

nego „Bielańskie głosy”, pieśni patrio-
tyczne i rozrywkowe w wykonaniu Ze-
społu „HARFA”, oraz indywidualne wy-
stępy: Anny Federczyk, Anny Wiśniew-
skiej i Hanny Michalik. Po zakończeniu 
części koncertowo-tanecznej przystą-
piono do składania życzeń urodzino-
wych. Gratulacje przekazała p. Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego Elż-
bieta Lanc, Poseł Michał Szczerba, Po-
seł Paweł Lisiecki, Radny m. st Warszawy 
Maciej Bińkowski oraz pozostali goście. 
Wspólnie odśpiewano toast za kolejne 
100 lat dla WSM. Nie mogło także za-
braknąć tradycyjnego tortu urodzino-
wego. Wisienką na torcie dla wszystkich 
uczestniczących w urodzinach WSM był 
występ wokalny Grzegorza Wilka. 

Do przygotowania jubileuszu włą-
czeni zostali Członkowie Spółdzielni 
w  ramach powołanego przez Zarząd, 
w kwietniu 2020 r., Zespołu Jubileuszo-
wego. Ze względu na pandemię prace 
Zespołu zostały przerwane. Najaktyw-
niejsi do samego końca i wytrwali byli p. 
Barbara Bielicka-Malinowska (Sekretarz 
Zespołu), p. Elżbieta Koźlicka, p. Marta 
Ostrowska, p. Zbigniew Zieliński, p. Ali-
cja Rybicka, p. Beata Krasuska-Zwierz-
chowska, p. Bogumiła Wołoszyn, p. Ma-
rek Werstak, p. Zygmunt Morawski, p. 
Danuta Wernic i  p. Adam Kalinowski. 
Samoistnie i spontanicznie w przygoto-
wanie merytoryczne włączyły się p. Da-
nuta Daśko, p. Barbara Danielak, p. Bo-
gumiła Rudzińska oraz p. Zofi a Pade-
rewska. Wszystkim wymienionym i nie-
wymienionym, którzy wpierali nas swo-
ją pracą, swoim czasem w  godzinach 
późnowieczornych i  nocnych oraz po-
mysłami, serdecznie dziękuję.

Plan na kolejne 100 lat to 
przede wszystkim realizacja jed-
nego z  haseł Międzynarodowego 
Dnia Spółdzielczości: „Spółdzielnia 
pozostaje silna w czasie kryzysu”. 

Nasza Spółdzielnia jest czę-
ścią przestrzeni makroekonomicz-
nej, w  której istotne znaczenie mają 
obecnie kryzys energetyczny i  infl a-
cja. Kryzys wpływa na ceny energii 
elektrycznej i  ceny energii cieplnej 
oraz infl ację w zakresie zakupu mate-
riałów, usług i pracy. 

Wiele osób i  media pytają nas, 
jak wygląda sytuacja WSM, czy będą 
podwyżki opłat, ile płacimy za prąd, 
czy mamy jakieś propozycje dla 
mieszkańców, ile będzie kosztowała 
najbliższa zima itp. W odpowiedzi na 
te pytania przekażę Państwu, moim 
zdaniem, najważniejsze dane. 

Oto zestawienie kosztów energii 
elektrycznej i  energii cieplnej, jakie 
ponosi WSM według stanu na sier-
pień 2022 r. oraz prognozy dla WSM 
na najbliższy okres, według cen gieł-
dowych i zapowiedzi Urzędu Regula-
cji Energetyki.

Roczne zużycie energii elek-
trycznej w  naszej Spółdzielni 
w  częściach wspólnych budynków 
i  do oświetlenia terenu, w  tym do 
pracy urządzeń w węzłach cieplnych, 
hydroforniach, do wind, domofonów, 
monitoringu, wentylacji itp., wyno-
si 5 gigawatogodzin (GWh), czy-
li 5000 MWh. Obecny roczny koszt 
zakupu energii elektrycznej przez 
WSM, do 31 stycznia 2023 r. w cenie 
401 zł/MWh, wynosi 2,00 mln zł.

Ceny energii elektrycznej kształ-
tuje giełda. W  chwili obecnej najko-
rzystniejszą ceną giełdową energii 
w  taryfi e G11o (części wspólne bu-
dynków) jest cena proponowana 
przez E.ON i wynosi 1730,30 zł/MWh. 
Taryfa ważna jest od 1 sierpnia 2022 r. 
Zakładając, że przy cenie z nowej ta-
ryfy E.ON roczny koszt energii elek-
trycznej części wspólnej nierucho-
mości wzrósłby do kwoty 8,7 mln 
zł, wówczas opłaty za lokale w  po-
zycji energia elektryczna wzrosłyby 
do poziomu kosztów, jakie ponosiła-
by Spółdzielnia z podziałem na nieru-
chomości/budynki. 

Roczne zapotrzebowanie na cie-
pło w naszej Spółdzielni do ogrzewa-
nia mieszkań i  podgrzewu wody wy-
nosi 713 tysięcy gigadżuli (GJ), moc za-
mówiona 75 MW. Obecne nasze rocz-
ne koszty za ciepło, związane z:

 opłatą zmienną za sprzedaż: 
50,52 zł/GJ + 5% VAT = 53,05 zł/
GJ, rocznie 38 milionów zł,

 opłatą zmienna za przesył: 
11,14zł/GJ + 5% VAT = 11,70 zł/
GJ, rocznie 8,3 miliona zł,

 opłatą stałą za moc zamówioną: 
4529,40 zł/MW+ 5% VAT = 4755,87 
zł/MW, rocznie 4,3 miliona zł, 

 opłatą stałą za przesył: 2116,93 
zł/MW+ 5% VAT = 2222,78 zł/MW, 
rocznie 2 miliony zł,

wynoszą 52, 6 mln złotych. 

Według prognoz URE spodzie-
wana jest podwyżka cen za ciepło 
o  około 40%, czyli wzrost kosztów 
o kwotę 21,04 mln zł. Łączne plano-
wane koszty ciepła w  skali roku dla 
całej WSM wynosić mogą 73,64 mln 
zł. Podobnie jak z energią elektrycz-
ną, koszty dostarczonego ciepła po-
krywają mieszkańcy danego budyn-
ku w opłatach za mieszkania.

Wykres w kolejnej szpalcie przed-
stawia obecne koszty dostawy ciepła 
i  energii elektrycznej oraz prognozo-
wane, spodziewane na przyszły rok. 
Koszty energii cieplnej i elektrycznej są 
kosztami niezależnymi od Spółdzielni.

Aby być silnym i niezależnym, na-
leży przeprowadzić inwestycje w ist-
niejących zasobach mieszkalnych 
i użytkowych naszej Spółdzielni. Po-
winniśmy zainwestować w  nową ja-
kość i technologie, poprawiając stan-
dard energetyczny i  techniczny bu-
dynków oraz ich otoczenia. Założe-
nie główne to nie podnosić kosz-
tów utrzymania mieszkań w  pozy-
cjach niezależnych od Spółdzielni, 
tj. energii elektrycznej i energii ciepl-
nej. Dodam, że najwyższymi pozycja-
mi w kosztach utrzymania mieszkań 
są koszty energii oraz koszty wywo-
zu i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych. Rozwiązaniem pozwala-
jącym na utrzymanie dotychczaso-
wego poziomu kosztów jest nowa 

perspektywa dofi nasowania naszych 
potrzeb energetycznych i  technicz-
nych ze środków Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego. Warunkami brze-
gowymi realizacji nowych inwesty-
cji w  istniejących zasobach są etapy 
związane z: decyzjami, projektowa-
niem, fi nasowaniem, realizacją i  roz-
liczeniem projektów w  stosunku do 
EBI i mieszkańców WSM. 

Czy mamy szansę uzyskać na wa-
runkach preferencyjnych środki unij-
ne? Odpowiedź brzmi: tak. Przepro-
wadzona została już inwentaryza-
cja wszystkich naszych nieruchomo-
ści w  zakresie potrzeb i  możliwości 
technicznych. Następnie na tej pod-
stawie przygotowane zostały wstęp-
ne założenia do projektu „ZEIELONY 
WSM”, które uzyskały promesę Eu-
ropejskiego Banku Inwestycyjnego 
na sfi nansowanie projektu w  kwo-
cie 30 mln euro. Pozostało podjęcie 
decyzji, przynajmniej kierunkowej, 
przez organa Spółdzielni, czy jeste-
śmy zainteresowani projektem, bo 
jeśli tak, to należy opracować doku-
mentację projektową dwujęzyczną 
(WSM będzie musiała zaangażować 
na ten cel 1 mln zł). Po zatwierdze-
niu dokumentacji projektowej przez 
instytucje EBI, WSM otrzyma 30 mln 
euro, z  czego do 60% tej kwoty bę-
dzie dofi nasowane z  różnych źródeł 
i  instrumentów fi nansowych, typu 
Bank Ochrony Środowiska, Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej itp., a pozo-
stałe około 40% pozostanie do spła-
cenia dzisiejszymi opłatami za ener-
gię elektryczną i energię cieplną. Po 
zrealizowaniu przedsięwzięcia na-
sze budynki wielorodzinne i użytko-

we funkcjonować będą jako hybrydy 
energetyczne. Realizacja tego przed-
sięwzięcia wymaga od organów sta-
tutowych WSM odpowiedzi na pyta-
nie: czy realizujemy plan dofi nasowa-
nia istniejących zasobów ze środków 
Unii Europejskiej, czy nic nie robi-
my i pozostaniemy bierni na zmiany, 
nie mając wpływu na poziom kosz-
tów utrzymania mieszkań i podwyż-
ki opłat niezależnych od Spółdzielni? 

Warto wspomnieć, że wszel-
kie regulacje dotyczące energetyki 
w istniejących zasobach mieszkanio-
wych zostały już przyjęte przez Par-
lament. Już istnieje ustawowa moż-
liwość utworzenia w  ramach WSM 
spółdzielni energetycznej, której za-
daniem będzie wytwarzanie energii 
elektrycznej i  cieplnej dla lokalnych 
(osiedlowych) potrzeb, co poprawi 
sytuację fi nansową członków spół-
dzielni i ich rodzin. 

Tak jak 100 lat temu WSM była 
prekursorem w  tworzeniu spół-
dzielni mieszkaniowych i  zaspoka-
janiu wielu potrzeb swoich człon-
ków, tak dzisiaj nasza Spółdzielnia 
może być prekursorem w  zakresie 
nowych rozwiązań energetycznych 
i poprawy standardu technicznego 
zasobów mieszkaniowych i ich oto-
czenia, nie naruszając zasobności 
portfela mieszkańców. 

Na zakończenie dziękuję wszyst-
kim za przygotowanie i uczestnictwo 
w  szczególnym wydarzeniu, jakim 
był jubileusz „100 lat Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej”. 

Kolejne 100 lat WSM to wyzwa-
nie dla nas wszystkich. Razem two-
rzymy historię, zróbmy wszystko, 
by móc dobrze ją wspominać. Niech 
pozytywna energia i chęć wspólne-
go działania będą naszą siłą.

Barbara Różewska 
Prezes Zarządu WSM 

Spółdzielczość silna w czasie kryzysu

Barbara Bielicka-Malinowska: 
Jak Pani wspomina pierwsze 
lata pobytu w  Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej? 
Daniela Gawart: W zasobach WSM za-
mieszkuję od 1959 roku. Pamiętam: by-
liśmy drugimi lokatorami na Osiedlu. 
Mąż mój był naczelnym inżynierem 
w Ministerstwie Budownictwa, dlatego 
m.in. jako pierwsi i jedyni mieliśmy za-
instalowany telefon w domu. Całe Osie-
dle, tzw. „Abecadło”, korzystało z nasze-
go telefonu. Czasy były trudne, miesz-
kańcy „Bielan” mieli różne kłopoty i po-
trzeby. Wielu ludziom pomagaliśmy 
szukać pracy, młodzieży „załatwialiśmy” 
edukację szkolną. Początki to była bu-
dowa więzi międzysąsiedzkich, wza-
jemne wsparcie i pomoc.

Gdzie Pani pracowała?
W Hucie Warszawa jako główna księgo-
wa, potem w  Zespole Szkół Huty. Na-
stępnie przeniosłam się do Zjednocze-
nia Budownictwa. W tym czasie uzyska-
łam dyplom biegłego rewidenta.

Jak zaczęła się Pani działalność 
samorządowa w RO „Bielany”?
W  Radzie Osiedla były konfl ikty, jak 
wszędzie. Pewnego dnia sąsiad, któ-
ry był członkiem RO, przyszedł do 
mnie z  informacją i  prośbą , że on 
ustąpi z  RO, bo nie zna się na spra-
wach fi nansowych, a  ja zajęłabym 
się tymi kwestiami, bo to one powo-
dują nieporozumienia wśród miesz-
kańców. Zgodziłam się. Początkowo 

były kłopoty z  dyrekcją Osiedla, ale 
po zmianach współpraca zaczęła się 
układać bardzo dobrze. Zmieniliśmy 
wspólnie z  dyrektor i  główną księ-
gową system analiz i  sprawozdaw-
czości z działalności RO. Pracowałam 
w Radzie Osiedla przez 15 lat z wiel-
kim zaangażowaniem. Uważam, że 
nie był to czas stracony, ani dla mnie, 
ani dla mieszkańców Osiedla. W tym 
roku nie kandydowałam do nowej 
Rady Osiedla, postanowiłam zakoń-
czyć swoją działalność w  samorzą-
dzie WSM, z  uwagi na mój zaawan-

sowany wiek i trapiące mnie dolegli-
wości chorobowe.

Pani Danielo bardzo wysoko 
oceniamy wniesiony przez Pa-
nią wkład do działalności sa-
morządowych organów nasze-
go Osiedla. Dziękujemy za wie-
loletnie wsparcie i wiedzę, którą 
Pani nam przekazywała. Życzy-
my dużo zdrowia, spokoju we-
wnętrznego i radości z życia.

Rozmawiała Barbara 
Bielicka-Malinowska

Daniela Gawart  i Barbara Bielicka-Malinowska
fot. Małgorzata Sokół

Okiem bielańskiej Seniorki 
Przedstawiamy Państwu wieloletnią działaczkę Rady Osiedla „Bielany”, 
panią DANIELĘ GAWART – ekonomistkę, główną księgową, biegłą rewi-
dent w zakresie budownictwa, która w 2019 r. została przyjęta przez Pol-
ską Izbę Biegłych Rewidentów do Loży Honorowej Seniora Biegłych Rewi-
dentów. Właśnie ona swoją wiedzą, mądrością i doświadczeniem wspiera-
ła członków Rady Osiedla WSM „Bielany” przez kilka kadencji, jako prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej.
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Wraz z oddawaniem do zamieszka-
nia mieszkań w I kolonii, Zarząd WSM 
powołał do życia „Stowarzyszenie Wza-
jemnej Pomocy Lokatorów Warszaw-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej «Szkla-
ne Domy»”, które skoncentrowało się 
na działalności wśród osób dorosłych. 
Natomiast opiekę nad dziećmi i  mło-
dzieżą przejął na swoje barki Żolibor-
ski Oddział Robotniczego Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci (RTPD), którym 
od chwili powstania w 1927 r. do wy-
buchu wojny kierował dr Aleksander 
Landy. Oddział ten był autonomiczną 
jednostką, podległą bezpośrednio pod 
Zarząd Główny. Terenem działania od-
działu RTPD było na początku osiedle 
na Żoliborzu, a w latach trzydziestych 
również na Rakowcu.

Szkoła inna niż wszystkie
Początki działalności RTPD na Żo-

liborzu związane były ze zorganizo-
waniem przedszkola w  części spo-
łecznej na terenie powstałej I kolonii. 
Warunki były bardzo trudne, ale nikt 
się nie zrażał. Jedna z  mieszkanek 
osiedla, Feliksa Zelcer, tak wspomina-
ła ten czas: Było bardzo ciasno. Pamię-
tam, że ręczniki dzieci musiałyśmy za-
wieszać na drabinkach, które w  pozy-
cji poziomej podciągane były pod sufi t, 
a opuszczane tylko na czas mycia rąk. 
Jedzenie w przedszkolu gotowane było 
na zmianę w lokalach prywatnych. 

Wraz ze wzrostem liczby miesz-
kańców na osiedlu, zwiększały się po-
trzeby i  trzeba było organizować ko-
lejne grupy. Przedszkole już działało, 
to następnym krokiem powinno być 
uruchomienie szkoły powszechnej, 
a  potem gimnazjum. Na liceum za-
brakło czasu. Wybuchła wojna. Wspo-
mniane przedwojenne szkoły to Ko-
edukacyjne Świeckie Uczelnie Robot-
nicze im. Bolesława Limanowskiego. 
W tej może przy długiej nazwie są dwa 
wyrazy, które świadczą o ich wyjątko-
wości. Świecka – bo była to pierwsza 
w Warszawie szkoła świecka, w której 
nie nauczano religii oraz koedukacyj-
na – takich szkół było w przedwojen-
nej Warszawie bardzo mało. Ale mało 
kto dziś pamięta, że pierwszym patro-
nem szkoły miał być Ksawery Prauss, 
działacz na polu oświaty robotniczej.

Dr Aleksander Landy był twórcą 
koncepcji pedagogicznej oraz zdro-
wotnej. Absolutnie nie mieszał się 
w  sprawy edukacyjne. Szkoła realizo-
wała program przygotowany przez mi-
nisterstwo – z  jednym wyjątkiem. Nie 
było w  niej wspomnianych lekcji reli-
gii. I  to sprawiało, że uczniowie koń-
czący tę szkołę, aby dostać się do in-
nych szkół, musieli zdawać dodatko-
wy egzamin z  całego przerobionego 
materiału, co przy wysokim poziomie 
w  szkole nie było takie trudne. Dzieci 
godziły się na stres związany z dodat-
kowym egzaminem. Fama o  tak nie-
zwykłej szkole rozeszła się tak szeroko, 
że do szkoły zaczęły uczęszczać dzieci 

nie tylko z  innych żoliborskich osiedli, 
ale i innych dzielnic Warszawy. W książ-
ce Zofi i Topińskiej „Żoliborskie obietni-
ce” znalazł się poniższy fragment: Do-
brze to ilustruje wypowiedź jednej z by-
łych uczennic, Ireny Skubińskiej, która za-
częła tam chodzić dopiero od klasy pią-
tej. Wcześniej, na kolonii letniej, poznała 
dziewczynkę, która opowiadała jej o Żo-
liborzu. Była pewna, że koleżanka zmy-
śla. Usłyszała, że w szkole, do której i ona 
ma pójść, uczniowie są z nauczycielami 
po imieniu, że są tam ogromne schody 
z  szerokimi, czerwonymi poręczami, po 
których zjeżdża się z najwyższego piętra 
do szatni w hallu. 

Po wakacjach okazało się, że scho-
dy z czerwonymi poręczami to prawda. 
Wszystko inne też się potwierdziło. Ona 
jednak, wychowana w  innych rygo-
rach, nigdy sobie nie pozwoliła na mó-
wienie do nauczyciela przez „ty”. To było 
dla niej nie do przyjęcia. I tak już było, że 
jedne dzieci używały tej formy, inne nie.

W  szkole duży nacisk położono 
na rozwijanie własnych zaintereso-
wań. Dzieci miały do dyspozycji moż-
liwość uczestniczenia między inny-
mi w  zajęciach muzycznych, teatral-
nych, plastycznych. Dla chętnych 
czekały jeszcze zajęcia pozaszkolne. 

Dla wszystkich uczniów urządzo-
no ogród szkolny między III, V i VI ko-
lonią. Każda z klas miała swoje zagonki 
do uprawy. Starsze dzieci miały dodat-
kowo do swojej dyspozycji bogato wy-
posażone warsztaty szkolne: ślusarskie, 
introligatorskie, stolarskie, szewskie, ki-
limkarskie, a także – dla zainteresowa-
nych – była kuchnia do nauki gospo-
darstwa domowego. Założenie było 
takie, że dla jednych było to rozwijanie 
swoich zainteresowań, a dla innych to 
było przygotowanie do konkretnego 
zawodu. Szkoła chciała to ułatwić. 

Wychowanie sportowe połączo-
ne było z hartowaniem młodych or-
ganizmów. Podczas zajęć sporto-
wych sala gimnastyczna była nie-
ustannie wietrzona, a  po zakończe-
niu lekcji, bez względu na pogodę 
oraz porę roku, dzieci w kostiumach 
gimnastycznych, na bosaka wybie-
gały z  sali i  biegły ustaloną trasą 
przez dziedziniec I  kolonii, wbiegały 
do szkoły i do razu udawały się pod 
gorący prysznic. Takie metody harto-
wania organizmów bulwersowały ro-
dziców, ale z  biegiem czasy, nie wi-
dząc żadnych negatywnych skutków, 
uznawali je za słuszne. 

Gimnazjum
Na początku lat trzydziestych, 

w  wyniku przeprowadzonej refor-
my szkolnictwa, wprowadzono trzy-
stopniowy system nauczania. Po za-
kończeniu szóstej klasy szkoły po-
wszechnej uczniowie, którzy nie byli 
zainteresowani dalszą nauką lub ich 
nie było na to stać, przechodzili do 
klasy siódmej i po niej kończyli edu-
kację. Pozostałych czekało czterolet-

nie gimnazjum, na koniec którego 
pisali „małą maturę”. Część uczniów, 
która mogła kontynuować naukę 
w dwuletnim liceum ogólnokształcą-
cym. zawodowym lub trzyletnim pe-
dagogicznym, na jego zakończenie 
zdawała egzamin dojrzałości, czyli 
„dużą maturę”, dzięki któremu mogli 
rozpocząć studia na wyższej uczelni.

Gimnazjum na terenie WSM, 
po pokonaniu pewnych proble-
mów, rozpoczęło działalność w roku 
szkolnym 1935/36. Do „małej matu-
ry” pierwszy rocznik przystąpił wio-
sną 1939 r. Dlaczego zdecydowa-
no się na uruchomienie gimnazjum? 
Otóż chciano, aby jak najwięcej dzie-
ci uczęszczało do szkoły wyższego 
stopnia i podnosiło swoje kompeten-
cje. Jeżeli byłyby to dzieci robotni-
ków z osiedla, to bardzo dobrze. Gim-
nazjum zapewniłoby im lepszy start 
w dorosłe i zawodowe życie. 

Gimnazjum otwarte było dla 
wszystkich chętnych. Z uwagi na to, iż 
była to szkoła prywatna – pod auspi-
cjami RTPD – należało płacić czesne. 
A z tym bywały problemy, szczególnie 
wśród mieszkańców osiedla. Dlatego 
z  pomocą przyszedł im fundusz sty-
pendialny im. Teodora Toeplitza. Do-
płaty do szkoły były bardzo duże. Oka-
zało się, że w jednym z roczników tyl-
ko troje uczniów płaciło pełne czesne, 
siedmioro uczyło się bezpłatnie, a po-
zostali korzystali z ulg. 

W  1934 r. w  „Życiu WSM” ukazał 
się wywiad z  doktorem Aleksandrem 
Landym, pod tytułem „Czy szkoła na-
sza jest eksperymentalna?”. Poniżej kil-
ka fragmentów. Metody wychowawcze, 
stosowane przez nas (…) odpowiada-
ją warunkom w jakich żyjemy i środowi-
sku, z którem jesteśmy zrośnięci. Warunki 
te i środowisko to Osiedle WSM i jej miesz-
kańcy: robotnicy i pracownicy umysłowi. 
Już to przesądza o kierunku wychowaw-
czym, który musimy stosować. Nasze 
metody wychowawcze muszą być zgod-
ne z dążeniami świata pracy. Szkoła na-
sza musi też być w tem znaczeniu szkołą 
pracy, musi w młodzieży wpajać zasadę, 
że tylko praca jest źródłem szczęścia. 
Jeżeli zgodzimy się z  tą zasadą, to wła-
ściwie już wkroczyliśmy na drogę innej, 
doskonalszej moralności, wykluczają-
cej wyzysk człowieka przez człowieka… 
Na pytanie reportera o związek między 
WSM a szkołą RTPD, padła poniższa od-
powiedź: Szkoła nasza wydzielona w sa-
modzielną jednostkę organizacyjną, au-
tonomiczna w  sprawach nauczania, 
opiera swą działalność wychowawczą 
na ścisłej współpracy z istniejącymi na te-
renie WSM instytucjami społecznemi, ko-
rzysta szeroko z ich pomocy, a pod wielu 
względami jest tylko kontynuatorką za-
dań, które one już realizowały na innych 
odcinkach pracy (pisownia oryginalna 
a podkreślenia pochodzą z gazety).

Szklany Domek
Wraz ze wzrostem liczby mieszkań-

ców na żoliborskim osiedlu, wzrastało 
zapotrzebowanie na wolne pomiesz-
czenia, które wykorzystywane były od 
rana do późnego wieczora. Dlatego 
w  1934 r. Zarząd WSM zwrócił się do 
arch. Janiny Jankowskiej z prośbą o wy-
konanie projektu przedszkola. Przed-
stawiony projekt został zaakceptowa-
ny i wzdłuż ul. Płońskiej, obok VI kolo-
nii, szybko wybudowano przedszkole. 
Mówiono o  nim „szklany domek”. Był 
przestronny, widny, łatwy do przewie-
trzania i utrzymania w czystości. Został 
wykonany z drewna, gdyż jako budow-
la tymczasowa miał stać tylko kilka lat, 
a przetrwał kilkanaście aż do czasu wy-
budowania murowanego przedszkola 
przy ul. Suzina, który także zaprojekto-
wała Janina Jankowska.

Dzieci podzielone były na grupy 
wiekowe. Każda z  nich miała swoje 
miejsce na placu zabaw obok przed-
szkola, na którym przebywały jak naj-
dłużej. Prócz zabawy była też i nauka, 
a  grono pedagogiczne bacznie ob-
serwowało poczynania dzieci. Rok-
rocznie w  czerwcu w  przedszkolu 
urządzana była wystawa prac wyko-
nanych przez dzieci.

Poradnia
Wszystkie te placówki znajdo-

wały się pod opieką lekarzy z  dzia-
łającej na V kolonii poradni „Zdrowie 
dziecka”, którą przez wiele lat kiero-
wał dr Aleksander Landy. Do pomo-
cy miał personel równie oddanych 
osób jak on. Poradnia zajmowała się 
zdrowiem dziecka od urodzenia, aż 
do osiągnięcia wieku 14 lat. Prowa-
dzono systematyczne badania dzie-
ci, dokumentowano ich rozwój na 
przestrzeni lat, szczepiono je, a  tak-
że prowadzono rozmowy z  rodzica-
mi, wyjaśniając im zasady zdrowe-
go wychowania dzieci (przebywa-
nie dużo na powietrzu – już od wie-
ku niemowlęcego – a także niezmu-
szanie dzieci do jedzenia w myśl za-
sady: jak zgłodnieje to zje).

Poradnia prowadziła kuchnię 
mleczną, w  której przygotowywano 
pełnowartościowe mieszanki mlecz-
ne, a  także mleko i  jego przetwo-
ry według receptury przygotowanej 
przez lekarza. W  okresie zimowym 
dzieci korzystały z kwarcówki. W po-
radni przyjmowali lekarze wielu spe-
cjalności. Był pediatra, psycholog, 
dentysta, dyżurował nawet prawnik, 
bo taka była potrzeba. Była tam także 
jedna z pierwszych w Warszawie po-
radnia świadomego macierzyństwa. 

To co opisałem to tylko część 
tego, co realizowano na przedwojen-
nych osiedlach WSM. Pominąłem te-
mat bibliotek, czytelni, świetlic, sal ci-
szy, gdzie dzieci mogły odrabiać lek-
cje, młodzieżowych zespołów arty-
stycznych i równie ważnej części ca-
łego systemu wychowawczego, ja-
kim był teatr kukiełkowy, któremu 
należy się osobny artykuł. Nie moż-
na zapomnieć, że przedwojenny 
WSM to nie tylko Żoliborz – było tak-
że osiedle na Rakowcu i tam też dzia-
łał Dom Społeczny. 

Wojna
Wojna wywróciła poukładane 

do tej pory życie do góry nogami. 
W pierwszych dniach września dzie-
ci i młodzież zamiast do szkoły, mu-
siały ukrywać się przed ostrzałem hi-
tlerowców. Niektórzy ze starszej mło-
dzieży na dachach budynków peł-
nili dyżury obrony przeciwlotniczej 
i przeciwpożarowej. Skończył się czas 
beztroskiego dzieciństwa. 

Jeszcze we wrześniu pracownicy 
poradni RTPD roztoczyli troskliwszą 
opieką nie tylko dzieci z osiedla, ale 
i  pogorzelców i  uciekinierów, którzy 
zaczęli sukcesywnie przybywać na 
Żoliborz. Były to osoby nie tylko z Ra-
kowca, ale i  z  wiosek znajdujących 
się wokół stolicy. Ulokowane zostały 
w części społecznej na I kolonii oraz 
w kinie „Świat” przy ul. Suzina.

Jesienią 1939 r. okupant na krót-
ko zezwolił na uruchomienie szkół. 
Szkołę Powszechną, aby mogła funk-
cjonować, oddano pod nadzór Za-
rządu Miasta. Gimnazjum zostało 
zamknięte jeszcze w  grudniu 1939 
r. Naukę kontynuowano na tajnych 
kompletach prowadzonych w  do-
mach i mieszkaniach nie tylko na te-
renie dzielnicy. Jednym z  uczestni-
ków kompletów organizowanych 
przez RTPD był między innymi Bro-
nisław Pietraszewicz ps. „Lot”, który 
w 1944 r. dowodził akcją „Kutschera”.

Feliksa Zelcer, która podczas 
okupacji pełniła obowiązki sekre-
tarki tajnego nauczania w  gimna-
zjum, tak wspominała naukę mło-
dzieży: Pewnego dnia Niemcy oto-
czyli I  kolonię, w  której akurat zebra-
ły się dwa komplety. Z  jedną grupą 
– w  czytelni – sprawa była dość pro-
sta; daliśmy dzieciom książki do czy-
tania, a  podręczniki wyniosłyśmy na 
strych. Drugą grupę musiałyśmy ode-
słać do domu. Wypuściłyśmy je grup-
kami po trzy osoby z nakazem bezpo-
średniego pójścia do domów. Tymcza-
sem dzieci wbrew instrukcjom spotka-
ły się na placu, by dumnie przedefi lo-
wać przed grupą Niemców. 

Latem 1940 r. władze okupacyjne 
zakazały działalności RTPD. Dr Alek-
sander Landy uzyskał prywatną kon-
cesję na prowadzenie poradni na tere-
nie V kolonii. Okupant nie zezwolił na 
otwarcie przedszkola, dlatego funk-
cjonowało jako „Ogród Jordanowski”.

Mało kto wie, ale na kilka lat 
z WSM swe losy związał młody wów-
czas mieszkaniec Żoliborza Zbigniew 
Cybulski. W  książce pt. „Cybulski Po-
dwójne salto” autorstwa Doroty Ka-
raś, znajduje się poniższy fragment: 
Razem z  nauczycielem Janem Weso-
łowskim, który przed wojną kierował 
teatrzykiem «Baj» na Żoliborzu, Cy-
bulski jeździł po podwórkach i świetli-
cach Warszawy. Grupa nazywała się 
Trzynastka, bo powstała 13 listopa-
da 1940 roku w ognisku Rady Głównej 
Opiekuńczej numer 13 na Żoliborzu. 
Teatrzyk działa do wybuchu powsta-
nia. Wystawia «Historię całą o  nie-
bieskich migdałach», «Cztery mile za 
piec» i  «Szewczyka Dratewkę». Weso-
łowski krąży po Warszawie z  dziecia-
kami i podczepionym do roweru wóz-
kiem, w  którym schowane są kukiełki 
z przedwojennego «Baja».

Zakazane zostało również upra-
wianie sportu przez Polaków. Jedy-
ne co mogli robić, to jeździć na rowe-
rach, pod warunkiem, że ktoś je miał. 
Zazwyczaj ścigali się na uliczkach Żo-
liborza Dolnego, gdzie niezbyt czę-
sto zapuszczali się Niemcy. Urządzali 
także wycieczki na przykład do Pusz-
czy Kampinoskiej, gdzie starsza mło-
dzież przechodziła szkolenie woj-
skowe. Jednak, mimo tych zakazów, 
w  Parku Żeromskiego – tam gdzie 
dziś jest plac zabaw – odbywały się 
mecze nielegalnej ligi piłki nożnej. 
Jesienią 1942 r. po zamknięciu parku 
dla Polaków, rozgrywki przeniesio-
no do parku przy ul. Promyka. Mecze 
rozgrywali seniorzy, ale nie zapomi-
nano także o juniorach. Tymi zawod-
nikami byli zazwyczaj czternastolat-
kowie z  Żoliborza i  Marymontu, tre-
nowani przez Olgierda Budrewicza.

Jak przebiegało Powstanie na Żo-
liborzu wszyscy wiedzą – nie podej-
muję się opisać jego przebiegu, gdyż 
nie ma na to miejsca. Dlatego gorą-
co polecam publikację mieszkańca 
III kolonii pana Jarosława Abramo-
wa-Newerlego, który w  książce „Lwy 
mojego podwórka” opisał Żoliborz 
międzywojenny, wojenny a także po-
wstanie widziane oczami 11-latka. 
Na przeczytanie czeka też cała trylo-
gia obejmująca lata 1933-1958. Za-
praszam do lektury. Naprawdę warto.

Tomasz Pawłowski

„Celem spółdzielni jest (…) zaspakajanie wspólnemi siłami kulturalnych potrzeb mieszkańców.” Tak brzmiał § 2 statutu WSM, w którym opisa-
no jej cele. Od zacytowanego fragmentu, ważniejszym była tylko „budowa tanich i zdrowych mieszkań”. Świadczyło to o tym, że dla założycie-
li Spółdzielni, ważna była nie tylko budowa domów, ale i opieka nad osobami w nich mieszkającymi. Od słowa przeszli do czynów. 

Spółdzielnia w trosce o dzieci i młodzież 

Okładka sprawozdania za 1931 r. 
źródło: Izba Historii WSM

Dzieci podczas posiłku w Szklanym Domku. Lata trzydzieste 
źródło: Spółdzielczość Mieszkaniowa w Polsce tom I
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Bartłomiej Pograniczny: Jak 
Kownacka znalazła się w War-
szawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej?
Anna Gruszczyńska: W  1928 roku 
przyjechała do Warszawy jako ocze-
kująca na mieszkanie w  nowopow-
stałej WSM. Uzyskała je na V kolonii na 
Starym Żoliborzu. Mieszkała i tworzy-
ła w nim do końca swojego życia. Jest 
to nieduże mieszkanie, ale była z nie-
go bardzo zadowolona, bo w  końcu 
stała się samodzielna, wcześniej tu-
łała się po rodzinie albo wynajmo-
wała lokum. W dzielnicy znalazła też 
zespół ludzi, inteligencji żoliborskiej, 
wśród której mogła się rozwijać. Dzia-
łała w  samorządzie osiedla. Właśnie 
tutaj zaczęła tworzyć swoją najbar-
dziej znaną postać tzn.  Plastusia. Za-
częła od małego artykułu, a  właści-
wie opowiadania o czerwonym ludzi-
ku. W ‘31 roku tekst ukazał się w „Pło-
myczku”. Bardzo zachęcona przez re-
daktor tego pisma tworzyła dalej cały 
cykl opowiadań. Z tych wielu małych 
odcinków powstała w ’36 roku książ-
ka „Plastusiowy pamiętnik”. Tak bar-
dzo spodobała się dzieciom, że po-
wstała druga część.

Kownacka nie trafi ła do redak-
cji „Płomyczka” z własnej woli.
Któraś z  przyjaciółek wysłała jedno 
z jej opowiadań. Bardzo się spodoba-
ło. I  przez przypadek, już po wydru-
kowaniu, pani Maria, miło zdziwio-
na, zobaczyła że jej praca została do-
ceniona.

Wróćmy do WSM-u. Po otrzy-
maniu mieszkania Kownac-
ka zaangażowała się w  działa-
nia Robotniczego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci i  wtedy jesz-
cze bezimiennego teatrzyku.
Późniejszego teatrzyku kukiełkowe-
go „Baj”. Przede wszystkim tworzy-
ła jego program – opowiadania, któ-
re były aranżowane na przedstawie-
nia. Teatrzyk miał bardzo wiele wy-
jazdów. Kownacka opracowała ksią-
żeczkę stanowiącą instrukcję, jak 
można stworzyć scenkę do teatru. 
Druga tego typu publikacja dotyczy-
ła tego, jak tworzyć kukły, w jaki spo-
sób, stosując różnego rodzaju tech-
niki. To była jej pasja. Nie wiem, czy 
nie bardziej znacząca niż pisanie. Bo 
to podwójna sprawa. Raz, że tekst pi-
sze, a dwa, że widzi jego efekty: prze-
niesienie na scenę, radość dzieci i in-
nych odbiorców. Działała w  tym te-
atrze do wojny. Po wojnie teatr „Baj” 
reaktywowany został jako państwo-
wy teatr, który funkcjonuje do tej 
pory. W okresie działalności Kownac-
kiej kierownikiem artystycznym te-
atru był pan Jan Wesołowski, sceno-
grafi ę i  reżyserię przygotowywała 
jego żona, pani Janina Wesołowska. 

Istotny w  twórczości Kownac-
kiej jest niewątpliwie okres 
okupacji. Nie zaprzestała wte-
dy działalności. Wydawała 
dwie gazety: Jawnutkę, a  po-
tem Dziennik Dziecięcy. 
Pisma te powstawały, żeby zaintere-
sować dzieci w momencie, kiedy były 
naloty i niespokojny czas wojenny – 
żeby nie wychodziły bez opieki. Wy-
dania składały się z  tekstu i  miejsca 
na rysunki, które tworzyły dzieci. Były 
rozsyłane do okolicznych rejonów: 
na Stare Powązki, na Marymont. Pani 
Kownacka była redaktorem, utworzył 
się zespół. Udało nam się odzyskać 
kilka egzemplarzy, bo przy zawieru-
sze wojennej dużo materiałów zosta-
ło zniszczonych. Dzięki współpracy 
z Muzeum Powstania Warszawskiego 
odzyskane egzemplarze zostały spe-
cjalnie zafoliowane tak, żeby nie ule-
gły dalszej degradacji. Nawet stwo-
rzyliśmy kącik poświęcony takiej pra-
sie w Muzeum Powstania. 

Po wojnie, w związku z tym, że 
Maria Kownacka zaczęła inten-
sywnie publikować, zaczęła też 
w końcu dobrze zarabiać. Stała 
się takim źródłem funduszy dla 
rodziny. Wielu krewnych pro-
siło ją o  pożyczki, a  właściwie 
oczekiwało, że ona będzie ich 
fi nansować.
Pani Maria rzeczywiście była sponso-
rem tej rodziny, ale to musiało wypły-
wać od niej, nie lubiła być przymu-
szana do jakiejś sytuacji. Bardzo wie-
le pomagała rodzinie. To jest spra-
wa kształcenia ciotecznych wnuków, 
dbania o ich rozwój i warunki miesz-
kaniowe. Pani Maria przy tym wszyst-
kim była osobą skrupulatną. Zapi-
sywała nie tylko pożyczki, lecz tak-
że drobne wydatki. Była uporządko-
wana i zorganizowana, dlatego lubi-
ła, żeby osoby, które coś pożyczały, 
były słowne. Mogła powiedzieć ko-
muś, kto przychodził ze zwrotem pie-
niędzy, że nie trzeba, ale ważne było, 
żeby ten ktoś przyszedł. Mamy w Mu-
zeum notatnik pani Marii, w  którym 
wypisywała, ile kosztowały poszcze-
gólne produkty. Jak robiła przetwo-
ry domowe, to zapisywała przepisy 
kulinarne. Zaznaczała, ile zapłaciła za 
krawcową i za inne rzeczy. W tym no-
tesie są też pożyczki rodzinne.

W  którymś momencie Kow-
nacka zaczęła tworzyć bajowy 
świat w rzeczywistości, gdy ku-
piła „Plastusiowo”.
„Plastusiowo” nabyła po wizycie 
w  szkole w  Łomiankach i  turystycz-
nej przygodzie w  kole PTTK Renci-
ści i  zwiedzaniu Kampinosu. Plastu-
siowo jest na obrzeżu dużego par-
ku Młocińskiego. Miała troszeczkę 
dosyć swojego mieszkania w  letnie 
upały, miała też odpowiednio więcej 
lat, dlatego zapragnęła, żeby mieć 
miejsce na wakacyjny odpoczynek. 
Działka jest dosyć duża. Był to zupeł-
nie pusty teren, więc zagospodaro-
wanie wymagało i nakładów fi nanso-
wych, i pracy przy urządzeniu. Teren 
ogrodzono, wygospodarowano nie-
duży domek. Pani Maria zaprosiła do 
współpracy różne osoby, ale szcze-
gólnie przysłużył się pan Jan Szy-
mański. Młody człowiek, z przygoto-
waniem ogrodniczym i twórczym, za-
gospodarował i rozplanował cały te-
ren. Gdzie są grządki, gdzie kwiaty, 
gdzie patio do odpoczynku, a  gdzie 
drzewka owocowe. Te organizacyj-
ne spotkania trwały dosyć długo, za-
nim coś urosło. Nawiązała się długo-
trwała współpraca i sympatia czy ta-

kie porozumienie pani Marii z  pa-
nem Szymańskim. Był później po la-
tach gościem pani Marii w  „Plastu-
siowie”. W  domeczku pisarka przyj-
mowała też rodzinę na niedzielne 
obiady. Szyld „Plastusiowo”, wypa-
lony na drewnianej desce, zachęcał 
wędrujące osoby do odwiedzania, 
czemu pani Maria była bardzo rada. 
W „Plastusiowie” było ładnie i  przy-
tulnie. Dom prowadziła pani Nata-
lia, by pani Maria mogła wykorzysty-
wać czas na tworzenie. Poczęstun-
kiem u  pani Marii w  „Plastusiowie”, 
czy w  domu w  Warszawie, były ko-
niecznie pierniczki i  napój z  czarnej 
porzeczki. Kownacka była bardzo go-
ścinna. Niestrudzona w  przyjmowa-
niu wszystkich gości. Posiadłość zo-
stawiła w  spadku dwóm członkom 
rodziny, wykonawcom testamentu. 
Dom nadal stoi, napis nadal jest, ale 
nie wiem, jak już jest z gościnnością.

Marię Kownacką poznała pani 
w latach 60.
Tak, kiedy zaczęłam pracować w domu 
kultury na Starym Żoliborzu. Tam stwo-
rzyliśmy radę programową. To był duży 
dom. Były w nim zajęcia dla wszystkich 
grup wiekowych. Bardzo bogata dzia-
łalność. Jedyny dom kultury w  rozra-
stającej się dzielnicy. Do Żoliborza na-
leżały wtedy też Bielany, więc dom kul-

tury obejmował bardzo duży teren. 
Wypadało po prostu wiedzieć poprzez 
samorząd i  radę programową, czego 
się od nas oczekuje, co jeszcze dodać. 
Pani Maria była właśnie w tej radzie. Był 
też pan Eugeniusz Religa, ojciec pro-
fesora Religi, byli państwo Ossowscy. 
Ci ludzie nie tylko przychodzili na ko-
misje nam podpowiadać, ale uczest-
niczyli w  tworzeniu programu. Dzia-
ło się dużo. Zakłady pracy dopomina-
ły się o organizowanie wydarzeń, żeby 
integrować społeczności zakładów. 
I kultura, i sport, i rekreacja, i turystyka. 
I małe dzieci, i dzieci szkolne. Dla mło-
dzieży szkolnej przygotowywaliśmy 
cykle przygotowania do matury, np. 
z  literatury. Do współpracy braliśmy 
wykładowców, bibliotekarzy. To mia-
ło ogromną wartość, jednocześnie po-
magało młodzieży się rozwijać. Bardzo 
wiele działań odbywało się społecznie. 
Ludzie przychodzili i  tworzyli, nie py-
tając o  pieniądze. Mieszkańcy bardzo 
chętnie wnosili odpisy na działalność 
kulturalną w  czynszu. I  jednocześnie 
korzystali. Tu mieli zaspokojone pod-
stawowe potrzeby kulturalne. I dla sie-
bie, i dla dzieci. 

Maria Kownacka wielokrotnie 
zmieniała testament. 
Nie bardzo wiedziała, komu zostawić 
spadek. Rodzina bardzo rozległa. Bar-
dzo trudno jej było zdecydować. Pani 
Marii zależało na upowszechnianiu, na 
wznawianiu jej prac. Musiała znaleźć 
złoty środek, żeby miała pewność, że 
jej twórczość nie zamilknie wraz z  jej 
śmiercią. Do tego przygotowywała się 
bardzo systematycznie, sama tworząc 
dzisiejsze Muzeum. Nazwała je Izbą. 
Wszystko jest spisane, skatalogowane 
– sprawy z wydawnictwami, zaszczyty 
(medal Przyjaciela Dzieci, odznaczenia 
spółdzielcze i  państwowe), korespon-
dencja służbowa, rodzinna. 

Zmiana testamentu prawdopo-
dobnie wynikała z  tego, że nie wie-
działa, kogo tym obarczyć. Bo to nie 
jest tylko przyjemność obdarowa-
nia. Mogę o  tym powiedzieć przez 
pryzmat spraw, które jako WSM pro-
wadzimy: po pierwsze związanych 
z  funkcjonowaniem Izby, remonta-
mi, wyposażeniem. Już nie mówię 
o  umowach wydawniczych, o  któ-
re dzisiaj trzeba zabiegać, bo wie-
my jak jest teraz ciężko. Żeby wzno-
wić taką książkę, to idziemy na targi, 
rozmawiamy z  wydawcami, są pro-
mocje książek. To jest sprawa zauwa-
żenia nas na rynku. Prawdopodob-
nie Kownacka nie chciała tym obar-
czać rodziny. Wybrała Spółdzielnię. 
Co miała rodzinie przekazać, to prze-
kazała. Właśnie „Plastusiowo”. Rodzi-

na jest w dalszym ciągu z nami w do-
brym kontakcie. Robimy zlot szkół 
i przedszkoli im. Marii Kownackiej. Na 
te zjazdy przyjeżdża również rodzina: 
państwo Holniccy i Maliccy. 

Dużo pracy ma Muzeum Kow-
nackiej?
Upowszechnianie jej dorobku to 
ogromne zadanie. Muzeum funkcjo-
nuje już ponad 30 lat. Nigdy nie spo-
tkało się z  niechęcią żadnego z  Za-
rządów WSM. Placówka stanowi fi lię 
Muzeum Literatury. Jest wpisana do 
rejestru kultury i  dziedzictwa naro-
dowego. Zarząd uczestniczy i  fi nan-
suje imprezy odbywające się w  pla-
cówkach im. Kownackiej. W  kraju są 
24 szkoły jej imienia i 17 przedszko-
li. Współfi nansowaliśmy szereg róż-
nych działań, między innymi piękny 
pomnik Plastusia w Łodzi, plac zabaw 
„Plastusiowo” w osiedlu Piaski. 
Muzeum wygląda tak jak za życia 
Kownackiej. Przy czym przeprowa-
dzone są tam remonty, jest odświe-
żone, jest ładnie. Mebelki pozosta-
ły te same. Z kuchni zrobiliśmy miej-
sce na teatrzyk, a  wnękę, która była 
przeznaczona do spania, przeznaczy-
liśmy na archiwum zbiorów i  kore-
spondencji. Mieszkanie jest malutkie. 
Pewną niedogodnością jest to, że jest 
na drugim piętrze domu mieszkal-
nego. Bardzo gęsto zasiedlone są te 
mieszkania, bo na jednym poziomie 
jest pięć lokali. Całość ma 34 metry 
kwadratowe. Dlatego możemy przyj-
mować grupy maksymalnie 20 dzie-
ci. Staramy się, żeby wchodziły cicho, 
by nie przeszkadzać sąsiadom. 

Ile było dotychczas wydań 
Plastusia? 
Ponad czterdzieści. Były też wydania 
zagraniczne, w  sześciu innych języ-
kach. Powstało wydanie niemieckie, 
francuskie, litewskie, rosyjskie, wę-
gierskie, ale nie ma angielskiego. 
W ostatnim okresie mamy przepięk-
ne wydania. Są różnego rodzaju, ale 
bardzo starannie zrobione. Starczą 
dla kilku pokoleń.

Czy na dziełach Marii Kownac-
kiej da się dzisiaj zarobić?
Tak, to są znaczące kwoty. One są 
gromadzone i  nie są od razu wyda-
wane. Idą na utrzymanie muzeum, 
imprezy. Są na tyle znaczące, że dzię-
ki nim muzeum będzie mogło praco-
wać jeszcze przez wiele lat.

Rozmawiał Bartłomiej Pograniczny
Pełna wersja rozmowy ukazała się 

w dwóch wydaniach 
„Życia WSM” w 2017 roku

– Maria Kownacka miała bogatą osobowość. Interesowała się teatrem, kochała przyrodę. Miała wiele talentów. Najbardziej znana jest 
z postaci Plastusia, ale przez prawie 90 lat życia zrobiła o wiele, wiele więcej – mówi Anna Gruszczyńska, kierownik Muzeum Izby Pa-
mięci Marii Kownackiej. 

Kownacka – nie tylko od Plastusia 

Maria Kownacka 
fot. Archiwum WSM

W  maju delegacja WSM uda-
ła się do Szczawina Kościelne-
go, gdzie znajduje się nagro-
bek matki Marii Kownackiej. 
Na spotkaniu z  władzami gmi-
ny omówiono współpracę w za-
kresie popularyzacji twórczo-
ści wsm-owskiej pisarki i  opie-
ki nad grobem jej matki.

Spółdzielnię reprezentowali: pre-
zes Barbara Różewska, Anna Grusz-
czyńska – opiekun Muzeum Izby 
Pamięci im. Marii Kownackiej oraz 
Adam Wykowski – p.o. Głównego 
Księgowego WSM. W  imieniu gminy 
w  rozmowach uczestniczyli Barbara 
Stępniak – wójt gminy oraz Zbigniew 
Filipiak – sekretarz gminy.

Prezes Różewska przypomniała, że 
Warszawska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, jako sukcesorka praw autorskich 
Marii Kownackiej, została zobowiązana 
w testamencie pisarki do dbałości o jej 
spuściznę. WSM chce nadal aktywnie 
wspierać lokalną społeczność w zakre-

sie popularyzacji utworów literackich 
i teatralnych Marii Kownackiej.

Wójt Barbara Stępniak podkreśli-
ła, że lokalna społeczność, a  przede 
wszystkim dzieci i młodzież ze Szko-
ły Podstawowej w  Trębkach, dbają 
o nagrobek Ludwiki z Lesznowskich – 
matki Marii Kownackiej – który znaj-
duje się na lokalnym cmentarzu.

Następnie pani Anna Gruszczyń-
ska przypomniała życiorys i  twór-
czość pisarki. Maria Kownacka uro-
dziła się 11 września 1894 roku w Słu-
pie (wsi leżącej w  gminie Szczawin 
Kościelny) i mieszkała tam do śmier-
ci swej matki w 1903 roku.

Sekretarz Zbigniew Filipiak poin-
formował, że dworek w Słupie, po li-
kwidacji Szkoły Podstawowej w 2007 
roku, ulegał niszczeniu i  degradacji. 
Jednak od grudnia 2019 obiekt po-
siada nowego właściciela. Władze 
gminy ustaliły z nim, że w wyremon-
towanym zabytkowym dworku po-
wstanie pamiątkowa izba, która bę-
dzie przypominać o  tym, że w  tym 
miejscu urodziła się i  mieszkała Ma-
ria Kownacka.

Na koniec spotkania prezes Bar-
bara Różewska przekazała na ręce se-
kretarza gminy karton książek, nowej 
edycji utworów Marii Kownackiej, 
z myślą o najmłodszych czytelnikach.

Po spotkaniu roboczym przed-
stawiciele WSM udali się na cmentarz 
na grób matki pisarki, gdzie złożyli 
kwiaty i zapalili znicze. 

Następnie pracownicy WSM uda-
li się, w towarzystwie Zbigniewa Fili-
piaka, do Słupa, by obejrzeć remon-
towany dworek. Obie strony zade-
klarowały poszerzenie dotychcza-
sowej współpracy, szczególnie mię-
dzy Szkołą Podstawową im. Ma-
rii Kownackiej w  Trębkach a  War-
szawską Spółdzielnią Mieszkaniową. 
Przedstawiciele WSM zgłosili wstęp-
ne propozycje dotyczące możliwo-
ści wsparcia w utrzymaniu nagrobka 
matki Marii Kownackiej. Ustalono, że 
na kolejnym spotkaniu zostaną omó-
wione obszary, w których będą reali-
zowane zobowiązania WSM, wynika-
jące z testamentu pisarki. 

Adam Wykowski

WSM dba o spuściznę pisarki
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Administracja Osiedla WSM 
Rudawka w ramach odchodów 
100-lecia Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej zorga-
nizowała 11 czerwca piknik ro-
dzinny na terenach zielonych 
Osiedla oraz koncert muzyki 
„Najpiękniejsze przeboje ope-
retkowe i  musicalowe” w  sali 
widowiskowej Klubu Miesz-
kańców „Szafi r”.

Festyn na Dzień Dziecka zgroma-
dził w letni, piękny dzień liczne grono 
rodziców, dziadków i babć z dziećmi. 
Program pękał w  szwach, były kon-
kursy muzyczne, zręcznościowe i  ta-
neczne z  nagrodami, pokaz iluzjoni-
styczny z Kanady w wykonaniu Roba 
Fleminga połączony z zabawą, pokazy 
cyrkowe: jazda na rowerze jednokoło-
wym, tresura z psem, zabawa z dzieć-
mi, przejście na szczudłach. Urozma-
iceniem był występ „Wiolinka i  Basik 
w  Krainie Muzyki – Zabawa na wsi” 
– czyli koncert edukacyjno-muzyczny 

dla dzieci z  udziałem śpiewającej ak-
torki i muzyka z akordeonem. Anima-
torzy malowali buzie dzieciom, odbył 
się malowniczy pokaz baniek mydla-
nych połączony z warsztatem i zaba-

wą z dziećmi. Zabawne chwile przeży-
wały całe rodziny, przebierając się do 
zdjęć w fotobudce. 

W pikniku brała udział pani Anna 
Gruszczyńska z  Towarzystwa Przyja-

ciół Dzieci, zapraszając do kolorowe-
go stanowiska z  ukochanym przez 
dzieci Plastusiem.

Wieczorem w  sali widowiskowej 
Klubu „Szafi r” odbył się koncert „Naj-
piękniejsze przeboje operetkowe i mu-
sicalowe”. Znakomite głosy i  wspania-
ły zespół grający muzykę na żywo za-
pewnił zebranym ucztę kulturalną na 
wysokim poziomie. W koncercie udział 
wzięli: Anna Maria Adamiak – mezzo-
sopran, Dorota Laskowiecka-Urban – 
sopran liryczny, gwiazda wieczoru Wi-
told Matulka – tenor, Tomasz Rak – ba-
ryton, Filip Borowski – konferansjer, sa-
tyryk oraz zespół w składzie: Aneta Ba-
culewicz-Owczynnikow – skrzypce, 
Emilian Dominik Rosiak – wiolonczela, 
Mariusz Rutkowski – fortepian, akom-
paniament.

Cudownie było się spotkać po 
długim czasie pandemii, aby we-
selić się na obchodach 100-lecia 
Warszawskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej.

SH

Administracja Osiedla Piaski 
zaczęła zarządzanie osiedlem 
w  1972 roku i  w  ślad za tym 
rozpoczęła się działalność Klu-
bu Piaski. Młode osiedle szyb-
ko zatętniło życiem rodzin-
nym, a  z  każdym rokiem przy-
bywało coraz więcej najmłod-
szych mieszkańców. Klub mu-
siał sprostać nie lada wyzwa-
niom – zapewnieniu rozrywki 
dzieciom i dorosłym. 

Trochę historii
W  jednej z  sal powstała Kawiar-

nia z  prawdziwym ekspresem, ladą 
chłodniczą i bufetem, gdzie rodzice 
mogli miło spędzać czas w  oczeki-
waniu na dzieci uczestniczące w za-
jęciach. Kawiarnia miała część kon-
sumpcyjną i  część taneczną – dzię-
ki temu można było organizować 
potańcówki dla dorosłych i  dysko-
teki dla młodzieży. Nasi najmłod-
si mieszkańcy spełniali się na in-
nych salach, gdzie były prowadzo-
ne dla nich zajęcia rytmiki, tanecz-
ne, rysunku, plastyczne, modelar-
skie, jak również przeróżne aktyw-
ności sportowe, które organizowa-
ło (mające swoją siedzibę w Klubie) 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fi-
zycznej „Piaski”. Kawiarnia nigdy nie 
była pusta, a popularnością cieszyły 
się wszystkie formy spotkań klubo-
wych. Tu należy wspomnieć, że od 
momentu otwarcia Klubu Piaski, aż 
do chwili obecnej, dużą rolę w okre-
ślaniu kierunków działalności klubo-
wej i  nadzorowaniu prawidłowości 
jej przebiegu odgrywali członkowie 
Rady Osiedla, niejednokrotnie po-
magając również w samych przygo-
towaniach zabaw i  imprez osiedlo-
wych. Klub był oblegany przez dzie-
ci i młodzież. Każda okazja była pre-

tekstem do organizacji zabaw za-
równo w salach, jak i w plenerze na 
placu zabaw dzisiaj zwanym Plastu-
siowem.  

Wystrój tamtego Plastusiowa 
przypominał gród warowny z drew-
nianych bali, który wypełniały mo-
sty nad kanałami pełnymi wody, 
a  palisady tworzyły obronne forte-
ce. Nie zabrakło platformy na pniu 
i  innych obiektów wykonanych 
z ociosanych pni, dzięki którym na-
zywano wtedy ten teren „Małpim 
Gajem”. Była też część placu z  me-
talowymi drabinkami i  huśtawka-
mi dla najmłodszych, a w drewnia-
no-murowanym domku udostęp-
niano piłki, liny, kółka i  całą masę 
sprzętu do gier i zabaw na wolnym 
powietrzu. Poprzedni, drewniany 
wystrój placu zabaw uległ dewasta-
cji i  zniszczeniu, jednakże Dyrekcja 
Osiedla dba, aby na bieżąco moder-
nizować urządzenia zabawowe i re-
kreacyjne na tym terenie.

Duże zmiany
Przez lata zmianie uległo zapo-

trzebowanie na działalność klubo-
wą. Klub przechodził drobne mo-
dernizacje dostosowujące go do no-
wych potrzeb. Z  biegiem czasu zli-
kwidowano kawiarnię, zmienio-
no wystrój i  przeznaczenie sal. Na-
wet na kilka lat oddano Klub w pry-
watne ręce, ale fi nalnie przywróco-
no organizację Klubu Dyrekcji i  Ra-
dzie Osiedla Piaski. Na przełomie 
roku 2020 i  2021 sale klubowe ule-
gły zmianom. Pomieszczenia zyska-
ły nowoczesny, funkcjonalny i  este-
tyczny wygląd, niektóre przebudo-
wano. Wymieniono instalację wod-
ną i  elektryczną. Sala taneczna zy-
skała lustra na całej długości, po-
dwójne gładkie fi rany rozpraszające 
poranne światło, a  nowe drzwi po-
między salami pozwalają na szybkie 
zwiększenie powierzchni sal. 

Nowoczesna i  rozświetlona klat-
ka schodowa prowadząca do Klubu 
i Administracji nareszcie nie przytła-
cza latami siedemdziesiątymi, czyli 
lastryko i olejną lamperią.

Mimo remontu przerwa wy-
wołana pandemią Covid-19 spo-
wodowała, że bardzo powoli za-
czynają odbudowywać się zajęcia 
– nawet te, które wcześniej cieszy-
ły się dużym powodzeniem. W cza-
sie,  w  którym spotykanie się było 
niemożliwe lub bardzo ograniczo-
ne, w Klubie Piaski trwały adaptacje 
pomieszczeń po remoncie – zasło-
ny, nowe firany, meble, nowe wy-
zwania. Pracownicy nie próżnowa-
li. Organizowane były dzięki Urzę-
dowi Dzielnicy Bielany akcje pa-
czek świątecznych dla najuboż-
szych osób z Osiedla Piaski. Brali-
śmy udział z naszymi mieszkańcami 
we wspólnej akcji kilku bielańskich 
Klubów Seniora, mającej za zadanie 
zorganizowanie grupy seniorów, 
którzy uszyją woreczki na zakupy 
ze starych upranych zasłon i firan – 
to w ramach nadania nowych prze-
znaczeń starym rzeczom, aby ogra-
niczyć torby foliowe w  handlu de-
talicznym i w ten sposób mieć swój 
wkład w  ochronę środowiska. Wy-
roby naszych seniorów rozdawane 
były bezpłatnie przy bazarkach wa-
rzywno-owocowych na Bielanach. 
Klub uczestniczył w  akcjach cha-
rytatywnych i  pomagał w  zbiera-
niu nakrętek od butelek, książek dla 
szpitali, książek na loterie pomo-
cowe, kredek i  wyposażenia szkol-
nych plecaków dla ubogich ro-
dzin, a  jak się już zbliżał okres wy-
chodzenia z  kwarantanny covido-
wej, zorganizowano pieczenie ba-
beczek na pierwszą otwartą impre-
zę na sali dla mieszkańców. Oczy-
wiście z  obowiązującymi wówczas 
rygorami bezpieczeństwa – czyli: 
mała grupa około 15 osób i  wszy-
scy w maseczkach.

Zanim jednak Klub otworzył 
swoje sale na zajęcia, dla mieszkań-
ców zorganizowane zostały kon-
kursy plastyczne i  fotografi czne dla 
uczczenia obchodów 100-lecia War-
szawskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Dostarczone prace były wy-
stawione w  jednej z sal klubowych, 
można je było oglądać ponad ty-
dzień. Zwycięzcy otrzymali w nagro-
dę bony zakupowe. 

W  miarę ustępowania ograni-
czeń covidowych wracały normal-
ne zajęcia w  grupach. Administra-
cja w ramach współpracy z Urzędem 
Dzielnicy Bielany, poprzez Bielań-
ski Ośrodek Kultury, organizuje za-
jęcia i warsztaty dla naszych miesz-
kańców. Dzięki takiej formie współ-

pracy możliwe jest istnienie w  Klu-
bie warsztatów wokalnych popu-
larnie zwanych spotkaniami chó-
ru „Piaskowe Babeczki”, warsztatów 
malarskich i rysunku, warsztatów ta-
necznych, warsztatów rękodzielni-
czych – decoupage. Dzięki współpra-
cy z TKKF Chomiczówka w naszych 
salach odbywają się ćwiczenia reha-
bilitacyjne, a  ich uczestnicy mogą 
także korzystać z ćwiczeń w wodzie 
pod opieką rehabilitanta na pływal-
ni przy ul. Conrada.

Aby naszym mieszkańcom żyło 
się łatwiej w dobie cyfryzacji i kom-
puteryzacji, można umówić się na 
bezpłatną poradę informatyka do-
tyczącą pomocy w  obsłudze lap-
topa, komputera czy smartfona. 
Klub udostępnił też salę na spotka-
nia miłośników gier planszowych, 
a dzięki zamiłowaniu pracowników 
klubu do fotografii powstało kółko 
fotograficzne „FotoPiaski”. Wymie-
niamy się na nim wiedzą, organizu-
jemy wspólne plenery fotograficz-
ne i  w  zaciszu sal omawiamy po-
tem techniki fotografowania i  ob-
róbki zdjęć. Każdy może pochwa-
lić się swoimi pracami i  podzielić 
wiedzą o  swoich umiejętnościach. 
Ponadto sale wynajmowane są na 
spotkania rodzinne, biznesowe 
i  na zajęcia prowadzone przez fir-
my zewnętrzne: joga, nauka tańca, 
rytmika, balet i  taniec dla dzieci. 
Odbywają się na nich również ze-
brania mieszkańców i  członków 
Rady Osiedla. 

Klub otwarty jest na wszelkie 
sugestie mieszkańców i  propozy-
cje nowych form zajęć. Od lat działa 
u  nas bookcrossing, czyli wymiana 
książek pomiędzy sąsiadami – od-
najdą tu Państwo tytuły od lektur 
szkolnych, poprzez romanse czy 
mroczne horrory. Plac zabaw Pla-
stusiowo też spełnia swoje funkcje 
rekreacyjno-rozrywkowe. Jest sta-

le gotowy na wypoczynek, rozryw-
kę i zabawę, udostępniany również 
na przedstawienia plenerowe or-
ganizowane przez Administrację 
Osiedla Piaski i przez Urząd Dzielni-
cy Bielany.

Osiedlowe obchody 
100-lecia WSM

W  czerwcu, w  ramach obcho-
dów 100-lecia Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Administra-
cja Osiedla Piaski zorganizowała im-
prezę integracyjną, podczas któ-
rej mieszkańcy mogli upiec kiełba-
ski nad ogniskiem, zagryźć bułeczką 
i  ogórkiem. Pracownicy Klubu Pia-
ski wraz z nowo wybraną Radą Osie-
dla zapewnili sprawną organizację 
wydawania porcji kiełbasek, napoje 
i długie widelce do pieczenia. Nowo 
otwarty sklep osiedlowy zasponso-
rował dzieciom lody i  czekoladowe 
łakocie. Była muzyka i śpiewy. Roz-
dano specjalnie przygotowaną na 
okoliczność 100-lecia WSM upomin-
kową czapeczkę z daszkiem. Można 
było dowiedzieć się wiele o planach 
gruntownej przebudowy i moderni-
zacji  Plastusiowa.

Na osiedlowej imprezie obec-
ni byli przedstawiciele Rady Nad-
zorczej WSM,  Zarządu WSM, Zarzą-
du Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-
wy, przedstawiciele klubów z  są-
siednich osiedli, a także Zarząd Mu-
zeum M. Kownackiej z wystawą prac 
dzieci poświęconą postaci Plastusia. 
Impreza trwała do późnych godzin 
wieczornych.

Na okres wakacji w Klubie Piaski 
ustały spotkania i  zajęcia. Wracamy 
do Państwa we wrześniu. Serdecznie 
zapraszamy na wszystkie nasze wy-
darzenia. 

Zbigniew Szczepaniak 
i Małgorzata Sokół

Pracownicy Klubu Piaski

50 lat klubu Piaski

Piknik z okazji 100-lecia WSM
fot.: Klub Piaski

Piknik na Rudawce
fot.: Administracja

Dzień Matki w Klubie Piaski
fot.: Klub Piaski

Rudawka
Piknik rodzinny z okazji 100-lecia WSM

Z  okazji jubileuszu 10 czerw-
ca odbył się spacer historyczny 
z przewodniczką Hanną Dzieliń-
ską (znaną jako Hanka Warsza-
wianka) pod tytułem „Od naro-
dzin Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej po rozkwit Osie-
dla Sady Żoliborskie”. Spacer za-
kończył się spotkaniem sąsiedz-
kim w  Pawilonie Kulturalnym 
w parku Sady Żoliborskie. 

W październiku Osiedle Żoliborz III 
zaprosi mieszkańców na kolejne wy-
darzenia. Tym razem będą to spotka-
nia poświęcone historii powstania 
WSM oraz początkom Osiedla Sady 
Żoliborskie, a także sylwetce jego pro-
jektantki Haliny Skibniewskiej.

Spotkania planowane są na 
14 i 21 października w Pawilonie Kul-
turalnym. Początek o 18:00.

MO

Żoliborz III
Od narodzin WSM 
po rozkwit Osiedla 
Sady Żoliborskie
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26 maja 1931 Rada Nadzorcza 
WSM zatwierdziła wydawanie biu-
letynu informacyjnego Spółdzielni. 
Jego redaktorem został Stanisław 
Tołwiński, który przez pewien czas 
był nawet członkiem Zarządu WSM. 
Wspomagał go sekretarz redakcji 
Kazimierz Nowicki. Początkowo na 
pismo przeznaczono 1000 ówcze-
snych złotych z  Funduszu Społecz-
no-Wychowawczego. 

Rozwój Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej; stały i  szybki wzrost 
ludności Osiedla na Żoliborzu i  po-
trzeb tej ludności, wreszcie trudności 
piętrzące się na drodze naszej pracy 
– wymagają, aby łączność pomiędzy 
władzami Spółdzielni i ogółem człon-
ków była ściślejsza, aby o wszystkich 
pracach, poczynaniach i  trudno-
ściach członkowie i mieszkańcy Osie-
dla byli stale informowani, aby ini-
cjatywa członków w poszczególnych 
sprawach mogła się łatwiej przeja-
wiać, aby wreszcie każde zagadnie-
nie ważniejsze mogło być przed od-
powiedniem postanowieniem omó-
wione przystępnie i  szczegółowo. 
Próbą nawiązania tej łączności jest 
podjęcie wydawnictwa biuletynu in-
formacyjnego współpracujących 
na terenie Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej instytucyj – tak na ła-
mach pierwszego numeru uzasad-
niali powstanie pisma jego redak-
torzy. W 1931 roku ukazały się trzy 
wydania „Życia WSM” jako jednod-
niówki, od kolejnego roku był to już 
stały miesięcznik Spółdzielni. Z każ-
dego numeru Czytelnicy dowiady-
wali się, co działo się w samej WSM, 
ale też w  zaprzyjaźnionych z  nią 
organizacjach: Stowarzyszeniu 
„Szklane Domy”, Oddziale Robotni-
czego Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci na Żoliborzu, a potem też w Go-
spodzie Spółdzielczej. 

Naczelny przyjmował 
we własnym domu

Dziennikarze pokazywali całe 
bogactwo ówczesnego życia spół-
dzielczego. Pisali o planach budow-
lanych, pracy Teatrzyku Kukiełek 
RTPD czy organizowanych z  oka-
zji końcówki roku szkolnego kore-
petycjach dla uczniów. Wszystko to 
cały czas w  cieniu wielkiego kryzy-
su, który w  Polsce skończył się do-
piero w  1935 roku. Stąd też częste 
problemy fi nansowe Spółdzielni. Na 
łamach naszej gazety pisano o pró-
bach oddłużania WSM, ale też np. 
o powstaniu Społecznego Przedsię-
biorstwa Budowlanego, które szyb-
ko zaczęło rozbudowywać Spół-
dzielnię. Mieszkańcy mogli się za-
stanawiać nad tym, jak urządzać 
mieszkania, jak zadbać o ich akusty-
kę, jak ułożyć wspólne życie. W jed-
nym z  numerów ukazał się list „Zło 
w  osiedlu” – zdenerwowany czytel-
nik pisał o  tym, ż jego sąsiedzi gło-
śno bawili się do północy i wcale nie 
chcieli przestać. Innym razem arty-
kuł edukacyjny – apel, by nie wyrzu-
cać śmieci przez okna. 

Tak jak i  dziś, łamy przeznacza-
no na dyskusje na temat Statutu. Ze 
względu na wzrastającą liczbę człon-
ków zdecydowano się na zmianę 
ustroju Spółdzielni i  powołanie Wal-
nych Zgromadzeń Delegatów. Ale za-
nim do tego doszło, wszystko zostało 
dokładnie omówione w gazecie. „Ży-
cie WSM” wyjaśniało też inne zawiło-
ści prawne – przekazywało na przy-
kład, jak uniknąć problemów z prze-
jęciem udziału po zmarłym członku.

Redaktorzy opisywali także no-
winki dostępne w  Spółdzielni, takie 
jak radio czy możliwość wypożycze-
nia odkurzacza. W  1933 ogłosili, że 
przy mieszkaniach dozorców umiesz-
czone zostały ogólnodostępne apara-
ty telefoniczne. W innym numerze za-
chwycali się technikami prania w pral-
niach angielskich (WSM miała własną; 
debatowano, jak dobrze prać, co trze-
ba zrobić, by ubranie nie zżółkło). „Ży-
cie WSM” informowało też o  cenach 
w Gospodzie Spółdzielczej, o tym, co 
jest dostępne na półkach sklepowych 
przed świętami. Pojawiały się także 
numery tematyczne, opisujące szcze-
gółowo działalność RTPD czy „Szkla-
nych Domów”. 

Przed wojną WSM pilnowała rów-
nież stanu utrzymania mieszkania. 
W  1933 kontroli poddało się 95% 
członków. Znacząca większość na 
szczęście utrzymywała swoje lokale 
w  czystości. W  tym samym roku na-
stąpiło włamanie do kasy Spółdziel-
ni. W  pokoju znaleziono związaną 
urzędniczkę z  workiem na głowie. 
Prawdopodobnie sama brała udział 
w  rabunku. Wskazano nawet jej po-
tencjalnego wspólnika. 

Wszystkie sprawy redakcyjne 
można było załatwić w  pokoju ga-
zety w siedzibie Spółdzielni. Redak-
tor Tołwiński przyjmował też w swo-
im domu. Jednak po kilku latach 
przestał podawać swój adres w  ga-
zecie. Później redakcja przenio-
sła się do budynku „Szklanych Do-
mów”. Ciekawie wyglądał dział dys-
trybucji. Na początku gazetę otrzy-
mywali bezpłatnie wszyscy członko-
wie WSM i  zaprzyjaźnione instytu-
cje. Od 1937 roku dostępna była też 
płatna prenumerata dla osób spoza 
Spółdzielni. W końcu redakcja wpro-
wadziła opłaty dla każdego Czytel-
nika, a  nad winietą zaczął się uka-
zywać dopisek „Opłata pocztowa 
uiszczona gotówką”. 

W  piśmie pojawił się stały dział 
– „Życie Młodych” – opisujący dzie-
je wsm-owskiej młodzieży. Przez kil-
ka numerów zastanawiano się, czy 
może warto wydzielić rubrykę w od-
dzielne pismo. Zdecydowano jednak, 
że więcej można osiągnąć, pozosta-
jąc na łamach dorosłego „Życia”.

Redakcja biuletynu patrzyła też 
na problemy ogólne. Zwracała uwa-
gę, że dla rozwoju Żoliborza potrzeb-
na jest dobra komunikacja z  inny-
mi dzielnicami. Pokazywała budow-
nictwo w ZSRR czy Holandii, a także 
inne spółdzielnie – w  Krakowie czy 
Chorzowie.

Ostatni (sierpniowy) numer 
z  1939 roku ma już na sobie piętno 
zbliżającej się wojny. Choć, jak pisa-
ła Redakcja, „świat stoi pod bronią i li-
czy godziny pokoju”, w  WSM udało 
się oddać kolejny budynek. We wrze-
śniu, siłą rzeczy, gazeta przestała wy-
chodzić.

Komunikaty WSM 
(1939-1943)

WSM jednak szybko wróciła do 
regularnego informowania swo-
ich członków. Mimo trudności oku-
pacyjnych wywieszała na tablicach, 
na wszystkich klatkach schodowych 
oraz przy wejściach do kolonii, „Ko-
munikaty WSM” na zielonym papie-
rze. Trudno tę formę nazwać gazetą 
– były to zazwyczaj strona do trzech 
przekazujące, co dzieje się w WSM, 

gdzie można uzyskać pomoc. Pierw-
sze takie ogłoszenie ukazało się już 
23 listopada 1939 roku. Zaskakuje, 
jak bardzo udawało się Spółdziel-
ni żyć w  miarę normalnie. „Szklane 
Domy” nadal pomagały – przydzie-
lały renty, dawały bezpłatne pora-
dy prawne. Na łamach poszukiwano 
rzemieślników wyrabiających ozdo-
by choinkowe. Składano życzenia 
noworoczne. 

Ale informowano też o akcji do-
żywiania dzieci, zbierano pienią-
dze na opiekę nad chorymi i  ran-
nymi żołnierzami. W którymś z „Ko-
munikatów” ogłoszono też, że jed-
na z  mieszkanek otrzymała oficjal-
ne pozwolenie na zbieranie obie-
rzyn wśród mieszkańców. WSM zor-
ganizowała też Akcję Doraźnej Po-
mocy Pogorzelcom z osiedla na Ra-
kowcu. Ciekawym rozwiązaniem 
była „odróbka” komornego. Bezro-
botni mieszkańcy mieli prawo ure-
gulować swoje należności poprzez 
pracę na rzecz Spółdzielni. Inni mo-
gli też liczyć na pożyczkę na opłaty 
czynszowe.

W  archiwum WSM zachowało 
się 113 „Komunikatów”. Ostatni z  15 
grudnia 1943 roku. W kolejnym roku 
na terenie Spółdzielni pojawiło się 
pismo dla dzieci „Jawnutka”, założo-
ne między innymi przez Marię Kow-
nacką, autorkę „Plastusiowego pa-
miętnika”. Wydano tylko pięć nume-
rów „Jawnutki”. Jej kontynuacją był 
„Dziennik Dziecięcy”, codzienna ga-
zeta dla dzieci starszych. Ukazały się 
jej 24 numery.

Życie Osiedli WSM 
(1946-1977)

W  1946 roku odbudowująca 
się Spółdzielnia zdecydowała o po-
nownym uruchomieniu swojego 
czasopisma. Tym razem pod nazwą 
„Życie Osiedli WSM”. Stanisław Toł-
wiński miał już poważniejsze zada-
nia – w  marcu 1945 został prezy-
dentem Warszawy – ale nadal dzia-
łał w WSM i pisał na łamach jej ga-
zety. Redaktorem naczelnym został 
przedwojenny prezes Spółdzielni 
Marian Nowicki. 

W pierwszych numerach zajmo-
wano się przede wszystkim spra-
wą odbudowy stolicy. Zamieszczo-
no ankietę w sprawie strat ludzkich 
pośród członków. Wzięło w  niej 
udział 982 mieszkańców (49% oca-
lałej społeczności WSM). W  nume-
rze szóstym z  1946 roku poinfor-
mowano o  złożeniu kamienia wę-
gielnego pod budowę XI kolonii 
– pierwszego budynku Spółdzielni 
po wojnie. Rok 1947 był szczegól-
ny – WSM obchodziła 25-lecie ist-
nienia. Redakcja z  dumą ogłosiła, 
że w związku z Międzynarodowym 
Kongresem Miast i  Gmin w  Paryżu 
w prasie francuskiej ukazał się arty-
kuł pt. „Życie W.S.M.” opisujący dzie-
je i rolę pisma.

W  gazecie pojawił się dział 
wspominkowy „Dziesięć lat temu 
pisaliśmy”. W  wielu numerach po-
święcono dużo miejsca na opisy-
wanie budowy Domu Społeczne-
go – dzisiejszego SDK. Interesowa-
no się też polityką mieszkaniową 
w  Szwecji czy np. rozwojem Spół-
dzielni Mieszkaniowej w  Chorzo-
wie. W 1949 roku, artykułem „Dzie-
ci czy benzyna?…”, w  dyskusję 
o  sytuacji WSM włączyła się Ma-
ria Kownacka. Krytykowała pomysł 
wybudowania stacji benzynowej 
na miejscu planowanego wcześniej 
boiska dla dzieci. W  innym tekście 
wytykała mieszkańcom, że depczą 
trawniki, szczególnie na rogach. 
Parę lat później zaczęła prowadzić 
w gazecie dział dla najmłodszych.

Lata 1951-1956 był to okres kry-
zysu gazety. Ostatni numer ukazał 
się pod koniec 1950 roku. Wydawa-
nie wznowiono dopiero w 1957. Re-
dakcja wraz z Czytelnikami zastana-
wiała się nad tym, jakie ma być to 
pismo. Pojawiło się kilka głosów, 
między innymi nawołujący do tego, 
by gazeta stała się „trybuną wszyst-
kich członków”, by było przez nich 
redagowane czy tekst innego Czy-
telnika wskazujący, że więcej miej-
sca trzeba poświęcać sprawom 
członków-niemieszkańców (dzisiaj 
nazwalibyśmy ich członkami ocze-
kującymi). Pewną odpowiedzią na 
ten ostatni postulat były wydane 
w kolejnych latach numery specjal-
nie dla niemieszkańców opisujące, 
na czym polega działalność WSM. 
W latach 70. Redakcja opublikowa-
ła ankietę ze szczegółowymi pyta-
niami o to, co się podoba, a co nie, 
odbiorcom „Życia Osiedli WSM”. 

Od marca 1960 roku pismo stra-
ciło swoją autonomię. Problemy 
wydawnicze sprawiły, że gazeta sta-
ła się dodatkiem do miesięcznika 
„Domy Spółdzielcze”. Ale nie wpły-
nęło to na spadek jakości. Czytelni-
cy zwracali uwagę na to, że pismo nie 
zawsze do nich dociera. Dlatego po-
jawił się pomysł powrotu do płatnej 
prenumeraty. Pod koniec lat 60. na-
kład gazety wynosił 10 tysięcy eg-
zemplarzy. 

Redakcja nie zapominała o Dniu 
Kobiet. W  marcu 1968 roku z  tej 
okazji zorganizowała w  swojej sie-
dzibie dyskusję na temat spraw 
istotnych dla mieszkanek Spółdziel-
ni. W 1970 roku Stanisław Szwalbe, 
z okazji 40. roku wydawania gazety, 
wspominał na łamach jej losy. Nie-
stety, dość szybko historia pisma 
znowu została przerwana. W  1977 
roku ukazał się ostatni numer do-
datku do „Domów Spółdzielczych” 
pt. „Życie Osiedli WSM”.

Brak życia w „Życiu” 
(1978-1995)

W latach 80. i na początku lat 90. 
ukazały się zaledwie cztery wydania 
czasopisma: w czerwcu 1986, czerw-
cu 1989, styczniu i marcu 1990 roku 
(przynajmniej tyle znajduje się w na-
szym archiwum; jeżeli któryś z  Czy-
telników wie coś o innych wydaniach 
i  wciąż ma te egzemplarze, bardzo 
prosimy o zgłoszenie się do redakcji). 
Prezes WSM Zdzisław Jagodziński na-
pisał w jednym z nich: Można to wy-
raźnie zaobserwować, że kryzysy go-
spodarcze WSM zawsze powodowały 
przerwy w  wydawaniu miesięcznika. 
Liczył, że Spółdzielnia wraca do pu-
blikowania gazety już na stałe. Nie-
stety jego założenie spełniło się do-
piero w 1995 roku.

Nowe Życie WSM (1995-2004) 
i powrót Życia WSM

To wtedy w  październiku, na 
wniosek Walnego Zgromadzenia De-
legatów, podjęto próbę reaktywa-
cji czasopisma. Tym razem na dobre. 
Redaktorem naczelnym „Nowego Ży-

cia WSM” został Jacek Kłopotowski, 
później zastąpiła go Danuta Wieluń-
ska, a po niej na krótko nastały czasy 
Tadeusza Czarnawskiego. Redakcja 
szczegółowo opisywała losy siedmiu 
osiedli WSM i powstawanie nowych. 

W 2005 roku Zarząd WSM posta-
nowił przejąć prawa do tytułu, któ-
re dotychczas należały do zewnętrz-
nych wydawnictw, i  samodzielnie 
wydawać biuletyn. W  maju w  Są-
dzie Rejestracyjnym zarejestrowa-
no przedwojenny tytuł „Życie WSM”. 
Ze stopki na kilka lat zniknęło nazwi-
sko redaktora naczelnego. Faktycznie 
za gazetę odpowiadała jej redaktor 
prowadząca Barbara Pietras. W 2007 
roku „Życie WSM” pojawiło się na pla-
nie serialu „Ranczo”. W jednej ze scen 
gazetę przeglądał wójt wsi Wilkowy-
je. Jak ustaliła redaktor Pietras, je-
den z  mieszkańców – pracownik Bi-
blioteki Narodowej – zanosił gaze-
ty do swojego miejsca pracy. Tam pi-
smo dostał do rąk pracownik ochro-
ny, który mieszka w Jeruzalu, miejscu 
nagrywania serialu. Najwyraźniej ga-
zetę zobaczył później rekwizytor i tak 
trafi ła ona do rąk wójta.

W marcu 2012 roku na przewod-
niczącą Rady Programowej powo-
łano Danutę Wernic, a  w  paździer-
niku na redaktor naczelną. Gazeta 
zmieniła format, przekształciła się 
z  kwartalnika w  dwumiesięcznik, 
liczba stron wzrosła z 8 do 12. Z oka-
zji 85-lecia pisma redakcja zdecydo-
wała o  rozpoczęciu konkursu „Przy-
jazny Spółdzielni”, w  którym nagra-
dza osoby działające na rzecz miesz-
kańców danego Osiedla czy całej 
społeczności WSM (odbyło się już 
pięć edycji wydarzenia). Innym kon-
kursem, w  który zaangażowała się 
redakcja, jest „Zielona WSM” – kapi-
tuła wyróżnia najładniejsze ogrody, 
balkony i okna (trwa II edycja).

Co jakiś czas do „Życia WSM” 
zwracają się redakcje innych spół-
dzielczych czasopism po możliwość 
przedrukowania naszych tekstów 
i zdjęć. Materiały „Życia WSM” ukaza-
ły się w „Kurierze” wydawanym przez 
Krajową Ofi cynę Wydawniczą, piśmie 
SBM Bródno, a także gazecie łódzkiej 
spółdzielni RSM „Bawełna”.

„Życie WSM” dostępne jest też 
w  archiwum na stronie WSM, naj-
ważniejsze artykuły pojawiają się 
na profi lu Spółdzielni na Facebo-
oku. Już w  dniu wydania pojawia-
ją się komentarze w  sieci dotyczą-
ce tematów poruszanych w gazecie, 
do redaktorów dzwonią spółdzielcy 
z  komentarzami. Coraz więcej osób 
przysyła rozwiązania krzyżówki. Wi-
dać, że gazeta dociera do mieszkań-
ców. I  tak już od 432 wydań. Pozo-
stańcie Państwo z nami, by było ich 
jeszcze więcej.

Bartłomiej Pograniczny
Tekst w pierwotnej formie 

został opublikowany w 2016 roku 
z okazji 85-lecia „Życia WSM”

Jubileusz 100-lecia WSM to także czas na przypomnienie historii instytucji, które towarzyszą Spółdzielni praktycznie od początków jej ist-
nienia. Jedną z nich jest gazeta „Życie WSM”, od 91 lat opisująca dzieje najpierw spółdzielczego Żoliborza, a później kolejnych osiedlowych 
społeczności. W czerwcu 1931 roku spółdzielcy po raz pierwszy zobaczyli winietę z napisem „Życie WSM”. 

91 lat „Życia WSM”

Okładka I wydania „Życia WSM”

Jubileuszowy numer 
na 50-lecie WSM

Warszawska 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
na Facebooku

Znajdź nas na Facebooku! 
Śledź aktualności z życia 

Spółdzielni i poznawaj 
ciekawostki z jej historii. 

Nasz profi l polubiło 
już ponad 3000 osób!
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Sponsorzy Jubileuszu 100-lecia WSM



Patronat honorowy                             

Partnerzy strategiczni                             

Partnerzy                                             

Arcybiskup Metropolita 
Warszawski Kardynał 

Kazimierz Nycz

Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy 
Rafał Trzaskowski


