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Gdybyśmy dwa lata temu miały napisać baśń o naszym działaniu, 
mogłaby zacząć się tak:

Dawno dawno temu, za torami, za ekranami, było sobie królestwo Osiedle 
Przyjaźń. Pewnego razu zły czarnoksiężnik rzucił na nie urok i drewniane 
domki wraz z mieszkańcami zapadły w głęboki, stuletni sen. Tylko osiedlowe 
koty jak gdyby nigdy nic snuły się wąskimi uliczkami uśpionej krainy, obo-
jętne na jej los. 

Animator to – jak wynika z źródłosłowu (łac. animo) – ktoś, kto oży-
wia, próbuje tchnąć nowego ducha, obudzić z letargu miejsce lub 
społeczność, które są centrum jego działania. Kiedy pod koniec 
2014 roku zaczęłyśmy działać na Osiedlu Przyjaźń, wydawało nam 
się, że właśnie taka jest nasza rola. My – kilka mieszkanek osiedla 
(powszechnie określanych jako „młode dziewczyny”), z nie całkiem 
sprecyzowaną wizją tego, co chcemy zrobić, z obawą, czy to w ogó-
le wyjdzie, ale z jasno określoną motywacją. Przez lata patrzyłyśmy 
jak osiedle, na którym się wychowałyśmy, staje się miejscem o co-
raz bardziej skomplikowanej teraźniejszości i coraz mniej pewnej 
przyszłości. Mówiło się o tym, że domki wyburzą, że wyrzucą miesz-
kańców, że nie wiadomo, do kogo pisać i u kogo interweniować, 
bo osiedle ma strukturę szkatułkową: właścicieli, zarządców i dzier-
żawców, a dopiero na samym końcu mieszkańców – pozbawionych 
realnych narzędzi wpływu na swoje miejsce. Towarzyszyło temu 
unoszące się nad pustoszejącym klubem Karuzela poczucie ogól-
nego marazmu życia kulturalnego i społecznego na osiedlu.

Małgorzata Leszko, Magda Leszko
Baśń o Osiedlu Przyjaźń

WSTĘP
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Teksty zawarte w publikacji są efektem tej wymiany. Znajdują się 
wśród nich wywiady i artykuły, które pokazują, jacy są nasi miesz-
kańcy i nasze mieszkanki, a także co działo się na osiedlu przez 
ostatni rok. Publikacja zawiera także krótki i wybiórczy spacerow-
nik historyczny, wykorzystujący niewielką cząstkę zebranych przez 
nas materiałów. Wszystkie teksty powstały społecznie, jak na ar-
chiwum społeczne przystało, oraz we współpracy z czasopismem 
osiedlowym „Jelonek”, którego zespół redakcyjny włączył się w two-
rzenie zawartych w publikacji materiałów.

Krótko i konkretnie: życzymy Wam miłej i inspirującej lektury. 
I zapraszamy na Osiedle Przyjaźń. 

Chciałyśmy tchnąć w to miejsce nowego ducha. Na osiedlu zbu-
dowanym dla radzieckich budowniczych niektórym ukazywał się 
podobno duch Stalina. Nasz duch miał być dużo bardziej przyjazny 
– duch sąsiedzkiego działania i silnych więzi lokalnych, które mobi-
lizują do aktywności. 

Tak się zaczęło. W 2015 roku osiedle przeżyło wysyp inicjatyw 
mieszkańców: dzięki ich zaangażowaniu pod różnymi szylda-
mi (także Stowarzyszenia Przyjaźni PS), a czasem i bez szyldów, 
w ciągu jednego roku zadziało się więcej niż przez ostatnich kilka 
lat. My skupiłyśmy się głównie na zbieraniu historii i wspomnień 
mieszkańców i na popularyzowaniu pamięci o tym miejscu wśród 
warszawiaków. Okazało się, że osiedle wcale nie jest tak uśpione, 
jak nam się wydawało: odnajdywałyśmy kolejne osoby, które oka-
zały się odporne na zły urok czarnoksiężnika i nie tylko włączały się 
w działanie, ale też inicjowały własne. Odkryłyśmy nasze osiedle 
na nowo i zweryfikowałyśmy początkowe wyobrażenia o śpiącym 
królestwie. 

W 2016 roku postanowiłyśmy połączyć siły z kilkoma powstałymi 
inicjatywami i złożyć wspólnie, jako Stowarzyszenie Przyjaźni PS, je-
den projekt pod hasłem „Archiwum Społeczne Osiedla Przyjaźń 2 – 
Międzypokoleniowa Wymiana”. Z jednej strony kontynuowałyśmy 
to, co w stowarzyszeniu było dla nas najważniejsze od początku: 
zbieranie wspomnień mieszkańców, przywracanie pamięci histo-
rycznej o osiedlu (Wykopalisko Przyjaźń, s. 43). Z drugiej – włączy-
łyśmy do projektu inicjatywę spotkań naukowych prowadzonych 
przez mieszkańców pod nazwą Naukowa Przyjaźń (s. 23); a także 
weszłyśmy w partnerstwo z Klubem Mam na Bemowie, z którym 
zrobiliśmy cykl zajęć dla rodziców z dziećmi Osiedlowi Włóczykije 
(s. 13). Motywem przewodnim całego projektu jest idea wymiany: 
wspomnień, wiedzy, pasji, wartości, sąsiedzkich dóbr.  





rys. Eliza Danowska



Osiedlowi Włóczykije to cykl spotkań dla rodzin z dziećmi 
przeprowadzony wspólnie z Klubem Mam na Bemowie. 
Podczas niedzielnych spotkań Włóczykije odwiedzali różne 
punkty osiedla, wchodząc w interakcję z sąsiadami, z prze-
strzenią i historią tego miejsca. Tworzyli teatrzyk podwór-
kowy inspirowany opowieściami o budowie osiedla, spo-
tkali się z sąsiadami w zaczarowanym ogrodzie domku 184, 
ozdobili oliwkę zasadzoną latem przy Karuzeli jako symbol 
solidarności i pokoju między narodami, wreszcie śpiewa-
li wspólnie z lokalną Grupą Śpiewu Tradycyjnego. Zajęcia 
prowadziły animatorki i jednocześnie aktywne działaczki 
klubu: Iza Capogna, Aleksandra Brodowska, Dominika Mi-
siak i Agata Żurawińska. 

Dzięki „Włóczykijom” działający na osiedlu Klub Mam wrósł 
w przestrzeń osiedla na dobre.  

OSIEDLOWI
WŁÓCZYKIJE
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Archiwum Społeczne Osiedla Przyjaźń
Podczas pierwszej edycji projektu niektóre z mam – głównie w ro-
lach obserwatorek i uczestniczek – brały udział w wydarzeniach 
organizowanych na Osiedlu w 2015 roku.
– Pierwsza edycja Archiwum zrobiła na mnie ogromne wrażenie - mówi 
Joanna. – Tak świetne relacje zaczęły się rodzić między sąsiadami, że 
coś mi kliknęło we łbie, że ja też tak chcę w klubie. Byłam bardzo za-
inspirowana działaniami na osiedlu i pracą dziewczyn [założycielek 
Archiwum Społecznego – red.]. No i było niemal pewne, że jeśli ru-
szy druga edycja Archiwum, Klub Mam wejdzie w to jak w masło. 
I wszedł. Tak powstali Osiedlowi Włóczykije.
– Miałam poczucie, że dziewczyny nie za bardzo czają ten kontekst  
rodzinno-dziecięcy, ale wydaje mi się, że wyszło super.

Osiedlowi Włóczykije
– Włóczykije to nawiązanie do postaci Włóczykija z Muminków, czyli 
wolnościowca, który chodzi swoimi drogami. Wpadłyśmy na pomysł, 
żeby zrobić takie cztery spotkania dla rodzin związane z historią, archi-
tekturą i wszystkim, co jest związane z Osiedlem Przyjaźń - opowiada 
prezeska Klubu Mam.
Podczas pierwszego spotkania „Kolorowo na ludowo” dzieci wraz 
z rodzinami spędzały czas wspólnie z sąsiedzką Grupą Śpiewu Tra-
dycyjnego na Osiedlu Przyjaźń, śpiewając i tańcząc w kole. Dla ini-
cjatorek działania ważne było, aby wspólna zabawa była również 
przyjemnością dla dorosłych. – Mam takie poczucie, że jeśli rodzice 
się dobrze bawią, to dzieci też w to wchodzą. A jeżeli rodzice stoją jak 
kołki, to nie ma zajęć. I od początku towarzyszyła nam taka myśl, żeby 
to nie było dla dzieci, tylko żeby to było dla rodzin.
Drugie spotkanie odbyło się w ramach wspólnego spektaklu teatral-
nego. – Nasza koleżanka, Iza, przegrzebała archiwum społeczne i na-
pisała scenariusz oraz przygotowała scenografię – opowiada Joanna. 
Był wehikuł czasu, dzięki któremu wszyscy uczestnicy przenieśli się 
do lat 50. ubiegłego wieku na Osiedle Przyjaźń – w tamtych czasach 

O cyklu Osiedlowi Włóczykije opowiedziała mi Joanna Dubraw-
ska-Stępniewska – prezeska Stowarzyszenia Rodzice Razem, 
które prowadzi Klub Mam na Bemowie. Spotkałyśmy się nie 
gdzie indziej, a właśnie w siedzibie klubu, w jednym z domków 
na Osiedlu Przyjaźń. Był piątek rano. W salce obok trwały wła-
śnie zajęcia dla dzieci, a my rozmawiałyśmy na temat klubu, 
osiedla i świeżo zakończonego projektu.

Osiedle Przyjaźń nr 83
Historia Klubu Mam na Bemowie rozpoczyna się w 2009 roku, kiedy 
cztery Mamy: Marta, Renata, Magda i Ula – postanowiły ruszyć się 
z domu, a swój urlop macierzyński bądź wychowawczy aktywnie 
wykorzystać. Tym sposobem powstało Stowarzyszenie Rodzice Ra-
zem, a dzięki pomocy ówczesnego burmistrza dzielnicy na potrze-
by klubu udało się wynająć kilka pomieszczeń w jednym z domków 
na Osiedlu Przyjaźń oraz kawałek ogródka. W 2014 roku mamy 
zaczęły przeżywać kryzys – zarówno finansowy, jak i personalny. 
Największym problemem było rosnące zadłużenie klubu.
– Miałyśmy się stąd wyprowadzić, ale stwierdziłyśmy, że ten klub nie 
może istnieć bez Osiedla Przyjaźń. Jesteśmy tak zżyte z tym miejscem, 
że nie dałybyśmy rady gdziekolwiek indziej – opowiada obecna pre-
zeska stowarzyszenia, Joanna Dubrawska-Stępniewska. Wspólne 
problemy zdeterminowały osiemnaście kobiet do działania na 
rzecz przetrwania klubu i przezwyciężenia kłopotów. Liczne zbiórki 
publiczne oraz Latająca Kawiarenka Klubu Mam pomogły odciążyć 
organizację z części zobowiązań.

Oliwia Kujawa
Włóczykije z Klubu Mam
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Te mamy nie trzymają swoich dzieci cały czas na rękach – dają im 
wolność, żeby mogli się przewrócić albo nawet pobić, co nie za-
wsze podoba się sąsiadom. – Nasza sąsiadka za ogródkiem twierdzi, 
że zniszczyłyśmy jej życie. No i poszła fama, że tutaj przychodzą mamy 
i plotkują, a dzieci samopas biegają. To samo powtórzył pan z admini-
stracji osiedla.

Był też pomysł, aby klub stał się platformą nie tylko rodzicielską 
i w tym celu w ostatnie wakacje mamy zorganizowały kilka wyda-
rzeń, w tym koncert. – Wiosna i lato to był pierwszy czas, kiedy sie-
dzieliśmy w ogrodzie, bo wcześniej on nie funkcjonował.
Klub Mam rozwija się coraz prężniej i przychodzi do niego coraz 
więcej rodzin. Okazuje się, że kilka pomieszczeń zajmowanych 
przez stowarzyszenie w domku wielorodzinnym robi się za małe 
– w związku z tym Mamy mają małe marzenie otrzymania całego 
domku jednorodzinnego. – Wtedy mogłybyśmy się rozwijać i działać 
na poważnie. Myślę, że to byłoby z pożytkiem dla wszystkich, bo zrobiły-
byśmy tam kawiarnię, gdzie sąsiedzi mogliby przychodzić... To jest takie 
nasze małe marzenie, ale czy uda nam się je zrealizować – nie wiem.

pole obsadzone kapustą i burakami. Dzieci miały okazję między 
innymi wybudować z pudełek osiedle oraz Pałac Kultury. To spo-
tkanie miało charakter prawdziwie historyczny, ale z rysem współ-
czesnym, bo w końcowej scenie włóczykije przegonili Złego Magika, 
który chciał wyburzyć osiedle – wypisz, wymaluj deweloper.  
Kolejne spotkanie – jesienne – polegało na odwiedzaniu sąsiedzkich 
ogrodów i zbieraniu liści, patyków i innych skarbów, które posłużyly 
do tworzenia figurek zwierząt i innych postaci. Ważnym punktem 
było też przyjrzenie się drzewku oliwkowemu, które rośnie w po-
bliżu Karuzeli, i opowiedzenie jego historii. Oliwka posadzona zo-
stała jako symbol pokoju i międzynarowej solidarności. – W jednym 
z ogrodów nazrywaliśmy pigw, zrobiliśmy pyszną pigwową herbatę 
i siedzieliśmy chyba pięć godzin, a nie półtorej, jak zakładałyśmy.
Ostatnie spotkanie miało formę gry terenowej. Zadaniem uczestni-
ków było odnalezienie skarbów do piniaty w kształcie halloweeno-
wej dyni, z której na sam koniec wysypało się mnóstwo cukierków. 
Poszukiwane elementy można było znaleźć w Karuzeli, w ogrodzie 
państwa Zamorskich, biblioteczce plenerowej i porośniętych dep-
takach w części jednorodzinnej. – Miałam taki fajny feedback, bo 
podeszła do mnie jedna pani i powiedziała, że od trzech lat mieszka 
w Warszawie i to był najpiękniejszy moment, jaki przeżyła tutaj.
Projekt dobiega końca, a co na to mamy? – To, co wyniosłam z tego 
projektu, to przekonanie, że świetnie sprawdzają się spacery. Czy dzie-
ci, czy dorośli – odkrywają to miejsce i to im się podoba. Wychodzenie 
w teren. Jeśli będzie jakiś kolejny pomysł, to na pewno będziemy chcia-
ły wziąć w tym udział – mówi Joanna Dubrawska-Stępniewska.

Rodzicielstwo według Klubu Mam
Ideą, wokół której gromadzi się klub, jest rodzicielstwo bliskości.  
– Stawiamy na relacje i na podążanie za dzieckiem, jesteśmy dalekie 
od tresur, zmuszania dzieci do jedzenia i tak dalej. Przyjmujemy czło-
wieka takim, jakim jest. Staramy się nie naginać dzieci do systemu, 
tylko obserwować człowieka w jego naturalnym stadium rozwoju.







Naukowa Przyjaźń to przestrzeń spotkań naukowców i pasjo-
natów, w której wymieniają się wiedzą i zainteresowania-
mi. Powstała, by mieszkańcy osiedla poznali nowe oblicze 
swoich sąsiadów i dowiedzieli się, co im w duszy gra – zawo-
dowo i prywatnie. Działanie zrodziło się z przekonania, że 
w miejscu, w którym mieszkają studenci i pracownicy na-
ukowi, sąsiedzki przekaz wiedzy i umiejętności jest czymś 
naturalnym, co potrzebuje jedynie impulsu, żeby zaistnieć. 

Tego impulsu dostarczyły Ola Gniadzik-Smolińska oraz 
Ilona Lipińska (z domu Kruczek), które w 2015 roku wzięły 
udział w projekcie realizowanym przez Bemowskie Cen-
trum Kultury. Od 2016 roku działanie Naukowej Przyjaźni 
wspiera Stowarzyszenie Przyjaźni PS w ramach projektu 
Archiwum Społeczne Osiedla Przyjaźń. 

Przez ten czas Naukowa Przyjaźń zmieniła nieco swoje obli-
cze i w tym roku spotkania miały charakter nie tylko wykła-
dowy, ale też warsztatowy. W czerwcu zaprosiliśmy miesz-
kańców na wystawę numizmatyczną Jacka Gdańca i Danie-
la Tyszki, we wrześniu zaś na warsztaty farmaceutyczne 
prowadzone przez dr Bożennę Kwiatkowską. Odbyło się 
też spotkanie z Gabryjelą Zielińską poświęcone dietetyce. 
Cykl zakończył wykład z antropologii społecznej dr Wandy 
Czarnoty na podstawie jej najnowszej książki „Wybory ży-
ciowe młodych Polek”. 

Naukowa Przyjaźń jest dla ludzi, którzy mają wspólne pasje 
lub chcą dowiedzieć się, czym interesują się ich sąsiedzi. 
Służy także popularyzacji nauki i wiedzy: jest dla ludzi cie-
kawych świata, mieszkających obok.

NAUKOWA
PRZYJAŹŃ
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Wojciech Gdaniec: 
Urodziłem się daleko od Warszawy, ale jako dorosły człowiek spo-
tkałem na swojej drodze warszawiankę z Osiedla Przyjaźń, w któ-
rej zakochałem się, a następnie podobnym uczuciem obdarzyłem 
osiedle.
Kiedy rozpoczęła się moja kolekcjonerska pasja? Od dziecka coś 
zbierałem: a to znaczki, a to modele samochodów. Monetami za-
interesowałem się w 1989 roku, gdy upadł socjalizm. Zacząłem je 
zbierać, żeby zachować monety peerelowskie dla potomnych. Życie 
jednak zaskakuje i dzięki życzliwym znajomym moja pasja nabra-
ła rozpędu, a kolekcja powiększyła się o monety z całego świata. 
Niedawno znów moje zainteresowania zatoczyły szerszy krąg: po-
stanowiłem do swojej kolekcji włączyć banknoty z różnych krajów.

Wystawa w Karuzeli
Kolekcjonerstwo to pasja, która poszerza horyzonty i dostarcza 
wiele radości, dlatego chciałem się podzielić nią z innymi. Wraz 
z moim kolegą Danielem Tyszką – kolekcjonerem banknotów z Pol-
ski i całego świata – zorganizowaliśmy w czerwcu wystawę w Klubie 
Karuzela. Nadaliśmy jej tytuł „Lubisz pieniądze? Poznaj je! Historia 
polskiego pieniądza, geografia monet i banknotów”. Pierwszego 
dnia wygłosiliśmy prelekcję na temat historii pieniądza i opowie-
dzieliśmy o tym, jak to się stało, że zainteresowaliśmy się zbiera-
niem monet i banknotów.

W gablotach pokazaliśmy około 400 banknotów – każdy z nich to 
mały obraz o bardzo różnej tematyce i niepowtarzalnej precyzji. 
Wystawiliśmy też niezliczoną ilość monet ze 100 państw świata, 
a najsilniej  reprezentowanym na wystawie krajem była Polska. 
Zwiedzający mogli obejrzeć banknoty m. in. z czasów insurekcji ko-
ściuszkowskiej, okupacji niemieckiej (np. banknoty z getta żydow-
skiego), z PRL-u oraz współczesne banknoty kolekcjonerskie. Na 
przykład na awersach ciekawej serii monet dwudziestozłotowych 

Daniel Tyszka:
Moja pasja kolekcjonowania monet i banknotów narodziła 
się, gdy miałem sześć lat. Zaraziła mnie nią moja nieżyjąca już 
mama, która posiadała monety i tylko jeden banknot (pięć ma-
rek z amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech), który do-
stała od swojego dziadka jako młoda dziewczyna.  Bardzo często 
bawiłem sie tymi monetami i banknotem – pod nadzorem, żeby 
niczego nie zniszczyć i nie zgubić. Na początku zbiorami wymie-
niałem się z kolegami; dostawałem je także od znajomych rodzi-
ców. Późniejsza praca zawodowa z jednej strony znacznie uła-
twiła mi kolekcjonowanie, ponieważ miałem fundusze na zakup 
nowych eksponatów, z drugiej jednak sprawiła, że zawiesiłem 
tę pasję na 12 lat. Do kolekcjonowania powróciłem po przepro-
wadzce na Osiedle Przyjaźń. 

W swojej kolekcji posiadam pierwsze polskie banknoty insurek-
cji kościuszkowskiej 1794, banknoty Wolnego Miasta Gdańsk, 
getta łódzkiego, banknoty pruskie, carskie, austro-węgierskie, 
banknoty emigracji węgierskiej po Wiośnie Ludów 1846 roku 
(drukowane w USA), banknoty i monety Górskiego Karabachu 
– państwa, które uznane jest jedynie przez Armenię. Obecnie 
moja kolekcja liczy 3000 banknotów , zaś monet – 1500. Zabawa 
ta trwa już 37 lat, a kolekcja nadal się powiększa i mam nadzieję, 
że nie zabraknie mi sił na zdobywanie i poszukiwanie ciekawych 
eksponatów.

Wojciech Jacek Gdaniec, Daniel Tyszka
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Bożenna Kwiatkowska 

Urodziłam się w rodzinie farmaceutycznej – zarówno mój ojciec, 
jak i moja matka przez całe życie zajmowali się farmacją, a siostra 
do dziś pracuje w aptece. Ojciec był profesorem farmacji, pracował 
w Akademii Medycznej jako kierownik Samodzielnej Pracowni Ana-
lizy Leku. Na Osiedlu Przyjaźń” zamieszkaliśmy już w 1955 roku, gdy 
wprowadzali się tu pierwsi Polacy. Na początku był to domek 21.

Chemią i biologią interesowałam się zawsze, zdobyłam nawet na-
grodę w Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym (było to bardzo 
dawno temu). Ukończyłam studia farmaceutyczne na Akademii 
Medycznej i ze względu na to, że chciałam pracować na uczelni, 
kontynuowałam naukę na studiach doktoranckich. Tematem dok-
toratu była jednak nie moja ukochana analiza, lecz synteza. Po 
doktoracie rozpoczęłam pracę w Zakładzie Farmacji Stosowanej, 
w Katedrze Farmacji Stosowanej. Tak mi się ta praca spodobała, 
że do chwili obecnej pracuję na Warszawskim Uniwersytecie Me-
dycznym w tym właśnie Zakładzie. Uczę studentów trzeciego roku 
receptury aptecznej.
 
Krem własnej roboty
W aptece wytwarzamy różne formy leków, np. roztwory, krople, 
mieszanki, czopki, zawiesiny, emulsje i maści. Pierwsze warsztaty 
farmaceutyczne prowadzone w ramach Naukowej Przyjaźni w klu-
bie Karuzela zdecydowałam się poświęcić klasycznej metodzie wy-
twarzania maści (leku półstałego). Wybór podyktowany był tym, 
że łatwo jest zrobić taką maść w domu przy niewielkim nakładzie 

Polscy Malarze XIX/XX wieku wybito z niesamowitą precyzją kopie 
obrazów polskich artystów, a na rewersach tych monet umieszczo-
no ich podobizny. Innym interesującym eksponatem było też 10 zło-
tych zdobione cyrkonią – moneta upamiętniająca Sybiraków.
Wśród eksponatów z różnych zakątków świata można było po-
dziwiać m.in. pokryty złotem banknot z Indii o nominale 500 rupii 
z wizerunkiem Mahatmy Gandhiego,  banknot z Biafry – państwa 
w Afryce, które istniało zaledwie przez 3 lata – oraz szereg innych 
banknotów z dalekich stron, takich jak Zimbabwe, Karaiby czy Suri-
nam. W kolekcji monet można było zobaczyć ciekawostki z krajów 
wyspiarskich, takich jak Palau czy Niue (terytorium stowarzyszone 
Nowej Zelandii). Najpopularniejszymi motywami, które pojawiają 
się na pieniądzach, sa zwierzęta i rośliny, a także wizerunki przy-
wódców oraz znanych ludzi. Jedną z najczęściej przedstawianych 
osób jest papież Jan Paweł II.

Dla kolekcjonerów możliwość pokazania swoich zbiorów jest 
ogromną radością, każdy zwiedzający sprawiał nam dużą przyjem-
ność. Wystawę odwiedziło około 60 osób, a byli i tacy, którzy, doce-
niwszy naszą pasję, zjawiali się po raz drugi, by przynieść z szufla-
dy numzimatyczne pamiątki z podróży i wzbogacić nasze kolekcje. 
Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim dobrym ludziom, dzięki 
którym moja kolekcja stale się powiększa.

Sukces wystawy w ramach Naukowej Przyjaźni zmobilizował nas 
do zaprezentowania kolejnej ekspozycji, z okazji rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. „Historia zbiorami opowiadana” 
przedstawi monety, banknoty i ordery (dołączył do nas kolejny 
pasjonat) na przestrzeni wieków. Mamy nadzieję, że działania na 
naszym małym osiedlu sprawią, że ktoś kolejny zechce podzielić 
się z innymi swoją pasją.
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Takie maści można wykonać także przy użyciu unguatora (miksera 
recepturowego); zrobiliśmy je na drugich warsztatach w Medycz-
nej Szkole Policealnej nr 2 przy ul. Rakowieckiej 23.

finansowym. Potrzebne są: moździerz i tłuczek (pistel), waga, ło-
patka do odważania podłoża, zlewka do odważania wody oraz 
składniki wymienione poniżej, które bez większego trudu można 
kupić w Internecie. 

Maści z witaminą A stosowane są dla poprawienia wyglądu skó-
ry: zapobiegają jej wysuszaniu oraz złuszczaniu. Witamina E na-
tomiast używana jest w kosmetyce przy pielęgnacji cery dojrzałej, 
a ponadto zapobiega utlenianiu się witaminy A i z tego powodu 
jest ważnym składnikiem kremów. Po co robić maści witaminowe 
w domu, skoro można kupić je w sklepie? Maści wykonane w domu 
są pozbawione środków konserwujących i innych substancji po-
mocniczych, które mogą wywoływać reakcje alergiczne skóry.

Przepis na krem
Składniki: 
Witamina A      6 kropli
Witamina E      7 kropli
Woda      5,0 g
Podłoże: lekobaza lub maść cholesterolowa       20,0 g            
Olejek pomarańczowy lub lawendowy                 2 krople
 
Sposób wykonania:
1. Odważyć podłoże na kliszy za pomocą łopatki.
2. Odważyć wodę w zlewce.
3. Podłoże przenieść do moździerza i utrzeć za pomocą 
pistla (tłuczka).
4. Porcjami dodawać wodę i rozcierać ją z podłożem.
5. Dodawać kroplami obie witaminy i utrzeć z podłożem.
6. Dodać kilka kropel olejku eterycznego.
7. Przenieść gotowy krem do pudełka.

Wykonanie maści za pomocą unguatora

Skladniki: jak wyżej
Sposób wykonania:
1. Do wytarowanej tuby unguatora odważyć kolejno podłoże 
(lekobazę lub maść cholesterolową) oraz wodę, a następnie 
stopniowo dodać krople witaminy A (6 kropli) oraz witaminy E 
(7 kropli).
2. Do tuby włożyć mieszadło, zamknąć tubę nakrętką i umie-
ścić w unguatorze.
3. Ustawić czas i funkcje urządzenia następująco: 5 obrotów,  
2 minuty; włączyć unguator.
4. Po wymieszaniu składników odkręcić tubę, dodać olejek aro-
matyczny (pomarańczowy lub lawendowy) i ponownie ustawić 
funkcje unguatora (2 obroty, 30 sekund). Włączyć unguator.
5. Gotową maść przełożyć do opakowania aptecznego i opisać 
je sygnaturą. 

Na udział w projekcie i przeprowadzenie warsztatów zdecydowa-
łam się, ponieważ chciałam pokazać, jak wygląda praca aptekarza 
na recepturze. Poprzez wspólne przyrządzanie maści i kremów 
można to wspaniale zaprezentować: aptekarz bowiem to nie tyl-
ko osoba wydająca leki na receptę czy bez recepty, ale także czło-
wiek, który potrafi leki zrobić. Takie warsztaty farmaceutyczne 
warto organizować chociażby po to, aby w fachowy sposób wyja-
śnić, jak prawidłowo przygotować niektóre kosmetyki do użytku 
własnego.
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w kilku takich spotkaniach w 2015 i 2016 roku, między innymi o ko-
bietach sądzonych za zbrodnie, o Zofii Nałkowskiej oraz o zdro-
wym odżywianiu.
 
Modele życia współczesnych kobiet w miastach  
Część opinii publicznej od lat bulwersuje się postępującą emancy-
pacją kobiet. Wokół jej skutków narosło wiele mitów i półprawd, 
powtarzanych często jako oczywiste. Tymczasem badania nauko-
we, zwłaszcza w dziedzinie antropologii i psychologii, wskazują na 
to, że potrzeby i oczekiwania współczesnych kobiet są różnorodne, 
a ich postawy – niejednoznaczne.

Inspirowana myślą, że każda kobieta jest inna, podjęłam badania 
terenowe, by opisać modele życia mieszkanek miast w wieku 20-34 
lata. Przyjęłam założenie, że wypowiedzi na temat własnych wy-
borów życiowych pozwolą odczytać motywy podejmowanych de-
cyzji i cele życiowe badanych kobiet. Uzyskany materiał okazał się 
ogromny. Oto przykłady wypowiedzi uczestniczek badania miesz-
kających w 16 polskich miastach:

MOJE PLANY TO...

rodzina

dom
dzieci

partner

praca

stabilizacja

niezależność

bycie kimś 

zdobycie wykształcenia

posiadanie własnej firmy

 osiągnięcie sukcesu 

 Wanda Czarnota

Urodziłam się w Gdańsku, ale całe dorosłe życie mieszkam w War-
szawie. Studiowałam pedagogikę i psychologię społeczną oraz 
historię i antropologię współczesności na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Moje zainteresowania badawcze obejmują w szczególności 
potrzeby edukacyjno-rozwojowe dziewcząt i kobiet. Jestem har-
cerką, więc staram się być potrzebna, ale podejmuję te zadania, 
w których prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu jest więk-
sze od zera. Od wielu lat pracuję nad dokumentowaniem historii 
harcerskiego ruchu żeńskiego. W 2004 roku założyłam Fundację 
Harcerek (www.harcerki.org.pl), którą nadal prowadzę. Ponadto 
jestem aktywna w Zespole Merytorycznym „Obserwatorium Żywej 
Kultury – Sieć Badawcza” (www.ozkultura.pl). W latach 2008–2009 
przeprowadziłam badania terenowe na podstawie których napisa-
łam książkę „Wybory życiowe młodych Polek. Przyczynek do antro-
pologii kobiety” (wyd. PWN 2015).

Mój sentyment do Osiedla Przyjaźń sięga okresu studiów – było to 
ładnych parę lat temu, kiedy przyjeżdżałyśmy z koleżankami na wie-
czorki taneczne w Karuzeli. Tu zawsze było dużo chłopaków z WAT-u  
i z Politechniki. Wiele z nas poznało swoich pierwszych mężczyzn 
(a niektóre także przyszłych mężów) właśnie na Jelonkach.
 
O Naukowej Przyjaźni dowiedziałam się od przyjaciółek, które są 
mieszkankami osiedla. One zawiadamiają nas, Fundację Harce-
rek, o spotkaniach organizowanych w Karuzeli. Uczestniczyłyśmy 
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Źródło: badania własne „Wybory życiowe młodych Polek”2 

Typy projektów przebiegu życia3

Projekt stabilizacyjny oznacza życie zewnątrzsterowne zoriento-
wane na pracę i zdobywanie środków, które zapewnią „życie na 
pewnym poziomie”, we własnym mieszkaniu lub domu oraz „z od-
powiednim mężczyzną”, w małżeństwie lub w stałym związku, albo 
w pojedynkę z wyboru. Stabilizacja znaczy tutaj pogodzenie życia 
zawodowego z rodzinnym oraz godny status materialny. W tym 
projekcie osiągnięcie sukcesu życiowego wiąże się z osiągnięciem 
stabilizacji.
 
Projekt emancypacyjny oznacza życie wewnątrzsterowne zorien-
towane na zaspokajanie własnych potrzeb, na „rozwój zaintere-
sowań” i „podróże” oraz na podnoszenie poziomu “wykształcenia, 
rozwój zawodowy” czy naukowy. Emancypacja rozumiana jest tu-
taj także jako „wierność zasadom”. Zaangażowanie w rodzinę lub 
inny związek akceptowane jest jedynie na partnerskich zasadach. 
W tym projekcie osiągnięcie sukcesu życiowego wymaga pełnej sa-
morealizacji.

2 W. Czarnota, Wybory życiowe młodych Polek. Przyczynek do antropologii kobiety, Warszawa 2015. 
3 Tamże, s. 143.

Projekty przebiegu życia uczestniczek badania

24,630

12,3
4,7

2,5
25,9

stabilizacyjny

niezidentyfikowany

rodzinny
interakcyjny

emancypacyjny

poszukujący

Wyborem życiowym nazywam taką decyzję jednostki dotyczą-
cą przebiegu własnego życia, której ona sama nadaje znaczenie 
istotności biograficznej i/lub tożsamościowej. Z wypowiedzi, w któ-
rych uczestniczki badania deklarowały swoje wybory życiowe, po 
uporządkowaniu wyłoniło się pięć różnych „dróg projektowania” 
własnego życia. Nazwałam je projektami przebiegu życia. Wykres 
poniżej wskazuje częstotliwość występowania tych projektów 
w badanej grupie kobiet1.

1 Wycinek „niezidentyfikowany” komunikuje brak wystarczających danych do identyfikacji 
w konkretnym projekcie przebiegu życia.

 WYBIERAJĄC SPOSÓB ŻYCIA, 
KOBIETA POWINNA...

zastanowić się, czego naprawdę chce

wiedzieć, co wypada, a co nie

 kierować się rozsądkiem

słuchać intuicji

liczyć się z wyznawanymi wartościami

uwzględniać potrzeby bliskich

liczyć się z opinią partnera

kierować się własnym dobrem i potrzebami

myśleć 
o własnym szczęściu

wybrać taki sposób, który pozwoli jej godzić wszystkie role
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Jestem mieszkanką Osiedla Przyjaźń od 11 lat. Kilka lat temu po-
stanowiłam zmienić coś w swoim życiu i poszłam na studia z psy-
chodieteteki. To był początek nowej pasji, jaką stało się zdrowe od-
żywianie. Od tamtego czasu skończyłam kurs zawodowy dietetyki 
I i II stopnia w Akademii Dietetyki oraz kurs dietetyki profilaktycznej 
i leczniczej według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

W ubiegłym roku wzięłam udział w dwóch spotkaniach cyklu Naukowa  
Przyjaźń i postanowiłam podzielić się swoją pasją z moimi sąsiadami 
z osiedla. I tak powstał pomysł na  spotkanie „Zdrowie na talerzu”.

Zdrowie na talerzu
Kiedy mówimy dieta, zwykle mamy na myśli odchudzanie. Nic 
bardziej mylnego. Dieta to sposób odżywiania, a zdrowe odży-
wianie to spożywanie produktów, które dostarczają naszemu or-
ganizmowi odpowiedniej ilości niezbędnych składników i wody. 
Oznacza to, że na naszym talerzu powinno znaleźć się jedzenie 
składające się z węglowodanów, białek i tłuszczy oraz zawierają-
ce odpowiednie ilości witamin i minerałów. Aby lepiej zrozumieć 
tę prostą zasadę, należy zdać sobie sprawę z mechanizmu, dzięki 
któremu nasze pożywienie ulega przemianie w energię oraz budu-
lec dla komórek, tkanek i ostatecznie narządów4. Nasz organizm to 
jeden wielki plac budowy, a to, co zostanie zbudowane, zależy 
 
4 Polecam lekturę książki Historia wewnętrzna: G. Enders, Historia wewnętrzna. 
Jelito – najbardziej fascynujący organ naszego ciała, Łódź 2015. 

Projekt rodzinny komunikuje życie wewnątrzsterowne i zewnątrz-
sterowne zorientowane na rodzinę w tradycyjnym rozumieniu tego 
słowa. „Założenie, stworzenie, posiadanie szczęśliwej rodziny” oraz 
„urodzenie dziecka” i „wychowanie dzieci” stanowią tutaj najwyższą 
wartość i cel sam w sobie. Za podstawę budowania rodziny uważa-
ny jest związek, niekoniecznie małżeński. W tym projekcie osiągnię-
cie sukcesu życiowego wymaga posiadania własnej rodziny.
 
Projekt interakcyjny oznacza życie zewnątrzsterowne zoriento-
wane na relacje z innymi ludźmi. „Miłość, partner, małżeństwo” 
lub kolejny związek oraz „posiadanie wiernych przyjaciół” stanowią 
cel do osiągnięcia. Interakcje służą zapewnieniu sobie dobrostanu, 
ich charakter jest warunkowy i wiąże się z wymogiem zwrotności. 
Zaangażowanie emocjonalne i własne miejsce w grupach odnie-
sienia nie oznacza tutaj rezygnacji z niezależności. W tym projekcie 
osiągnięcie sukcesu życiowego oznacza bycie z kimś i zachowanie 
własnej niezależności.
 
Projekt poszukujący oznacza życie w odroczeniu, pełne wątpliwo-
ści i niepewności, wszak „nie wszystko w życiu musi mieć cel”. Po-
szukiwanie własnego miejsca w rzeczywistości społecznej odbywa 
się tutaj bez przekonania. Wybory postrzegane są jako przypadko-
we, a konieczność podejmowania decyzji wywołuje uczucie lęku. 
Chęć przeżycia czy dokonania czegoś pozostaje w sferze niekon-
kretnych, ciągle zmieniających się planów. Nowe szanse pojawiają 
się i znikają. Oczekiwania wobec rzeczywistości dnia codziennego 
wykluczają się skutecznie. Ten permanentny stan tymczasowości 
usprawiedliwia poddanie się biegowi życia. W tym projekcie osią-
gnięcie sukcesu życiowego wydaje się niemożliwe, ponieważ brak 
jest kryteriów sukcesu.

Gabryjela Zielińska
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Bary i restauracje typu fast food mnożą się niczym grzyby po desz-
czu, a gotowe potrawy zalegają na sklepowych półkach. Tego typu 
daniom bardzo daleko do zdrowego jedzenia. Tymczasem właści-
we i zbilansowane pożywienie jest nie tylko zdrowe, ale i smaczne; 
wbrew pozorom nie wymaga też nadmiernych poświęceń. Na dobry 
początek zachęciłabym do wprowadzenia na stałe do codziennego 
jadłospisu produktów takich jak  kasze, warzywa strączkowe, oleje 
i oliwy roślinne, daktyle (chronią serce), kakao (chroni przed cukrzy-
cą). W charakterze przekąski proponuję sięgnąć po orzechy i migda-
ły. Nie należy zapominać o warzywach i rybach – te ostatnie są nie 
tylko wartościowym źródłem białka, ale także zdrowych tłuszczy. 

Kończąc  ten artykuł chcę zwrócić uwagę, że ważne jest nie tylko 
to co jemy, ale również to jak jedzenie przygotowujemy. Warzywa, 
które kupujemy, najczęściej pochodzą z produkcji przemysłowej 
i zawierają wiele bakterii i pestycydów. Jak się ich pozbyć? 

od dostarczonego materiału: stąd słynne powiedzenie, że „jesteś 
tym, co jesz”.

Choć rzadko o tym myślimy, to proces budowy w naszych ciałach 
trwa nieustannie – to wymianie komórek zawdzięczamy długie życie. 
Jak często ona następuje? Komórki, którymi wyłożone jest wnętrze 
jelit, bez przerwy wystawione są na działanie kwasów żołądkowych, 
dlatego nasz organizm potrzebuje wymieniać je co 2–3 dni. Regene-
racja komórek w płucach następuje co 2–3 tygodnie, by zapewnić 
nam zoptymalizowany dostęp do tlenu. Podobne tempo wymiany 
zapewnia zdrowe funkcjonowanie skórze. Wątroba, która ma za za-
danie filtrowanie toksycznych substancji, odnawia swoje komórki 
co 5 miesięcy. Taki sam cykl ma miejsce w przypadku czerwonych 
krwinek, które odpowiadają za transport tlenu do tkanki żywej 
i zbieranie „odpadków”. Również kości nieustannie się regenerują; 
proces ten spowalnia w wieku średnim, przez co na starość mamy 
cieńsze kości. Średnio wymiana szkieletu następuje co 10 lat. Do 
niedawna uważano, że serce nie odnawia się samo, jednak ostatnie 
odkrycia każą przypuszczać, że w związku z wymianą komórek tego 
narządu przeciętny człowiek ma od 3 do 4 serc w swoim życiu. Są 
całkiem duże szanse, że w tej chwili możemy być zupełnie innymi 
osobami niż tymi, którymi byliśmy jeszcze kilka miesięcy temu – i to 
dosłownie. Dlatego tak ważne jest, aby jeść zdrowo na co dzień. 

„Niech jedzenie będzie twoim lekarstwem” – te słowa, przypisywa-
ne Hipokratesowi, były kiedyś podstawą prawidłowo skompono-
wanej diety. Dzisiaj najczęściej jedzenie postrzegamy jedynie jako 
sposób na pozbycie się głodu. To błąd, gdyż źle skomponowana 
dieta może być przyczyną wielu chorób, podczas gdy właściwie do-
brana potrafi poprawić zdrowie.
Jedzenie jest dziś łatwo dostępne, jednak mimo ogromnego wy-
boru produktów, którym dysponujemy, nasze decyzje żywieniowe 
podyktowane są często nie wartościami odżywczymi, a wygodą.  

1. Usunięcie szkodliwych bakterii
Opłukać warzywa i owoce najpierw w wodzie o odczynie kwa-
śnym przez 2–3 minuty. Na 1 litr wody dodać ok. pół szklan-
ki octu (najlepiej winnego lub jabłkowego, choć może być też 
zwykły) albo 2–3 łyżki kwasku cytrynowego. Ten ostatni kupić 
można w dużych torbach: 1 kilogram kosztuje 8–10 zł.
2. Usunięcie pestycydów
Po wyjęciu warzyw z wody kwaśnej opłukać je w wodzie o od-
czynie alkalicznym przez kolejne 2–3 minuty. Na 1 litr wody do-
dać 1 czubatą łyżkę sody kuchennej (tę również można kupić 
w dużych torbach w cenie 4–6 zł za kilogram). Woda po płu-
kaniu warzyw zmieni tym razem swój wygląd: w zależności od 
użytych do oprysku substancji stanie się mętna lub przybierze 
odcień żółtawy. Na powierzchni może pokazać się tłustawy film. 
3. Opłukać warzywa w czystej wodzie (neutralne pH 7).







WYKOPALISKO

PRZYJAŹŃ

Wykopalisko Przyjaźń to hasło, pod którym kryją się spo-
tkania wspominkowe dotyczące przeszłości osiedla, wy-
wiady z mieszkańcami, spacery popularyzujące historię 
tego miejsca i wiele innych działań, przez które chcemy 
przywrócić osiedle na mentalną mapę Warszawy. 

Wywiady prowadziłyśmy metodą biograficzną, bardziej 
nastawioną na ludzi i ich osobiste historie niż na fakty. 
Z myślą o osobach, z którymi nie udało nam się spotkać in-
dywidualnie, w tym roku zorganizowałyśmy trzy spotkania 
tematyczne wokół zagadnień, które najczęściej powracały 
w trakcie wywiadów: dzieciństwa, życia studenckiego oraz 
miłości na Osiedlu Przyjaźń. Okazało się, że z każdej z tych 
trzech perspektyw osiedle wygląda inaczej.

Dalszą część publikacji można traktować jako swoisty – 
bardzo wybiórczy i osobisty – przewodnik po osiedlu, który 
stara się te różne perspektywy odtworzyć. Można będzie 
więc wyruszyć w trasę śladami gier i zabaw dziecięcych, śla-
dem studenckich imprez lub miłosnych przygód. Można też 
przejść po wszystkich zaznaczonych na naszej spacerowej 
mapie punktach i porównywać wszystkie opisane perspek-
tywy. Spacerownik wykorzystuje fragmenty nagrań zebra-
nych w ramach projektu, a w niektórych miejscach odwołu-
je się do źrodeł pisanych. Więcej informacji znajdziecie na 
wirtualnej mapie pamięcie: www.osiedleprzyjaznmapa.pl.  
Udanego zwiedzania!
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z ZSRR na Zachód. Jednocześnie znane są nam relacje, z których 
wynika, że część budowniczych wychodziła z terenu osiedla do 
miejscowego sklepu na Górcach. 

Osiedle pomyślano jako samowystarczalne miasteczko z klubem 
kultury, kinem, domkiem sportowym, boiskami, kortami, stołówka-
mi, „banią”, czyli łaźnią parową z natryskami, a także przychodnią, 
przedszkolem i żłobkiem. Na osiedlu działała też szkoła dokształ-
cająca robotników (technikum) i prowadząca specjalistyczne kursy 
związane z konkretnymi zawodami istotnymi dla budowy Pałacu. 
Cała ta infrastruktura była intensywnie użytkowana, a sądząc po 
artykułach z prasy z lat 50., życie budowniczych było pełne wrażeń. 

Poza licznymi kółkami artystycznymi działał kierowany przez balet-
mistrza Teatru Wielkiego w Moskwie chór (72-osobowy!), na placu 
przed Karuzelą odbywały się wieczorki taneczne z akordeonem 
i nauką tańców rosyjskich. Budowniczowie zajmowali się też harto-
waniem ciała i umysłu, grając w szachy, piłkę nożną oraz „gorodki”, 
czyli rosyjską ludową grę przypominającą kręgle. 
 
1955–1989 
Choć PKiN oddano do użytku dopiero w lipcu, już 9 maja 1955 
podjęto uchwałę o tym, że osiedle zostanie przekazane Ministro-
wi Szkolnictwa Wyższego. Oficjalne przekazanie przez ambasadę 
ZSRR nastąpiło w październiku. W ten sposób miejsce to stało się 
kampusem akademickim, na którym mieszkali studenci i pracowni-
cy największych uczelni warszawskich: Politechniki, UW, Akademii 
Medycznej, SGGW, SGPiS (dziś Szkoła Główna Handlowa) i innych. 

Miasteczko studenckie poza nazwą przejęło większość funkcji 
społeczno-kulturalno-użytkowych z okresu radzieckiego. W dom-
kach jednorodzinnych zamieszkali głównie pracownicy naukowi, 
w domkach długich – głównie studenci. Po wyprowadzce Rosjan 

1952–1955 
W kwietniu 1952 rząd polski podpisał umowę z ZSRR o budowie Pa-
łacu Kultury i Nauki. Ok. 10 km od placu budowy powstało osiedle 
dla 3,5 tysiąca budowniczych w świeżo włączonych do Warszawy 
Jelonkach. Propozycja nadania osiedlu nazwy „Przyjaźń” wyszła od 
samego naczelnego architekta Warszawy (był nim Józef Sigalin), 
a nawiązywała oczywiście do przyjaźni polsko-radzieckiej.   

Domki wzniesiono z elementów prefabrykowanych, choć sprawa 
ich pochodzenia budzi dyskusje: pojawiające się w różnych źródeł 
informacje o drewnie przywiezionym z niemieckiego obozu jeniec-
kiego pod Olsztynkiem Hohenstein nie są poparte źródłami; praw-
dopodobne jest za to, że materiały pochodziły z reparacji wojen-
nych na rzecz ZSRR. 

Budowa osiedla, jak i cała inwestycja związana z PKiN, otrzymała 
wysoki priorytet i już w maju wykańczano pierwsze 25 domków. 
16 maja 1952 do użytku oddano 13 domków jednorodzinnych (dla 
inżynierów) i 11 wieloosobowych (dla robotników). Radzieccy bu-
downiczowie ukończyli swoje osiedle samodzielnie, zanim przystą-
pili do budowy Pałacu.  

Od początku teren otoczony był murem i drutem, a przy wjeździe 
znajdowały się budki strażnicze. Prawdopodobnie władza obawia-
ła się z jednej strony niechętnych reakcji obywateli polskich wobec 
przedstawicieli bratniego kraju, a z drugiej – ucieczki robotników 

Małgorzata Leszko
Historia Osiedla w pigułce 
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domków od ul. Powstanców Śląskich, którą wtedy właśnie posze-
rzano.  W 1981 roku podobnie smutny los spotkał I kwartał osiedla 
(na tyłach obecnego ratusza Bemowa). Zagrożenie było więc real-
ne, a niepewność – coraz bardziej powszechna.  

Po 1989 roku 
Po przełomie 1989 roku zmieniła się struktura zarządzania osie-
dlem. Z czasem zlikwidowano zarząd ministerstwa i osiedle jako 
mienie Skarbu Państwa oddano w zarząd staroście, czyli miastu 
stołecznemu Warszawa. Właścicielem terenu i domków pozostaje 
państwo. Do części terenu zgłoszono roszczenia majątkowe. Obec-
nie, do 2018 roku, dzierżawcą jest Akademia Pedagogiki Specjalnej. 

W 2014 roku układ urbanistyczny osiedla wpisano do gminnej 
ewidencji zabytków. Trwają prace nad planem mającym chronić 
zabudowę osiedla oraz funkcję mieszkalną (obok innych funkcji 
użytkowych). 

Osiedle Przyjaźń, mimo wielu problemów (nieustabilizowana sytu-
acja własnościowa, ograniczony wpływ mieszkańców na sytuację 
osiedla, stan techniczny domków wymagający inwestycji ze strony 
zarządców) jest obecnie jedną z najaktywniejszych społeczności lo-
kalnych Bemowa i Warszawy. 

osiedle zostało otwarte, choć okalający je mur rozpadał się w spo-
sób spontaniczny i niekontrolowany przez kolejnych kilkanaście 
lat. Tym samym infrastruktura osiedla (kino, przychodnia, przed-
szkole itp.) stała się cennym zasobem, z którego korzystała miej-
scowa ludność Jelonek.  
Osiedle Przyjaźń szybko stało się legendarnym miasteczkiem stu-
denckim o złożonej reputacji: z jednej strony irytowało odległością 
od centrum oraz trudnościami komunikacyjnymi, z drugiej – cza-
rowało zielenią i wiejskim klimatem. Studentów uwierały nienaj-
lepsze warunki mieszkaniowe, a przyciągały – wolność i swoboda. 
W ciągu kilkudziesięciu lat osiedle akademickie dało początek bez-
liku przyjaźni i miłości, było świadkiem nieskończonej ilości imprez, 
ale też miejscem dojrzewania i dorastania pokoleń Polaków (i cu-
dzoziemców), którzy spędzili tu swoje studenckie lata. Wśród osie-
dlowych wychowanków (bo osiedle pełniło też specyficzną funkcję 
wychowawczą) znajdują się osoby takie jak Jerzy Bralczyk, Krzysz-
tof Tyniec czy Leszek Balcerowicz. 

Druga część osiedla (zwana profesorską) żyła za to głównie życiem 
rodzinno-sąsiedzkim, toczącym się w domkach, ogródkach i na 
alejkach, czyli wąskich, poprzecznych uliczkach. Obie części osiedla 
od czasu do czasu, na przykład przy okazji Jelonkaliów, przeprowa-
dzek lub dziecięcych znajomości, stykały się jednak ze sobą. Warto 
wreszcie zaznaczyć, że na osiedlu domków długich co najmniej od 
końca lat 60. kwaterowano też mieszkańców stałych, a więc podział 
na część studencką i mieszkalną jest sporym uproszczeniem.

W tej sielskiej narracji brakuje jednak zasadniczego elementu do-
świadczenia mieszkańców: troski o jego dalszy los. Co najmniej od 
lat 70. pojawiały się bowiem pomysły, by osiedle wyburzyć (jest to 
o tyle zastanawiające, że wbrew obiegowym opiniom osiedla nie 
wybudowano jako architektury tymczasowej). Pierwszym sygna-
łem do niepokoju było wyburzenie w latach 70. dwóch rzędów 
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kinach nie były dostępne na masową skalę z różnych powodów, 
także politycznych:

Wiedzieliśmy doskonale, że często były to filmy, które leżały na półkach albo 
które pojawiały się tylko w Dyskusyjnych Klubach Filmowych, albo takie, 
które pojawiły się w miejskich kinach na bardzo krótko i były zdejmowane, 
wycofywane z dystrybucji. (Henryka Leszko)

Była w tym także osobista zasługa Krzysztofa Słabonia, kierownika 
DKF-u przez wiele lat, studenta medycyny, który zajmował się pla-
nowaniem programu i pozyskiwaniem filmów. 

Koncerty
Jednak Karuzela żyła głównie muzyką. W latach 60 i 70. klub był 
legendarną sceną kultury studenckiej w Warszawie – może nie tej 
rangi, co Hybrydy, ale w hierarchii ówczesnej stolicy niewiele tym 
ostatnim ustępujący.  

Pamiętam ten boom rockowy lat 80. Koncerty zespołów Moskwa i PRL. Jeśli 
chodzi o duże koncerty – pamiętam Lombard i Oddział Zamknięty. Lombard 
był w pierwszym składzie, gdzie śpiewała Wanda Kwietniewska i Małgorza-
ta Ostrowska plus Stróżniak. Ja zresztą nie byłem na tym koncercie, tylko 
jako dziecko oglądałem go przez okno. Koncertów na pewno było więcej, ale 
strasznie ciężko jest sobie coś przypomnieć, ciągle się coś działo. 
(Marcin Zamorski) 

Kawiarnia Klubu Karuzela
Choć w sali widowiskowej odbywały się najgłośniejsze wydarzenia, 
to dla wielu studentów najważniejszym punktem klubu była tzw. 
kawiarnia. Miała ona oczywiście swoje oblicze alkoholowe, ale była 
też miejscem kultury. Tu odbywały się kameralne koncerty poezji 
śpiewanej oraz spotkania z ważnymi osobami ze świata publiczne-
go (m.in. Adamem Michnikiem jeszcze w okresie PRL-u). W osie-
dlowej galerii postaci zapisał się na stale legendarny dzierżawca 
i dobry duch tego miejsca, pan Marek. 

1. Klub Karuzela
Miejsce związane z kulturą i kontrkulturą studenc-
ką. Jest to centralny budynek osiedla, promieni-
ście łączący cztery kwartały mieszkaniowe. Kon-

certowali tu wszyscy: od gwiazd pokroju Mieczysła-
wa Fogga, Marka Grechuty, przez Lombard, Oddział 

Zamknięty, po scenę  folkową i hip-hopową. W Karuzeli odbywały 
się spotkania dyskusyjnego klubu filmowego. Ważną częścią  tego 
miejsca była też kawiarnia, z której niektórzy prawie nie wychodzili.

Dla wielu studentów Karuzela była naturalnym miej-
scem spędzania wolnego czasu. Po powrocie z uczelni 
na Jelonki wystarczyło rzucić książki, zmienić ubrania 
na wygodniejsze, i po pięciu minutach spaceru osiedlo-
wymi alejkami trafiało się do klubu – centrum studenckie-
go życia społecznego, kulturalnego, towarzyskiego i imprezowego.  
A co się tu działo? 

DKF w Karuzeli
Jedną z karuzelowych tradycji były spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego. Odbywały się one niezależnie od repertuaru kina Dar 
z inicjatywy samych studentów, a merytorycznie i organizacyjnie 
za spotkania odpowiedzialny był kierownik DKF-u. Grano głów-
nie cykle według klucza tematycznego lub gatunkowego, a także 
związane z jednym aktorem (np. Dustinem Hoffmanem czy Jane 
Fondą). Często klub miał dostęp do filmów, które w normalnych 

Oliwia Kujawa, Ola Rusinek, Joanna Zamorska
Spacerownik
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Dla dzieci obserwujących to była niezła zabawa, ale tym startującym to 
współczuję szczerze. (Marcin Zamorski)

Wesela
Karuzela to miejsce nie tylko imprez studenckich, ale 
też niezapomnianych wesel. Niektórzy pobierali się 
w mniejszej sali (tzw. konferencyjnej), inni w większej 
– widowiskowej. Można było przygotować samemu je-
dzenie, do dyspozycji była kuchnia na Osiedlu: 

Wiem, że te potrawy sama rodzina przyrządzała. Przyjęcie to było tutaj 
[w sali konferencyjnej – red.] W większości była to rodzina, męża i moja, 
chyba było z 60-70 osób, podejrzewam. (Maria Rudnicka)

Z kolei Henryka Leszko, która ślub brała w latach 80. również w Ka-
ruzeli, wspomina, że wesele odbyło się na sali widowiskowej, a je-
dzenie częściowo przyrządziła rodzina, częściowo zaś zamówiono 
je z osiedlowej stołówki.  

Babcia sama zrobiła wędliny, kupiła, upiekła czy uwędziła, a ciepła dania 
zamówiliśmy od pań ze stołówki, bo była taka możliwość. To było wygodne, 
wiadomo, bo one miały naczynia, cały sprzęt, żeby to podgrzać, a wesele 
trwało do rana i jedzenie podawaliśmy kilka razy. Na pewno był barszcz 
czerwony, więcej nie pamiętam. Za to wiem, że salę przystroili moi i Leszka 
koledzy z osiedla, zamontowali jakieś oświetlenie. Sufit strasznie wysoko jest 
w Karuzeli i na takie imprezy obniżano go, montując siatkę. 

Karuzela była też miejscem pierwszych miłości i randek. 
Wspaniałe czasy kiedy w Karuzeli stało się w kolejce do telefonu, co-
dziennie wracało się z nowym „narzeczonym” po imprezie w Karuzeli…  
(pseud. alunia31)

Bynajmniej nie tylko w kawiarni czy w DKF-ie spotykali się zakocha-
ni. Wieść gminna niesie, że pewien student umawiał się ze swoją 
dziewczyną zawsze na tylnych schodkach Karuzeli. Ponoć wybierał 
to miejsce, bo zawsze było tam ciemno i pusto. 

Jelonkalia
Raz w roku Karuzela z przyległościami – placykiem od frontu 
oraz bocznym ogródkiem – stawały się przestrzenią wielkiej za-
bawy. Późną wiosną następował czas Jelonkaliów, czyli chyba 
najdziwniejszych juwenaliów w Polsce: bawili się tu wspólnie 
studenci wszystkich największych uczelni warszawskich za-
kwaterowani w domkach (oraz ich liczni znajomi). Co ciekawe, 
w juwenaliach brali udział także mieszkańcy stali, w tym dzieci. 
Jelonkalia łączyły więc w sobie klimat zakrapianej imprezy dla 
żaków i rodzinnego festynu. Święto osiedla trwało prawie ty-
dzień. Tak mówi o tym wydarzeniu Lila Młynarska, dyrektorka 
klubu w latach 90.: 

To były imprezy kilkudniowe, bo był dzień filmowy, był dzień sportowy. Był 
dzień artystyczny zakończony potańcówką. I dla dzieci kończyło się zawsze 
w niedzielę porankiem [filmowym – red.]. Czyli jak zaczęliśmy od wtorku, to 
był: wtorek, czwartek, piątek, w sobotę i niedzielę były rozgrywki sportowe. 
Tyle dni były Jelonkalia. (Lilianna Młynarska)

Rozgrywki sportowe, czyli bieg piwny
Tradycje sportowe osiedla sięgają czasów radzieckich (jak donosiła 
ówczesna prasa, troszczono się o robotnicze ciała i umysły), jednak 
w okresie studenckim przybrały nowe oblicze. Odbywały się między 
innymi międzydomkowe rozgrywki piłkarskie i siatkarskie. Przy oka-
zji Jelonkaliów repertuar sportów był znacznie szerszy i czasem dość 
zadziwiający: zawody w rzucaniu surowymi jajkami czy wspinanie 
na słup pokryty smołą. Inna dyscyplina – powiedzmy – sportowa 
była równie ekstremalna:

Obserwowałem coś takiego, też w ramach tych Jelonkaliów zrobili coś ta-
kiego jak bieg piwny. To się działo tutaj przy samej Karuzeli. Polegało na 
tym, że uczestnicy musieli przebiec sto czy dwieście metrów. po czym pili po 
jednym piwie. Później biegli tam następne dwieście metrów i następne piwo. 
I to się kończyło wiadomo jak… Po drugim kółku niektórzy już odpadali, bo 
nie mogli wytrzymać takiej ilości. Wygrywał oczywiście najbardziej wytrwały. 
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Tutaj też była regularnie taka kałuża, która zamarzała zimą i przychodziłam 
się tu ślizgać, taka atrapa lodowiska. (Joanna Zamorska)

Mityczne centrum pełniło też inne funkcje. Była miejscem edukacji 
i wtajemniczenia w świat literatury: początkowo to właśnie w bu-
dynku klubu mieściła się biblioteka dla dzieci (później przeniesiona 
do budynku głównej biblioteki, gdzie znajduje się do dziś). Wspo-
mina to Bożenna Kwiatkowska, wychowana w latach 60.:

Była tutaj jeszcze kiedyś biblioteka dla dzieci. Tę bibliotekę dobrze pamię-
tam, ponieważ ja uwielbiam czytać, w związku z czym odwiedzałam ją na-
miętnie i czasami było tak, że moi koledzy i koleżanki się bawili, a ja tutaj 
sobie czytałam książkę… i najbardziej lubiłam to czytanie książek. 

Karuzela występuje też we wspomnieniach – powiedzmy – bizneso-
wych:

Chyba odbiło się na mnie to, że dorastałam w okresie przełomu kapita-
listycznego, bo jakoś bardzo szybko zaczęłam wpadać na jakieś pomysły 
przedsiębiorcze, w stylu będę sprzedawać swoje zabawki – pod Karuzelą 
albo będę wyprowadzać psy za kasę – pod Karuzelą... (Magda Leszko) 

2. Biblioteka
Komunista – człowiek z książką
Jeszcze zanim na osiedle wprowadzili się studen-
ci, biblioteka stanowiła ważną instytucję 

życia społecznego (o ile zdecydujemy 
się zaufać prasie z tego okresu). 

A oto, co zdaniem reportażysty z czasopisma „Przyjaźń.  
Organ Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej” czy-
tali radzieccy robotnicy:

Wśród naszych czytelników [mówi bibliotekarka – red.] nie ma człowieka, 
który by nie interesował się zagadnieniami marksizmu-leninizmu. Poza tym 
różne zagadnienia naukowe wzbudzają zainteresowania. Są robotnicy, któ-
rzy poszukują specjalnie książek np. z dziedziny astronomii, matematyki, 

Tu spotykał się świat dziecięcy z dorosłym, bo wła-
śnie w Karuzeli aktywni studenci, a głównie studentki 
z Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (dziś APS), or-
ganizowali od czasu do czasu zabawy dla osiedlowych 
dzieciaków. Jeden z takich wspomina Jurga (mieszkanka 
osiedla, której dzieciństwo przypadło na lata 90.). Studentki chodziły 
od drzwi do drzwi i za drobne pieniądze sprzedawały taloniki na bal. 

Kiedyś mieliśmy tutaj bal przebierańców, jakoś zimą. Pamiętam, że wszyst-
kie dzieci z osiedla się pojawiły – przynajmniej te moje rocznikowo bliskie. 
Ja sama przebralam się za Cygankę. Dla mnie to jest oznaka, że z tej części 
wielorodzinnej wszyscy się znaliśmy, urządzaliśmy jakieś bandy, gry w pod-
chody… (Jurga Kraużlis) 

Innym momentem zetknięcia się świata studentów i osiedlowej 
dzieciarni były Jelonkalia. Wśród wielu form rozrywki przeznaczo-
nych dla dorosłych znajdowały się też takie, które pomyślano dla 
najmłodszych. Dla niektórych dzieci Jelonkalia kojarzą się głównie 
z… królewskim traktorem. Tak wspomina ten szczegół Asia: 

Strasznie lubiłam wybór królowej i króla osiedla, jak oni jechali na ozdo-
bionym traktorze. Dzieciaki jechały rowerami za tym traktorem, każdy tylko 
marzył o tym, żeby się na niego wdrapać. To była superatrakcja, mieliśmy 
wrażenie, że to jest też dla nas, dla dzieciaków. Na to się czekało. 
(Joanna Zamorska) 

Ale Karuzela nie była po prostu miejscem imprez. Dla dzieci sta-
nowiła punkt orientacyjny mitycznego osiedlowego świata, i to 
właściwie od urodzenia. W osiedlowych albumach rodzinnych nie 
brakuje takich obrazków: kilkumiesięczny brzdąc w wózku albo na 
rękach, a w tle placyk przed Karuzelą, rabatka lub ławeczki, na któ-
rych przysiadali młodzi rodzice. Na tym samym placyku kilka lat 
później dzieci uczyły się jeździć na wrotkach i rolkach. Dzięki dzie-
cięcej wyobraźni otoczenie klubu bywało też lodowiskiem:
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mu początkowo nazwę Student. Ta jednak nie przyjęła się i już kilka 
tygodni później przemianowano budynek na Kino Dar, co stano-
wiło niezbyt subtelną aluzję do Pałacu Kultury jako daru przyjaźni 
polsko-radzieckiej. Kino zamknięto w latach 90., a budynek zaczął 
służyć głównie dzieciom jako sala zabaw Kolorado. Temu okresowi 
budynek zawdzięcza swoją obecną kolorystykę. 

Pierwsze kino w życiu  
Dla wielu dzieciaków z osiedla, ale też z Jelonek, Dar to 
pierwsze doświadczenie wielkiego ekranu. Odbywały 
się w nim bajkowe poranki dla dzieci oraz projekcje 
najnowszych (wówczas) hitów, takich jak np. pierwsza 
trylogia „Gwiezdnych wojen”. 

Ja pamiętam, jak chodziliśmy do tego kina, pamiętam bajki rysunkowe. 
Chodziłam na to namiętnie, wyciągałam od ojca pieniądze, żeby mi dał na 
bilet, mogłam to oglądać od początku do końca i od końca do początku, tak 
mi się to podobało. (Bożenna Kwiatkowska) 

Zgodnie z regułami dzieci nie miały wstępu na część seansów, choć 
niektórym udawało się obejść ten zakaz. 

Jak byłem starszy, to chodziłem do kina na wszystkie filmy, na które się cho-
dziło, czyli „E.T.”, „Poszukiwacze zaginionej arki”, „Powrót Jedi”, „Imperium 
kontratakuje...”. Film był od 12 albo 15 lat, a ja nie wiem, ile wtedy miałem 
lat, może 8-9. (Konstanty Usenko)

Niestety sztuczka ta była dużo trudniejsza w przypadku dzieci po-
chodzących z samego osiedla, bo w kasie kina pracowała wielolet-
nia mieszkanka osiedla, która większość miejscowych dzieciaków 
znała nie tylko z imienia, ale i z metryki. 
  
Kolejki do aparatu telefonicznego
Kino – a później Kolorado – bywało też świadkiem nie-
kończących się kolejek, a to za sprawą mieszczącego 
się tu aparatu telefonicznego. 

czy też biologii. Z literatury pięknej przede wszystkim klasycy i laureaci na-
gród stalinowskich.

Azyl biblioteczny
Natomiast po 1955 biblioteka na osiedlu studenckim zyskała zna-
czenie szczególne.
Choć, prawdę mówiąc, opinie na temat księgozbioru są bardzo róż-
norodne: dla wielu studentów humanistyczna orientacja biblioteki 
i czytelni była sporym utrudnieniem. Natomiast byli i tacy, którzy 
cenili sobie zacisze drewnianego domku na Jelonkach: 

Byłam stałą bywalczynią biblioteki, a szczególnie czytelni naukowej, przez 
cały okres moich studiów. Panie z biblioteki mnie kojarzyły, zawsze miałam 
z nimi sztamę. Zawsze było miło i sympatycznie, chociaż one różnie się od-
nosiły do czytelników. Pamiętam, że zawsze mi na weekend dawały książkę. 
(Joanna Zamorska) 

Czytelnia poza funkcją naukową miała też inną: bywała azylem 
dla spokojniejszych studentów, którym imprezowy klimat osiedla 
uprzykrzał życie. 
Niepozorny budynek biblioteki skrywa podobno wiele tajemnic. 
Dowiedzieliśmy się tego od Bożeny Głodkowskiej:

Jest w bibliotece książka z numerem dwa. Jak powstała tu biblioteka, to 
pierwsze książki były z darów i ludzie przynosili bardzo różne rzeczy, np. 
z XIX wieku. Zachowała się pierwsza książka inwentarzowa, książka z nume-
rem jeden już chyba gdzieś zaginęła, natomiast numer dwa cały czas jest. 
Kiedyś weszłam z jedną z pań bibliotekarek na zaplecze i nigdy wcześniej 
nie zdawałam sobie sprawy, że tam jest jeszcze taki wielki księgozbiór. Na 
zapleczu jest mnóstwo regałów. 

 
3. Kino Dar (Kolorado)

Drugi poza Karuzelą wyróżniający się budynek 
to dzisiejsze Kolorado, a dawniej – Kino Dar. 
W czasach radzieckich prawdopodobnie nie mia-

ło nazwy, natomiast jesienią 1955 roku nadano 
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Skandale 
Dla wielu osób publiczna kąpiel w łaźni również nie była najbardziej 
komfortowym doświadczeniem. Nie wszyscy jednak mieli z tym 
problem. Dzięki jednej z dawnych studentek poznaliśmy anegdot-
kę o Niemkach, które przyjechały na wymianę do Warszawy z NRD. 
Ponieważ w Niemczech stosunek do nagości jest bardziej otwarty 
niż w Polsce, zupełnie nie widziały one potrzeby podziału na mę-
skie i żeńskie godziny, co oczywiście wywoływało oburzenie pra-
cowników. Zresztą skandali nie brakowało i wśród Polaków, bo raz 
na jakiś czas któryś z chłopaków zostawał w łaźni dłużej, by załapać 
się na godziny damskie.  
A jak w ogóle wyglądało doświadczenie łaźni? 

Wchodziło się, tam był taki pan, który otwierał, i był pojemnik, gdzie znaj-
dowały się tzw. trepy. Było to coś, co posiadało drewnianą podeszwę i bre-
zentowy pasek, który zaczepiał się o stopę. Pobierało się trepy, kłódkę z klu-
czem, ponieważ znajdowały się w części, zwanej przebieralnią, szafki, gdzie 
można było zostawić swoje ubranie, potem szło się dalej, do sali natrysko-
wej. Wchodziło się, wychodziło, ubierało, oddawało trepy, klucze i koniec. 
(Wojciech Piotrowski)

Prysznicowa rewolucja
Łaźnia straciła nieco na znaczeniu w latach 70. i 80., bo wtedy po-
jawiły się w domkach studenckich prysznice. Nadal jednak działała, 
ponieważ termy nie były w stanie nadążyć za potrzebami kąpielo-
wymi studentów, więc ratunkiem przed zimną wodą pozostawała 
wspólna łaźnia. A z prysznicami było tak: 

Remonty rozpoczęły się i to metalowe korytko zamieniono na normalne 
umywalki. Innowacja polegała na tym, że poza prysznicami, pod nimi znala-
zła się terma osiemdziesiątka, albo setka i były tam wstawione kabiny, które 
jeszcze gorzej wyglądały niż kabiny telefoniczne w telefonach publicznych 
w dawnych czasach. Zdaje się, że one były ściągnięte gdzieś z lotnisk czy 
samolotów. (Jacenty Siewierski) 

Tak wspomina to studiująca w latach 90. Magda Niedźwiecka:
W akademikach nie było telefonów, a czasami, wiadomo, trzeba się było skon-
taktować ze światem. Tam zawsze były kolejki do aparatu telefonicznego, ale 
przed godziną 22 kolejki osiągały swoje apogeum. Po 22 zmniejszała się taryfa 
Telekomunikacji Polskiej o połowę, więc można było zadzwonić dwa razy taniej. 
No i każdy tak próbował wcelować, żeby zaraz po 22 zadzwonić: nie bardzo po 
22, żeby to nie było za późno, ale też nie przed 22, bo to jeszcze będzie drożej.

4. Łaźnia (obecnie magiel)   
Na drewnianym osiedlu łaźnia stanowiła jeden 
z dwóch (oprócz widocznej obok ciepłowni) mu-
rowanych budynków. W części studenckiej i wie-

lorodzinnej osiedla łazienki na korytarzach aż do 
lat 70. nie były wyposażone w prysznice, więc łaźnia 

stanowiła ważną instytucję dla studenckiej higieny. 

Dni męskie, dni damskie
Jedna łaźnia nie stanowiła problemu, dopóki w czasach 
radzieckich w domkach długich mieszkali sami męż-
czyźni. Sprawa trochę się skomplikowała, gdy na osie-
dle wprowadziła się młodzież akademicka płci obojga. Nie 
mamy informacji o tym, jak funkcjonowała łaźnie przez te pierwsze 
lata, natomiast bardzo szybko, bo już na początku lat 60., kobiety 
z osiedla wyrzucono (rzekomo w związku z niezbyt obyczajnymi hi-
storiami). Wróciły w latach 70., kiedy w akademiku SGPiS-u, w tzw. Sa-
binkach na Mokotowie, trwał remont. I problem powrócił. Odpowie-
dzią okazał się system zmianowy. Były więc dni damskie i dni męskie: 

Nie było tak, że ja każdego dnia mogłam się kąpać. Chyba co drugi dzień 
trzeba było: jak się poszło we wtorek to trzeba było sobie później liczyć, że 
w środę pójdą chłopcy, w czwartek my i tak dalej.  (Lilianna Młynarska) 

W innych okresach zamiast dni były też żeńskie i męskie godziny, 
a swoją drogą łaźnia w ogóle czynna była tylko w godzinach po-
południowych.
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Tam gubiłyśmy notorycznie chustki do nosa i nasza babcia nas kiedyś po-
gnała, po przedszkolu z nami poszła szukać tych chustek. Tak się to wryło 
w pamięć, bo byłyśmy trzy i te chustki zawsze zgubione, i zawsze tłumaczy-
łyśmy, że tam. (Janina Gdaniec)

Podbój i odkrywanie świata
W okresie PRL-u niewiele było miejsc całkiem wolnych od polityki. 
Tymczasem jednak zebraliśmy wspomnienie o tym, jak osiedlowe 
dzieci same się do polityki garnęły: 

Przychodzę kiedyś po moją córkę do przedszkola, a ona ma taki wielki pla-
ster na czole, dookoła obsmarowany na czerwono, cała przerażona, ale słu-
cham, co tam się stało. One były na pochodzie pierwszomajowym, oczywi-
ście udawanym przez przedszkolaków po osiedlu, i o krawężnik się uderzyła 
w czoło. Miała może centymetrowe rozcięcie, trzy szwy i wielki opatrunek. 
(Janina Gdaniec)

Wreszcie przedszkole było miejscem ważnych odkryć o świecie 
i jego różnorodności. I tak to Asia wspomina:

Pamiętam, jak pod przedszkolem spotkałam Afrykańczyka i powiedziałam 
do siostry: „O, zobacz!”. A ten Afrykańczyk do mnie: „Co, zobacz?”... Tak, że 
skutecznie mnie oduczył rasizmu na takim kiełkującym etapie. 
(Joanna Zamorska)

 
6. Osiedle jednorodzinne

Jednorodzinna część osiedla to dawna część „inży-
nierska” – tu mieszkała kadra radzieckich zarząd-
ców budowy Pałacu wraz z rodzinami. Po 1955 

roku na ich miejsce zaczęły wprowadzać się rodzi-
ny pracowników naukowych warszawskich uczelni 

(pierwsi mieszkańcy poznali jeszcze część Rosjan, którzy wyjeżdżali 
etapami). Na początku niektóre domki były współdzielone przez 
dwie rodziny ze względu na ograniczenia metrażowe, później zaś 
przyjęła się zasada „jedna rodzina – jeden domek”. 

5. Przedszkole
Pierwsze przedszkole na osiedlu znajdowało się 
w części jednorodzinnej i mieściło się w trzech 
domkach. Przedszkole działało już w czasach ra-

dzieckich, bo inżynierowie z ZSRR przyjechali do 
Warszawy z całymi rodzinami, a – jak z dumą do-

nosiła warszawska prasa – w latach 50. na osiedlu przychodziły na 
świat kolejne. Także później przedszkole było tłumnie uczęszczane, 
bo w okolicy – poza młodymi osiedlowymi rodzinami asystentów 
i naukowców – mieszało sporo dzieci z tzw. Jelonek. Po drugiej stro-
nie Górczewskiej mieszali ogrodnicy (brzydko nazywani badylarza-
mi), i ich dzieci chodziły do przedszkola z dzieciakami z osiedla. 

Z czasem (pod koniec lat 60.) przedszkole przeniesiono do dom-
ku długiego i mieściło się ono na terenie I kwartału wyburzonego 
w 1981 roku. Dziś na jego miejscu stoją nowe akademiki Akademii 
Pedagogiki Specjalnej, więc nad miejscem nadal unosi się duch 
edukacyjno-wychowawczy. 

Pilnował owczarek
Stałym elementem przedszkolnego krajobrazu (wi-
docznym na archiwalnych fotografiach) był przed-
szkolny pies. 

Mam takie zdjęcie, zresztą to wszyscy, którzy chodzili do przed-
szkola mają, takie zdjęcia z pieskiem. Był to duży owczarek podhalański. 
Piesek stoi koło nas, a my koło tego pieska, każdy ma takie dyżurne zdjęcie 
z przedszkola. (Bożenna Kwiatkowska)

Między nostalgią, goryczą i śmiechem
Osiedlowe dzieci wspominają przedszkole jako arenę dramatycz-
nych – na ówczesną miarę – zdarzeń.

To było w tym pierwszym przedszkolu. Panie wyprowadzały nas daleko 
nad wodę, na spacery [w okolice dzisiejszego Tesco na Górczewskiej – red.].  
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hodowlanych. Z kilku źródeł dowiedziałyśmy się o istnieniu kurni-
ków, które współtworzyły miejsko-wiejski klimat tego miejsca.  

W ciężkich czasach dyktatury komunistycznej mój ojciec hodował kury, któ-
re otrzymywaliśmy od mieszkającej na wsi rodziny. Nie było chętnego na 
przerobienie kury na rosół, więc kury kursowały sobie po ogródku i produ-
kowały jajka. Był również pewien mankament, ponieważ kiedyś otrzymali-
śmy koguta, który posiadał zwyczaj, wyniesiony z pobytu na wsi, piania co 
godzinę, począwszy od trzeciej w nocy. (Wojciech Piotrowski)

A jak reagowali na to sąsiedzi? 
Pani Agnieszka, będąc wówczas małym i niewiele jeszcze mówiącym dzieckiem, 
wygłaszała takie zdania: „znów przez te cholerne koguty się nie wyspałam!”.

Miłość w małym domku
Strzała amora nie oszczędzała mieszkańców domków 
jednorodzinnnych. Zdarzały się burzliwe romanse tak-
że w części profesorskiej: czasem prowadziły do mał-
żeństw, rzadziej do rozwodu i pozamałżeńskich dzieci. 
Do tej pory niektóre rodziny zamieszkują w kilku domkach – powi-
nowaci i krewni mieszkają po sąsiedzku. Wiele z miłosnych historii 
osiedla zaczynało się od dziecięcych przyjaźni. 

Bażańscy przede wszystkim – tam to rzeczywiście historia od dziecka. On 
przychodził pod furtkę, a Jola była z głową w lufciku i rozmawiała. Nie pa-
miętam, w którym roku się pobrali, ale wesele było w domu, u Joli, na ich 
uliczce. (Janina Gdaniec)

Jacek Gdaniec nie był mieszkańcem osiedla w dzieciństwie, ale by-
wał gościem swojej przyszłej małżonki – ich mamy się przyjaźni-
ły. Historia tej przyjaźni trafiła do reportażu Magdy Dubrowskiej 
w „Gazecie Wyborczej”:

Mama pana Jacka i mama pani Janki siedziały razem w więzieniu w latach 
50., jedna za męża akowca, druga sama była w AK. Siostra pani Janki i brat 
pana Jacka urodzili się w tym więzieniu. Pan Jacek i pani Janka bawili się 
jako dzieci w ogrodzie, w którym teraz siedzimy. Spotkali się po latach jako 

Ogródki i alejki
Dzieciństwo toczyło się tu najczęściej w przydom-
kowych ogródkach. Były one przedłużeniem drew-
nianych domów, a ponieważ początkowo między 
posesjami nie było wysokich ogrodzeń, wystarczył skok 
przez płotek, by znaleźć się u sąsiadów, u osiedlowej cioci czy wujka 
(były też babcie, dziadkowie i inni przyszywani członkowie rodziny, 
którzy w razie potrzeby opiekowali się dziećmi sąsiadów). Ogródki 
były też świadkiem kreatywnych zabaw międzydomkowych: 

W gronie tych osób, które mieszkają w regionie tego naszego kwadraciku, 
myśmy się bawili w teatr, nawet wystawialiśmy sztuki bardzo poważne, moż-
na by powiedzieć, robiliśmy kurtynę, zapraszaliśmy sąsiadów. Uczestniczyły 
w tym sąsiadki Myszkowskie, trzy, z Kupów dwoje, my we dwie z siostrą, 
a jeszcze Chlebowscy czasami. No i odbywały się przedstawienia teatralne, 
oczywiście publiczność złożona z rodziców. (Bożenna Kwiatkowska)  

Kolejnym obszarem penetrowanych przez dzieci poza ogródkami 
były osiedlowej alejki – to głównie w ich obrębie zawiązywały się 
przyjaźnie. Tak wspomina to Asia: 

Kiedy byłam dzieckiem, razem z małymi sąsiadami z uliczki mieliśmy swoje 
miejsce na drzewie, które rosło na końcu, tuż przy polu kapusty. Wchodziło 
się na nie po resztce rozwalającego się betonowego muru z drutem kolcza-
stym, który kiedyś okalał osiedle [w okresie radzieckich budowniczych, ale 
też później, bo mur rozpadał się spontanicznie, a nie planowo – red.]. Trze-
ba było uważać przy tym, żeby się nie podrapać. Na tym drzewie bawiliśmy 
się doskonale i nie chcieliśmy wcale z niego schodzić. Raz kolega tak mnie 
rozśmieszył, że miałam mały wypadek, nie zdążyłam zejść z drzewa i pobiec 
do domu do łazienki. Nie wspominam tego jakoś przykro, raczej że śmiałam 
się naprawdę bez umiaru. (Joanna Zamorska)

Piejo kury
Wśród dziecięcych wspomnień życia na osiedlu u jego początków 
w latach 50.i 60. pojawia się też na horyzoncie inwentarz zwierząt 
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Pamiętam, że ważnym miejscem dla nas były te kosze, czyli tzw. drabinki 
i wspinaliśmy się po tym. (...) Skakaliśmy na siano z tych drabinek z samej 
góry, bo był taki moment, kiedy administracja osiedla zlecała koszenie i ro-
bili taką wielką górę siana pod jednym z tych koszy. (Joanna Zamorska)

W okresie zimowym służyło również za lodowisko. 
Mój brat chodził z wiadrami, miał kawałek na boisko, ale też nie tak strasz-
nie daleko, i wylewali lodowisko. (Jurga Kraużlis) 

Nie ma słowików 
Boisko było również mimowolnym obszarem spotykania się świata 
domków jednorodzinnych ze światem studenckiej młodzieży. Przy-
najmniej raz w roku, kiedy na boisku rozstawiano scenę i zaczynały 
się juwenalia (dawniej odbywały się one wokół klubu Karuzela). 
Miało to swoje konsekwencje dla osiedlowej fauny – tak wspomina 
to mieszkająca w alejce obok boiska Emilia Zamorska: 

Studenci byli bardzo grzeczni zawsze, nie było problemów ze studentami. 
No, może wtedy jak były te juwenalia, to oni jakiś sprzęt wypożyczali z gminy 
bodajże, bardzo taki po uszach dający, okropnie. I jedno, co jest przykre dla 
mnie, właśnie z juwenaliami kojarzę – od momentu, kiedy zaczęli wypoży-
czać tę strasznie głośną aparaturę, to słowiki się wyprowadziły. Myśmy mieli 
tu słowiki za uliczką, gdzie takie zarośla są… No i kilka lat temu, z 10 może, 
to wyprowadziły się już na amen. A przedtem zdarzało się prawie co roku, 
że nam tu śpiewały słowiki.  

8. Tory kolejowe
Granica osiedla od strony północnej, będąca 
jednocześnie linią oddzielającą Wolę i Bemowo.  
Linia kolejowa łacząca Warszawę Główną Towa-

rową z Warszawą Gdańską, mająca przeznaczenie 
towarowe. W latach 50. używana m.in. do transpor-

tu materiałów na plac budowy PKiN, ponieważ za torami mieściła 
się wówczas tzw. baza produkcyjno-usługowa Pałacu, gdzie robot-
nicy wykonywali prefabrykaty i materiały budowlane. Linia oraz 

dorośli. Ona miała 30 lat, on – 23. Pani Janina: – Zaczął do mnie przyjeż-
dżać, a każdy nasz spacer po Warszawie kończył się na pl. Zwycięstwa, 
dziś Piłsudskiego, bo tam była pętla autobusu 106, który jechał na osiedle. 
(Magda Dubrowska, artykuł o osiedlu w „Gazecie Wyborczej”)

Nietypowe były też okoliczności zakochania się tej powszechnie 
znanej i lubianej pary działaczy osiedlowych. 

Moja mama zmarła i Jania przyjechała ze swoją mamą na pogrzeb. I po 
pogrzebie jak to dobrze wychowana dziewczynka zapraszała całe moje ro-
dzeństwo, a nas sześcioro, żeby ją odwiedzić i ja jedyny, głupi, to zrobiłem. 
Albo mądry. (...) I przez trzy dni rozśmieszałem tą dziewczynkę, która nie-
koniecznie miała chęć się uśmiechać, zdaje się, wtedy. I zaprosiłem ją, żeby 
przyjechała, i tak to się zaczęło. (Jacek Gdaniec)

7. Boisko
Położone na obrzeżach osiedla boisko sportowe 
to miejsce rozgrywek międzydomkowych w piłkę 
nożną oraz przestrzeń, w której od ok. 10 lat od-

bywają się juwenalia (wciąż obiegowo nazywane 
Jelonkaliami). Dziś ćwiczenia odbywa tu straż pożar-

na, grają też lokalne kluby piłkarskie. Ważnym punktem poza sa-
mym boiskiem jest polożone tuż obok stare boisko do koszykówki 
– miejsce dziecięcych zabaw, a w ostatnich latach także sąsiedzkich 
spotkań i pikników. 

Stadion
W oczach dzieci urastało do rangi czegoś znacznie więk-
szego, i stąd nazywano je „stadionem” (zresztą ta na-
zwa przyjęła się i wśród osób dorosłych). Było to miejsce 
spotkań, imprez i rozgrywek sportowych. Szczególnym za-
interesowaniem cieszyły się kosze do gry w koszykówkę (dziś zardze-
wiałe i nadające się głównie do likwidacji), których używano także do 
przesiadywania i wspinaczek gimnastycznych na samą górę. 

Przede wszystkim bawiłam się na boisku, gdzie były dzieci z całego osiedla. 
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Osiedle akademickie było wyjątkowym na skalę polską i europej-
ską kampusem akademickim. Jednak już w latach 60. i 70. Poza stu-
dentami w dworkach kwaterowano rodziny asystentów i pracow-
ników naukowych oraz administracyjnych osiedla. W związku z tym 
rodziny te dostawały przydziały na określoną liczbę pokoi i często 
adaptowały przy tym pomieszczenia, bo życie z małym dzieckiem 
bez łazienki i kuchni we własnym mieszkaniu bywało kłopotliwe. 

Wolność i swoboda
We wspomnieniach studentów z Osiedla Przyjaźń 
przewija się jedno słowo klucz: wolność. Bo domki 
studenckie nie miały recepcji, więc nikt specjalnie nie 
pilnował, kto wchodzi i wychodzi. Teoretycznie osiedle 
studenckie podzielone było na cztery kwartały, które miały swoje 
portiernie w czterech domkach, ale w praktyce nie było możliwości, 
by legitymować gości i nadzorować barwne życie mieszkańców. 

Brak nadzoru – człowiek wychodził o której chciał, przychodził o której 
chciał. Wracałam, wchodziłam drzwiami albo oknem, w zależności jak było 
bliżej. (Bożena Głodkowska)

Efektem był rozkwit dwóch zjawisk, z których Przyjaźń słynęła na 
całą stolicę: waletowania oraz hucznych imprez.  

Mieszkaniec nie całkiem legalny
Waleci, czyli nielegalni mieszkańcy domków, byli prawdziwą plagą, 
choć na froncie walki z tym zjawiskiem nie było zbyt wielu osób. 
Administracja najwyraźniej zdawała sobie sprawę z sytuacji, jednak 
nie nadużywała możliwości kontrolowania studentów. Za to donki-
chotowską walkę z waletami prowadziła pani która zajmowała się 
sprzątaniem pokoi, nazywana przez studentów Lucyną (prawdziwe 
imię nieznane):

Lucyna była batem na waletowiczów. Nigdy nie zdołała wszystkich wygar-
nąć. Wiadomo, że jak ktoś chciał zostać po imprezie albo odwiedzić kolegę 
lub koleżankę na Osiedlu Przyjaźń, to przecież nie było recepcji, więc nikt nie 

mieszcząca się na niej stacja Warszawa Jelonki służyły też dawnym 
zakładom im. Nowotki w Jelonkach Południowych. 

Igranie z ogniem  
Tory to we wspomnieniach młodych mieszkańców miejsce fascy-
nujące: chyba nie tylko ze względu na dziecięcą miłość do „ciuchci”, 
ale też przez wzgląd na ryzyko. Bo tory były niecodziennym i nie do 
końca bezpiecznym miejscem zabaw dzieci. Czasem odbywało się 
to pod opieką rodziców:

Moje dzieci tam chodziły, sam je też tam prowadzałem. I nawet udało się 
tam trochę karbidu znaleźć. To jest taki materiał, który wybucha, powiedz-
my, w puszce, jeżeli się go złączy z wodą. Jest stosowany w kolejnictwie, nie 
wiem do czego, ale trochę wybuchów sobie zrobiliśmy. (Jacenty Siewierski) 

Czasem czujnego oka dorosłych brakowało, i wtedy dzieci cieszyły 
się nieskrępowaną wolnością braku wyobraźni. Jednym z ulubio-
nych zajęć było prasowanie monet. Mówi o tym Jurga: 

Mój brat chodził na tory z kolegami po to, by prasować monety. Kładli mo-
nety na tory, czekali aż pociąg przejedzie i później piękne pamiątki mieli. 
(Jurga Kraużlis)

9. Osiedle wielorodzinne i studenckie 
Osiedle długich domków (dworków, bloków, 
domków wielorodzinnych) powstało dla szerego-
wych robotników budujących Pałac Kultury. Po 

ich wyprowadzce domki zostały przemianowane 
na akademiki i wprowadziła się do nich młodzież. 

Każdy domek ma 17 pokoi, z czego większość to „trójki”, natomiast 
aktywni studenci działający społecznie i doktoranci mogli starać się 
o przydzielenie jedynek. Poza pokojami w domkach znajdowały się 
wspólne łazienki, aneks kuchenny i pralnia lub świetlica (w różnych 
okresach tę funkcję pełniła zazwyczaj siedemnastka, czyli pokój na 
wprost od wejścia).
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Czasem imprezy miały charakter niespodziewany nawet dla sa-
mych gospodarzy:

Położyłyśmy się normalnie z koleżankami spać, to był początek roku aka-
demickiego, październik, nagle puk! ktoś puka. Wchodzi trzech nieznanych 
facetów i oni właśnie nam meldują, że tutaj przyszli i będziemy imprezować. 
No co było robić, ubrałyśmy się i zaczęłyśmy imprezować. 
(Magdalena Boroch) 

Szczególnym przypadkiem takiej otwartości na gości jest historia 
z zimy 1981 roku, zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego. Kraj żył 
pytaniem „wejdą czy nie wejdą”, a po Jelonkach krążyła plotka, że 
na poradzieckim osiedlu zakwaterują sowieckie wojsko. Studentów 
błyskawicznie wyekspedowano poza Warszawę do rodzinnych miej-
scowości, ale jeszcze zanim wyjechali, wydarzyła się taka sytuacja:

Moi koledzy stwierdzili, że chłopaków [żołnierzy – red.] trzeba godnie przy-
jąć, gościnnie. Postawili na stół butelkę wódki, postawili kieliszki, żeby jak 
przyjadą się od razu napili, ale niestety – zanim wyjechali do domu – sami 
wszystko wypili. Została pusta butelka i puste kieliszki. No a wojska, ani 
rosyjskiego, ani żadnego innego, nie zakwaterowali. 
(Bożena Głodkowska)

Procenty 
Anegdoty i legendy dotyczące osiedlowych imprez obejmują m.in. 
historie o podziemnej ruletce czy spalonej przez niedogaszony pa-
pieros kanapie. Nieodłącznym elementem zabawy był również alko-
hol, choć warto wspomnieć, że studenci starali się trzymać poziom: 

Pamiętam scenę ze swoich imienin. Na przeciwko mieszkali chłopcy z SGPiS-u  
i oni przyszli do mnie na imieniny w krawatach. Okazało się, że ile razy 
idą pić, to idą w krawatach, żeby było kulturalnie. (Bożena Głodkowska)

A co pito? Wódkę i wino kupowane na mieście, piwo z tzw. „nie-
bieskiego” (to sklep na Jelonkach przy ulicy Czumy, nazywany tak 
od koloru ścian), czasem zaopatrzenie z Hali Wola. Ale że imprezy 

kontrolował. I sprzątaczki też nie były w stanie wszystkich wyłapać. No bo 
sprzątaczka przychodzi na siódmą, sprząta, idzie dalej i tyle. 
(Magda Niedźwiecka-Pruszkowska) 

Różne były powody waletowania: finansowe, rozrywkowe, miłosne, 
ale też biurokratyczne, bo niełatwo było dostać meldunek w War-
szawie, a dojeżdżać spod miasta nie każdemu się chciało. Była też 
grupa waletów sentymentalnych:

Sama osobiście przewaletowałam z rok, dlatego że w pewnym momencie 
dostałam (to już była końcówka moich studiów) jako magistrantka miejsce 
w tak zwanym lepszym akademiku, czyli w akademiku na Kickiego. Dosta-
łam przydział akademika i ręce mi opadły. „Że co, że ja mam na Kickiego 
mieszkać? W ogóle o co chodzi? Ja chcę mieszkać na Osiedlu Przyjaźń!”. Więc 
myk, myk, sprzedałam miejsce w akademiku na Kickiego i sprowadziłam się 
do moich kolegów, którzy mnie przez rok po prostu trzymali. 
(Magda Niedźwiecka-Pruszkowska) 

Wśród osiedlowych legend krąży i taka, że niektóre domki miały 
niemal samych mieszkańców waletujących, poza tzw. domkowym.

Otwartość i gościnność 
Zabawowy klimat Osiedla Przyjaźń był nie tylko efektem braku kon-
troli, ale też specyficznej na pół wiejskiej zabudowy, która sprzyjała 
bliskim znajomościom. Wiosną trawniki przed akademikami zapeł-
niały sie kocami, na których studenci uczyli się do sesji lub po prostu 
się opalali. 
Osiedlowe imprezy były dość otwarte na nieznajomych gości z in-
nych domków, więc nigdy nie było pewności, czy niewinny wieczor-
ny spacer ze śmieciami nie zamieni się w długą noc. Wspomina to 
Magda Boroch:

Chodząc po osiedlu, jak się zobaczyło w jakimś oknie, że jest impreza, to moż-
na było śmiało zapukać i z dużym prawdopodobieństwem być na tę imprezę 
po prostu zaproszonym. Szczególnie na początku, jak byliśmy na pierwszym 
roku, bo wtedy jeszcze się nie znaliśmy i jakoś trzeba było nawiązać kontakty.  
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Do warunków można było się przyzwyczaić (zresztą te pod koniec 
lat 70. już się poprawiły), ale zimą dokuczał mróz. Dogrzewanie się 
było potrzebą powszechną, jednak jej zaspokojenie wymagało nie 
lada determinacji, bo kupienie piecyka grzewczego w sklepie w la-
tach 80. stanowiło wyzwanie. Potrzeba okazała się matką wynalaz-
ków i kreatywnego podejścia do zasobów – tak wspomina Bożena 
Głodkowska:

Wtedy w kuchniach były elektryczne kuchenki, więc myśmy sobie ,,pożyczyły” 
taką kuchenkę do pokoju i ze dwa miesiące chyba nas grzała.

10. Studzienka (polanka między domkami 63 i 72)
Po pierwszych lokatorach osiedla, czyli wówczas 
„Posiołka Drużba”, zostało – poza samymi dom-
kami oczywiscie – niewiele śladów materialnych. 

Mieszkańcy wspominają, że przy okazji remontów 
pod podłogą odnajdywano butelki po rosyjskiej 

wódce i papierosy Biełomorkanał (takie, jakie palił Wilk w kresków-
ce „Nu pagadi”), a nawet jedną papierośnicę. Ale w przestrzeni 
publicznej jedynym obecnie czytelnym znakiem tej bytności są stu-
dzienki z wyrytymi grażdanką napisami „Leningrad”. Naliczyłyśmy 
ich na osiedlu trzy, choć może gdzieś jeszcze ukrywają się inne. 
Wykorzystujemy więc ten punkt w topografii osiedla, by opowie-
dzieć trochę o pierwszych mieszkańcach tego miejsca oraz o prze-
mianach połowy lat 50. 
Autorka „Pałacu. Biografii intymnej”, Beata Chomą-
towska, sugeruje, że na Osiedlu Przyjaźń były warunki 
do romansów polsko-radzieckich: 

Osiedle mistrzów jest odgrodzone, ale jego bram nie zamyka 
się na noc, a wchodzących nikt nie legitymuje, więc gdyby ktoś 
bardzo chciał, na przykład polski robotnik zainteresowany radziecką dziew-
czyną, mógłby się przecież przemknąć się tutaj, by kochać się z nią i zrobić 
jej dziecko.

bywały spontaniczne, a sklepy pracowały do godzin popołudnio-
wych, potrzeby konsumpcyjne nie były zaspokojane wyłącznie 
w sposób legalny. Kwitła instytucja mety (lub „babci”), czyli nieofi-
cjalnych, prywatnych handlarzy alkoholem.   

Była meta, co tu dużo mówić, gdzie chodziliśmy po alkohol. Osoba prowa-
dząca ten interes miała dużo życzliwości dla studentów, bo pewnego razu 
nawet nam trzy cebule wręczyła, mówi: macie, biedni studenci, pojedzcie 
sobie. Bo rzeczywiście na imprezach to jednak królował alkohol i popitka, 
z jedzeniem było dużo słabiej.

Co najmniej jedna meta znajdowała się na samym osiedlu w pobli-
żu torów, ale najsłynniejsza była babcia przy ulic Oświatowej, czyli 
w domach przedwojennego miasta ogrodu Jelonki, za osiedlowym 
boiskiem. Ulica ta jako miejsce wieczornych wypraw przewija się 
w studenckich wspomnieniach, z których najbardziej malownicze 
i sugestywne jest to Andrzeja Korbela, wieloletniego pracownika 
osiedla, a wcześniej – a jakże – studenta. Wspomina on, że podczas 
jednej z zim stulecia całe osiedle było zasypane śniegiem po kola-
na, a dobrze wydeptane były tylko dwie ścieżki: jedna do przystan-
ku autobusowego, a druga na Oświatową. 

Zimno, straszno, ciemno
Niezaprzeczalny urok osiedla nie dla wszystkim widoczny był od 
razu. Wśród naszych rozmówców większość to osoby, których 
pierwszym wrażeniom z akademików  bliżej do przerażenia niż en-
tuzjazmu. O ile w latach 50. i jeszcze na początku 60. zabudowa na 
Jelonkach uchodziła za przyzwoitą, bo brakowało nowoczesnych 
akademików w centrum, to później standard na osiedlu na kolana 
nie powalał. A i do śródmieścia daleko. 

Jak weszłam do domku do 64 i zobaczyłam warunki, byłam przerażona. 
Pomyślałam, zobaczę, czy będę się w ogóle wypakowywała. No, ale co? 
Poszłam pierwszy dzień na uczelnię, wróciłam. Popłakałam się. Walizki nie 
rozpakowywałam, dwa tygodnie nie wyjęłam rzeczy. I tak się zaczęło, że zo-
stałam, pokochałam te Jelonki. (Lilianna Młynarska) 

Ленинград
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Część zamierzeń wykonano. Ale tylko część. Dlaczego nie wykonano wszystkich? 
(…). Przykładem tego są niszczejące stadiony, miesiące trwająca naprawa arma-
tury wzmacniającej radiowęzeł, walące się płoty, nie zorganizowany dotąd Park 
Kultury i Wypoczynku (…). Chcemy by hasło: studenci – gospodarzami Osiedla 
stało się rzeczywistością! Chcemy decydować o życiu Osiedla, o naszym życiu6!2

Pomysłem studentów było zorganizowanie osiedlowego życia na 
wzór republiki studenckiej. 

Najważniejszą jej władzą ustawodawczą, składającą się z przedstawicieli 
wszystkich bloków, byłoby zgromadzenie Republiki, wybranej drogą tajnych, 
powszechnych wyborów. Zgromadzenie wybrałoby spośród siebie kilkuoso-
bową Radę Republiki – sprawującą najwyższą władzę w Osiedlu między se-
sjami Zgromadzenia Republiki. W skład jej wszedłby również Pełnomocnik 
Ministra Szkolnictwa Wyższego. (…) Pierwszym, najważniejszym zadaniem 
Rady Republiki winno być zmniejszenie liczebności istniejącego personelu 
etatowego Osiedla, co przyniesie poważne obniżenie kosztów utrzymania (…).

Wystąpienie studentów spotkało się z nerwową reakcją władzy, 
a w „Życiu Warszawy” rozpętała się gorąca dyskusja między refor-
matorami a „centrystami”, którzy krytykowali wygórowane i niere-
alne ich zdaniem żądania Jelonkowiczów. 
Rafał Jabłoński w „Historiach warszawskich” sugeruje, że to wła-
śnie reformatorski zapał studentów z osiedla stał się przyczyną 
krytycznych artykułów w „Życiu Warszawy” w 1957 roku. W tek-
ście „Student w negliżu” dziennikarka maluje obraz studenckiej 
młodzieży niszczącej sprzęty i urządzenia, skupionej na przygo-
dach erotycznych, a przy tym wszystkim mało dbającej o higienę…  
Jabłoński interpretuje tekst jako próbę skompromitowania stu-
dentów, których działanie było nie na rękę władzy. Tym bardziej, 
że wiele wskazuje na związki osiedlowej młodzieży z fabryką FSO  
na Żeraniu – jednym z ważniejszych ośrodków dążących do zmiany 
politycznej. 

6 Po prostu 1956, nr 22. 

Niestety, jak przyznaje, nie ma na owe domysły przekonujących 
dowodów. Można byłoby więc włożyć ten wątek między bajki, gdy-
by nie udokumentowany fakt, że mieszkańcom osiedla w czasach 
budowy PKiN rodziły się dzieci, a o badaniach DNA na ojcostwo 
wówczas nikomu się nie śniło. Może Polacy i Polki rzeczywiście ro-
mansowali z radzieckimi budowniczymi, a nazwa uliczki „aleja zbłą-
kanych dziewcząt” (o tym niżej) miała korzenie historyczne i została 
zaczerpnięta z przekazu ustnego sąsiadów „Posiołka”? 
Małżeństwa polsko-radzieckie też się zdarzały: Rosjanka, wspo-
mniana przez Ryszarda Salwina w cytowanym przez Chomątowską 
wywiadzie do gazety (znów brak przypisu, jakiej): 

wyszła za Polaka i nie chciała wracać do Związku Radzieckiego, ostrzegała, 
że prędzej sobie życie odbierze niż wróci5.1

Wyjazd radzieckich budowniczych zbiegł się w czasie 
z okresem przemian politycznych zwanych odwilżą. 
Przekazaniu osiedla Polsce i polskim studentom 
towarzyszyły zapewnienia przedstawicieli rządu, że 
gospodarzami tego miejsca będzie młodzież. Praktyka 
była jednak inna, a studenci, ośmieleni prawdopodobnie przez 
klimat zapowiadający reformy po śmierci Stalina, opublikowali 
apel o zaprowadzenie na osiedlu republiki studenckiej, rządzo-
nej w oparciu o ideę samorządności. Zdaniem protestujących, 
osiedle cierpiało na rozrost administracji, która nie wywiązywała 
się z podjętych zobowiązań, a studenci nie mieli wystarczające-
go wpływu na najważniejszej decyzje. Autorzy zwracali uwagę, że 
rada studentów domagała się od dawna usprawnienia komuni-
kacji miejskiej, zmian w zarządzaniu stołówkami, a także rozwoju  
życia kulturalnego i sportowego osiedla. W tekście opublikowa-
nym w studenckim „Po prostu” (czasopismo to sprzyjało ruchowi 
reformatorskiemu) pisali:

5 B. Chomątowska, Pałac. Biografia intymna, Warszawa 2015. 
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Kolejna historia małżeńska łączy wątek alkoholowy, miłosny i proroczy:  
W 1997 roku w Nowy Rok, kiedy mieszkałam w 39, poszłam rano do kum-
pla dwa pokoje dalej, zobaczyć czy żyje. Potknęłam się u niego w pokoju 
o dwóch kolesi śpiących na ziemi, zawiniętych w zasłonkę, jeden podniósł 
głowę i powiedział „ty zostaniesz moją żoną” i padł. No i jestem jego żoną 
od 16 lat. (pseud. alunia31) 

Nie zawsze jednak można było liczyć na przypadkową strzałę amo-
ra, niekiedy studenci musieli nieźle się natrudzić: 

To jest taka miłość wychodzona przez nocne dreptanie z przyjaciółką. Bo 
jeden z kolegów z uczelni podobał się mojej koleżance, a pracował w wy-
pożyczalni kaset wideo na zmiany, I jak wracał o drugiej czy o pierwszej 
w nocy, nocnym autobusem to chodzenie na spacery, żeby się spotkać. Anka 
już wiedziała o której mniej więcej będziem i mówi, idziemy na spacer? No 
to wychodziłyśmy, i na początku było tylko cześć – cześć, ale malżeństwo jest 
[śmiech]. (pseud. Śliwka)

Czasem coś zaiskrzyło między studentami a wykładowcami, choć 
niekoniecznie w akademickich okolicznościach: 

Ja to swojego męża poznałam grając w brydża. Także to było poznanie i na 
osiedlu i tutaj w grze On już pracował wtedy jak ja poznałam, był pracowni-
kiem SGH  [wówrczas SGPiS – red.], naukowym. (Maria Rudnicka) 

Tworzyły się także pary międzynarodowe, bo na osiedlu od zawsze 
dużo było studentów z wymian zagranicznych. Ale szukano też 
partnerów o bardzo specyficznych cechach: podobno do osiedlo-
wych ChAT-owskich akademików [Chrześcijańska Akademia Teo-
logiczna, uczelnia kształcąca m.in. księży prawosławnych – red.], 
przybywały panny z nadzieją na znalezienie kandydata na męża 
pośród kandydatów na duchownych. Ilu z nich udało się zyskać 
status matuszki, nie wiadomo. 

Mniej planowy, a bardziej spontaniczny charakter miało zawarcie 
znajomości między dwojgiem studentów, dziś sympatyków osie-
dla: Magdy Niedźwieckiej i Pawła Pruszkowskiego. Impulsem do 

11. Osiedle studenckie raz jeszcze
(polanka między domkami 61 i 56)
Nie bez powodu Osiedle kojarzono z miłością, bo-
wiem wielu studentów poznawało swoje drugie po-
łowy w akademikach. Osiedle to miejsce niezapomnia-
nych randek, jak opowiada przewrotnie Włodek Dembowski z ze-
społu November Project:

Pamiętam taką scenę, jak zakradłem się z kolegą i przez okno zaglądamy, 
a w środku taki grzeczny chłopak w sweterku z długimi włosami, siedzi na 
łóżeczku, a obok niego siedzi bardzo ładna grzeczna dziewczyna, trzyma 
rączki na kolankach i widać, że chyba się zanosi na romans, on gra na gi-
tarze, jest bardzo romantycznie, i w tym momencie nagle jemu w plecy: 
ŁAAAAAAAAAAAAAAAAA! Coś takiego przez okno. No i oboje podskoczyli pod 
sufit [śmiech]. Chyba pamiętają tą randkę do tej pory, mam nadzieję. 
(Włodek Dembowski)

Wbrew imprezowej reputacji osiedla, liczne miłości zapocząt-
kowane w tym miejscu prowadziły do poważnych związków i – 
niejednokrotnie – ślubów.  Bywały na osiedlu romanse między-
uczelniane. Pierwsze spotkanie z późniejszym mężem wspomina 
osiedlowa studentka z lat 80., Magdalena Boroch (wówczas na 
czwartym roku). 

Był to dzień dość szczególny, ponieważ zdarzyło się, że nas na tych Jelon-
kach okradziono. Wyszłyśmy z koleżanką, pojechałyśmy do Warszawy, do 
miasta do kina, wróciłyśmy i pokój zastałyśmy otwarty i wypatroszony. Nie 
miałyśmy dużego majątku, jak to studentki, niemniej jednak trudne to było 
doświadczenie. I w tym czasie, jak my oczekiwałyśmy na policję, to zjawili 
się trzej panowie z WAT-u, ponieważ chłopaki z WAT-u bardzo często gościli 
tu na Jelonkach. Jednego z nich znałyśmy już wcześniej, a dwaj pozostali byli 
nam wtedy obcy. No i jeden z tych dwóch okazał się być moim przyszłym 
mężem. On tego nie pamięta, bo był pod wpływem alkoholu, no ja to dosko-
nale pamiętam. (Magdalena Boroch)
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że odjazd spod urzędu opóźnili troszkę, żeby móc przygotować takie napi-
sy na powitanie. Puścili muzykę, a potem w pokoju, w którym mieszkałam 
z dziewczynami, była imprezka. (Małgorzata Margas) 

Nierzadko oficjalne wesele odbywało się w innym miejscu, a na 
osiedlu organizowano spontaniczne poprawiny:  

No to my też mieliśmy wesele na  tu Jelonkach, tylko takie dla znajomych… po-
prawiny. W domkach mieliśmy tylko imprezkę, afterparty. (Stanislaw Daglis)

12. Aleja Zbłąkanych Dziewcząt 
(ostatnia uliczka przed ul. Górczewską)
W latach 70. osiedlowym alejkom w części stu-
denckiej nadawano zwyczajowe nazwy. W pew-

nym okresie nazwy te funkcjonowały nawet pół-
oficjalnie: widniały na różowych tabliczkach z czar-

nymi napisami i nanoszono je nawet na plan osiedla umiejscowio-
ny przed Karuzelą. Część nazw była dość tradycyjna (np. 15-lecia 
osiedla), ale część wskazywała również na intensywne życie ro-
mantyczno-erotyczne. I tak, według relacji Piotra Dworzańskiego, 
jedna z nich nosiła nazwę… alei Zbłąkanych Dziewcząt: 

Natomiast tam najbliżej Górczewskiej, wzdłuż 31 do 34 to była „aleja Zbłą-
kanych Dziewcząt”.

Być może nazwa pochodziła od odwiedzających studen-
tów kobiet, które idąc z Górczewskiej pytały o drogę 
do swoich chłopaków, choć ta interpretacja budzi na-
sze wątpliwości. 

Także domki miewały nazwy związane z miłością: 
Niektóre akademiki chyba nigdy nazw nie miały, o ile sobie przypominam, 
ale powiedzmy tak: nieistniejący już [akademik] 12 to był Cyrulik. 20 – nie-
istniejący „U Kupidyna” (...), a 55 to był „Kupidów”. 
(Piotr Dworzański)

poznania się okazał się kot – zjawisko rzadkie w innych warszaw-
skich akademikach, a na osiedlu występujące nagminnie. 

Poznaliśmy się dzień po św. Patryku. Tego dnia poszłam do kuchni myć na-
czynia – nie było żadnych łazienek w pokojach, więc trzeba było chodzić do 
ogólnodostępnej kuchni – i zauważyłam, że na korytarzu stoi facet i głasz-
cze kota (...). Ja bardzo kochałam zawsze koty i wszystkie zwierzęta, więc 
podeszłam. W sumie chyba bardziej do kota, niż do człowieka... i też zaczę-
łam głaskać tego kota. No i jakoś tak wywiązała się rozmowa, i ta rozmowa 
w zasadzie trwa po dziś dzień, ponieważ po wielu latach wyszłam za tego 
człowieka za mąż. (Magda Niedźwiecka-Pruszkowska)

Te studenckie miłości przynosiły też owoce, jak sugeruje nazwa 
zwyczajowa jednego z akademików, który w latach 80. nosił wy-
mowną nazwę Inkubator. Potwierdza to wypowiedź uczestnika 
spotkania wykopaliskowego o miłości między studentką a osieldo-
wym waletem, czyli nielegalnym mieszkańcem akademika (kolejna 
figura typowa dla „Przyjaźni”): 

Bo on skończył już studia (...) i  u mnie mieszkał  i mam taką satysfakcję, że 
Zuzanna [córka – red.] się poczęła u mnie w pokoju. (Stanisław Daglis)

 
Bywało też, że wesela urządzano w akademikach, zwłaszcza w tzw. 
domkach asystenckich, w których mieszkali doktoranci, ale też 
w zwykłych pokojach studenckich. O takim nietypowym weselu 
opowiada Małgorzata Margas:  

To był rok 1982, kiedy wzięłam ślub ze swoim chłopakiem Grzegorzem, 
z którym jestem do tej pory. To był taki typowo studencki ślub, musiałam 
załatwić pozwolenie w administracji osiedla, żeby móc zrobić imprezę. No 
i wyglądało to w ten sposób, że o 7.30 rano był egzamin z anatomii, którego 
nie zdałam zresztą [śmiech], a po egzaminie kupiłam sobie groszek pach-
nący na Dworcu Centralnym, wróciłam do akademika, zrobiłam bukiecik 
i ślub był o 15.00 albo o 15.20... Brała w nim udział cała banda studentów, 
a z rodziny przyjechała najbliższa rodzina. Gośćmi byli studenci, czyli ko-
leżanki z roku i koledzy z domku naprzeciwko. Oni tak to zorganizowali, 
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Akademiki jelonkowskie na przełomie lat 50. i 60. opisywano w pra-
sie jako miejsce sprzyjające nieobyczajności, głównie ze względu 
na swobodę, którą cieszyli się studenci, także tę miłosną. Pod ha-
słem nadmiaru wolności „brzydkiej młodzieży” wybuchła moralna 
panika, oczywiście winą za nią obarczono kobiety, choć nie wprost. 
Przez te ukrywane pod hasłem niebezpieczeństw koedukacji ste-
reotypy rodem z Księgi Genesis studentki w latach 60. musiały się 
wyprowadzić z domków na Jelonkach. Autorzy „Historii Warszaw-
skich” sugerują, że rzekome złe prowadzenie się studentów i seks 
na Osiedlu były tylko przykrywką, by ukarać ich za zaangażowanie 
polityczne w czasie odwilży końca lat 50. 

Uwaga: tekst spacerownika opracowałyśmy na podstawie wywia-
dów z mieszkańcami oraz wspomnień zebranych podczas spotkań 
wykopaliskowych. Pomocą służyły nam też materiały źródłowe 
i prasa. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że 60 lat historii osie-
dla trudno jest ująć w syntezę w tak krótkim tekście. Jeśli chcesz 
uzupełnić naszą wiedzę o osiedlu o swoje indywidualne wspo-
mnienia i opowieści lub stare zdjęcia, zgłoś się do nas: 
spps.projektownia@gmail.com. 

Ленинград

1. Klub Karuzela (Os. Przyjaźń 85), s. 48.

2. Biblioteka (Os. Przyjaźń 6), s. 53.

3. Kino Dar (obecnie Kolorado - Os. Przyjaźń 88), s. 54.

4. Łaźnia (obecnie magiel - Os. Przyjaźń 90), s. 56.

5. Przedszkole (obecnie nieistniejący budynek 
w I kwartale osiedla), s. 58.

6. Osiedle jednorodzinne (profesorskie), s. 59.

7. Stadion (boisko do piłki nożnej), s. 62.

8. Tory kolejowe, s 63.

9. Osiedle studenckie i wielorodzinne  
(Os. Przyjaźń 68, tzw. „Puzon”), s. 64.

10. Studzienka  
(polanka między domkami 63 i 72), s. 69.

11. Osiedle studenckie raz jeszcze (polanka między 
domami 61 i 56), s. 72.

12. Aleja Zbłąkanych Dziewcząt (ostatnia uliczka 
osiedla, równoległa do Górczewskiej), s. 75.
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Organizator
Stowarzyszenie Przyjaźni PS skupia się na animacji kulturalnej społecz-
ności lokalnych, w szczególności na warszawskim Osiedlu „Przyjaźń”. Na-
szym celem jest inicjowanie działań wspierających aktywność mieszkań-
ców, wzmacnianie tożsamości lokalnej, wspieranie więzów sąsiedzkich, 
budowanie siły społeczności. Obecnie głównym działaniem stowarzysze-
nia jest tworzenie archiwum społecznego osiedla. 
www.osiedleprzyjaznmapa.pl
www.przyjaznps.wordpress.com 
 

Partnerzy
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpo-
częło swoją działalność w 2006 roku. Od 2014 roku jest instytucją zmie-
niającą swój charakter. Jej pracownicy nastawiają się na pracę z lokalną 
społecznością. W różnych częściach Bemowa prowadzi Laboratorium 
Projektów (projekt regrandingowy), wspiera działania mające na celu 
podnoszenie poziomu czytelnictwa w dzielnicy, organizuje warsztaty mu-
zyczne i teatralne oraz dyskusje o problemach mieszkańców. 
www.bemowskie.pl 

„Jelonek” to amatorskie pismo tworzone przez mieszkańców, o mieszkań-
cach i dla mieszkańców Osiedla Przyjaźń. Powstał w ramach Laboratorium 
Projektów Osiedla Przyjaźń w 2015 roku. Od tamtego czasu wydawcą „Je-
lonka” jest Bemowskie Centrum Kultury. 
Skontaktuj się mailowo:  jelonek.osiedleprzyjazn@gmail.com lub za po-
mocą Facebooka: https://www.facebook.com/jelonekprzyjazn/. 
Czytaj online: https://issuu.com/jelonekosiedleprzyjazn.  

Stowarzyszenie Rodzice Razem – Klub Mam na Bemowie powstało w 
2009 roku z inicjatywy mam mieszkających na Bemowie. Celem klubu jest 
stworzenie w Warszawie miejsca, które byłoby ośrodkiem rozwoju kobiet 
i rodzin oraz działałoby przeciw wykluczeniu kobiet. Członkinie klubu chcą 
tworzyć miejsce, w którym kobiety czują się bezpieczne, mogą zasięgnąć 
informacji, rozwijać się zawodowo, uczyć się funkcjonowania, działania i 
tworzenia społeczności. Klub realizował m.in. projekty „Klub Dobrych Ro-
dziców”, „Rodzinny Niezbędnik” i „Qkuryku”. 
www.rodzicerazem.org   




