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Letnie aktywności – jak spędzano czas na letnisku?
Nasza podróż do wybranego wcześniej letniska szczęśliwie dobiegła końca. Po rozpakowaniu całej masy mniej lub bardziej użytecznych przedmiotów, zjedzeniu resztek karmelków
z pociągu i krótkiej przechadzce po okolicy możemy wreszcie zastanowić się, co planujemy
robić przez najbliższy miesiąc.
Wybór wakacyjnych rozrywek i/lub aktywności zależy przecież nie tylko od naszych osobistych preferencji, ale też od zaplecza edukacyjnego, zasobności portfela, pozycji społecznej, roli i funkcji w rodzinie…. Modeli i sposobów rozrywki (lub pracy) jest niezwykle dużo.
Przyjrzyjmy się najczęstszym i najpopularniejszym z nich:

Dansing, kasyno
Wyjazdy na letniska to nie tylko głęboki kontakt z naturą, ale także – a może przede wszystkim – satysfakcjonująca zabawa. W letnich kurortach jak grzyby po deszczu co roku powstawały plenerowe dansingi i drewniane, bardzo proste, zadaszone konstrukcje, przeznaczone na centra letniej rozrywki. To właśnie dansingi, restauracje i kasyna przyciągały
największą liczbę turystów: „poratowanie zdrowia” albo „zalecenia lekarza” były tylko elegancką wymówką. W rzeczywistości tańce do białego rana w upalne noce przesądzały
o wyborze miejsca na kolejne wakacje. W 1938 roku, w „Tygodniku Ilustrowanym”, w artykule Amerykanie chcą wiedzieć o Otwocku uznano, że największą zaletą miejscowości są
liczne punkty rozrywki, w tym – dansingi i kasyna.

Otwock, fragment kasyna, pocztówka z lat 30. XX wieku, https://bit.ly/3gzvNUD [6.08.2020]
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Zabawa taneczna w Urlach, afisz reklamowy,
lata 30. XX wieku, https://bit.ly/3irvzQ7 [6.08.2020]

Wielka zabawa kwiatowa w Michalinie, afisz reklamowy,
1927, https://bit.ly/3kqE5kb [6.08.2020]

Fotografowanie
Czas letniego wypoczynku był doskonałym momentem na decyzję o zakupie aparatu fotograficznego. Uwiecznianie ulotnych chwil nie tylko przez fotografików, ale również przez
amatorów stawało się coraz bardziej popularne. Fotografowano niemal wszystko. Podręczniki dla początkujących fotografów wprowadzały czytelnika w meandry sztuki, wyjaśniając zarówno zjawiska optyczne, jak i działanie samej „kamery”. „Dotychczas podręczniki
na pierwszem miejscu zwykle roztrząsają pytanie, jakiej kamerze należy oddać pierwszeństwo: na błony, czy na płyty? Nie mówiąc już o tem, że błony są lekkie, zajmują mało miejsca i odznaczają się trwałością, sama kamera na błony posiada ogromną zaletę przez to, że
błony mogą być do niej zakładane i wyjmowane przy świetle dziennem”1. W popularnych
kalendarzach „Iskier” pojawiały się nawet tablice fotograficzne ze wskazówkami dotyczącymi ustawiania parametrów przysłony i czasu naświetlania w różnych warunkach atmosferycznych i porach dnia.

1 Jak otrzymać dobre zdjęcia. Podręcznik dla amatorów fotografów, Warszawa 1931, s. 5.
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Reklama składu fotograficznego, A.E. Zięckowski,
Najnowszy illustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach, 1912, s. 3, Polona

Fryzjer
Zakłady fryzjerskie w podwarszawskich letniskach zachęcały letniczki i letników do korzystania z ich usług, zapewniając, że doskonale znane są im najnowsze, paryskie trendy.
Choć na początku lat 20. XX wieku włosy nadal upinano jeszcze na karku, z tyłu głowy, to
jednak wkrótce nastąpiła zmiana mody. Kobiety zaczęły nosić krótkie fryzury – proste
i pofalowane. Królował mocny makijaż oczu, inspirowany kreacją Poli Negri. W latach
30. najmodniejszym kolorem włosów stał się platynowy blond, a włosy układano w fale.
W prasie i na afiszach pojawiały się reklamy: „Ondulacja zwykła i wodna i żelazkowa.
Gwarantowane farbowanie włosów, brwi i rzęsów. Farbowanie włosów henną na wszystkie kolory. Rozjaśnienie włosów sposobem paryskim, masaże twarzy”2. Trwałą ondulację
domowym sposobem elegantki uzyskiwały, wykorzystując metalowe rurki rozgrzane nad
ogniem. Często kończyło się to poparzeniami bądź przypaleniem włosów. Do układania
fryzur męskich i damskich używano brylantyny, która pozwalała uzyskać efekt zwilżenia,
imitujący połysk zdrowych włosów.

2

Ulotka zakładu fryzjerskiego w Miedzeszynie z lat 30. XX w., Polona, https://bit.ly/2Xva6gK [6.08.2020]
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Reklama zakładu fryzjerskiego z lat 30. XX wieku, Polona

Gimnastyka
Dwudziestolecie międzywojenne to czas wiary w rozwój fizyczny człowieka: gimnastyka
i wszelkie przejawy ruchu na świeżym powietrzu były uznawane za jeden z filarów zdrowego stylu życia. Z chwilą odzyskania niepodległości przez Polskę zmiany społeczno-polityczne i ekonomiczne wraz z próbami instrumentalizacji kultury fizycznej przez władze
państwowe miały znaczący wpływ na wiele aspektów i form rozwoju gimnastyki w kraju.
Przed gimnastyką stawiano trudne zadanie oddziaływania na człowieka zarówno w sensie
wychowawczym, patriotycznym, jak i na płaszczyźnie rywalizacji, czyli sporcie, odmiennie rozumianym przez dwie niezwykle ważne stołeczne instytucje – Związek Polskich
Związków Sportowych oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. W letnich edycjach popularnych magazynów zamieszczano rysunkowe wskazówki prawidłowej „porannej gimnastyki”, a osobom pozostającym w Warszawie zalecano codzienne kąpiele w Wiśle.
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Kwadrans dziennie dla zdrowia, Kalendarz „Iskier”, 1925–26

Gra na pianinie
Jeszcze sto lat temu gra na instrumentach muzycznych była wręcz powszechną umiejętnością. Mimo postępującej emancypacji kobiet nauka gry na fortepianie lub pianinie
była stale obecna na pensjach, a każda panna „z dobrego domu” uczyła się podstaw zapisu
nutowego. Nic dziwnego, że w bardziej wykwintnych pensjonatach Falenicy, Świdra czy
Konstancina ustawiano fortepiany zarówno dla uciechy gości, jak i w celu zapewnienia im
rozrywki w postaci możliwości słuchania gry wykwalifikowanego muzyka. Instrumenty
rzadko były sprowadzane z Wiednia czy Paryża – do najważniejszych, XIX- i XX-wiecznych
stołecznych wytwórni pianin zalicza się m.in. pracownię Józefa (Jana?) Walentego Budynowicza, Antoniego Dütza, Alojzego Kewitscha czy Kralla i Seidlera.
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Wnętrze willi marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, lata 20.–30. XX wieku, NAC

Gra w krykieta
W miejscowościach uzdrowiskowych na letników czekało wiele atrakcji – jedną z nich było
pole do gry w krykieta. Mecze rozgrywano na owalnym, trawiastym boisku. W jego centrum znajdował się płaski pas z ustawionymi na jego końcach bramkami z trzech wbitych
w ziemię drewnianych słupków. Gracz jednej z drużyn rzucał twardą piłkę z korka obłożonego skórą w kierunku przeciwległej bramki, tak aby w nią trafić, a zadaniem gracza drugiej
drużyny była jej obrona i odbicie piłki w stronę przeciwnika za pomocą drewnianego kija.

Gra w piłkę ręczną
Gra w piłkę ręczną była ciekawą odmianą, gdy przestał padać deszcz lub gdy kilkudniowe plażowanie przestało już być atrakcyjne. Chętnie grano w koszykówkę „piłką okrągłą
z pęcherza gumowego, pokrytego skórą” oraz w „piłkę latającą”, jak wówczas nazywano
siatkówkę. Ciekawą odmianą gry w piłkę był tzw. szczypiorniak. Podczas gry wolno było
„posługiwać się całem ciałem z wyjątkiem nóg poniżej kolan”. Zgodnie z zasadami nie wolno było „przebiegać z piłką więcej niż trzy kroki, dotykać piłki bezpośrednio więcej niż
trzy razy w powietrzu, jeśli odbiła się w międzyczasie o ziemię lub innego gracza, kozłować
lub toczyć piłkę raz lewą, raz prawą ręką, kozłować dwiema rękami więcej niż jeden raz”3.

3 W. Kopczewski, Kalendarz „Iskier”na rok 1928. Mała encyklopedia i notatnik, Warszawa 1928, s. 139, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.
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Instrukcja gry, W. Kopczewski, Kalendarz „Iskier” na rok 1928. Mała encyklopedia i notatnik, 1928,
s. 69, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Huśtawki
Pobyt na letnisku nie zawsze łączył się z leniwie upływającym czasem. Wiedziały o tym
matki, które wyjeżdżały na letnisko z małymi dziećmi, nie wszystko mogły zlecić służącej.
Dzieci nie znosiły monotonii, więc dość szybko zaczynały się nudzić i potrafiły w sposób
zdecydowany o tym zakomunikować. W takich sytuacjach sprzętem pierwszej pomocy
okazywała się huśtawka. Dzieci miewały niespożyte siły i potrafiły całymi godzinami
biegać od jednej huśtawki do drugiej. Dorosły nabawiłby się niechybnie zawrotów głowy,
chcąc towarzyszyć w zabawie swojej latorośli. Jedną z możliwości wprawienia ciała w ruch
wahadłowy było zawiśnięcie na jednej z lin przymocowanych u góry wysokiego słupa.
Wystarczyło złapać oburącz okrągły uchwyt i wykonywać w powietrzu ruchy ciałem. Bardziej stabilne huśtawki, zawieszone na dwóch linach lub łańcuchach z pojedynczym siedziskiem, świetnie sprawdzały się w ogródku, gdyż można było zawiesić je między drzewami
i mieć oko na huśtające się potomstwo. W parkach na pełne energii dzieci czekały huśtawki
z dwoma krzesełkami umieszczonymi naprzeciw siebie na wsporniku bądź na biegunie.
Natomiast wymarzonym miejscem na rozmowy z poznaną na letnisku sympatią dla młodzieży (i dorosłych) były tzw. huśtawki ogrodowe, z siedziskiem w postaci ławeczki z oparciem dla dwóch osób.
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Kobieta z dziećmi siedzącymi na huśtawce, 1920–1940, Polona

Jazda konna
Tatersal – tak nazywano jeszcze w okresie międzywojennym publiczną ujeżdżalnię lub
szkołę jazdy konnej. W nielicznych miejscowościach, np. w Mrozach czy Otwocku, istniały
miejscowe, dostępne dla publiczności prywatne ujeżdżalnie, często pełniące funkcję szkół
jazdy konnej. Przy ulicy Kolejowej 7 w Otwocku można było wynająć konie wierzchowe
i ekwipaże na godziny lub wycieczki, a także podjąć naukę jazdy konnej. Na młodszą klientelę czekały kucyki.

9

Kobieta jadąca konno, 1918–1939, NAC

Jazda na rowerze
W dwudziestoleciu międzywojennym jazda na jednośladzie stawała się coraz bardziej powszechna, choć jeszcze nie każdy mógł sobie pozwolić na rower. Pojawiły się wtedy pierwsze rowery produkcji polskiej – Ormonde i Łucznik. Ten rodzaj wehikułu był niezwykle
praktyczny podczas wycieczek krajoznawczych w miejscowościach letniskowych. Pozwalał na zwiedzanie obszarów znacznie oddalonych od miejsca pobytu. Z niezastąpionego Kalendarza „Iskier” można było dowiedzieć się, w jaki sposób naprawić rower, który zepsuł
się podczas podróży: „‘Ósemka’ – połóż koło na płask na ziemi, wezwij kogoś do pomocy
i naciskaj z nim ostrożnie i powoli obręcz w odpowiednich miejscach w stronę przeciwną
wykrzywieniu. Skrzywiony kierownik możesz poprawić, odwróciwszy maszynę ‘do góry
nogami’ (kierownik i siodełko na ziemi); oparłszy nogi o kierownik, ciągnij go ku siebie
lub naciskaj ciężarem ciała w odpowiednim kierunku. Złamany kierownik przedłuż przy
pomocy kawałka kija. Skrzywiony pedał możesz trochę poprawić, jeśli ustawisz go tak, że
skrzywienie będzie ku górze, a wtedy mocno, ale ostrożnie będziesz go naciskał, aż wróci
do właściwej poziomej pozycji”4.

4 Kalendarz „Iskier” na rok 1925/26.

10

Reklama fabryki rowerów, Józefa Ungra Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy Illustrowany na
rok zwyczajny 1915, nlb, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Kawiarnie i cukiernie
Warszawiacy i warszawianki uwielbiali słodycze i dobrze zaparzoną kawę. W dwudziestoleciu międzywojennym, w Warszawie z powodzeniem funkcjonowały setki kawiarni
i cukierni każdej klasy: od najbardziej wykwintnych, jak Lourse w Hotelu Europejskim,
po niewielkie, rzemieślnicze pracownie smażące pączki na Woli i Pradze. W średniej klasy
kawiarniach podawano także obiady (za dwudaniowe posiłki płacono ok. 55–60 groszy),
często jedzono także w tzw. handelkach. Były to najczęściej sklepy spożywcze lub mięsne,
które przy okazji oferowały kanapki i inne proste dania z krótkiej karty w wydzielonym
do tego miejscu. Gości najczęściej obsługiwał subiekt – nie zatrudniano dodatkowego
personelu.
Na letniskach jedzenie poza domem odbywało się w podobnej scenerii – w drewnianych
budynkach tworzono liczne „obiady domowe” i kawiarnie w jednym, serwowano w nich
także m.in. ptysie z kremem i lody. Wieczorami kawiarnie zamieniały się w centra letniej
rozrywki, z występami na żywo i strumieniami alkoholu.
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Cukiernia M. Łopata w Otwocku, afisz reklamowy, https://bit.ly/3fDWMgk [4.08.2020]

Kąpiel słoneczna
Opalanie się było popularną letnią rozrywką w dwudziestoleciu międzywojennym. Rekomendowano je w godzinach 8–12, co najmniej półtorej godziny po posiłku. Nie zalecano
jednak kilkugodzinnego leżenia na słonecznej plaży, ale przyzwyczajanie się do promieni
słońca w ciągu 8–10 dni. Najbezpieczniej było, zdaniem znawców, „wystawiać na promienie
słoneczne stopniowo codziennie inne części ciała na kilkanaście minut, w ostatnich dniach
przedłużając naświetlanie aż do 40 minut”5. Lekko uniesioną głowę należało osłonić parasolem. Stanowczo odradzano wchodzenie do wody przed kąpielą słoneczną oraz w jej
trakcie. Najskuteczniejszym lekarstwem na oparzenia były opatrunki z maści borowej na
przemian z okładem borowym (łyżka na litr wody).

5 Kalendarz „Iskier”na rok 1931.
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Reklama, „Kurier Warszawski”, 1928, nr 145, s. 18, Polona

Kąpiel w rzece
Zachęcano w miarę możliwości do korzystania z kąpieli w rzekach przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności: „W lecie bierz zimną kąpiel, jeśli możesz – codziennie. Ale niech nie
będzie ona zbyt chłodną. Nie kąp się, jeśli masz dreszcze, kaszel, niedyspozycję żołądkową
i t. d. Nie wchodź do wody zgrzany. W chłodnej kąpieli poruszaj się pilnie, nie siedź dłużej
nad 10–15 minut, wyjdź natychmiast, jeśli poczujesz dreszcze”6. „Nie wchodź do wody zaraz
po jedzeniu. Po większym posiłku poczekaj 2 1/2 godziny, po mniejszym 1/2 godziny. Wystrzegaj się wody o mocnym prądzie, który jest niebezpieczny nawet dla dobrych pływaków. Wychodź natychmiast z wody, gdy uczujesz dreszcze, i osusz się na słońcu lub wytrzyj
ciało mocno ręcznikiem. Po kąpieli nie wystawaj długo nad wodą, bo zmarnować możesz
dodatni skutek kąpieli przez zbytnie ochłodzenie ciała”7.

6 Kalendarz „Iskier”na rok 1926/27
7 Kalendarz „Iskier” na rok 1925/26.
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Stary Otwock, w parku, Z. Marcinkowski, 1920–29, Polona

Kino
Szczególnie popularnym rodzajem kontaktu z kulturą podczas letniego wywczasu w dwudziestoleciu międzywojennym było kino. Zwykle widzowie spragnieni tej rozrywki wypełniali sale po brzegi. Ci, dla których zabrakło miejsc siedzących, bynajmniej nie narzekali.
Cieszyli się, że pozwolono im uczestniczyć w projekcji. Dużą popularnością cieszyły się
również kina plenerowe. Na ekranach pojawiała się głównie klasyka polskiej i światowej
literatury, filmy historyczne, lecz najbardziej popularnym gatunkiem filmowym był melodramat. W związku z powszechnym zainteresowaniem społecznym tą formą obcowania
ze sztuką w poradnikach i kalendarzach drukowano zasady savoir-vivre’u dla kinomanów.
„Przychodź na początek seansu. Film, oglądany od środka, traci połowę swej wartości. Nie
pchaj się do kasy i przy wejściu. Trzeba było przyjść wcześniej. Jeżeli wszedłeś podczas wyświetlania filmu, znajdź sobie szybko miejsce i nie zasłaniaj innym widzom. Po co czekać,
aż ci ktoś zwróci uwagę? Zdejmij kapelusz przy wejściu na salę, w każdym razie najpóźniej zaraz po zajęciu miejsca. Siedź spokojnie na swojem miejscu. Nie kręć się ciągle. Przeszkadzasz w ten sposób widzowi, za tobą siedzącemu. Nie wykazuj, że nie umiesz słuchać
muzyki. Czyż na koncercie również wybijasz takt i podśpiewujesz? Nie rozmawiaj głośno,

14

i nie czytaj głośno napisów. Nie wychodź przed końcem filmu. Jest to niekulturalne. Przeszkadzasz widzom, którzy chcą zobaczyć zakończenie. Nie pchaj się przy wyjściu. Jeżeli
nie masz czasu, nie trzeba było w ogóle przychodzić do kina”8.

Plakat kinowy, 1939 rok, Polona

8 Kalendarz „Iskier”na rok 1931.
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Koncerty orkiestrowe
Koncerty zespołów orkiestrowych cieszyły się dużą popularnością w dwudziestoleciu międzywojennym. Zespoły były głównie zakładane przez strażaków, ale nie tylko. Pierwsza
w Polsce harcerska orkiestra dęta powstała w 1923 roku w Pruszkowie9. Podczas zabaw ludowych w plenerze ich uczestnikom zwykle przygrywały do tańca orkiestry wojskowe lub
kapele Ochotniczej Straży Pożarnej. Urządzano również koncerty dla letników wypoczywających w parkach. Często organizowano też zabawy taneczne z udziałem orkiestry w kasynach i w salach balowych pensjonatów.

Ulotka – zaproszenie, 1922, Polona

Kręgielnia
W dwudziestoleciu międzywojennym kręglarstwo było popularną grą rozrywkową. Istniały kręgielnie zarówno ogólnodostępne, jak i elitarne – dla określonych środowisk, np. klubów wioślarskich czy przemysłowców. Były podobnie jak dziś częścią większego kompleksu
i często bywały połączone z restauracją, co dawało możliwość pożytecznego spędzenia czasu całym rodzinom. Budowano je również jako oddzielnie stojące budynki z zadaszonym,
biegnącym wzdłuż ściany torem oraz drewniane pawilony o lekkiej konstrukcji z bogato
zdobionymi transparentnymi ścianami w stylu nadświdrzańskim. W miejscowościach let-

niskowych cieszyły się wielką popularnością.

9 J. Załęczny, Powiat warszawski w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 2015.
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Lektura dzienników i czasopism
W miejscowościach letniskowych znajdujących się na linii otwockiej kioski Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych „Ruch S.A.” były zlokalizowane na stacjach Kolei Nadwiślańskiej i Dojazdowej. Prócz prasy codziennej i czasopism można było zaopatrzyć się tam
w książki, wydawnictwa turystyczne, materiały piśmiennicze, widokówki, albumy i wyroby tytoniowe. Wśród czasopism chętnie czytywanych przez letniczki był m.in. „Przegląd
Mody”.

Reklama, Cz. Rokicki, Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich, Warszawa 1932, nlb, Polona

Lektura książek
Co robić w deszczowy dzień? A jeśli nie zanosi się na zmianę pogody? Na wakacyjnym wyjeździe można było w takich chwilach skorzystać z zasobów miejskich wypożyczalni czy
księgarni lub poprosić męża o przywiezienie kilku pozycji z domowej biblioteki. Poradniki
zachęcały zresztą do świadomego czytania. „Kto szanuje książkę, ten: nie dotyka książki
brudnemi palcami, lecz myje ręce przed rozpoczęciem czytania; nie je nad książką; okłada książkę starannie w czysty papier, a choćby gazetę; nie ślini palców przy przewracaniu
kart, lecz ujmuje je delikatnie dwoma palcami od góry lub od dołu; dla oznaczenia, dokąd
przeczytał, używa zakładek z wstążki lub ozdobnych kartonów, a nie załamuje kart i nie
zakłada byle czem. Pamiętając, że książka może przenosić choroby zakaźne. Podczas czytania nie dotykaj oczu i ust; nie czytaj przy jedzeniu; nie czytaj w chorobie gorączkowej lub
zaraźliwej, aby nie mieć na sumieniu zarażenia innych”10.

10 W. Kopczewski, Kalendarz „Iskier”na rok 1925/26. Mała encyklopedia i notatnik, Lwów – Warszawa 1925.
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Dziennik lektury, W. Kopczewski, Kalendarz „Iskier” na rok 1925–26. Mała encyklopedia i notatnik,
1925, s. 163, Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Loterie i zabawy ludowe
W niedziele niemal w każdej miejscowości organizowano po południu zabawy dla dzieci
i dorosłych – na świeżym powietrzu, z bufetem. Zwykle prowadził je specjalnie wynajęty na tę okazję wodzirej. Należały do nich loterie fantowe, poczta francuska, polegająca
na przesyłaniu sekretnych liścików miłosnych, lotto, tańce z konfetti, korsa kostiumowe
(pochody ulicami miasta, z udziałem ukwieconych pojazdów), tzw. słupy szczęścia, pokryte śliską substancją, na które wspinano się w celu zdobycia nagrody umieszczonej na ich
wierzchołkach, konkursy piękności, pokazy sztukmistrzów, fotoplastikony, „żywe ognie”
i wiele innych. Dochód z loterii bywał czasem przeznaczany na budowę kościoła lub inne
cele społeczne. Ogłoszenia o zbliżającej się zabawie pojawiały się w różnych punktach miasta i na stacjach kolejowych. Zabawy organizowano na placach i w parkach. Ich koszt wynosił 1 zł, dzieci miały 50 proc. ulgi. Posiłki serwowano w bufetach lub karczmach.
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Zaproszenie na zabawę, lata 30. XX wieku, Polona

Obiad w restauracji
Letnicy, którym na wakacjach nie towarzyszyła służąca i nie planowali wynajmować kucharki, zwykle stołowali się w bufetach lub restauracjach. Czasem restauracja była połączona z cukiernią i serwowała dania na każdą okazję. Wieczorami w lokalu można było
również posłuchać koncertów zaproszonych zespołów lub modnego jazzbandu.

Skolimów, cukiernia „Casino”, 1913, Polona
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Obsługa samowara
Wieloletnie wcielenie Warszawy do zaboru rosyjskiego zaowocowało nie tylko dwujęzycznymi wersjami dokumentów i postępującą rusofobią, ale także zmianą przyzwyczajeń
i codziennych nawyków. Niektórzy tak bardzo oswoili się z piciem herbaty z rosyjskiego
samowara, że ciężkie, nieporęczne urządzenie zabierali ze sobą nawet na miesięczny pobyt na letnisku. Tak przyrządzony czaj podawany był najczęściej w specjalnych szklankach
z podstakannikami (metalowymi koszyczkami) i słodkimi konfiturami. Obsługą samowara
zajmowała się najczęściej pani domu lub służąca, a jego uruchomienie było dość kłopotliwe: najpierw rozgrzewano węgle, które doprowadzały do wrzenia wodę w kotle naczynia.
Dopiero do tak przygotowanego wrzątku dolewano bardzo mocną esencję.

Samowar, 1908, MHW 28907/a-d
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Ognisko
Jedną z atrakcji połączonych z wycieczką bądź spotkaniem towarzyskim ze znajomymi
letnikami była organizacja wieczornego ogniska. Zwykle odbywało się ono w większym
gronie. Męska część, w tym młodzież, zajmowała się ułożeniem stosu i czuwała nad podsycaniem ognia podczas spotkania, rolą pań było zadbanie o aprowizację. W kalendarzach
„Iskier” pojawiały się nawet instrukcje, jak prawidłowo należy przygotować ognisko. „Wyciąć wokół suchą trawę, badyle i t. p. by nie wzniecić pożaru. Drobniutkie, a suche drzazgi
(najlepiej smolne) z zeschłych gałązek ułożyć bardzo luźno na sobie, by pozostawić przeciąg powietrza, na to dać nieco słomy, papieru, suchej trawy (gdy zadużo, płomień się zadusi), nad tem cienkie patyczki w piramidkę, nad nią większe patyki w piramidkę, wreszcie zapalić papier. Gdy się dobrze ogień rozpali, dołożyć ostrożnie grubsze kawałki drzewa tak,
by nie rozrzucić ogniska. Po deszczu ściąć z suchej gałęzi mokrą warstwę, łupać na drzazgi
środek gałęzi. Najprostszą formą kuchni jest wykopanie rowka na 30 cm szerokiego i głębokiego. Wykopana ziemia tworzy dwa wały wzdłuż rowka. Palenisko musi być pod wiatr”11.

Pieczenie ziemniaków w ognisku, 1933, NAC

11

Kalendarz „Iskier” na rok 1929.
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Papierosy, cygara i fajki
Palenie tytoniu było niegdyś zdecydowanie bardziej popularne niż współcześnie – papierosy, fajki i cygara stanowiły nieodłączne atrybuty letniskowych wieczorów. Jednak już
w latach 20. prowadzono kampanie społeczne na rzecz uświadamiania ludzi o szkodliwości palenia tytoniu. W broszurze reklamowej „wiecznych papierosów” Nargilo z 1927 roku
czytamy: „50 % palaczy po wypaleniu większej ilości papierosów czują zamęt w głowie i są
bliscy utraty przytomności. Jest to skutek zgubnego działania nikotyny, znajdującej się
w tytoniu. Jest faktem stwierdzonym, że palenie osłabia organizm, zmniejsza siłę życiową
i zmienia skład krwi na niekorzyść. Nikotyna osiadając na płucach stopniowo je zatruwa,
zmniejsza odporność człowieka na wszelkie choroby, jak: katar płuc, chroniczny kaszel,
bronchit, astma i najstraszniejsza w swych skutkach gruźlica. Palenie osłabia serce, powoduje ból głowy, bezsenność, brak apetytu, nerwowość, nieprzyjemny zapach ust i wychudzenie. Ludzie zbytnio chudzi nie mają szczęścia w życiu i walce o byt. Przyszłość należy
tylko do ludzi silnych, pełnych energii, o imponującym wyglądzie. (…) Palenie jest strasznym nałogiem!”12. Mimo tak dramatycznych opisów palaczy przybywało z roku na rok,
a opakowania papierosów (także dla kobiet) kusiły estetyczną formą.

Pudełko po papierosach egipskich, lata 30. XX wieku, MHW 28854

12 Chcesz wyglądać tak? czy tak? Czy pragniesz utrzymać zdrowie, polepszyć swój byt?, Łódź 1927, s. 3–4, https://bit.ly/3gjtipj [3.08.2020]
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Piknik
Pikniki to nic innego jak jedzenie i picie w plenerze – na specjalnie rozłożonym kocu, lekkich, wiklinowych meblach lub naprędce skonstruowanych siedziskach. Przygotowanie
pikników nie było czasochłonne ani skomplikowane, a podawane na nich potrawy znacznie różniły się od złożonych mieszczańskich obiadów i kolacji. Na piknikach serwowano
najczęściej pieczone kurczęta, sery, upieczone wcześniej paszteciki i ciasta, a także owoce
i pieczywo. Pito kwasy owocowe, piwo i wino. Pikniki trwały często cały dzień, leniwie ciągnąc się przez długie godziny.

„Dzika” plaża nad Wisłą w Warszawie, 1931 rok, NAC
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Picie alkoholu
Dwudziestolecie międzywojenne to okres dużych zmian w rodzimej kulturze kulinarnej: większa otwartość na świat i rodząca się globalizacja wprowadzały na polskie stoły
„coctaile”, wina i likiery, pito także tradycyjne piwa z lokalnych browarów (w Warszawie
i okolicach określenie „Haberbusch i Schiele” było równoznaczne z tym popularnym trunkiem), wódki i domowe nalewki. W tekstach prasowych i audycjach radiowych propagowano nieszkodliwe wzorce picia alkoholu oraz przestrzegano przed negatywnymi skutkami
jego nadmiernego spożycia. Alkoholizm – zwany inaczej „pijaństwem” – był uznawany za
wadę, słabość – rozpatrywanie go w kontekście choroby nastąpiło dopiero po publikacji
Koncepcja alkoholizmu jako choroby Elvina Mortona Jellinka z 1960 roku.

Kieliszki do likieru, lata 30. XX wieku, MHW 28909/1-7

Pisanie listów
Mimo postępującego rozwoju technologii w dwudziestoleciu międzywojennym telefony
nadal były dostępne tylko dla nielicznych lub w wybranych miejscach. Pojedyncze aparaty
znajdowały się w niektórych pensjonatach i urzędach pocztowych, służyły zazwyczaj do
przekazywania skondensowanych informacji. Dla utrzymania bardziej zażyłego i rozbudowanego kontaktu z najbliższymi na odległość pisano listy – często będące przechowywaną przez lata (i kolejne pokolenia) pamiątką po dziadkach i pradziadkach. Dlatego informacja o obecności poczty w miejscowościach letniskowych była jedną z najważniejszych
podawanych w przewodnikach i prospektach reklamowych.
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Pióro wieczne i ołówek w pudełku firmowym, lata 20.-30. XX wieku, MHW 27000/1-3

Lak listowy, lata 20.-30. XX wieku, MHW 27417/1-8

Plażowanie
Przy wyborze letniska największą rolę odgrywała bliskość rzeki – plażowanie było jedną
z podstawowych, wakacyjnych rozrywek całych pokoleń warszawiaków. W reportażu „Tygodnika Ilustrowanego” z 1928 roku czytamy: „Na plaży ludno i bardzo przyjemnie. Każdy
sobie moczy w Liwcu na co go stać, a potem na piaseczku pod lasem się wygrzewa. (...) Cudny
letni dzień, moc słońca, orzeźwiający Liwiec, no i niezastąpiona młodość. To mało?”. W poradnikach pojawiały się także sugestie, jak ochronić ciało przed nadmiernym działaniem
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promieni słonecznych. Nie znano wówczas preparatów ochronnych z filtrem, do opalania polecano smarowanie się zwykłą wazeliną lub kremem Nivea. W „Kobiecie w świecie
i w domu” z 1938 roku pisano: „Przy nadmiernym przepaleniu skóry oraz jej przesuszeniu
powstaje tzw. ‚cera marynarska’. Skóra staje się zgrubiała, ciemna, pomarszczona. Szpeci
każdą buzię na długo, jeśli nie na zawsze”.

Reklama w magazynie „Kobieta w świecie i w domu: dwutygodnik poświęcony
życiu domowemu i modom”, 1935 R. XI nr 13, s. 21.

Przejażdżka automobilem
W Warszawie w 1918 roku było zarejestrowanych 400 samochodów. Po zakończeniu I wojny światowej Polska była krajem o bardzo słabej infrastrukturze drogowej, a społeczeństwo zmagało się z kryzysem ekonomicznym: wszystko to sprawiało, że automobile posiadali jedynie bardzo zamożni mieszczanie i arystokracja. Jednak z biegiem lat sytuacja
zaczęła się powoli zmieniać: w 1924 roku w Polsce na jeden pojazd mechaniczny (samochody, motocykle, dorożki) przypadało 3168 mieszkańców, a już po trzech latach – 1387 mieszkańców. Dalej jednak przejażdżka samochodem była luksusem i wielką atrakcją, szczególnie dla najmłodszych. W marcu 1927 roku w Warszawie zarejestrowano 92 samochody, na
które to składało się aż 18 marek, w tym jeden model luksusowej firmy Bugatti. Największą
popularnością cieszyły się fiaty i chevrolety z montowni Lilpop, Rau & Loewenstein. Z kolei
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w latach 30. liczba samochodów wzrastała co roku średnio o 10 tysięcy. Wówczas w Warszawie na jeden pojazd mechaniczny przypadło tylko 139 mieszkańców – dla porównania
w Tarnowie było ich aż ponad 5000.

Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Plac Zamkowy, 1935, MHW 2995

Przejażdżka łodzią
Pływanie łodziami i kajakami było jednym z popularniejszych sportów w końcu XIX i na
początku XX wieku. W 1878 roku powstało Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, które
do dziś jest najstarszym towarzystwem sportowym w Polsce – jego siedziba mieści się na
Cyplu Czerniakowskim. W momencie powstania WTW, oprócz wioślarstwa, propagowało
także łyżwiarstwo, gimnastykę i pływanie. Liczyło 290 członków i posiadało 19 łodzi wiosłowych. Bardzo szybko jednak stało się elitarnym stowarzyszeniem wpływowych ludzi, a ze
względu na wysokie składki zrzeszeni byli w nim głównie stosunkowo bogaci mężczyźni.
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W 1914 roku było ich aż 1120, między innymi Henryk Sienkiewicz czy Bolesław Prus. Kobiety zaczęto przyjmować dopiero w 1937 roku, co było efektem postępującej emancypacji
i propagowania rozwoju kultury fizycznej właśnie wśród kobiet. W dwudziestoleciu międzywojennym wioślarze z WTW z sukcesami reprezentowali Polskę na igrzyskach olimpijskich i propagowali wielodniową turystykę rzeczną, także poza granice kraju.

Okładka czasopisma „Wioślarz polski”, lipiec 1925, https://bit.ly/39ThPu0 [3.08.2020]
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Robótki ręczne
Robótki ręczne – inaczej niż współcześnie – stanowiły jedną z podstawowych, kobiecych umiejętności. Przez wieki dziewczynki uczone były haftowania, szycia i dziergania,
a w XIX wieku perfekcyjne opanowanie haftu Richelieu czy mereżki stanowiło punkt honoru dla wielu nastolatek. W dwudziestoleciu międzywojennym kobiety sukcesywnie uzyskiwały nowe prawa: mogły studiować na uniwersytetach, w Polsce w 1918 roku uzyskały
również czynne i bierne prawa wyborcze. Dla wielu kobiet robótki ręczne były więc nie
tyle podstawą edukacji, co miłą rozrywką, formą kreatywnej ekspresji, którą umilały sobie
wolny czas. Nie inaczej działo się na letniskach: popularne magazyny prześcigały się w prezentowaniu nowych wzorów ozdób, serwet, bielizny pościelowej czy części garderoby.

„Kobieta w świecie i w domu: dwutygodnik poświęcony życiu domowemu i modom”, 1935 R. XI nr 13,
https://bit.ly/3fH60s9 [4.04.2020]
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Zabawy na powietrzu
Piękna pogoda sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu. Należały do nich zarówno gry
stolikowe, jak np. szachy, domino, warcaby czy cymbergaj, jak i ruchowe – palant, serso.
W cymbergaja gra się na stole „przekształconym” w boisko, ze środkiem, polem karnym
i bramkami. W grze biorą udział „zawodnicy” – monety, których zadaniem jest strzelenie
jak największej liczby goli przeciwnej drużynie. Piłka również jest monetą. Zawodników
wprawia się w ruch uderzeniem grzebienia i w ten sposób przesuwa się nimi piłkę w kierunku bramki przeciwnika. Palant to gra na boisku, w której udział biorą dwie drużyny. Ich
zadaniem jest odbijanie kijem lanej gumowej piłeczki. Serso natomiast polega na rzucaniu
i chwytaniu niewielkiego wiklinowego kółka na kijek.

Kolonie letnie, 1938, NAC

Spacer po lesie
Leśne spacery były podstawową rozrywką całych pokoleń letników. Jednym z głównych
atutów podwarszawskich letnisk było „krystaliczne” lub „żywiczne” powietrze, zawdzięczające swój wyjątkowy zapach licznym drzewom iglastym, głównie sosnom, porastającym
piaszczyste tereny wokół miasta. Spacery koiły skołatane nerwy, pomagały w rekonwalescencji gruźlików, a także stanowiły doskonałą, rodzinną rozrywkę. Poradniki dla kobiet
sugerowały jedynie noszenie skarpetek do cienkich, skórzanych sandałków – miały one
chronić stopy przed drzazgami i pokaleczeniem stóp przez wystające ze ściółki patyki.
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Spacery
Niegdyś spacery uznawano z pełnoprawny sport, odpowiedni dla każdego i każdej.
W 12 numerze „Kobiety w świecie i w domu” z 1937 roku czytamy: „Chodzenie działa na mięśnie całego ciała, wpływa na dobre oddychanie oraz zmniejszenie ciężaru ciała. Wycieczki
bliższe lub dalsze rozwijają sprawność fizyczną, przywracają zdrowie, koją nerwy, nadszarpane nieregularnym trybem życia wielkomiejskiego. Dodatni jednak wynik spacerów
zależy od racjonalnego chodzenia. Powinniśmy chodzić rytmicznie i dlatego dobrze jest
liczyć kroki, żeby przyzwyczaić się do tej rytmiczności w chodzeniu i oddychaniu. Liczymy raz na dwa kroki, czyli zaczynając np. lewą nogą i dopiero dotykając ziemi prawą nogą,
liczymy »raz«, a więc »dwa« wypadnie znów na prawą nogę i tak dalej”. Według cytowanego
tekstu Wandy Pomin-Pomianowskiej najlepszy odpoczynek po forsownych spacerach stanowiło leżenie z nogami powyżej głowy.

Szykowanie posiłków
Przygotowywanie letniskowych posiłków wcale nie było rzeczą prostą i przyjemną: śniadania, obiady i kolacje w dwudziestoleciu międzywojennym składały się z wielu czasochłonnych potraw, często szykowanych w dość spartańskich warunkach. Za ich przygotowywanie odpowiadały kobiety – matki, panie domu lub zatrudniane przez mieszczańskie
rodziny „służące do wszystkiego”. Przykładowe jadłospisy drukowały popularne magazyny, m.in. „Bluszcz” oraz „Kobieta w świecie i w domu”. I tak, w 1935 roku 10 lipca na obiad
proponowano zupę grzybową ze smażonym groszkiem ptysiowym, budyń jarzynowy i galaretkę porzeczkową, a na kolację – sałatkę z ryby z jarzynami i owoce. Należy też pamiętać,
że jedzenie było przygotowywane albo na wiejskich kuchniach, pod którymi należało stale
utrzymywać ogień, lub na podróżnych maszynkach spirytusowych. Dodatkowo – zmywanie naczyń w miejscu bez bieżącej wody było prawdziwą ekwilibrystyką.
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M. Disslowa, Jak gotować: praktyczny podręcznik kucharstwa: poradnik we wszelkich sprawach odżywiania [...], Poznań, 1931, s. 127

Słuchanie radia
Słuchanie radia stanowiło jedną z podstawowych rozrywek dla wszystkich, zarówno
w mieście, jak i na letnisku. W reklamach w popularnych pismach pojawiał się znany slogan: „Zabierz radjo na letnisko, będziesz mieć Stolicę blisko”. I rzeczywiście – codziennie
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powtarzane pasma informacyjne, muzyczne i audycje kulturalne stanowiły prawdziwą
bazę wiedzy na temat otaczającego świata i zmieniającej się rzeczywistości politycznej.
Programy poszczególnych stacji radiowych były drukowane zarówno w dziennikach, jak
i specjalnie w tym celu powstałych magazynach: wychodząca w latach 30. „Fala” była bodaj
najpopularniejszym z nich.

Fragment programu radiowego 18 sierpnia 1935 roku, „Fala – programy Polskiego Radia”,
nr 33, rok II, s. nlb.

Reklama radia, „Kurier Warszawski”, 1931

Spirytyzm
W pierwszej połowie XX wieku niezwykle popularne stały się praktyki związane ze spirytyzmem, hipnozą i telepatią. Wierzono, że kontakt z duchami zmarłych możliwy jest za
pośrednictwem medium. Duchy, wywoływane podczas seansów spirytystycznych za pomocą różnych sposobów, np. tabliczki Ouija, traktowano jako przewodników i doradców.
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O obecności ducha świadczyły ruchy mebli, stukanie w blat stołu, przy którym odbywał
się obrzęd, i inne zjawiska, którymi kierowała niewidzialna siła. O wirujących stolikach
i innych paranormalnych zjawiskach powstawały długie artykuły w prasie, a ogłoszenia
wróżek i mistrzów znających wiedzę tajemną pojawiały się w niej codziennie.

Reklama, W. Kopczewski, Kalendarz „Iskier” na rok 1928. Mała encyklopedia i notatnik, 1928, s. 246,
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Strzelnica
Udział w zawodach strzeleckich to kolejna atrakcja związana z pobytem na letnisku, choć
w niewielu miejscowościach można było z niej skorzystać. Było to możliwe np. w Konstancinie i Jabłonnie. Do udziału w zawodach zapraszały zwykle oddziały strzeleckie lub – jak
w przypadku Jabłonny – Związek Strzelecki i hrabia Potocki, dzięki któremu udało się zagospodarować plac o powierzchni 1 ha, na którym była strzelnica, bieżnia i boisko do gier
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zespołowych13. Dzięki organizowanym zawodom można było sprawdzić swoje umiejętności w zakresie opanowania i trafiania do celu. Zwykle każdy z zawodników miał prawo do
oddania, oprócz obowiązujących dziesięciu strzałów, trzy próbne, wykonywane z broni
małokalibrowej i pneumatycznej. Na najlepszych czekały upominki i medale. Choć strzelanie z wiatrówki cieszyło się większym zainteresowaniem męskiego grona, zwłaszcza kawalerów, czasem i panie próbowały swoich sił w tej dziedzinie.

Strzelnica, 1931, NAC

Tenis
W dwudziestoleciu międzywojennym tenis – a właściwie tennis – był uznawany za niezwykle elitarny i elegancki sport, odpowiedni dla elit. Chętnie grali w niego zarówno mężczyźni, jak i kobiety, a jego rosnąca popularność doprowadziła do powstawania coraz to
nowych stowarzyszeń i budowy nowoczesnych kortów, również na podwarszawskich letniskach. Do najważniejszych postaci polskiego tenisa XX wieku z powodzeniem można
zaliczyć Ignacego Tłoczyńskiego: już w 1930 roku zdobył mistrzostwo Polski, później zdobywał ten tytuł jeszcze cztery razy. Do 1939 roku reprezentował nasz kraj w Pucharze Davisa. Regularnie grał w największych turniejach, a największe sukcesy osiągnął w 1939 roku
gdy był notowany w najlepszej piątce tenisistów w Europie i dotarł m.in. do ćwierćfinału
wielkoszlemowego Roland Garros i półfinału tego samego turnieju w deblu oraz do trzeciej
rundy Wimbledonu.

13 J. Załęczny, Powiat warszawski w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 2015.
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Okładka „Przeglądu Mody”, nr 6, rok X, czerwiec 1932, Polona

Układanie ikeban
Ikebana to japońska sztuka komponowania wyważonych, minimalistycznych ozdób ze
świeżych kwiatów, gałęzi i łodyg. W odróżnieniu od eklektycznych, europejskich bukietów
ikebany wyróżniają się podkreślaniem diagonalnych linii i harmonijnych układów kompozycyjnych, w których akcentowane są także naczynia i mniej ozdobne części roślin. Struktura japońskiego układania kwiatów opiera się na trzech głównych punktach, symbolizujących niebo, ziemię i ludzkość. Popularność ikebany w Europie wzrastała wraz z rozwojem
orientalizmu i fascynacji Japonią, który w dwudziestoleciu był niezwykle silny.

Werandowanie
Werandowanie to nic innego jak relaks w drewnianych, czasem przeszklonych pomieszczeniach – ich specyficzna forma pozwalała na relaksowanie się w naturze, z jednoczesnym
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zachowaniem komfortu i domowej wygody. Według poradnikowej broszury z 1929 roku
„Sam fakt przebywania na otwartem powietrzu sprzyja zaznajomieniu się z przyrodą,
wczuciu we wszystkie jej tajemnice i cuda, zrozumieniu wielu niezauważanych dotąd
przejawów. Wślad za tem zbliżeniem idzie ukochanie piękna – piękna, znajdującego swój
pierwiastek w tajnikach przyrody, głód obcowania z którą tak dotkliwie daje się we znaki
mieszkańcom wielkich miast w pierwszym rzędzie”14. Autorzy tekstu radzili wystawiać na
balkon lakierowane na biało skrzynki z kolorowymi roślinami, a także drewniane lub „koszykowe” meble.

Wanda Dobrzańska, Ozdabianie werand, balkonów i okien, Warszawa 1929

14

W. Dobrzańska, Ozdabianie werand, balkonów i okien, Warszawa 1929, s. 3.
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Jak werandować? Poradnik dla początkujących
Przygotuj:
- skrzynkę z żywym kwiatkiem,
- wygodne krzesło,
- stolik,
- ulubiony napój (np. kubek z kawą),
- preferowaną rozrywkę (np. książkę).
Krzesło i stolik wystaw na balkon. W zasięgu wzroku postaw skrzynkę z kwiatkiem. Delektuj się widokiem piękna żywej przyrody, ulubionym napojem i przyjemną rozrywką. Wytrzymaj kilka godzin. Uważaj, żeby wiatr nie zerwał ci
kapelusza.
Jeżeli nie masz balkonu, werandy albo tarasu, otwórz szeroko okno i powtarzaj
wszystkie czynności. Wyobraź sobie, że siedzisz na werandzie w Falenicy.

Wędkowanie
W dwudziestoleciu międzywojennym rosła popularność wędkarstwa, które podobnie
jak i dziś traktowano jako rodzaj sportu. W Krakowie na początku XX wieku zaczęto wydawać specjalistyczny periodyk „Okólnik Rybacki”, poświęcony tematyce rybołówstwa
i wędkarstwa. Umieszczano tam m.in. informacje związane z „kalendarzem rybackim, np.
„Czerwiec. Nie wolno łowić leszcza, brzany, cyrty, jazia oraz samicy raka. Inne ryby i samca
raka wolno łowić. Główny sezon połowu pstrąga”15. W całym kraju powstawały organizacje wędkarsko-rybackie i nieformalne grupy miłośników „sportu wędkowego”, traktujące
to zajęcie jako hobby. Możliwość uprawiania wędkarstwa stanowiła dodatkową atrakcję
w miejscowościach sąsiadujących z Wisłą, np. w Falenicy czy Świdrze.

15

„Okólnik Rybacki. Organ Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie”, 1911, nr 117.
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Rzeka Jeziorka pod Chylicami, 1914–39, NAC

Wycieczki
W przewodnikach po miejscowościach letniskowych i uzdrowiskowych nie brakowało informacji o okolicznych atrakcjach turystycznych. Starano się przedstawić możliwie pełną
ofertę turystyczną, zwłaszcza że pobyt na letnisku trwał przeciętnie miesiąc, więc należało
go urozmaicać. W kalendarzach „Iskier” pojawiały się nawet porady, jak przygotować się
na eskapadę całodniową lub trwającą kilka dni oraz w jaki sposób odżywiać się w trakcie jej
przebiegu. „Wędliny nie są wskazane, a zwłaszcza siekane, które często powodują zaburzenia w trawieniu. Najlepsze – to surowa polędwica i wędzona słonina (paprykowana). Masła
trzeba jeść jak najwięcej; jest to lekkostrawny tłuszcz, którego organizm na wycieczce bardzo pożąda. Chleb najlepszy ciemny, jako pożywniejszy i nie wysychający łatwo. Słodkie
pieczywo: pierniki, herbatniki, ciasteczka są bardzo pożądane. Mleko – to najpożywniejszy napój. Dobrze jest zabierać mleko skondensowane, gdzie o surowe trudno. Kawa czarna, wszelkie alkohole – są niepożądane”16.

16

Kalendarz „Iskier” na rok 1925/26.
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Reklama, W. Kopczewski, Kalendarz „Iskier” na rok 1928. Mała encyklopedia i notatnik, 1928,
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Wyprawa na grzyby
Na rodzimych stołach grzyby obecne były od wieków, zarówno w prostej kuchni chłopskiej,
jak i tej wykwintnej – szlacheckiej czy mieszczańskiej. Po I wojnie światowej grzyby uznawano za jeden z ważniejszych składników zup, sosów czy gulaszy, a zbieranie ich – za miłą,
relaksującą rozrywkę dla całej rodziny. W poradnikach przetwórstwa grzybów sugerowano, żeby marynować je w occie na przekąskę, smażyć na maśle lub suszyć. Kiewnarska pisała: „Zapas suszonych też należy zrobić, lecz tylko wtedy, jeżeli możemy je zbierać osobiście,
lub jeżeli są nadzwyczaj tanie. W przeciwnym razie wypadną drożej od najdroższych, kupionych w sklepie. Duże, starsze grzyby należy suszyć na cienkich sznurkach nad blachą,
lub pod blachą, w niezbyt gorącym piecu; drobne, młode, cieniuchno uszatkowane – na
płótnie na słońcu. Schną bardzo prędko, i, dobrze wymoczone w mleku, dają się przyżądzać, jak świeże”17.

17

E. Kiewnarska, Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Warszawa 1929, s. 30.
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Grzybki, ich wartość pożywna i sposoby użycia, Berlin 1910, Polona

Zabiegi zdrowotne
Każde z uzdrowisk i stacji klimatycznych miało swoją specyfikę. Pobyt w jednych był zalecany w przypadku rekonwalescencji po cięższych chorobach, anemii, w nieżycie dróg
oddechowych i cukrzycy, inne rekomendowano osobom zmęczonym pracą umysłową czy
też mającym problemy nerwowe i sercowe. W sanatoriach tych stosowano światłolecznictwo (na oszklonych tarasach i leżalniach, przy użyciu lamp kwarcowych), zabiegi elektrolecznicze, wodolecznicze i kąpiele słoneczne. Leczono również specjalnymi przyrządami
emitującymi rozrzedzone powietrze. Osoby chore na reumatyzm kierowano raczej do zakładów, w których stosowano kąpiele solankowe, okłady borowinowe na solance i kąpiele
kwasowęglowe.
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Reklama, Cz. Rokicki, Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich, Warszawa 1928, s. XVII.

Zakupy
W poradnikach dla letników wielokrotnie skarżono się na bardzo ograniczone zaopatrzenie wiejskich sklepów: pisano, że jedzenie jest niesmaczne, warzywa przerośnięte, drogie
i trudno dostępne. W podwarszawskich wakacyjnych miejscowościach największym problemem były wysokie ceny jedzenia, wynikające z wielu czynników – powojennej biedy,
sezonowości zatrudnienia miejscowych handlarzy, ograniczonej dostępności produktów
spożywczych oraz ogromnego popytu. „Miejscowi kmiotkowie” windowali ceny tak wysoko, że niektóre poradniki sugerowały jednodniowe wycieczki do miasta w celu zaopatrzenia rodziny w niezbędne produkty spożywcze. Elżbieta Kiewnarska pisała: „Wszystko jest
droższe niż w mieście – i to tak znacznie droższe, że niejedna dobrze umiejąca rachować
gospodyni jeździ raz lub dwa razy na tydzień do miasta z dużym koszem i prowjanty na letnisko przywozi. Że jej odpoczynek letni na tem poważnie cierpi – to chyba niewątpliwe”18.

18

E. Kiewnarska, Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Warszawa 1929, s. 20.
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Fragment Przewodnika po uzdrowiskach i letniskach polskich, Czesław Rokicki, 1928, Polona
W przewodniku Rokickiego z 1928 roku czytamy, że „wytwory spożywcze (…) wyśrubowane bezczelnie”19, te same stwierdzenia pojawiały się w książce Kiewnarskiej. Autorka
pisała:

Fragment broszury Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Warszawa 1929, Polona

Rozwiązaniem problemu ograniczonego dostępu do dobrej, zdrowej żywności miały być
wyjazdy do miasta „z dużym koszem”, zabieranie zapasów z domu (np. konserwy, mleko
w puszkach) lub wizyty w pobliskich dworach, gdzie prowadzono ogrody warzywne.
Do listy najbardziej potrzebnych wiktuałów, które zalecano zabierać ze sobą z Warszawy,
zaliczano:
•

kawę (najlepiej niepaloną, bo palona „aromat traci”),

•

herbatę,

•

kakao,

•

cukier,

•

mąkę pszenną,

•

mąkę ziemniaczaną,

•

kasze,

•

ryż,

•

makaron,

•

wermiszel (cienki i krótki makaron – nitki, podawany np. do rosołu),

•

owsiankę w płatkach (płatki owsiane),

•

suszoną włoszczyznę,

19

Cz. Rokicki, Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich, Warszawa 1928, s. 5.
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•

suszone grzyby,

•

ocet spirytusowy lub winny,

•

oliwę w blaszanych puszkach,

•

musztardę – gotową lub w proszku,

•

groch,

•

fasolę,

•

suszone owoce,

•

przyprawy korzenne,

•

połeć wędzonej słoniny i wędzonego boczku,

•

kilka kilo suchej kiełbasy,

•

kilka „główek sera”,

•

garnek solonego masła,

•

garnek szmalcu lub frytury,

•

mleko lub śmietankę w puszkach,

•

jarzyny i owoce w puszkach,

•

konserwy rybne w puszkach.

Fragment broszury Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Warszawa 1929, Polona
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W przewodnikach po letniskach przy każdym z opisanych obiektów pojawia się ważna informacja, czy na miejscu są dostępne sklepy spożywcze lub składy towarów kolonialnych.
W tych najbardziej znanych i popularnych znajdowało się kilka sklepów.

Ulica Handlowa w Falenicy, lata 20.–30. XX w., Polona
Problem zakupów w małych miejscowościach i wsiach pojawia się w większości przewodników turystycznych II RP – o miejscach „gdzie robić zakupy” czytamy m.in. w przewodniku dla kajakarzy Szlaki wodne Polski Antoniego Heinricha z 1933 roku. Wiele problemów
wynikało z ogromnej różnicy w świadomości o wzajemnych różnicach życiowych i statusowych, czego przykładem może być dowcip z marcowego wydania „Przeglądu Mody”
z 1934 roku.

„Przegląd Mody”, R. 12, nr 3 (marzec 1934), s. 45
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Zbieranie kwiatów
Komponowanie bukietów z polnych, dziko rosnących kwiatów było jedną z bardziej
wdzięcznych i relaksujących letnich aktywności. Ze spacerów po okolicznych łąkach i polach przynoszono niekiedy wielkie, niejednorodne bukiety, które doskonale współgrały
z surowymi, wiejskimi wnętrzami. Elżbieta Kiewnarska pisała: „Kiedy mowa o kwiatach
i roślinach, nie należy zapomnieć o zabraniu ze sobą różnych szklanych, czy porcelanowych (niezbyt kosztownych) wazonów na kwiaty cięte. Kwiaty polne, wiosną i latem, gałęzie drzew o różnokolorowych liściach jesienią – stanowią cudowną i nic nie kosztującą
ozdobę każdego letniska”20.

Wazon dekoracyjny,
ok. 1910, MHW 26194

Wazonik z jaskółkami,
początek XX wieku, MHW 20897

Wazon ceramiczny z uchem i dekoracją
roślinną, około 1918 roku, MHW 30474

Zbieranie owoców leśnych
Zbieranie leśnych owoców – jagód, poziomek, borówek czy malin – było jedną z przyjemniejszych, letnich rozrywek, także dla dzieci. Z zebranych w ten sposób owoców przygotowywano sezonowe wypieki, desery i przetwory, które później przewożono do Warszawy.
Koszyk pełen leśnych poziomek stawał się często letnim akcesorium stroju, jak widać m. in.
w ilustracji „Przeglądu Mody” z 1931 roku.

20

E. Kiewnarska, Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Warszawa 1929, s. 27.
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Fragment z „Przeglądu Mody”, R. 9, nr 7 (1931), s. 33

Smażenie konfitur
Smażenie konfitur było obowiązkowym, letnim zajęciem każdej dobrej gospodyni. Słodkie
kompoty, konfitury i marmelady były ważnym składnikiem zbilansowanej diety: w międzywojennej Polsce wierzono, że cukier ma niezwykłe wartości odżywcze. Według reklam
nie tylko „krzepił” (hasło wymyślił Melchior Wańkowicz w latach 30.), ale także wzmacniał
kości i pozwalał zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. Etos wspomnianej wcześniej „dobrej gospodyni” był niezwykle silny: wpajano go nie tylko w domach rodzinnych, ale także w instytutach naukowych (np. Instytut Gospodarstwa Domowego przy Instytucie Naukowej
Organizacji), książkach i szkołach. Bardzo niewiele kobiet wyłamywało się z przymusu
przyrządzania konfitur, a ich odpowiednie smażenie i logistyka sprowadzania owoców na
letniska stawała się przedmiotem debat na łamach popularnej prasy.
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ZADANIE – QUIZ „INACZEJ”.
Wyobraź sobie, że jesteś panią domu. Masz wykształcenie średnie, mówisz po francusku, haftujesz, urodziłaś dwójkę dzieci. Twój mąż pracuje jako średniego szczebla urzędnik, Ty zajmujesz się domem. Jest rok 1927, ze względu na regulacje prawne sprzed pięciu lat Twój mąż dostał aż miesiąc urlopu. Postanawiacie spędzić cały
lipiec w Świdrze – wynajmujecie niewielki domek. Pomiędzy spacerami w lesie
i kąpielami w pobliskiej rzeczce zajmujesz się logistyką i tworzysz harmonogramy
przygotowywania i wydawania posiłków. Interesujesz się zdrowym żywieniem,
czytasz „Kobietę w świecie i w domu” oraz „Bluszcz”, na półce masz stare książki
kucharskie Ćwierczakiewiczowej.

Organizacja Gospodarstwa Domowego, organ Sekcji Gospodarstwa Domowego przy Instytucie Naukowej Organizacji, 1927 r. 1, nr 5, s. 59
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Co powinnaś zrobić w lipcu?
1) Wydziergać po swetrze dla swoich dzieci – powinny mieć nowe,
ciepłe ubranie na zimę.
2) Zająć się lekturą lub nauką nowego języka obcego.
3) Zacząć przygotować przetwory na zimę.
4) Opalać się bez opamiętania.
Prawidłowa odpowiedź: 3. Lipiec to czas wzmożonych przygotowań przetworów
na zimę: bez nich całe rodziny były pozbawione owoców w chłodnych miesiącach
roku. W latach 20. na łamach prasy i przeróżnych stowarzyszeń wielokrotnie podnoszono kwestie nieodpłatnej pracy domowej kobiet, a Związek Pań Domu postulował wprowadzenie ich zajęcia jako pełnoprawnego zawodu, obowiązującego
przy spisach powszechnych.

Rondle miedziane, 1888, MHW 28912/1-3
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Czytasz porady w popularnych broszurach i tekstach prasowych.
Jakie wyciągasz wnioski?
1) Nie powinnaś robić przetworów na letnisku, należy w tym celu wrócić
do Warszawy na kilka dni i zamienić mieszkanie w niewielką kuchenną
manufakturę.
2) Możesz się tym nie przejmować i kupić dżemy w sklepie, przecież jest ich
pełno.
3) Robienie przetworów na letnisku to gehenna, tym bardziej – gotowanie na
piecach kaflowych.
4) Robienie przetworów to cudowna rozrywka, która sprawia, że rodziny stają się
ze sobą bardziej zżyte.
Prawidłowa odpowiedź: 1 i 3. Według popularnych broszur robienie przetworów
na letnisku było wybitnie niewskazane. Powodem była ogromna drożyzna miejscowych owoców oraz zapóźnienie technologiczne wiejskich kwater. Elżbieta Kiewerska pisała: „Nie można podać stałej rady w kwestii, czy zapasy te lepiej jest robić
na letnisku, czy też w mieście. Wiele praktycznych gospodyń twierdzi słusznie, że
mniej męczący dla nich i korzystniejszy pod względem finansowym jest parokrotny przyjazd na dni parę do miejskiego mieszkania i usmażenie tam konfitur i soków, ugotowanie kompotów i jarzyn, niż wożenie ze sobą garnków i słoi pustych,
a przywożenie napowrót napełnionych”21.
Pojawiało się wiele porad, jak usprawnić proces przygotowywania konfitur. Nigdzie
nie zalecano jednak, żeby ich w ogóle nie robić lub kupować gotowe weki w sklepie.

Musisz zaplanować sobie pracę. Kiedy zaczynasz myśleć o konfiturach
i co robisz jako pierwsze?
1) Liczę zapasy z zeszłego roku i dochodzę do wniosku, że nie potrzebuję przygotowywać nowych słoików – w końcu mamy marzec, do czerwca nie musimy
jeść wiśni w cukrze.
2) Zastanawiam się, po co w ogóle myśleć o takich rzeczach – kupię, co będzie,
i zrobię kilka słoików, wszyscy i tak będą szczęśliwi. Kładę się z powrotem na
kanapie.
3) W kwietniu skrupulatnie planuję zarówno wydatki na surowce, jak i pracę,
transport oraz słoiki czy kosze. Zastanawiam się, jaki wariant będzie dla mnie
najbardziej korzystny finansowo, i ten wybieram.
4) W czerwcu kupuję kuchenkę spirytusową i kilka opakowań „Opekty”.

21 E. Kiewnarska, Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Warszawa 1929, s. 28.
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Reklama Opekty, „Kobieta w świecie i w domu: dwutygodnik poświęcony życiu domowemu i modom”
1935, R. XI nr 14, s.29

Prawidłowe odpowiedzi: 3 i 4. We wszystkich poradnikach prowadzenia gospodarstwa domowego podkreślano wagę odpowiedniego planowania działań i rozpisywania budżetu. W latach 20. i 30. niezwykłą popularnością cieszyły się gotowe
schematy budżetowe, które wystarczyło uaktualniać do indywidualnych potrzeb
i zarobków rodziny. Planowaniem finansów zajmowały się głównie kobiety – zachęcano je, by tworzyły budżety zarówno roczne, jak i miesięczne czy tygodniowe.
W letnich planach budżetowych musiały pojawić się wydatki związane z przygotowywaniem przetworów: mogły to być – oprócz kosztów surowców i słoików –
także kwoty potrzebne do pokrycia wydatków związanych z zakupem niezbędnego sprzętu (maszynki spirytusowej) lub biletów kolejowych do Warszawy (jeżeli
decydowano się na smażenie przetworów na gazie, w domu). Dla mieszkańców
i mieszkanek wielkich, w pełni nowoczesnych miast problemem mogło być korzystanie z wiejskich kuchni węglowych oraz wysokie ceny owoców. W sklepach pojawiały się już pierwsze substancje żelujące, m.in. wspomniana Opekta.
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Reklama maszynki spirytusowej: „Kobieta w świecie i w domu: dwutygodnik poświęcony życiu
domowemu i modom” 1936, R. XII nr 12, s. 31

Fragment broszury Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Warszawa 1929, Polona
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Reklama maszynki Emes, „Kobieta w świecie i w domu: dwutygodnik poświęcony życiu domowemu
i modom”, 1936 R. XII nr 14, s. 8



Po rozważeniu wszystkich za i przeciw decydujesz się na smażenie konfitur
na letnisku. Jakich sprzętów potrzebujesz?
1) Maszynka spirytusowa, kosz na owoce, butelki, słoiki, rondle, misy
do smażenia.
2) Miarka kuchenna, misy, rondle, słoiki, butelki, kosz na owoce, zakrętki, cerata.
3) Miarka kuchenna, briks, kosz wiklinowy, skrzynia z grubych desek, słoiki.
4) Pergamin i/lub rozmiękczony pęcherz, sznurek, słoje z zakrętkami, książka
kucharska, rondel, łyżka.
Prawidłowa odpowiedź: wszystkie odpowiedzi są poprawne. Do przygotowania
słodkich, owocowych zapasów na zimę, w zależności od stopnia zaawansowania
gospodyni, jej znajomości gotowania i wprawy, potrzebne były zarówno maszynka spirytusowa (nie zawsze, praca na kuchni węglowej również była możliwa), jak
i rondle, misy do smażenia, łyżki drewniane, słoje, miarki kuchenne (część rzeczy
robiono na oko) oraz butelki do syropów. Pergaminem lub rozmiękczonym pęcherzem obwiązywano słoiki, które później wkładano do koszy wiklinowych wyłożonych sianem i drewnianych skrzyń. Briks to urządzenie do badania pomiaru cukru
– pisała o nim inż. chemik Irena Laskowska w wakacyjnym numerze pisma „Organizacja Gospodarstwa Domowego” z 1929 roku.
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„Organizacja Gospodarstwa Domowego, organ Sekcji Gospodarstwa Domowego przy Instytucie
Naukowej Organizacji”, 1929 r. 3, nr 7–8, red. M. Romanowa, I. Szumlakowska, https://bit.ly/30eHPgc
[30.07.2020]

55



Z kim pracujesz nad przygotowaniem konfitur?
1) Z mężem! Oboje uwielbiacie gotować i chętnie dzielicie się obowiązkami
domowymi.
2) Ze służącą, Marysią – wyjeżdża z wami na letnisko już od 3 lat, gotuje
wybornie.
3) Sama – zwolniłaś swoją służącą tuż przed wyjazdem, nie chciałaś jej płacić za
okres wakacji, kiedy przecież niewiele jest do roboty. Po powrocie znajdziesz
sobie nową pomoc domową, a za zaoszczędzone pieniądze kupisz dzieciom
lody.
4) Z młodszą córką. Syn w tym czasie czyta książki.
Prawidłowa odpowiedź: 2, 3 (niestety) i 4. Mimo postępującej emancypacji, przyznania kobietom praw obywatelskich i możliwości edukacji, sfera domowa nadal
była wyłącznie ich domeną. Mężczyźni niezwykle rzadko brali udział w pracach
domowych, nie byli też w tym kierunku jakkolwiek edukowani. Z kolei służące były jedną z najsilniej rozwiniętych grup zawodowych w powojennej Polsce.
Dziewczęta „do wszystkiego” pracowały w każdym zamożnym i średnio zamożnym domu: „pracująca inteligencja”, czyli grupa społeczna, którą przyjęliśmy za
bohaterów tego quizu, zazwyczaj zatrudniała jedną kobietę do pomocy przy pracach domowych. W efekcie pracownica domowa sprzątała, prała, gotowała, opiekowała się dziećmi i robiła niezbędne zakupy przez kilkanaście godzin dziennie
za symboliczne wręcz kwoty, będąc na każde zawołanie swojej „pani”. Wiele z nich
wyjeżdżało z chlebodawcami na letniska, by tam kontynuować swoje zajęcia, niektóre z kolei były bezceremonialnie zwalniane na początku czerwca. Wszystko zależało od stopnia zamożności rodziny i poziomu ich wrażliwości społecznej. Często
praca pani domu polegała na wydawaniu odpowiednich dyspozycji swojej służącej
i np. na doglądaniu gotowania.
Dziewczynki od najmłodszych lat były szkolone do wykonywania prac domowych
– nawet jeżeli 7-letni chłopiec zbierał z krzaków poziomki, to nie uczestniczył już
w przerabianiu ich na sok.

Fragment broszury Dobra gospodyni wyjeżdża na lato, Warszawa 1929, s. 30, Polona
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Na koniec kilka przepisów z 1936 roku:

Przepisy kulinarne: „Kobieta w świecie i w domu: dwutygodnik poświęcony życiu domowemu
i modom”, 1936 R. XII nr 14, s. 9

Na letnisku
Czy zdarzyło Ci się kiedyś pisać pamiętnik? To przecież nic wstydliwego. Za to jakie świetne źródło pamięci zewnętrznej, zwłaszcza po latach, gdy za nic nie możesz przypomnieć
sobie, jak nazywał się Twój kumpel, z którym graliście w okręty na lekcji geografii. Nie
masz takich wspomnień? A może pamiętasz swoją pierwszą kolonię letnią? Też nie? To
nic. Przeczytaj w takim razie, jak wyglądały wakacje pewnego dwunastoletniego chłopca
w 1935 roku.
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F. Kuropatwa, Pamiętnik wakacyjny dwunastoletniego chłopca, „5-ta Rano dla Młodych”, 5 lipca 1935,
s. 1–3

Tekst został wydrukowany w 1935 roku w bezpartyjnym żydowskim dzienniku „5-ta
Rano”. Gazeta ukazywała się w latach 1931–1939 – było to popularne czasopismo, bez żydowskich akcentów. Prezentowało wydarzenia kryminalne, reportaże sądowe, skandale
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towarzyskie; drukowało w odcinkach sensacyjno-miłosne, dość niewybredne powieści.
Obok działu informacyjnego pojawiały się w niej także przystępnie napisane komentarze
polityczne i gospodarcze.
Autorem wspomnień był Felek Kuropatwa – żydowski chłopiec, jakich w Warszawie mieszkało dziesiątki tysięcy. Nie wiadomo, czy udało mu się przeżyć Holokaust, nie znamy jego
wojennych losów. Nie wiemy nawet, czy jego imię i nazwisko są prawdziwe. Z pewnością
jednak możemy potraktować naszego bohatera jako personifikację i sprawozdawcę życia
żydowskich bywalców letnisk, których pod Warszawą było naprawdę bardzo wielu, w niektórych – zdecydowana większość. Społeczność żydowska Warszawy w latach 30. XX wieku
składała się w większości z ludzi ubogich. Zajmowali się oni głównie rzemiosłem i drobnym
handlem – stąd też wybór podwarszawskich miejscowości jako częstego miejsca wypoczynku. W letniskach powstawały domy modlitwy (również te nielegalne), koszerne restauracje, nad rzekami można było spotkać wielopokoleniowe, żydowskie rodziny. Niektóre z letnisk – jak opisaną przez Felka Falenicę – i Otwock uznawano za uwielbiacie gotować
i chętnie dzielicie się uwielbiacie gotować i chętnie dzielicie się „żydowskie”, ponieważ zdecydowaną większość letnich gości stanowili właśnie kuracjusze wyznania mojżeszowego.
Jak czytamy na Wirtualnym Sztetlu: „po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zawarto
w Otwocku porozumienie w sprawie rządzenia miastem, na mocy którego chrześcijańskich
radnych miało być 13, a żydowskich – 11 (choć to Żydzi stanowili większość mieszkańców).
Burmistrzem miasta miał być chrześcijanin, wiceburmistrzem – Żyd. W Radzie Miejskiej
Otwocka zasiadali żydowscy lekarze, kupcy oraz właściciele pensjonatów. W okresie międzywojennym Otwock bardzo szybko się rozwijał, w czym ogromną rolę odgrywali miejscowi Żydzi. W 1917 roku 85% handlu znajdowało się w rękach żydowskich. W 1939 roku
80% sklepów i warsztatów posiadali Żydzi. Zajmowali pierwsze miejsca zwłaszcza wśród
szewców, krawców, fryzjerów, fotografów, zegarmistrzów, poligrafów, kamaszników, tapicerów, rymarzy, czapników. Byli też właścicielami ponad połowy nieruchomości na terenie
Otwocka. Centrum miejscowego handlu stanowił copiątkowy jarmark. (...) W 1927 roku na
11 350 stałych mieszkańców przypadało 16 177 kuracjuszy. W 1929 roku ponad 76% letników
spośród 14 813, którzy przyjechali do Otwocka, stanowili Żydzi. W 1939 roku w mieście żyło
ok. 10 tys. Żydów, stanowiąc 55% ogółu mieszkańców”22.

Jeśli chcesz, sprawdź, co udało Ci się zapamiętać z pamiętnika Felka Kuropatwy:
https://www.fyrebox.com/play/wakacje-felka-kuropatwy_rDpx3vD5r

22

Wirtualny Sztetl, Otwock, Historia społeczności, https://bit.ly/2ZKaIR5 [13.07.2020]
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Jesteśmy niemal pewni, że po zapoznaniu się z propozycjami aktywności masz
ochotę zrobić to i owo. I zapewne nawet burza nie byłaby w stanie zniechęcić Cię
do kąpieli w Świdrze. Spróbuj więc wcielić się w jedną z poniższych osób i rób, co
chcesz.
Przeczytaj każdą z charakterystyk letniczek i letników i zdecyduj, która z tych osób
jest najbliższa Twojej naturze i spójrz jej oczami na listę letniskowych atrakcji. Pamiętaj o obowiązkach pozycji społecznej każdej z osób.
Wakacyjny dzień jest bardzo długi. Spróbuj więc zaplanować go dla swojej postaci
od momentu przebudzenia aż do kolacji. A może chcesz wskoczyć w buty każdej
z tych osób? Zachęcamy.

Mężczyzna z klasy średniej
Większościowy podział ról płciowych w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku w Polsce
był dość oczywisty: mężczyzna miał zarabiać pieniądze, kobieta – zajmować się zarządzaniem domem i opieką nad dziećmi. Wyjątki od tej reguły oczywiście się zdarzały, ale były
niezwykle rzadkie, głównie ze względów strukturalnych i systemowych. Mężczyźnie wolno było zdecydowanie więcej niż kobiecie: od wieków – przynajmniej nominalnie – miał
pełnię praw politycznych, cieszył się także swobodą finansową wynikającą z możliwości
wysoko płatnej pracy najemnej, lepszym dostępem do edukacji i służby cywilnej (w przeciwieństwie do kobiet mężczyźni nie potrzebowali zgody współmałżonki na podjęcie pracy
np. w charakterze urzędnika państwowego). Mężczyźni – przeciwnie do kobiet – nie tracili polskiego obywatelstwa, żeniąc się z cudzoziemką: ich żony uzyskiwały obywatelstwo
polskie. Mieli decydujący głos w opiece nad dziećmi, podejmowali wszystkie najważniejsze
decyzje dotyczące ich rodzin. Co ciekawe, w prawie cały czas istniał zakaz stwierdzania lub
poszukiwania ojcostwa nieślubnego dziecka: uzyskanie należnych alimentów było wręcz
niemożliwe. Mężczyźni cieszyli się więc swobodą seksualną, niedostępną dla kobiet: według badań Izabeli Moszczeńskiej z 1904 roku zdecydowana większość 20-letnich, samotnych mężczyzn miała za sobą inicjację seksualną, a przebiegała ona w sposób „typowy” –
z prostytutką lub służącą.
Mimo regulacji prawnych zrównujących płacę kobiet i mężczyzn, ci drudzy zarabiali blisko
dwa razy więcej na tych samych stanowiskach. Mężczyźni mogli stosunkowo długo pozostawać kawalerami, jednak gdy już decydowali się na małżeństwo, zobowiązywali się do
utrzymywania rodziny: musieli posiadać stałe, najlepiej jak najwyższe źródło dochodu,
a presja na wysokie zarobki mogła być przez nich odczuwana z każdej strony.
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Często chęć – i niemy przymus – na utrzymanie wysokiej pozycji społecznej i satysfakcjonujących zarobków, a także obowiązek pracy sprawiały, że mężczyźni wysyłali swoje żony
i dzieci na letniska, sami spędzając letnie miesiące w biurze. Na letniskach pojawiali się jedynie w weekendy, by dotrzymywać towarzystwa swojej rodzinie. Ich miejskie życie w tym
czasie zwykle pozostawało niewiadomą lub tymczasowym powrotem do błogosławionego
kawalerstwa.

Kobieta z klasy średniej
Mimo wszystkich obostrzeń moralnych i społecznych, dwudziestolecie międzywojenne to
dla polskich kobiet stosunkowo dobry czas przemian, wywalczonych przez rzesze zdeterminowanych emancypantek. W 1918 roku kobiety uzyskały prawa wyborcze, od kilku lat
mogły już studiować na uniwersytetach, pracować, dokształcać się na przeróżnego rodzaju
kursach oraz… nie wychodzić za mąż. Zmiany w modzie lat 20. pozbawiły je obowiązkowych gorsetów i skomplikowanych fryzur: krótkie włosy nie wymagały wielogodzinnego
upinania i trefienia, a moda na lekkie sukienki spowodowała, że ich swoboda ruchu i mobilność znacząco wzrosły. To, wbrew pozorom, niezwykle ważna zmiana, zupełnie nieobecna
w przypadku mężczyzn: kobiety, świadomie rezygnując z nieprawdopodobnie niewygodnych i skomplikowanych toalet, pozwoliły sobie na większą swobodę życiową, w tym również obyczajową.
Widok niezamężnej kobiety nie przerażał, wręcz przeciwnie – samotna kobieta z klasy
średniej na letnim odpoczynku była emanacją kobiecej wolności i nowego porządku – niezależnej, wykształconej i pracującej osoby, niebojącej się stygmatyzacji i oceniania. Często stosunkowo wysoką pozycję społeczną gwarantowała kobietom gruntowna edukacja
i możliwość wykonywania zawodu: architektki, nauczycielki, lekarki, badaczki, pisarki.
Gdy „nowa” kobieta decydowała się na małżeństwo i dzieci, zwyczajowo rezygnowała z pracy zawodowej (lub drastycznie ją ograniczała), by w pełni poświęcić się niezwykle trudnej
– i skomplikowanej w gąszczu mieszczańskich zakazów i nakazów – sztuce prowadzenia
domu. Do jej obowiązków należało tworzenie i rozliczanie domowego budżetu, oszczędne
finansowanie jedzenia i innych wydatków oraz liczne prace porządkowe, współdzielone
lub częściej całkowicie zlecane służącej. Te z kolei nie cieszyły się przywilejami bezpiecznej klasy średniej: jako najemne robotnice przez swoją pracę z pewnością nie mogły się
wyemancypować.

Służąca
W dwudziestoleciu międzywojennym zatrudnianie służącej było niezwykle powszechną
praktyką – nie tylko w zamożnych domach, ale także w gospodarstwach należących do tzw.
pracującej inteligencji. U średnio zamożnych mieszczan zazwyczaj pracowała jedna, często
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bardzo młoda i pochodząca ze wsi dziewczyna „do wszystkiego”. Służące, pod nadzorem
pani domu, wykonywały codziennie dziesiątki powtarzalnych czynności – sprzątały, gotowały, prały, prasowały, opiekowały się dziećmi, robiły zakupy; na swoje życie prywatne
i odpoczynek musiało im wystarczyć jedynie kilka godzin w ciągu doby.

„Kurjer Warszawski”, r. 116, nr 121 (3 maja 1936), https://bit.ly/3gfRfOn [30.07.2020]

Problem pojawiał się już w maju, czyli w okresie organizowania letnich wyjazdów. Zdarzało się, że służące wyjeżdżały „do obowiązku” ze swoimi chlebodawcami na letnisko: była
to jednak praktyka stosowana w zamożniejszych domach, w których nie było problemu
z opłaceniem pobytu pracownicy domowej oraz wypłaceniem jej (nad wyraz skromnego)
honorarium za przepracowane dni. W biedniejszych lub bardziej oszczędnych domach
służbę „odwoływano” na miesiące letnie – pani domu przejmowała wszystkie obowiązki
służącej lub na miejscu korzystała z usług „dochodzącej” pracownicy domowej.
Obowiązki służącej na letnisku niewiele różniły się od tych, które wykonywała w warszawskich mieszkaniach. Codziennie rano, gdy wszyscy domownicy jeszcze spali, czyściła ich
buty i wierzchnie ubrania, kupowała świeże pieczywo w pobliskiej piekarni i parzyła kawę
na śniadanie. Po przygotowaniu i podaniu domownikom pierwszego posiłku porządkowała kuchnię, myła naczynia i dopiero wtedy mogła zjeść własny posiłek.
Gdy towarzystwo rozchodziło się do swoich zwyczajowych aktywności – na spacery, plażę
czy do ogrodu – służąca ścieliła łóżka, zamiatała podłogę i przygotowywała obiad zgodnie
z dyspozycjami pani. Raz w tygodniu prała zabrudzone sokiem z jagód, trawą lub błotem
ubrania dzieci i dorosłych, prasowała świeżą bieliznę i układała ją w przenośnych kufrach.
Najczęściej musiała nosić wodę ze studni nawet po kilkanaście razy dziennie, oporządzać
owoce na konfitury i doglądać rozbrykanych dzieci. Służące także przygotowywały – i obsługiwały – popołudniowe wizyty gości i wieczorne kolacje, rozpalały ogień w kuchni kaflowej, szorowały piaskiem garnki i grzały wodę na toaletę dla całej rodziny. I choć postęp
technologiczny w miastach znacząco ułatwił ich codzienną pracę, to na wsiach i topornie
urządzanych letniskach cofał je do połowy XIX wieku.
Niekiedy częściowo rozdzielane na lato rodziny decydowały się na pozostanie służącej,
wraz z panem domu, w mieście. Niosło to jednak za sobą ogromne niebezpieczeństwo dla
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młodej dziewczyny, związane z wykorzystywaniem seksualnym służących przez mężczyzn. Teodora Męczkowska, autorka publikacji Służące a prostytucja z 1906 roku, pisała:
„Służąca szesnastoletnia pozostaje przez lato sama z panem domu, człowiekiem starszym.
Gdy po skończonych wakacjach pani wraca, służąca jest w ciąży. Zostaje usunięta z domu
i idzie na mamkę”23.
Wspominane wcześniej oddalanie służącej na czas lata jest bardzo poważnym problemem
społecznym: większość dziewcząt lądowała na ulicy. „Co ma robić dziewczyna, która wśród
lata, gdy o pracę trudno, pozostała na bruku, albo w najlepszym wypadku bez kawałka
chleba? Innej pracy podjąć się nie może, bo nie ma odpowiedniego przygotowania, a rodzina nie zawsze może jej dopomóc. Niejedną uczciwą dziewczynę zgubiły takie bezczynne
wakacje i tacy panowie, którzy mają zbyt dużo współczucia dla młodych i głodnych dziewcząt. Służąca zeszła na bezdroża, ale pani, jej ‘moralna opiekunka’, zaoszczędziła 20 rubli na
jej życiu i 10 rubli na pensji”24.

Powrót z letniska
Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. I znów trzeba zacząć pakowanie. Na szczęście
masz już w tym wprawę. Nie ma powodu do depresji, w końcu aż sześć tygodni lenistwa za
Tobą. Zmęczyć się można. Będzie zresztą do czego tęsknić przez cały rok. A w końcu to tak
niewiele czasu. Zastanawiasz się, w jaki sposób wrócić do domu z tyloma bagażami? Podczas wyjazdu na letnisko było ich zdecydowanie mniej. Znamy to uczucie. Warto nadać te
nowo zakupione książki i pamiątki w kilku paczkach na adres domowy, w związku z tym
zaoszczędzisz i nie trzeba będzie wydawać pieniędzy na dodatkowych dwóch tragarzy.
Chcemy Ci dodać otuchy i zapewnić, że nie musisz się martwić tym, co zastaniesz w domu.
Oddychaj wspomnieniami z wakacji. A tu poniżej niedługa lektura, w sam raz do poczytania w pociągu.

23 T. Męczkowska, Służące a prostytucja, Warszawa, 1906, s. nlb.
24 J. Kuciel-Frydryszak, Służące do wszystkiego, Warszawa 2018, s. 267.
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Zakończenie
Wakacje w dwudziestoleciu międzywojennym były pełne wyzwań, przygód i programowej nudy, która potrafiła wyciszyć nawet najbardziej skołatany żmudną, urzędniczą pracą umysł. Czym różniły się od tych, które spędzamy współcześnie? Co się nie zmieniło?
W czym nasze wakacyjne zachowania są podobne do rytuałów naszych dziadków, babć
i prababć? Zachęcamy do przekonania się na własnym przykładzie. Zastanówmy się, które
z czynności są nam bliskie, a których całkowicie nie rozumiemy. Co wydaje nam się dziś
całkowicie egzotyczne? Co moglibyśmy wcielić do swojej codziennej, wakacyjnej praktyki?
Także obecnie do wielu z opisanych przez nas miejscowości co roku ciągną tłumy kuracjuszy. Niektórzy wynajmują stare, drewniane domki w leśnej głuszy, inni jeżdżą na działki
w okolice Tłuszcza czy linii otwockiej. Niektóre z opisywanych miejscowości z podwarszawskich wsi stały się jej dzielnicami – w miarę rozwoju terytorialnego miasta w granice
stolicy włączono Wawer, Włochy, Falenicę czy nigdy niezrealizowane Młociny. Atmosfera
w tych częściach miasta jest nadal szczególna: życie toczy się w nich zdecydowanie wolniej,
mieszkańcy cieszą się dużą ilością zieleni. Może warto wprowadzić letniskową atmosferę
także do innych części miasta?
Dziękujemy wszystkim za lekturę. Do zobaczenia w pociągu za rok!
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