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Od naczelnego 

27 października odbyło się w Ol-
sztynie Walne Zebranie, w któ-

rym wzięło udział 49 proc. członków 
uprawnionych do udziału w tej najwyż-
szej władzy oddziału SDP. W Zebraniu 
uczestniczył przedstawiciel Zarządu 
Głównego red. Zbigniew Rytel. 

Podczas obrad podsumowano minioną 
kadencję, udzielono absolutorium ustę-
pującym władzom oraz wybrano nowe 
kierownictwo organizacji żurnalistów 
Warmii i Mazur (zob. s. 5). Zastanawiano 
się również nad kondycją Stowarzysze-
nia oraz planami na najbliższe trzy lata. 
Omówiono najważniejsze sprawy jakie 
stoją przed Stowarzyszeniem w regionie 
warmińsko-mazurskim oraz wyznaczono 
główne kierunki działań, jakie podejmie 
nowy Zarząd. 

Oprócz kontynuacji wypracowanych do 
tej pory przedsięwzięć o zasięgu regio-
nalnym, jak obchody Dni Seweryna Pie-
niężnego z Konkursem o Nagrodę Jego 
imienia czy współdziałanie z innymi or-
ganizacjami twórczymi, zostaną podjęte 
nowe wyzwania, zarówno w skali mikro 
– stolicy Warmii i regionie, jak i makro – 
we współpracy z innymi oddziałami SDP, 
zwłaszcza Polski północno-wschodniej. 

Warto, aby dobre inicjatywy, które rodzą 
się na przykład w Gdańsku, Białymstoku, 
Bydgoszczy czy Olsztynie, nabierały szer-
szego wymiaru w ramach wspólnej reali-
zacji. Każdy z tych oddziałów terenowych 
dysponuje niesamowitym potencjałem 
wspaniałych ludzi mediów zaangażowa-
nych w prace dziennikarskiego Stowarzy-
szenia, ale również medioznawcami takich 
ośrodków naukowych, jak Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Gdań-
ski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwer-
sytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski czy Wyższa Szkoła 
Kultury Społecznej i Medialnej – co stanowi 
szczególne pole do współpracy. 

Korzystając z obecności przedstawiciela 
Zarządu Głównego, omówiono kwestie 

właściwej współpracy na linii: Zarząd 
Główny – oddział terenowy Stowarzy-
szenia. Zwrócono uwagę m. in. na kwestie 
właściwej polityki informacyjnej ZG SDP. 
Uczestników interesowały również kwestie 
dotyczące spraw zagranicznych oraz udzia-
łu SDP w europejskiej (EFJ) i światowej 
(IFJ) organizacji dziennikarskiej. Walne 
Zebranie Członków wyraziło niepokój 
w sprawach, które mogą być odbierane 
niejednoznacznie, jak np. łączenie funkcji 
w Zarządzie Głównym ze stanowiskami 
kierowniczymi w mediach publicznych 
i KRRiT, przejawami wykorzystywania SDP 
do celów prywatnych, brakiem czytelnej 
wizji w kwestii mediów Stowarzyszenia, 
co dobitnie widać na przykładze strony 
internetowej SDP. 

Redaktor Zbigniew Rytel odniósł się do 
wszystkich poruszanych zagadnień i wni-
kliwie omówił aktualną sytuację Stowa-
rzyszenia z perspektywy Warszawy oraz 
przybliżył problemy z jakimi zmaga się 
Zarząd Główny. W swojej wypowiedzi do-
tknął również spraw międzynarodowych 
oraz tych, które budziły największe kon-
trowersje wśród zgromadzonych.

Przed nowo wybranymi władzami i całym 
Warmińsko-Mazurskim Oddziałem SDP 
czas pracy i wcielania w życie pomysłów. 
Szczegółowe sprawy programowe – zgod-
nie z decyzją Walnego Zebrania – zostaną 
podjęte za pięć miesięcy, na najbliższym 
Nadzwyczajnym WZC.

Podczas olsztyńskiego Zebrania nie 
zabrakło także słów uznania pod adre-
sem naszego czasopisma – za co w tym 
miejscu bardzo dziękuję – i kreślenia 
planów z nim związanych. W związku 
z tym, że aktualne wydanie jest ostatnim 
w bieżącym roku, wszystkim współpracu-
jącym z „Bez Wierszówki” i wszystkim jej 
Czytelnikom pragnę przesłać najlepsze 
życzenia błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia i do zobaczenia już w nowym, 
2017 roku. 

IRENEUSZ ST. BRUSKI
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21 września, w Pałacu Prezyden-
ckim Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski otrzymała 

Bożenna Ulewicz – sędzia Sądu Dzienni-
karskiego Warmińsko-Mazurskiego Od-
działu SDP, za wybitne zasługi na rzecz 
przemian demokratycznych w Polsce.

Tydzień później w Olsztynie, w gronie 
trzydziestu działaczy opozycji niepod-
ległościowej z Warmii i Mazur, którzy 
zostali uhonorowani wysokimi odznacze-
niami państwowymi, znalazło się również 
dwóch członków Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich – Erwin Kruk i Woj-
ciech Ciesielski.

W gronie nagrodzonych działaczy opo-
zycji niepodległościowej były także osoby 
zaangażowane w działalność podziemnego 
ruchu wydawniczego, redaktorzy i wy-
dawcy niezależnych czasopism (m. in. 
„Rezonansu”, „Solidarności Walczącej”), 
kolporterzy prasy i wydawnictw podziem-
nych, uczestnicy akcji ulotkowych w stanie 
wojennym. Krzyżami Orderu Odrodzenia 
Polski odznaczeni zostali m. in. Ryszard 
Kułakowski, Kazimierz Borzym, Erwin 
Kruk, Teresa Stefanowicz, Irena Telesz 
i pośmiertnie Helena Cynalewska, nato-
miast Krzyżem Wolności i Solidarności m. 
in. Mieczysław Kamiński, Tomasz Kosior, 
Świetłana Kruk, Wojciech Kozioł, Ryszard 
Kułakowski, Jarosław Lipka, Tadeusz Ma-
dziar, Barbara Nowak, Kazimierz Rocho-
wicz, Teresa Stefanowicz, Adam Tołkacz, 
Jerzy Wielick, Kazimierz Wosiek, Leon 
Żbikowski, a pośmietnie Michał Powroźny.

Warto zauważyć, że uroczystość wręczenia 
Krzyża Wolności i Solidarności odbyła się 
w Olsztynie po raz pierwszy. W swoim wy-
stąpieniu wojewoda Artur Chojecki podkre-
ślił, że „w ten sposób honorowani są ludzie, 
dla których służba Niepodległej była i jest 
najwyższym nakazem”, i zakończył słowami: 
„Dziękuję Państwu za wolną Polskę”.

Wszystkim odznaczonym gratulujemy.
IRENEUSZ ST. BRUSKI

Dziennikarze z Krzyżami
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Przewodniczący Rady Mediów Naro-
dowych Krzysztof Czabański ogłosił 
12 października w Sejmie wynik kon-

kursu na nowego prezesa Zarządu Tele-
wizji Polskiej S. A. Jacek Kurski otrzymał 
poparcie czterech z pięciu członków Rady.

Jacek Kurski w obecności członków Rady 
Mediów Narodowych oraz prezesa Rady 
Nadzorczej Telewizji Polskiej otrzymał akt 
mianowania na prezesa TVP. Stanowisko zo-
stało mu powierzone na czteroletnią kadencję.

Przewodniczący Czabański podczas brie-
fingu zapowiedział, że RMN ustali z nowym 
szefem Zarządu TVP zasady współpracy.  
– Cieszy mnie, że Jacek Kurski zapropono-
wał bardzo ciekawy i dynamiczny program 
działania telewizji. Cieszy też to, że ta dy-
namika będzie służyła wspieraniu tego, co 
dla mediów publicznych jest najważniejsze, 
mianowicie uszczelnieniu abonamentu – 
powiedział Krzysztof Czabański.

Jacek Kurski po wręczeniu mu nominacji 
na prezesa TVP stwierdził, że decyzja Rady 
Mediów Narodowych to wielkie zobowią-
zanie i zaszczyt. Dodał też, że cieszy się, że 
przekonał Radę do swojej wizji odbudowy 
pozycji Telewizji Polskiej i przywrócenia jej 
publicznego charakteru społeczeństwu pol-
skiemu. – Chcę żeby TVP była nośnikiem 
szybkiej, rzetelnej informacji, uczciwej 
publicystyki, debaty publicznej i dobrej 
edukacji – powiedział prezes Kurski.

Jacek Olgierd Kurski – urodzony  
22 lutego 1966 roku w Gdańsku, dzienni-
karz i były polityk, z wykształcenia eko-
nomista. W latach: 2005-2009 – poseł 
na Sejm V i VI kadencji, pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu 
Państwa oraz członka sejmowej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu; 2009-2014 
– poseł do Parlamentu Europejskiego  
VII kadencji, pierwszy przewodniczący frak-
cji EFD Europe for Freedom and Democracy;  
2015-2016 – podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, nadzorował prace resortu związane 
z ochroną prawa autorskiego i praw po-
krewnych: ochroną prawa prasowego; od 
2016 roku prezes Zarządu Telewizji Polskiej.

Wcześniej, w latach 2002-2005 – wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, a w latach 1998-2001 – 
wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego, jako wicemarszałek 
województwa sprawował nadzór nad 
jednostkami kultury. Od 1994 do 1998 
prowadził agencję reklamową i producen-
cką Jacek-FILM. W  roku 1993 opubliko-

wał napisaną wspólnie z Piotrem Semką 
książkę Lewy czerwcowy, będącą zapisem 
wywiadów z politykami związanymi z rzą-
dem Jana Olszewskiego na temat kulisów 
odwołania gabinetu w czerwcu 1992. Rok 
później zrealizował film „Nocna zmiana” 
poświęcony tej samej tematyce. W latach 
1991-1994 związany z Telewizją Polską. 
Wspólnie z Piotrem Semką prowadził 
magazyn „Reflex” w TVP1 oraz z Wiesła-
wem Walendziakiem program „Lewiatan”. 
Współtworzył również program „Sprawa 
dla reportera” Elżbiety Jaworowicz oraz 
był pomysłodawcą i prowadzącym cyklu 
„Rozmowy karcianego stołu”. Na prze-
łomie lat 80. i 90. publikował artykuły 
w prasie niezależnej i prawicowej, m. in. 
w „Tygodniku Solidarność”. Był współ-
pracownikiem agencji DPA, gdańskim 
korespondentem polskiej sekcji BBC oraz 
redaktorem radia podziemnej „Solidar-
ności”. Uczestnik strajków w 1988 roku.

Prywatnie pasjonat piłki nożnej. W latach 
1998-2002 prezes Ośrodka Piłkarskiego 
Lechii Gdańsk. W 2001 został odznaczony 
Odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Prezes z konkursu
Chcę, żeby Telewizja 
Polska łączyła Polaków 
wokół ważnych, 
wielkich cech i celów, 
żeby odwoływała się do 
tego, co Polaków łączy; 
chcę, żeby Telewizja 
Polska była nośnikiem 
szybkiej, rzetelnej 
informacji, uczciwej 
publicystyki i debaty 
publicznej, dobrej 
edukacji, żeby była 
również nośnikiem dobrej 
i na poziomie rozrywki, 
która jest śmiechem, a nie 
rechotem. Chciałby także, 
aby telewizja publiczna 
dostarczała Polakom 
„wysokogatunkowego” 
sportu.
Jacek Kurski
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Wyrażamy najwyższe oburzenie 
brakiem działań wydawnictwa 

„The Facto” dążących do zaprzestania 
kolportowania nieprawdziwych infor-
macji/kłamstw na temat pana Edmun-
da Krasowskiego, zawartych w książce 
Grzegorza Jankowskiego Fakt. Tak było 
naprawdę. W tej publikacji przypisano 

Panu Edmundowi Krasowskiemu skan-
daliczne, nieetyczne działania, z którymi 
nie miał nic wspólnego.

Wyrażamy ubolewanie, że człowiek o nie-
poszlakowanej opinii w ewidentny sposób 
został skrzywdzony przez publikację książ-
kową i nikt – ani autor, ani wydawnictwo 
– nie próbuje tego naprawić.

Książka, o której mowa, jest nadal po-
wszechnie kolportowana bez erraty czy innej 
próby sprostowania nieprawdziwych infor-
macji bądź poinformowania o popełnionym 
rażącym błędzie dziennikarskim przez autora 
książki Grzegorza Jankowskiego.

Zarząd Główny SDP
Warszawa, 28 października 2016

Zarząd Główny SDP

Oświadczenie ws. wydawnictwa „The Facto”

Centrum Monitoringu Wolności Prasy 
SDP wyraża zaniepokojenie faktem 

wniesienia przez p. Jerzego Żurka – Wójta 
Gminy Konopiska, aktu oskarżenia z art. 
212 k.k. przeciwko red. Pawłowi Gąsior-
skiemu, prowadzącemu internetowy serwis 
informacyjny gminakonopiska.pl.

W dniu 9 września 2016 roku na po-
wyższym portalu został opublikowana 
informacja pt. „Jerzy Żurek promuje się 
w TVP3 Katowice za pieniądze Mieszkań-
ców!”. W jej treści podano, że na zlecenie 
m. in. Gminy Konopiska, TVP3 Katowice 
nagrało odcinki programu „Kronika Juraj-
ska”, jednak zamiast promocji gminy Ko-
nopiska, wypromowano głównie jej wójta 

Jerzego Żurka, za pieniądze podatników. 
W konsekwencji wójt Gminy Konopiska, 
p. Jerzy Żurek, wytoczył przeciwko red. 
P. Gąsiorskiemu wskazany na wstępie 
akt oskarżenia, uznając przedmiotową 
informację za zniesławiającą.

W związku z powyższym CMWP SDP 
pragnie podkreślić, że w Polsce obowiązują 
krajowe i międzynarodowe uregulowania, 
gwarantujące podstawowe prawa i swo-
body obywatelskie. Należy do nich m. in. 
wolność słowa i prasy. Abstrahując od 
intencji p. Jerzego Żurka jako wójta, oraz 
uznając prawo każdego do dochodzenia 
swoich praw przed sądem, trudno pominąć 
fakt, że w programie wyemitowanym przez 

TVP3 Katowice w istocie wiele uwagi po-
święcono działaniom wójta, a za program 
ten zapłaciła Gmina Konopiska. Dlatego 
też działania p. Jerzego Żurka, które su-
biektywnie uznaje on za obronę swoich 
praw, budzą poważne wątpliwości, gdyż de 
facto powodują ograniczenie wolności 
słowa i godzą w niezbywalne prawo prasy 
do wypowiadania się o sprawach ważnych 
z punktu widzenia obywateli.

CMWP SDP będzie monitorował po-
wyższą sprawę sądową pod kątem prze-
strzegania zasady wolności słowa i prasy.

Michał Ł. Jaszewski, doradca prawny SDP
Wiktor Świetlik, dyrektor CMWP SDP

Warszawa, 4 listopada 2016

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

Centrum Monitoringu Wolności Prasy 
SDP wyraża zaniepokojenie cofnię-

ciem akredytacji sejmowej fotoreporterowi 
„Super Expressu” Pawłowi Dąbrowskiemu, 
ze względu na wykonanie zdjęć posłance 
Lidii Gądek w niekomfortowej dla niej sy-
tuacji (po zdjęciu butów). W naszej opinii, 
a także w świetle orzecznictwa ETPC, osoby 

publiczne,  a do takich zalicza się pani 
posłanka, muszą liczyć się ze zwiększo-
nym zainteresowaniem ze strony mediów, 
tym bardziej jeśli przebywają w miejscach 
publicznych, szczególnie w gmachu Sejmu.

Trudno nie postrzegać cofnięcia akredytacji 
Pawłowi Dąbrowskiemu, jako wpisującego 
się w ciąg działań ze strony władz Parlamen-

tu, zmierzających do generalnego ogranicze-
nia dostępu mediów do prac tej instytucji. 
W świetle zasad wolności słowa i kontroli 
społecznej nad władzą ustawodawczą jest 
to działanie ze wszech miar szkodliwe.

Michał Ł. Jaszewski, doradca prawny SDP
Wiktor Świetlik, dyrektor CMWP SDP

Warszawa, 7 października 2016

Stanowisko CMWP ws. Pawła Gąsiorskiego

Oświadczenie ws. cofnięcia akredytacji fotoreporterowi

Sąd Rejonowy w Przemyślu uznał Daniela 
Stołowskiego winnym zniesławienia 

za pomocą środków masowego przekazu 
i działania na szkodę firmy REM II i skazał go 
na karę grzywny w wysokości 2 tys. złotych. 

Ponadto Stołowski ma zapłacić 1 tys. 
złotych nawiązki na rzecz stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas”, 
1812 złotych kosztów sądowych oraz po-
dać wyrok do publicznej wiadomości na 
łamach „Życia Podkarpackiego”. 

Jako redaktor naczelny „Przemyskiego 
Telegrafu” opublikował materiał zatytuło-
wany „Układ Chomy z REM II”, w którym 
w krytycznym świetle przedstawił do-
mniemane związki właściciela firmy REM 
II z prezydentem Przemyśla. Sprawę do 
sądu z powództwa cywilnego oddał szef 
firmy Andrzej Pichur. Dziennikarz został 
skazany, choć jak informuje „Przemyski 
Telegraf” trwa śledztwo prokuratury dot. 
m.in. podejrzenia popełnienia przestępstwa 

korupcji wyborczej w związku z wydarze-
niami opisywanymi przez Stołowskiego.  

Wyrok jest nieprawomocny. Dziennikarz 
zapowiada złożenie apelacji.

CMWP SDP monitorowało proces.
Jest to kolejny w ostatnim czasie przykład 

sytuacji, gdy dziennikarzowi lokalnego 
medium jest wytaczany proces z niesław-
nego art. 212 k.k. Często kończą się one 
wyrokami skazującymi.
CMWP, „Życie Podkarpackie”, „Przemyski Telegraf”

Dziennikarz lokalnych mediów skazany z art. 212 k.k.
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W Olsztynie, 27 października, pod-
czas Walnego Zebrania Członków 
wybrano nowe władze statutowe 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich. 

Prezesem Oddziału na kadencję 2016-2019 
został jednogłośnie wybrany dr Ireneusz St. 
Bruski, natomiast w skład Zarządu Oddzia-
łu weszli: Zbigniew Piszczako (sekretarz), 
Grzegorz Radzicki (wiceprezes), Wojciech 
Ciesielski (członek Zarządu ds. wydawni-
czych) i Tobiasz Niemiro (skarbnik).

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Krzysz-
tofa Berenta (przewodniczący), Adama J. 
Sochę (sekretarz) i Agnieszkę Gębczyńską; 
do Komisji Członkowskiej: Jana Rosłana, 
Bożennę Ulewicz i Łukasza Czarneckiego-
-Pacyńskiego.

W skład Sądu Dziennikarskiego weszli: 
Martyna Seroka (przewodnicząca), dr hab. 
Zdzisława Kobylińska (sekretarz) i Aneta 
Markowska, natomiast rzecznikiem dy-
scyplinarnym został Andrzej Zb. Brzozow-
ski. Ponadto wybrano delegatów na Zjazd 
SDP w osobach – Ireneusza St. Bruskiego, 
Krzysztofa Berenta i Adama J. Sochy.

W drugiej części Walnego Zebrania Człon-
ków Oddziału omówiono najważniejsze 
sprawy, jakie stoją przed Stowarzyszeniem 
w regionie warmińsko-mazurskim oraz wy-
znaczono główne kierunki działań, jakie 
podejmie nowy Zarząd Oddziału. Przyjęto 
również do wiadomości wstępny projekt 
programu kadencji 2016-2019, który przed-
stawił red. Ireneusz St. Bruski, bezpośrednio 
po swojej reelekcji na stanowisko prezesa. 

Ponadto omówiono bieżące sprawy Sto-
warzyszenia, zwłaszcza na płaszczyźnie wza-
jemnych relacji: Zarząd Główny – oddział 
terenowy. Szczególnie cenny głos w dyskusji 
nad zrozumieniem niektórych spraw, jakie 
dzieją się na Foksal, była rzeczowa wypowiedź 
gościa Oddziału – red. Zbigniewa Rytela, 
przedstawiciela Zarządu Głównego SDP. 

W dyskusji podjęto także kwestię kontro-
wersyjnego stanowiska dyrektora Centrum 
Monitoringu Wolności Prasy SDP ws. pub-
likacji szkalującej osobę red. Edmunda Kra-
sowskiego oraz brakiem jakiejkolwiek reakcji 
autora i wydawnictwa. Książka jest nadal 
powszechnie kolportowana bez erraty czy 
innej próby sprostowania nieprawdziwych 
informacji bądź poinformowania o popełnio-

nym rażącym błędzie dziennikarskim przez 
autora książki Grzegorza Jankowskiego.

Na zakończenie obrad Walne Zebranie 
Członków Oddziału SDP przyjęło jedno-
głośnie następujące uchwały:

• Ustanowiono rok 2017 w Warmińsko-
-Mazurskim Oddziale SDP – Rokiem Tadeu-
sza Nowakowskiego, prozaika, reportażysty, 
publicysty emigracyjnego i wieloletniego 
dziennikarza Rozgłośni Polskiej RWE; 

• W ramach wniosku przesłanego przez 
Biuro ZG SDP zaakceptowano propozycje 
pań Hanny Budzisz i Elżbiety Królikowskiej-
-Avis ws. nagród dla zasłużonych członków 
SDP oraz przyjęto wnioski dotyczące: nagród 

regionalnych – Odznaki Honorowej za za-
sługi dla Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego i odznaczeń jubileuszowych SDP;

• Przyjęto wniosek Kapituły Konkursu 
im. Seweryna Pieniężnego o powołaniu 
nowej kategorii w ramach Konkursu – dla 
młodych dziennikarzy (do 30. roku życia).

Walne Zebranie Członków Oddziału po-
stanowiło, że wszystkie inne sprawy pro-
gramowe zostaną podjęte na najbliższym 
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Człon-
ków, w marcu 2017 roku. ZP / SDP

SDP Olsztyn 

List gratulacyjny Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego 

Nowe władze SDP 
na Warmii i Mazurach
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aktualności

Jury wyłoniło laureatów 23. Przeglą-
du i Konkursu Dziennikarskiego Od-

działów Terenowych TVP, jaki odbył się 
w dniach 7-8 października w Łodzi. Oce-
niono 300 prac dziennikarzy; nagrodzono 
21 audycji w sześciu kategoriach. Grand 
Prix przyznano redakcji „Aktualności” 
TVP3 Rzeszów.

Rzeszowski zespół „Aktualności” otrzymał 
nagrodę główną w kategorii najlepszy pro-
gram informacyjny. Wyróżnienia w tej samej 
kategorii przyznano „Obiektywowi” TVP3 
Białystok oraz „Kronice” TVP3 Kraków.

W kategorii „Autor najlepszego newsa” 
nagrodę główną 23. PiK odebrał Mateusz 
Kopyłowicz z TVP3 Szczecin za materiał 
„Niedopełnienie obowiązków w ośrodku”. 
Drugą nagrodę dostała Małgorzata Półto-
rak z TVP3 Białystok za materiał „Wyjazd 
pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży”, 
a trzecią – Mateusz Burdziński z TVP3 
Szczecin za materiał „Piesi-sprinterzy”.

Nagrody im. Brygidy Frosztęgi-Kmiecik 
za najlepszy reportaż nie przyznano, za to 

dwie równorzędne drugie nagrody dostały 
Inka Bogucka z TVP3 Kraków za reportaż 
„Piękne Anioły” i Dorota Kaczor z TVP3 
Wrocław za reportaż „Jak stworzyć idealną 
matkę”. Trzecia nagroda powędrowała 
do Wojciecha Stobby z TVP3 Gdańsk za 
reportaż „Rowerem w kosmos”. Wyróżnio-
ne zostały Anna Świderska z TVP3 Opole 
za reportaż „Zawiły problem” i Wojciech 
Paczyński z TVP3 Poznań za reportaż „Tyle 
życia przede mną”.

W kategorii „Najlepszy program o tema-
tyce regionalnej” pierwszą nagrodę otrzy-
mał TVP3 Białystok za program „Pasja po 
babci” autorstwa Beaty Hyży-Czołpińskiej, 
drugą nagrodę przyznano TVP3 Katowice 
za program „Weekend z Potuchą”, którego 
autorem jest Łukasz Kowalski. Trzecia na-
groda powędrowała do TVP3 Katowice za 
program „Na szlaku wydarzeń. Zakopane” 
autorstwa Marka Durmały. Dwa równo-
rzędne wyróżnienia przyznano TVP3 Łódź 
za program „Sim, sam, sum – włókienka” 
Waldemara Wiśniewskiego oraz TVP3 

Kraków za program „Dziady Śmiguśne 
i Śmiguśnicy” Inki Boguckiej.

W kategorii „Osobowość telewizyjna” 
jury nie przyznało pierwszej nagrody, 
za to dwie równorzędne drugie nagrody 
otrzymali: Bogumił Radajewski z TVP3 
Bydgoszcz oraz Izolda Czmok-Nowak 
z TVP3 Katowice.

Roman Wasiluk z TVP3 Białystok za 
zdjęcia do materiału „Dotyk spojrzenia” 
i Krzysztof Więckowski z TVP3 Białystok 
za zdjęcia do materiału „Pasja po babci” 
zostali wyróżnieni przez jury „Nagrodami 
specjalnymi za najlepsze zdjęcia”.

Prace oceniało jury w składzie: Jacek Kur-
ski (przewodniczący), Piotr Lichota, Jacek 
Karnowski, Krzysztof Kuba Sufin, Rafał 
Ziemkiewicz, Piotr Semka, Michał Mońko, 
Marzena Paczuska, Marek Pyza, Wojciech 
Reszczyński, Marek Miller, Barbara Pacior-
kowska, Stanisław Zawiśliński, Małgorzata 
Kamińska-Bruszewska, Andrzej Tadeusz 
Kijowski, Bożena Targosz i Włodzimierz 
Strzemiński. IB / WIRTUALNEMEDIA.PL

W zachodnich publicznych galeriach 
znów wygrywa tradycja. Powróciło 

malarstwo mistrzów. Jeśli fotografia, to li-
derów gatunku. Jeśli wideo, to detaliczne 
z rozpisanymi scenariuszami – a nie przed 
amatorską kamerą. U nas program niemal 
wszystkich placówek tworzy nudny mono-
lit – tak zaczyna się artykuł „Dwie strony 
skandalu” („Rzeczpospolita” – „Plus Minus”, 
1.10.2016) autorstwa dr Moniki Małkowskiej, 
który wzbudził sporo kontrowersji i komen-
tarzy w środowisku krytyków sztuki. Stał się 
także przyczynkiem do debaty pt. „Między 
skandalem, a wzniosłością”, która odbyła się 
25 października w siedzibie Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. Wśród panelistów, 
obok red. Małkowskiej, znaleźli się także: 
Piotr Zaremba – publicysta, zastępca redak-
tora naczelnego tygodnika „W Sieci”, Paweł 
Sito – dziennikarz, menadżer muzyczny oraz 
Jakub Moroz – wicedyrektor TVP Kultura.

Monika Małkowska potwierdziła diagnozę 
dotyczącą kondycji polskiej kultury, przed-
stawioną w swoim artykule. Jej zdaniem na 
Zachodzie następuje skręt ku tradycyjnym 
wartościom w sztuce, tymczasem polska sztuka 
jest cały czas w tym samym miejscu – pusta, 
zacofana, słaba estetycznie i moralnie. Nastę-
puje proces uwznioślania banału, aby słowem 
nadrobić miałkość intelektualną i artystyczną. 
Dobre wystawy są za drogie, więc wystawiane 
są te, prezentujące niską jakość. Głównym 
zajęciem ludzi ze świata kultury jest zaś walka 
o pieniądze. Przy czym pozują oni na jedynych 

znawców tematu, więc, ich zdaniem, insty-
tucje państwowe nie mają prawa z przyczyn 
merytorycznych odmówić im dotacji (tzw. 
merytokracja). Do tego struktury wielu insty-
tucji kulturalnych są skostniałe od wielu lat, 
a każda, najmniejsza próba zmian wywołuje 
ogromny opór środowiska. 

Piotr Zaremba poruszył tematykę doty-
czącą problemów polskiego teatru. Według 
niego większym z nich jest grafomania, niż 
deptanie wartości. Podał przykłady kilku 
skandali, które wydarzyły się na deskach 
polskich teatrów, zaznaczając jednak, że 
bardziej boli go słaby poziom, czy wręcz 
głupota niektórych inscenizacji.

Jakub Moroz także skupił się głównie 
na teatrze, który jego zdaniem cierpi na 
chorobę bezrefleksyjnego naśladownictwa 
pewnych wzorców, płynących z Zacho-
du (zwłaszcza z Niemiec) często niestety 
z marnym skutkiem. Zaznaczył jednak, że 
również środowiska konserwatywne pono-
szą odpowiedzialność za to, co się nie udaje 
w polskiej sztuce. Wytknął im: skupianie 
się na kryterium wierności realiom histo-
rycznym, nazbyt wąskie rozumienie pojęcia 
klasyczności, zawężenie w spojrzeniu na 
historię XX w. (przeświadczenie, że istnieje 
jakaś ciągłość dziejowa w naszej historii), 
obcowanie ze sztuką tylko poprzez reakcję 
na skandal, czy moralizm (oczekiwanie, że 
sztuka będzie dydaktyczna).

Moroz do problemów polskiej kultury 
dołączył także pogardę dla publiczności 

– kontakt z nią przestaje być istotny oraz 
uwiąd prawdziwej krytyki (tzw. przedsąd 
pozytywny – brak odwagi krytycznej).

Z kolei Paweł Sito analizował głównie 
rynek muzyczny, zaznaczając, że muzyka 
jest w zdecydowanie lepszej kondycji niż 
pozostałe gatunki sztuki. Może być to jego 
zdaniem związane z brakiem konieczności 
walki o dotacje ze strony państwa. Zwrócił 
uwagę na fakt, że w ostatnich latach w za-
sadzie nie było w polskiej muzyce żadnych 
skandali, nawet w takich gatunkach jak 
rock czy hip hop.

Goście, którzy zabierali głos z sali sygnalizo-
wali problem m. in. negatywnej roli mediów 
w kształtowaniu trendów polskiej kultury 
i sztuki. Pojawiły się także uwagi do braku 
standardów w środowisku – o tym, kto jest 
pokazywany na wystawach, wystawiany na 
scenie, ma bowiem decydować przynależ-
ność do określonego kręgu towarzyskiego.

Na zakończenie paneliści starali się pod-
sunąć rządzącym przykłady działań, które 
mogłyby przyczynić się do poprawienia 
sytuacji w polskiej kulturze i sztuce. Padły 
propozycje takie jak zwiększenie zakresu 
edukacji kulturalnej, estetycznej młodych 
(ale nie tylko) ludzi, poprawienie estetyki 
kraju (likwidacja ogromnej masy bilbor-
dów, świecących ogłoszeń, szpecących 
przestrzeń publiczną) czy zmiana redys-
trybucji dotacji państwowych dla instytucji 
kulturalnych tak, aby nie dostawały ich 
ciągle te same podmioty. PW / CMWP

23. PiK w Łodzi Konkurs Oddziałów Terenowych TVP

Debata o polskiej kulturze Skandal? Tak! Ale uzasadniony artystycznie
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List otwarty do „The Washington Post”

Mr. Martin Baron
Executive Editor 
„The Washington Post”
1301 K Street NW
Washington DC 20071

List otwarty do redakcji 
i czytelników „The Washington Post”
Występujemy w imieniu licznej grupy 

dziennikarzy polskich, członków Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich, największej 
i najdłużej funkcjonującej organizacji o tym 
charakterze w naszym kraju.

Od pewnego czasu z niepokojem obser-
wujemy fakt, że komentatorem wydarzeń 
w Polsce w „The Washington Post” jed-
nym z najbardziej prestiżowych dzienni-
ków nie tylko w Stanach Zjednoczonych 
jest Anne Applebaum, żona Radosława 
Sikorskiego, jednego z najbardziej promi-
nentnych polityków Platformy Obywatel-
skiej, partii, która w ostatnich wyborach 
po ośmiu latach rządów utraciła władzę. 
Nie odmawiamy Applebaum dziennikar-
skich kompetencji natomiast od jakiegoś 
czasu jej teksty na temat Polski wygląda-
ją jakby tworzył je rzecznik najbardziej 
radykalnej opozycji nie liczący się z tym 
co dzieje się naprawdę w naszym kraju. 
Jest to naturalnie wybór i prawo gazety, 
aby określoną sytuację komentował ktoś 
tak bardzo w nią zaangażowany, chociaż 
budzi to wątpliwości co do standardów, 
którym powinni kierować się przedstawi-
ciele naszej profesji. Nie zabieralibyśmy 
jednak w tej sprawie głosu, gdyby nie 
ostatni tekst Applebaum w „The Washing-
ton Post” z 19.09.2016 pt. „In Poland, 
a preview of what Trump could do to 
America” rojący się od – nazwijmy rzeczy 
po imieniu – wymyślonych od początku 
do końca kłamstw i pomówień.

Oto najbardziej uderzający fragment: 

„Readers familiar with my recent op-eds 
will know that I am not shy about pointing 
out Russian plots when I see them. But there 
is just no evidence of one at Smolensk. Within 
hours of the crash, Polish forensic experts 
were on the ground. They immediately 
obtained the black boxes and transcribed 
them meticulously. The cockpit tape can be 
heard online, and it makes the circumstances 
painfully clear. The president was late; he 
had planned a live broadcast from Katyn. 
When Russian air traffic controllers wanted 
to divert the plane because of heavy fog, he 
did not agree. The chief of the air force sat 
in the cockpit during the final minutes of the 
flight and pushed the pilots to land: «Be bold, 
you’ll make it», he told them. According to 
the official report, written by the country’s 
top aviation experts, the plane hit a tree, then 
the ground, and then broke up”.

Nie było ekspertów sądowych w Smoleń-
sku po katastrofie. Polacy nie uczestniczyli 
w sekcjach zwłok. Nie tylko nie badali dro-
biazgowo czarnych skrzynek, ale nigdy ich 
do nich nie dopuszczono i otrzymali tylko 
ich niekompletne, sporządzone przez Ro-
sjan kopie. Rosyjscy kontrolerzy w żadnym 
momencie nawet nie sugerowali, aby polski 
samolot wylądował gdzie indziej. Próbo-
wano w Polsce utrzymać wersję, że szef sił 
powietrznych, gen. Błasik znajdował się 
w kokpicie w czasie katastrofy, ale eksperci 
badający nagrania stwierdzili, że głos mu 
przypisywany nie należał do niego. Tej eks-
pertyzy nikt nie kwestionuje. Stwierdzenie, 
że naciskał on na pilotów, aby lądowali jest 
zwykłą, nie popartą niczym insynuacją, tak 
jak w całości wymyślona przez Applebaum 
jest „cytowana” kwestia „Be bold, you’ll 
make it”, która nigdy dotąd nie została 
przez nikogo przywołana.

Warto przypomnieć, że pilot polski nie 
chciał lądować, a jedynie zniżył się na do-

puszczalną wysokość, a zorientowawszy 
się, że pogoda jest niewłaściwa zdecydo-
wał odlecieć. Jego zarejestrowane słowa 
„odchodzimy na drugi krąg” nie są przez 
nikogo kwestionowane.

Pomówienie Applebaum jest wyjątkowe 
ponieważ oskarża Błasika, a pośrednio 
prezydenta Kaczyńskiego, o spowodowanie 
śmierci 96 osób.

Tekst Anne Applebaum tworzy zupełnie 
fałszywy obraz sprawy smoleńskiej. Ponad 
100 polskich profesorów nauk ścisłych, 
nie związanych z żadnym ugrupowaniem 
politycznym, zgrupowanych w Konferencji 
Smoleńskiej, za własne pieniądze przez 
cztery lata prowadziło badanie katastrofy 
a wyniki ich prac, które czytelnicy, rów-
nież w wersji angielskiej znaleźć mogą 
w Internecie, radykalnie różnią się od 
oficjalnej wersji.

Można wymieniać dalsze kłamstwa i ma-
nipulacje Applebaum, ale ograniczymy się 
do dwóch. Film „Smoleńsk”, który jej zda-
niem spreparowany został na zamówienie 
obecnych władz, w rzeczywistości robiony 
był przez cztery lata w czasie rządów PO, 
w skrajnie niesprzyjających warunkach, 
za prywatne pieniądze (składki na jego 
rzecz zbierane były również wśród ame-
rykańskiej Polonii). Antoni Macierewicz 
nigdy nie sugerował nawet prawdziwości 
Protokołów mędrców Syjonu.

Zabieramy głos, gdyż Anne Applebaum 
nie tylko kłamie i wprowadza w błąd ame-
rykańską, a w ślad za nią i światową opinię 
publiczną, ale dodatkowo pomawia o spowo-
dowanie tragedii jej ofiary i rani ich rodziny 
oraz tych wszystkich, dla których smoleńska 
katastrofa była i pozostaje znaczącym i bo-
lesnym wydarzeniem w polskiej historii.

KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
Prezes SDP

Warszawa, 29 września 2016 

Kłamstwa i pomówienia 
Anne Applebaum
19 września w „The Washington Post” ukazał się tekst autorstwa Anne 
Applebaum „In Poland, a preview of what Trump could do to America”. 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich skierowało do redaktora naczelnego 
„The Washington Post” list otwarty, podpisany – w imieniu Zarządu 
Głównego – przez prezesa Krzysztofa Skowrońskiego. 
Oto treść listu w języku polskim:
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z życia oddziałów SDP

5 sierpnia, członkowie Kapituły Nagrody 
dziennikarskiej im. Seweryna Pienięż-

nego i dziennikarze najbardziej zaanga-
żowani w wolontariacką pracę na rzecz 
Oddziału SDP uczestniczyli w wyjeździe 
studyjnym. Trasa wiodła z Olsztyna przez 
Dobre Miasto, Ornetę, Krosno, Buczyniec, 
skąd dziennikarze i ich goście popłynęli 
Kanałem Elbląskim do Elbląga.

W Dobrym Mieście uczestnicy wyjazdu 
podjęci zostali przez Andrzeja Fabisiaka – 
dyrektora  tamtejszego Centrum Kultural-
no-Bibliotecznego, partnera Stowarzyszenia 
na płaszczyźnie wydarzeń kulturalnych. 
Zapoznano się z aktualną ofertą wystawien-
niczą Centrum oraz zwiedzono m. in. Skan-
sen Miejski mieszczący się w zabytkowych 
kamieniczkach z przełomu XVII i XVIII 
wieku, w których odtworzono zakłady rze-
mieślnicze z minionego stulecia: szewski, 
fryzjerski, krawiecki, atelier fotograficz-
ne, a także piekarnię z izbą mieszkalną. 
Nie zabrakło również wizyty w miejscowej 
czternastowiecznej kolegiacie.

Odwiedzając Ornetę dziennikarze zwiedzili 
starówkę, zabytkowy ratusz z salą pamiątek 
historycznych oraz gotycki kościół św. Jana 
Chrzciciela. Dzięki życzliwości pracowników 

Wydziału Promocji Urzędu Miasta uczestni-
cy objazdu studyjnego zapoznali się z dzie-
jami Ornety. To już druga wizyta członków 

Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału SDP. Rok temu 
w Ornecie zorganizowano 
doroczny wyjazd integra-
cyjny; dziennikarze mieli 
wówczas okazję zwiedzić 
zakątki tzw. Trójkąta Lidz-
barskiego.

Wyjazd studyjny zor-
ganizowany został przez 
Warmińsko-Mazurski 

Oddział SDP we współpracy z prezesem 
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej – Tadeuszem  
Fiodorowiczem.  GR, ISB

22 października w olsztyńskim Ra-
tuszu, podczas finału konkursu 

„Trzeci sektor w mediach” za rok 2016, 
z rąk prezydenta dr. Piotra Grzymowicza 
wyróżnienia odebrali: Beata Brokowska, 
Jarosława Chrunik, Dorota Grzymska, 
Anna Minkiewicz-Zaremba i Adam J. 
Socha. Rekordowo została zaprezento-
wana lokalna rozgłośnia radiowa, gdyż 
aż czworo wyróżnionych pracuje w Radiu 
Olsztyn S. A.

W werdykcie Jury z uznaniem podkreślo-
no fakt, że wyróżnieni stworzyli publikacje  
o różnych aspektach działalności organi-
zacji pozarządowych Olsztyna. Opisując 
sukcesy i problemy dnia dzisiejszego, jed-
nocześnie podkreślali ich rolę w rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego.

W tegorocznej edycji konkursu Kapi-
tuła postanowiła nie przyznawać nagro-

dy głównej a wyróżnić wszystkich tych 
dziennikarzy, którzy w swojej pracy często 
poruszają tematykę tzw. trzeciego sektora. 
Wyróżnieni oprócz dyplomów otrzymali 
także symboliczną nagrodę pieniężną, 
gdyż kwotę 3 tys. złotych, przeznaczoną 

na nagrodę główną, rozdzielono wśród 
wszystkich wyróżnionych.

Organizatorem konkursu jest Rada Or-
ganizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna 
i Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich. ISB

22 września, w orneckiej Galerii Art.
Nova odbyło się spotkanie autor-

skie z dr. Janem Chłostą, który opowiadał 
o Ornecianinie Eugeniuszu Buchholzu 

(1865-1928), niemieckim Warmiaku, któ-
ry aktywnie działał na rzecz pojednania 
z Polakami. Dr Chłosta zaprezentował 
najnowszą swoją książkę pt. Niemiec 

z „polską duszą”. Nad 
biografią Eugeniu-
sza Buchholza (Ol-
sztyn 2016, ss. 140).

SDP-owskie spotkania z książką w Ornecie
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Finał konkursu „Trzeci sektor w mediach”

FO
T.

 ©
 IR

EN
EU

SZ
 S

T.
 B

RU
SK

I

SDP Olsztyn 

FO
T.

 ©
 K

AZ
IM

IE
RZ

 K
IE

JD
O

Szlakiem Kanału Elbląskiego



9

BEZWIERSZÓWKInr 11-12 (137-138) listopad-grudzień 2016 aktualności z zagranicy

9

Międzynarodowe 
organizacje 
dziennikarskie 
domagają się 
sprawiedliwości dla 
Anny Politkowskiej.

Dziesięć lat temu, 7 października 2006 
roku, w centrum Moskwy została 
zastrzelona wybitna dziennikarka 

rosyjska, reporterka „Nowej Gazety” Anna 
Politkowska. Ciało dziennikarki i obroń-
czyni praw człowieka z czterema ranami 
postrzałowymi zostało znalezione w windzie 
budynku, w którym mieszkała. Europejska 
i Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy 
(EFJ i IFJ) w 10. rocznicę zabójstwa Anny 
Politkowskiej przypominają o jej śmierci 
i wzywają rząd rosyjski do odnalezienia tych, 
którzy zlecili zabicie dziennikarki.

Zabójstwo 48-letniej Anny Politkow-
skiej, matki dwójki dzieci, zszokowało 
społeczność międzynarodową, choć za 
materiały pokazujące nadużycia rosyjskiej 
armii w czasie drugiej wojny czeczeńskiej 
oraz za krytykę polityków i nagłaśnianie 
korupcyjnych praktyk z ich udziałem, nie-
jednokrotnie grożono jej śmiercią.

W czasie swojej kariery była przez władze 
rosyjskie kilkakrotnie więziona, a w 2004 
roku podczas lotu do Północnej Osetii, skąd 
miała relacjonować atak terrorystyczny na 
szkołę w Biesłanie, próbowano ją otruć. 
Anna Politkowska miała wielu wrogów, któ-
rym mogło zależeć na jej śmierci. W dziesięć 
lat po zabójstwie, władze rosyjskie nadal 
nie są w stanie odpowiedzieć, kto je zlecił.

Po prawie 8 latach śledztwa i 2 proce-
sach, w czerwcu 2014 roku, trzej bracia 
z Czeczenii oraz ich wuj, były policjant 
zostali skazani przez sąd w Moskwie na 
karę więzienia. Jednak pytanie, kto zlecił 
morderstwo wciąż pozostaje otwarte.

Mogens Blicher Bjerregard, prezes EFJ 
wspomina: „Poznałem Annę Politkowską 
w Kopenhadze na kilka miesięcy przed 
tym, jak została zamordowana. Była tak 
zaangażowaną i prawą dziennikarką, że od 

początku naszej rozmowy, wiedziałem, że 
rozmawiam z kimś wyjątkowym – takich 
dziennikarzy spotyka się raz, może kilka 
razy w życiu. Pamiętam, że mówiliśmy 
o bezpieczeństwie, ponieważ obawiałem się 
o jej życie. Każdego roku ta data, 7 paździer-
nika, przypomina mi jak ważne jest zapew-
nienie dziennikarzom bezpieczeństwa, gdyż 
potrzebujemy prawdy, którą dać nam mogą 
dziennikarze tacy jak Anna Politkowska”.

DOROTA ZIELIŃSKA, IFJ

Justice for Anna Politkowska

FO
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Tajemnice i kontrowersje

Jest wiosna 1942 roku. Padła Francja. 
Hitlerowskie armie nad Donem. Za-

grożone są kaukaskie złoża ropy naftowej. 
Niemcy mocno usadowieni w Afryce. Za-
chodni alianci jeszcze nie myślą o utwo-
rzeniu drugiego frontu.

Ludzie przestali pogadywać, że „Sło-
neczko wyżej, Sikorski bliżej”. Nawet 
najwięksi optymiści już wiedzą, że wojna 
będzie trwała co najmniej dalszych kil-
ka lat. Nastroje apatii nie mogły ominąć 

wsi nad Bzurą i całej Ziemi Ło-
wickiej. Hitlerowcy zdawali się 
być niezwyciężeni. Świadomość 
tego faktu najbardziej przygnia-
tała tych, którzy wysiedleni ze 
swoich gospodarstw z powiatów 
kutnowskiego i łęczyckiego przy-
cupnęli w Łowickiem, chcąc być 
jak najbliżej swoich rodzinnych 
stron. Panowało ogólne znie-
chęcenie.

W ten trudny czas byli jednak 
ludzie, co mieli odwagę prze-

ciwstawić się tym na-
strojom i z narażeniem 
życia działali na rzecz 
dobra wspólnego. Oni 
ze wszech miar zasłu-
gują, by ich nazwiska 
ocalić od zapomnienia.

Bronisław Sałuda, 
Tajemnice i kontrower-
sje. Zrzut na placówkę 
„Łąka” koło Mystkowic, 
Olsztyn 2005, ss. 56.

Dziennikarze SDP piszą...
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19 października 1466 
roku zawarty został 
pokój pomiędzy Polską 
a zakonem krzyżackim. 
Kończył on zbrojny 
konflikt polsko-krzyżacki  
zwany wojną 
trzynastoletnią. 

Przyczyny konfliktu sięgają pierwszej 
połowy XV wieku, kiedy to osłabio-
ne i wyniszczone wcześniejszymi 

wojnami (1409-1411 i 1431-1435) ziemia 
chełmińska i Pomorze Gdańskie nie były 
w stanie znieść coraz większych obciążeń, 
głównie finansowych, ze strony Krzyża-
ków. Równocześnie nastąpił rozwój handlu 
pomiędzy kupcami pruskimi i polskimi, 
powodujący, że miasta pruskie dążyły do 
utrzymania pokojowych stosunków z Kró-
lestwem Polskim, które powoli z wroga 
stawało się dla nich symbolem bezpieczeń-
stwa gospodarczego. W tej sytuacji stany 
pruskie zbuntowały się przeciwko Zakonowi  
i w 1440 roku w Kwidzynie utworzyły Zwią-
zek Pruski, do którego w krótkim czasie 
wstąpiła większość miast Pomorza Gdań-
skiego i tzw. Powiśla (tereny położone po 
wschodniej stronie Wisły, w jej dolnym 
biegu). Wiodącą rolę odgrywały w nim Stare 
Miasto Toruń, Gdańsk i Chełmno. Głównym 
zadaniem Związku była ochrona interesów 
mieszczan i rycerstwa miast pruskich przed 
uciskiem krzyżackim. Początkowo Zakon 
tolerował działalność Związku, jednak 
sytuacja zmieniła się diametralnie, kiedy 
wielkim mistrzem został Ludwik von Er-
lichshausen, który natychmiast po objęciu 
zwierzchnictwa nad Zakonem rozpoczął 
starania o unieważnienie Związku.

5 grudnia 1453 roku cesarz Fryderyk III 
Habsburg wydał nakaz rozwiązania orga-
nizacji. Związkowi nie pozostało nic innego 
jak zejść do „podziemia”. Utworzono tzw. 
Tajną Radę z Janem Bażyńskim na czele, 
która w styczniu 1454 roku zwróciła się 
do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą 
o przejęcie zwierzchnictwa nad Prusami.

4 lutego 1454 roku Związek Pruski wypo-
wiedział posłuszeństwo Zakonowi, a syg-
nałem do rozpoczęcia powstania zbrojnego 
przeciwko Krzyżakom był atak mieszczan 
toruńskich (6 lutego) na zamek krzyżacki 
i jego rozbiórka. 6 marca król ogłosił akt 
inkorporacji Prus do Korony Polskiej.  
20 kwietnia 1454 roku rozpoczęła się wojna, 
która trwała do roku 1466. Po początko-
wych niepowodzeniach wojsk polskich 
ostatecznie Krzyżacy przegrali wojnę. 
Traktat pokojowy podpisano w Dworze 
Artusa 19 października 1466 roku. W myśl 
jego postanowień Zakon m. in.: ustępował 
Polsce ziemię chełmińską, michałowską 
i Pomorze Gdańskie (powstały tzw. Prusy 
Królewskie) oraz rezygnował z północno-
-zachodniej części Prus z Malborkiem 
i Elblągiem. Każdy nowo wybrany wielki 
mistrz miał obowiązek składać przysięgę 
wierności królowi polskiemu. Stany pruskie 
zobowiązywały się do zachowania pokoju. 

19 października 2016 roku, w Ratuszu 
Staromiejskim w Toruniu, otwarto 

wystawę, która prezentuje nie tylko okres 
poprzedzający podpisanie II Traktatu to-
ruńskiego, czyli wojnę trzynastoletnią, 
lecz pokazuje także rolę stanów pruskich 
i Związku Pruskiego w dążeniu do wy-

zwolenia Prus spod władzy krzyżackiej. 
Przedstawia miasta uczestniczące w wojnie 
trzynastoletniej, choć w oparciu o ikono-
grafię późniejszą – z wieków XVI-XVIII 
oraz dokumenty związane bezpośrednio 
z działaniami wojennymi.

Bardzo ciekawą grupę stanowią rachunki 
zaciężnych, uczestniczących w wojnie 
trzynastoletniej, Księga długów miasta 
Torunia z tego okresu oraz oryginały 
przywilejów, jakie miasto Toruń otrzy-
mało od króla Kazimierza Jagiellończyka 
w 1457 roku. Wszystkie te materiały po-
chodzą z zasobu Archiwum Państwowego 
w Toruniu.

Po raz pierwszy w Muzeum Okręgowym 
w Toruniu pokazany będzie oryginał aktu 
inkorporacji (przyłączenia) Prus do Króle-
stwa Polskiego oraz dokument tzw. wstępny 
II Traktatu toruńskiego z 19 października 
1466 roku. Oba dokumenty są własnością 
Archiwum Głównego Akt Dawnych w War-
szawie. Wystawa powstała we współpracy 
z Archiwum Państwowym w Toruniu.

ALEKSANDRA MIERZEJEWSKA
kurator wystawy

Wystawa w toruńskim Ratuszu  
Staromiejskim (Mała galeria),  
czynna: 20 X 2016 – 22 I 2017

Marian Jaroczynski, II Traktat toruński, 1873 FOT. © MUZEUM OKREGOWE W TORUNIU

II Traktat toruński z 1466 roku

550. rocznica podpisania 
dokumentu pokojowego
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Mija właśnie 550. 
rocznica przyłą-
czenia Warmii 

do Korony Królestwa Pol-
skiego. Również na mocy 
II pokoju toruńskiego – 19 
października 1466 roku 
według kalendarza juliań-
skiego – Polska odzyskała 
dostęp do Bałtyku. Auto-
rem tych sukcesów naszej 
polityki zagranicznej był 
syn Władysława Jagieł-
ły – król Kazimierz Ja-
giellończyk. Prześledźmy 
polską drogę do potęgi 
i potem drogę do utraty 
naszej wolności.

Po śmierci Kazimierza 
Wielkiego w Europie trwała 
rywalizacja wielkich rodów: 
Andegawenów, Luksembur-
gów, Habsburgów, Wittelsba-
chów i na razie niewidocznych 
Jagiellonów. Część tych rodów 
chciała zdobyć władzę w Polsce, aby 
z naszego tronu kandydować na władców 
np. Niemiec.

W 1373 roku Wittelsbachowie tracą 
Brandenburgię i do roku 1415 jest ona 
w rękach Luksemburgów. Wtedy cesarz 
Zygmunt Luksemburski, któremu zawsze 
brakowało pieniędzy, zastawia ją i Marchia 
Brandenburska przechodzi na wieki pod 
panowanie Hohenzollernów.

Po Kazimierzu Wielkim Polską rządzi 
Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenów; 
po nim od 1384 roku jego młodsza córka 
Jadwiga, później święta. O jej rękę zabie-
gali i Luksemburgowie, i Habsburgowie. 
Ostatecznie znany nam Zygmunt Luksem-
burg dostał starszą siostrę Jadwigi – Marię 
i koronę Węgier. Jadwiga została zaręczona 
jeszcze jako dziecko z niewiele starszym 
Wilhelmem Habsburgiem. Odbyły się nawet 
tzw. pokładziny – młodzi spędzili ze sobą 
noc. Na mocy unii z Krewy mężem „króla 
Jadwigi” zostaje Jagiełło. Choć negocjacje 
w tej sprawie prowadziła matka Jadwigi 
Elżbieta Bośniacka, to Jadwiga wysłała na 
Litwę swojego dworzanina, który otrzymał 
polecenie wykąpania się razem z przyszłym 
królem Polski. Widocznie relacja zadowoliła 
Jadwigę i ta zerwała zaręczyny z Wilhelmem 
Habsburgiem. Jagiełło musiał spłacić rosz-
czenia Wilhelma, który zresztą nie chciał 
zrezygnować ani z Jadwigi, ani z korony 
polskiej i przyjechał do Krakowa – chciał 

się spotkać z Jadwinią. Bramy Wawelu 
były jednak dobrze strzeżone przez panów 
małopolskich. 

Jadwiga umiera zaraz po porodzie wraz 
z córką. Druga żona Jagiełły Anna Cylejska 
urodziła mu Jadwigę Jagiellonkę, od 1413 
roku szlachta polska zgodziła się na nią 
jako następczynię tronu po Jagielle. Było 
to krótko po zwycięstwie pod Grunwaldem 
i zawarciu unii personalnej Polski z Litwą 
w Horodle. Około 1421 roku Jadwiga Jagiel-
lonka została obiecana synowi władcy Bran-
denburgii Fryderykowi Hohenzollernowi. 
W ten sposób następca tronu Brandenburgii 
został potencjalnym następcą tronu w Pol-
sce. Zygmunt Luksemburski nie dość, że 
stracił Brandenburgię na rzecz Hohenzoller-
nów, to teraz miał widzieć niewspółmierny 
wzrost potęgi swojego poddanego. Przez 
Witolda, któremu obiecał koronę Litwy, 
podesłał Jagielle kolejną żonę Zofię (Sonkę) 
Holszańską wówczas dziewiętnastoletnią 
dziewczynę. Ta sprawiła się bardzo dobrze 
i ponad siedemdziesięcioletniemu Jagielle 
urodziła dwóch synów – Władysława War-
neńczyka i Kazimierza Jagiellończyka. Sama 
była inicjatorką pierwszego tłumaczenia 
Biblii na język polski. Problem następstwa 
tronu został rozwiązany poprzez śmierć Ja-
dwigi Jagiellonki w 1431 roku. W ten sposób 

Hohenzollern nie za-
siadł na tronie Polski, 
ciekawe czy jako król 
Polski wywalczyłby 
w wojnie z Krzyżaka-
mi Pomorze Gdań-
skie i do którego 
ze swoich państw, 
Polski czy Branden-
burgii przyłączyłby 
wtedy tę ziemię? 
Jednak na arenie 
europejskiej pojawił 
się nowy gracz – Ja-
giellonowie.

Zygmunt Luk-
semburski pod 

koniec życia rządził 
na Węgrzech, w Cze-
chach, w Niemczech 
i był cesarzem rzym-
skim. Miał tylko jedną 
córkę – Elżbietę. Zo-
stała żoną Albrechta 

Habsburga i urodziła m. 
in. Elżbietę Rakuszankę 

i Władysława Pogrobowca. 
Po śmierci pierwszego męża, Elżbieta Luk-
semburska została zmuszona przez Węgrów 
do zawarcia małżeństwa z pierworodnym 
synem Jagiełły – Władysławem Warneń-
czykiem. Szybko też potem umarła, we-
dług nieprzychylnych Jagiellonom kronik 
austriackich, poprzez nasączoną trucizną 
szubę sobolową podarowaną przez męża. 
Długosz podaje inną przyczynę – krwotok 
związany z zadawnioną chorobą kobiecą. 
Co prawda miała 12 lat jak wyszła po raz 
pierwszy za mąż, ale pierwsze dziecko uro-
dziła w wieku 23 lat. Warneńczyk nieogra-
niczony już przez nikogo zawierał i zrywał 
traktaty z Turcją, która stale zagrażała Wę-
grom. W głowie młodego władcy Polski, 
Litwy i Węgier roiły się myśli opanowania 
Konstantynopola i koronacji cesarskiej. 
W końcu wcześniej miał już za żonę córkę 
cesarza rzymskiego, a taki sam tytuł uży-
wali władcy Bizancjum. Sam legat papieski 
mu to pewnie obiecał. Przegrał wszystko, 
również życie, w bitwie pod Warną. 

Drugi syn Jagiełły od 1440 roku, kie-
dy skończył 11 lat, rządził na Litwie. 
Zerwał unię z Polską i po śmierci brata 
pod Warną długo negocjował warunki 
nowej unii oraz objęcia rządów w Polsce.  

Akt Traktatu toruńskiego 
z 1466 roku FOT. © AZGAR 

Droga do potęgi

Ciąg dalszy na s. 12 
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Ostatecznie w 1447 roku osiemnastoletni 
król i wielki książę litewski osiadł w Krako-
wie. Był „wujkiem” dla Elżbiety Rakuszanki 
(Habsburżanki), której matkę najpraw-
dopodobniej otruł jego brat. Elżbieta zo-
stała przeznaczona dla jednego z synów 
elektora saskiego, jednak gdy miała 18 
lat, na początku 1454 roku, została żoną 
Kazimierza Jagielloń-
czyka i królową Polski. 
Wkrótce zmarł brat El-
żbiety Władysław Po-
grobowiec, a urodził 
się pierwszy syn mło-
dej pary Władysław 
Jagiellończyk. Imię 
nie było przypadko-
we, miał on w przy-
szłości zostać królem 
Czech i Węgier. Kazi-
mierz Jagiellończyk 
kontynuował poli-
tykę dynastyczną 
Jagiellonów. Mógł 
to robić, bo z szczerze 
ukochaną żoną będzie 
miał kilkanaście dzie-
ci, z których czterech będzie 
królami. Elżbieta jest w polskiej historio-
grafii nazywana „Matką Królów”.

   

W państwie krzyżackim narastała 
opozycja, głównie przeciwko fi-

skalizmowi – zbyt wysokim podatkom. 
Protestował Związek Pruski, który poprosił 
króla polskiego o przyłączenie tych ziem do 
Polski. Kazimierz Jagiellończyk jednooso-
bowo podjął decyzję o inkorporacji Prus 
do Polski. Oznaczało to casus belli i woj-
nę trznastoletnią z Krzyżakami. W 1466 
roku Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, 
ziemię chełmińską z Toruniem, ziemię 
michałowską z Brodnicą, przyłączyła Do-
minium Warmińskie z Olsztynem. Prusy 
Zakonne stały się lennem naszego państwa. 
W bieżącym roku mija 550. rocznica tych 
ważnych dla nas na Warmii i Mazurach 
oraz Pomorzu wydarzeń. Gdybyśmy nie 
zdążyli przed 1492 roku odzyskać dostępu 
do morza, beneficjantem wielkich odkryć 
geograficznych byliby Krzyżacy a nie Rze-
czypospolita. Kończyło się średniowiecze, 
Polska istniała wtedy ledwo pięć wieków 
a nadrobiła kilka setek lat opóźnienia do 
innych państw europejskich, które w Za-
chodniej Europie istniały przecież dłużej.

Na początku XVI wieku powstała silna an-
typolska koalicja wokół nas. Należeli do niej 
Habsburgowie, Krzyżacy i Moskwa. Utra-
ciliśmy Smoleńsk ale obroniliśmy Orszę. 
Rok później, w 1515 roku, przeciągnęliśmy 
Habsburgów na naszą stronę godząc się na 

możliwą utratę wpływów w Czechach i na 
Węgrzech. Niestety, później – po klęsce 
pod Mohaczem – rzeczywiście tak się sta-
ło. W 1525 roku zhołdowaliśmy Księstwo 
Pruskie ale za cenę dalszych rządów Hohen-
zollernów. Dopiero za 250 lat zobaczyliśmy 
wyraźnie, że był to błąd.

W XVI wieku byliśmy mocarstwem eu-
ropejskim, był to „Złoty Wiek” nie tylko 
dla szlacheckich elit, ale dla szerokich 

mas społeczeństwa 
chłopów i miesz-
czan. Polska była 
oazą tolerancji 
w Europie. Od Ka-
zimierza Wielkiego 
mieszkali u nas Ży-
dzi prześladowani 
wtedy w Europie, 
w XV wieku zna-
leźli schronienie 
husyci, a w dobie 
reformacji pojawili 
się luteranie, kal-
winiści, radykalni 
społecznie bracia 
polscy. Bezdzietny 

Zygmunt August – 
ostatni Jagiellon na polskim tronie – zmu-

sił Litwinów, „jak równych z równymi”, do 
unii realnej z Polską w Lublinie. 

Całkiem inaczej potoczyły się dzieje Nie-
miec, gdzie toczono liczne wojny religijne 
i trwał okres nietolerancji. Habsburgowie 
stali na czele stronnictwa katolickiego, 
książęta i elektorzy Palatynatu, Saksonii, 
Brandenburgii po stronie protestantów.

Procesy europejskie – głównie reforma-
cja – pomogły nam zlikwidować państwa 
zakonne w Prusach i Inflantach. To i unia 
realna z Litwą wciągnęło nas w konflikt 

z Moskwą, która chciała mieć też dostęp 
do Bałtyku i konkurować z nami swoim 
eksportem na zachód. Racją stanu Pol-
ski było do tego nie dopuścić. Pokonanej 
Moskwie proponowaliśmy unię na wzór 
unii z Litwą – odrzucili to i weszli na, do 
dziś aktualną, drogę budowy „trzeciego 
Rzymu” i euro-azjatyckiej państwowości. 

Wojny XVII wieku to po części wojny re-
ligijne, ale nie wewnętrzne tak jak w Niem-
czech, Francji czy Niderlandach. Nasi 
zewnętrzni przeciwnicy byli innowiercami, 
Szwedzi – luteranami, Moskale – prawo-
sławnymi, Turcy – muzułmanami. Polska 
szlachta zaczęła się dzielić przy okazji kolej-
nych rokoszy czy konfederacji. Polska stała 
przed alternatywą: sojusz z Habsburgami 
i wtedy Francja napuszczała na nas Turcję, 
albo sojusz z Francją i wtedy Habsburgowie 
rzucali przeciw nam Moskwę. Pojawiały się 
podwójne elekcje królów, głównie za sprawą 
obcej ingerencji. Należało zmienić ustrój, 
zbyt długo z tym zwlekano.

Dzieło Konstytucji 3 Maja 1791 roku przy-
szło u nas za późno, sąsiedzi zrobili reformy 
wcześniej i mieli licznych zdrajców wśród 
nas. Ubierali się oni, jak zawsze, w piórka 
obrońców wolności i demokracji, myląc je 
z anarchią i warcholstwem. Prusy i Rosja 
ingerowały w wewnętrzne sprawy Polski 
podnosząc sprawę innowierców, którzy 
u nas mogli swobodnie praktykować, ale 
okresowo nie posiadali praw politycznych. 
Z drugiej strony nasze stronnictwa zbyt-
nio ufały w sojusze z sąsiadami: Familia 
i Targowica – podobnie jak król-zdrajca 
Poniatowski – z Rosją, a patriotyczne w so-
jusz z Prusami.

Bóg nas nie opuścił, ale państwo musiało 
upaść. 

Został naród. HENRYK FALKOWSKI

Ciąg dalszy ze s. 11
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Dwa dni spędzili dziennikarze z Pod-
karpacia na porządkowaniu gro-
bów na Cmentarzu Łyczakowskim 

we Lwowie. Od siedmiu lat, z inicjatywy 
Jolanty Danak-Gajdy z Radia Rzeszów 
i Jacka Borzęckiego, opiekują się mogiłami 
przedwojennych dziennikarzy. To ważne, 
ponieważ polskie groby niszczeją z powodu 
nieubłaganych sił natury, ale są również 
przerabiane na groby ukraińskie. 

W tym roku dziennikarska ekipa porządko-
wa wybrała się do Lwowa w piątek o świcie. 
Naszym celem był Cmentarz Łyczakowski. 
Uzbrojeni w szczotki, sekatory i inne narzę-
dzia ruszyliśmy na walkę z zaroślami, mchem 
i dywanami liści, które pokrywają polskie 
groby. 12 osób przez dwa dni porządkowało 
mogiły przedwojennych, lwowskich dzienni-
karzy. Akcję siedem lat temu zapoczątkowali 
dziennikarze Radia Rzeszów.

– Usłyszałam informację o tym, że polscy 
prawnicy odrestaurowali grób rodziny Ro-
mualda Makarewicza, w którym spoczywa 
wybitny lwowski prawnik Juliusz Maka-
rewicz i pomyślałam, że to piękny gest i że 
my dziennikarze także powinniśmy zadbać 
o groby naszych kolegów – wspomina Jo-
lanta Danak-Gajda, dziennikarka Polskiego 
Radia Rzeszów. – W 2009 roku, wspólnie 
z Jackiem Borzęckim założyliśmy Komitet 
Odnowy Grobów Dziennikarzy Polskich 
na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. 
Musieliśmy je przede wszystkim znaleźć. 
Na początku wiedzieliśmy o około 30 takich 
mogiłach, ale po poszukiwaniach w różnych 
archiwach odnaleźliśmy ponad 50 nazwisk. 
I to znaczących postaci dziennikarstwa pol-
skiego z przełomu XIX i XX wieku. To byli 
ludzie, którzy wiele wnieśli do kultury od-
radzającego się państwa polskiego. Galicja 
dopiero co odzyskała niepodległość, a we 
Lwowie kwitła kultura, także literacka. Wielu 
dziennikarzy, pisarzy, poetów tworzyło wów-
czas w języku polskim. Teraz spoczywają na 
cmentarzu i mało kto o nich pamięta. 

Dlatego dziennikarze Radia Rzeszów po-
stanowili, że będą na ich groby przyjeżdżać 
– czyścić je, przyozdabiać biało-czerwonymi 
wstążeczkami i zapalać znicze. Na początku 
jeździli w trójkę, ale z roku na rok ekipa 
dziennikarzy wolontariuszy chętnych do 
pomocy przybywało. W tym roku ekipa po-
rządkowa liczyła już 12 osób. Pojechali dzien-
nikarze redakcji radiowych i prasowych. Nie 
tylko z Rzeszowa, ale również Stalowej Woli 
i Warszawy. Do podkarpackiej wyprawy do-
łączył m. in. Aleksander Buchholz, redaktor 
Polskiego Radia, wydawca w PR24 i edytor 
w IAR. – Wiedziałem o tych wyjazdach, 
ponieważ jako wydawca „puszczałem” o tym 
informacje do IAR-u, skąd trafiała do 17 
rozgłośni radiowych w kraju.  

 Od paru lat akcji patronuje Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich.

– W przyszłym roku chcę przygotować 
broszurkę z informacjami na temat dzien-
nikarzy, którzy spoczywają na Cmentarzu 
Łyczakowskim. Porozsyłam ją do różnych 
redakcji, aby ten krąg opiekunów jeszcze 
powiększyć – zdradza inicjatorka akcji opieki 
nad grobami. – Na początku zbieraliśmy 
środki na restaurację najbardziej zniszczo-
nych grobów. Organizując koncerty, aukcje 
obrazów. Wyremontowaliśmy m. in. grób 
dwóch braci dziennikarzy, Władysława i Lu-
dwika Inlenderów. Udało nam się skontak-
tować z ich rodziną, mieszkającą obecnie 
w Niemczech. Ona wsparła restaurację tej 
mogiły i jest bardzo wdzięczna za pomoc 
w odbudowaniu grobowca ich przodków. 

Z pieniędzy zebranych podczas aukcji 
i koncertów odrestaurowany został grób 
Aleksandra Milskiego, który na Cmentarzu 
Łyczakowskim znajduje się tuż za mogiłą 
Marii Konopnickiej. – Był dziennikarzem 
i działaczem społecznym – mówi Jolanta 
Danak-Gajda. – Wydawał lwowskie pismo 
satyryczne. Założył Towarzystwo Dzien-
nikarzy Polskich we Lwowie i fundację. 

Prowadziła ona schronisko dla starych 
i nieczynnych zawodowo dziennikarzy, 
którzy nie mogli już na siebie zarabiać i nie 
mieli środków na życie. Milski prawdopo-
dobnie zginął podczas wojny w obronie 
Lwowa, od ukraińskiego szrapnela. 

Wiele mogił jest, niestety, bardzo znisz-
czonych. Płyty grobowców pękają, zacierają 
się napisy. Są też rujnowane przez Ukraiń-
ców. Chuligani wybijają młotkami nagrobne 
portrety. Grobowce w dobrym stanie są 
przerabiane na ukraińskie – zdejmuje się 
starą, polską tablicę, wkłada nową trumnę 
i daje nowe napisy. Kurczy się nawet pole po-
wstańców listopadowych, gdzie między stare 
groby wstawia się nowe. Dlatego tak ważne 
są przyjazdy Polaków i porządkowanie tych 
mogił, zaznaczanie, że ktoś o nich pamięta, że 
nie są niczyje. Temu też służy akcja zbierania 
zniczy „Światełko dla Łyczakowa”, którą od 
11 lat organizuje Telewizja Rzeszów. W tym 
roku zebrała ich aż 50 tys. biało-czerwonych 
lampek, które mają zapłonąć na polskich 
grobach we Lwowie. ALINA BOSAK

biznesistyl.pl
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Z Wacławem Kujbidą 
o tym, kto mordował 
Żydów w Jedwabnem 
i dlaczego prokuratorzy 
IPN nie chcą ujawnić 
prawdy rozmawia 
Błażej Torański.
Błażej Torański: Wie Pan, co o pogromie 
w Jedwabnem jest napisane w pol-
skiej Wikipedii?
Wacław Kujbida: Wiem. Dokładnie nie 

przytoczę, ale w skrócie mniej więcej brzmi 
to tak, że grupa polskich młokosów spę-
dziła ludność żydowską na rynek, a potem 
do stodoły i podpaliła.

Dokładnie to jest tak: „masowe 
morderstwo dokonane przez grupę co 
najmniej 40 Polaków zamieszkujących 
miasto Jedwabne na kilkuset Ży-
dach zamieszkujących to miasto i jego 
okolice 10 lipca 1941 z inspiracji nie-
mieckiej, w czasie niemieckiej okupacji 
Polski. W wyniku zbrodni zginęło co 
najmniej 340 osób, z czego około 300 
zostało żywcem spalonych w stodole”. 
Co Pan czuje, jak to czyta?
Nie ma słów oburzenia. Ten przekaz jest 

już tak zmanipulowany za granicą, że prze-
ciętny  obywatel Stanów Zjednoczonych 
czy Kanady zapytany o okupację Polski 
w czasie II wojny światowej myśli auto-
matycznie, że mordercami w Jedwabnem 
byli nie Niemcy tylko Polacy.

Do tego fałszywego obrazu pogromu 
w Jedwabnem przyłożył rękę Instytut 
Pamięci Narodowej, powołany w koń-
cu m. in. do tego, aby dementować 
kłamstwa historyczne. Jak Pan postrze-
ga ten paradoks?
To jest nie tylko paradoks. To skandal. 

Ale jest to także ustawowa ułomność In-
stytutu Pamięci Narodowej, który ma dwa 
piony. W jednym są placówki edukacyjne, 
badawcze, historyczne. Drugi jest pion 
prokuratorski, który ma to samo źródło 
finansowania, ale nie jest zależny orga-
nizacyjnie od władz IPN. Prokuratorzy 
IPN są niezależni i – tak jest w przypadku 

Jedwabnego – prowadzą własną politykę. 
W tej mierze postawa prokuratorów od 
kilkunastu lat jest skandaliczna. Oparli się 
bowiem w swych śledztwach na fałszywych 
przesłankach. Kontynuowali wnioski wy-
snute ze śledztw Urzędu Bezpieczeństwa  
stalinowskiej Polski. To nie były niezależne 
śledztwa, bo to samo UB zabijało żołnie-
rzy wyklętych w sfingowanych procesach. 
W tym czasie śledztwa w sprawie Jedwab-
nego były fikcją polityczną, maskaradą. 

Paradoksem historii jest, że IPN odmówił 
nam wszczęcia śledztwa na podstawie no-
wych śladów, zeznań naocznych świadków 
i dowodów, do których dotarliśmy. We 
wnioskach w lutym i w marcu tego roku 
domagaliśmy się, aby Niemców uznać za 
sprawców, a Jana Tomasza Grossa, jako 
winnego przestępstwa z art. 55 Ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej, w któ-
rym jest mowa o  zaprzeczaniu zbrodniom 
niemieckim. IPN odpisał nam, że nasze 
argumenty nawet nie zasługują na rozwa-
żenie. Wyśmiano nas. To bardzo smutne.

Ano właśnie. IPN prowadził śledztwa 
w latach 2002-2004. Wedle IPN rola 
Polaków – co najmniej czterdziestu 
mieszkańców Jedwabnego i okolic – 
była decydująca w realizacji zbrodni-
czego planu. Polacy byli wykonawcami 
zbrodni zainspirowanej przez Niem-

ców. Prokuratorzy IPN przesłuchali 111 
żyjących świadków.
Niestety, łatwo udowodnić, że nie byli to na-

oczni świadkowie. Ci ludzie słyszeli o zbrodni 
od babć, dziadków, znajomych, a często uro-
dzili się wiele lat po pogromie w Jedwabnem. 
Jeszcze raz chce jednak podkreślić, że to 
są rezultaty śledztw pionu prokuratorskie-
go, a nie całego IPN. W niczym to jednak 
śledczych nie usprawiedliwia. Nie oparli się 
bowiem na naocznych świadkach i czerpali 
wiedzę z zakłamanego, zmanipulowanego 
śledztwa UB z czasów PRL. Mam na to do-
wody. Najgorsze, że od roku informujemy 
IPN o nowych dowodach historycznych, 
odnalezionych przez nas świadkach, prosimy 
o ich przesłuchanie, a prokuratorzy IPN na to 
nie reagują. Nie wiem, jak to nazwać.

Wraz z żoną odnalazł Pan naoczne-
go świadka: Hieronimę Wilczewską. 
Twierdzi tak (cytuję dosłownie): „To nie 
byli żadne Polacy. Polacy byli tak samo 
gonione pod karabinem, jak i ci Żydzi. 
Jeśli pomagali to pod karabinami, pod 
strachem z karabinu. Może i był tam jaki 
ochotnik. Ale większość byłą ludzi zmu-
szonych, którzy ze strachu szli, pomaga-
li. Pokazywali, gdzie ci Żydzi mieszkają. 
Niech powiedzą prawdę, że Polacy byli 
zmuszani pod karabinami. Zamordowali 
Niemcy”. Byli zmuszani czy nie?

To nie jest stalinowska 
Polska, dlaczego więc 
nadal nie znamy prawdy?

FO
T.

 ©
 IR

EN
EU

SZ
 S

T.
 B

RU
SK

I



15

BEZWIERSZÓWKInr 11-12 (137-138) listopad-grudzień 2016 wywiady Błażeja Torańskiego

Byli. To się potwierdza. Prokuratorzy IPN 
albo nie chcą, albo nie mogą dotrzeć do 
tych świadectw. Do Hieronimy Wilczew-
skiej, ale i do Stanisława Boczkowskiego 
dotarliśmy w 2013 roku. Także inne świa-
dectwa naocznych świadków mówią, że 
Polacy pod groźbą śmierci byli zmuszani 
do wskazywania miejsc, gdzie mieszka-
ją Żydzi, ich sąsiedzi, do pilnowania ich 
i zapędzenia do stodoły. Nie jest jednak 
możliwe, aby czterdziestu Polaków, mło-
kosów z kijami, zapędziło kilkuset Żydów, 
zgromadziło ich na rynku i tymi samymi 
kijami wtłoczyło się do stodoły i podpaliło. 
Nie bądźmy dziećmi.

Przez trzy lata Hieronima Wilczewska 
i Stanisław Boczkowski nie zostali prze-
słuchani przez prokuratorów IPN?
Tak, trzy lata temu przeprowadziliśmy 

wywiady dziennikarskie. Nic tego nie 
zapowiadało, ale szybko zorientowali-
śmy się, że są to fundamentalne odkrycia 
i świadkowie. Praca nad filmem „Jedwab-
ne – Świadkowie – Świadectwa – Fakty” 
trwała dwa i pół roku, bo nie mówimy 
w nim tylko o zbrodni w Jedwabnem, ale 
także o czternastu tego samego rodzaju 
zbrodniach! Za każdym razem ludzi pocho-
dzenia żydowskiego palono w drewnianych 
domach lub stodołach.

Metoda zbrodni była ta sama, bo 
komandem śmierci dowodził ten sam 
esesman, porucznik Hermann Schaper. 
Mordowali Żydów kolejno w: Wiźnie, 
Wąsoszu, Radziłowie, Jedwabnem, 
Łomży, Tykocinie, Rutkach, Piątnicy, 
Zambrowie...
Nie tylko ludność pochodzenia żydow-

skiego, ale i wielu Polaków zlikwidowano 
w ten sposób po 22 czerwca, po wejściu 
Niemców na tereny Polski okupowanej 
przez Sowietów, włączonych do zachodniej 
Białorusi. Do końca sierpnia komando 
Schapera szło od wioski do wioski i robiło 
to, co w Jedwabnem: rozstrzeliwało, ale 
najczęściej paliło w stodołach. Jedwab-
ne – w którym sprawstwo zbrodni IPN 
przypisał Polakom – ma być od tego wy-
jątkiem? Absurd. Ten sposób mordowania 
był powszechny w Einsatzkommando. 
Tłumaczymy to dokładnie w naszym filmie. 
Nawarstwienie manipulacji historycznej 
jest głębsze, gdyż mówi się o okrutnych 
zbrodniach na zachodniej Białorusi i Ukra-
inie, przemilczając, że to były tereny Pol-
ski, zajęte przez Sowietów po 17 września 
1939 roku.

Jak Pan tłumaczy, że prokuratorzy, 
dysponujący aparatem śledczym, nie 
potrafili dotrzeć do naocznych świad-
ków, co udało się Panu?
Przypuszczam, że nie chcieli dotrzeć do 

wszystkich, dostępnych im materiałów. 
Powiem więcej: w tej chwili w zasięgu pro-

kuratorów IPN są dokumenty dowodzące, 
że nie Polacy są autorami tej zbrodni.

Harold Zissman z Jedwabnego, na 
którego Pan się powołuje, napisał 
w pamiętniku o esesmanach: „Zagonili 
wszystkich Żydów do stodoły i podpa-
lili. Ktokolwiek chciał stamtąd uciekać 
został skoszony seriami z pistoletów 
maszynowych”. Przecież Polacy nie 
mieli broni, tylko kije. Zissman jest 
niezwykle wiarygodnym świadkiem, bo 
nieprzychylnym Polakom. Wrócił do Je-
dwabnego z Armią Radziecką, z NKWD, 
a potem zwiał do Stanów Zjednoczo-
nych. Na Niemców, jako sprawców tej 
zbrodni, wskazuje także autor innego 
pamiętnika: Michael Maik.
Niczym w mantrze powrócę do śledz-

twa prokuratorów IPN-u. W 2001 roku 
przerwano w Jedwabnem ekshumację. 
Wydobyto wtedy szczątki ubrań, butów, 
rzeczy osobistych, które pokazujemy na 
filmie, ale także inne dowody rzeczowe, 
na przykład fragmenty pomnika Lenina.

Stanisław Boczkowski mówi, że Niemcy 
nie tylko bili Żydów z Jedwabnego, 
kazali im na rynku śpiewać, skakać 
i tańczyć, a także krzyczeć „Przez nas 
wojna” i rozebrać pomnik Lenina. 
Z rozbitego monumentu każdy miał 
dźwigać fragment do stodoły.
Te fragmenty przechowywane są w wej-

cherowskim magazynie gdańskiego Mu-
zeum II wojny światowej. Proszę napisać 
tłustym drukiem, że prokuratorzy IPN 
z Białegostoku odmówili nam upublicz-
nienia w filmie protokołów przekazania 
dowodów rzeczowych. Inaczej mówiąc: 
nie mogliśmy powiedzieć w filmie o tym, 
co wykopano, w jakich ilościach.

Jak Pan tłumaczy ten zakaz?
Prokuratorzy Komisji Badania Zbrodni 

Przeciwko Narodowi Polskiemu białosto-
ckiego IPN mają prawo do niezależnych 
decyzji. Są one skandaliczne.

Przeciętny Polak nie odróżnia pionów 
w IPN. Wszystko idzie na konto tej 
instytucji. A wygląda na to, jakby pion 
prokuratorski był państwem w pań-
stwie. Byłoby to możliwe w Kanadzie, 
gdzie mieszka Pan od 26 lat?
Widzę tu analogię do Trybunału Kon-

stytucyjnego, który w założeniu ma być 
gwarantem demokracji, a w praktyce 
zabezpiecza interesy tylko pewnej gru-
py ludzi. W Polsce jest to pozostałość 
nieszczęsnego układu komunistyczne-
go. W Kanadzie nie byłoby to możliwe. 
Każda instytucja państwowa czy dotowa-
na z funduszy społecznych, gdyby dzia-
łała przeciwko interesom tego państwa 
i narodu, przestałaby istnieć w ciągu 48 
godzin. Kanadyjczycy bardzo interesują 
się naszym filmem. Działamy w mediach 

polskojęzycznych. Na kanadyjskiej stacji 
kablowej prowadzimy z żoną magazyn 
informacyjny. Ludzie bardzo interesu-
ją się tym tematem i mam nadzieję, że 
znajdziemy pieniądze na zrealizowanie 
anglojęzycznej wersji filmu.

Ciągle montujecie swój film, uzupełnia-
cie o kolejne fragmenty. Kiedy uzyska 
ostateczny kształt?
Jesteśmy umęczeni próbami dotarcia do 

prawdy, choćby do wspomnianych doku-
mentów IPN-u. To nie są czasy stalinow-
skie ani stan wojenny, tylko Polska Anno 
Domini 2016. Nie do wiary.

Na szczęście nowy prezes IPN,  
dr Jarosław Szarek nie ma wątpliwości: 
„Wykonawcami tej zbrodni byli Niem-
cy, którzy wykorzystali w tej machinie 
własnego terroru pod przymusem 
grupkę Polaków”.
Jak najbardziej zgadzam się z tą opinią. 

Obawiam się jednak – obym był złym 
prorokiem, może się mylę, ale taką mam 
wiedzę – że prezes dr Jarosław Szarek nie 
jest zwierzchnikiem pionu prokuratorskie-
go w IPN. Ten pion może robić, co chce.

Jaka jest szansa dotarcia filmu do sze-
rokiej widowni?
Nachalnie próbuję dobijać się do szefów 

Telewizji Polskiej. Kto jak kto, ale właśnie 
ta telewizja opłacana z kieszeni polskie-
go podatnika powinna ten film pokazać. 
Usiłujemy też znaleźć dystrybutora wersji 
DVD. Ten dokument powinien być poka-
zywany w polskich szkołach. Młodzi ludzie 
nie wiedzą, jak wyglądała okupacja, nie 
znają niuansów i dzięki temu mogą być 
manipulowani. Robimy, co możemy, aby 
ten film przebił się w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał BŁAŻEJ TORAŃSKI

Wacław Kujbida – rocznik 1953, archi-
tekt po Politechnice Krakowskiej. Reżyser, 
publicysta, dziennikarz, badacz naj-
nowszej historii Polski, realizator i autor 
radiowy, filmowy i telewizyjny, członek 
SDP. W 1979 roku, po trzech latach 
współpracy z Radiem Kraków, odmówił 
wstąpienia do PZPR i nie dostał etatu. 
Wyemigrował do Kanady, gdzie mieszka 
od 26 lat. Wraz z żoną Elżbietą (biologiem 
po Uniwersytecie Jagiellońskim) prowa-
dzą internetową telewizję „TV Niezależna 
Polonia”. W ottawskiej telewizji kablowej 
mają swój comiesięczny, polskojęzyczny 
program. Przez ostatnie dwa i pół roku 
realizowali film dokumentalny „Jedwab-
ne – Świadkowie – Świadectwa – Fakty”. 
Obraz był pokazywany m. in. na ostatnim 
Festiwalu Niezłomni, Niezależni Wyklęci 
w Gdyni oraz na Festiwalu Filmu Nieza-
leżnego OKNO.
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I. „Publiczne” mają zostać zastąpione 
przez „narodowe” – media narodo-

we w rzeczy samej brzmi lepiej; w języku 
naszym słowa pierwszego nie odbiera się 
bowiem najlepiej, nie jest ono legitymi-
zowane w odniesieniu do instytucji pań-
stwowych i społecznych wielowiekową 
tradycją semantyczną. Aczkolwiek można 
drugiemu zarzucić, że rozbudza złe skoja-
rzenia, np. z narodową demokracją, która 
przed II wojną światową wyrządzała szko-
dy naszemu państwu, kulturze i wizerun-
kowi wśród innych krajów. A i dzisiaj ruch 
narodowy w polityce nie ma ani mądrych 
reprezentantów, ani tak samo jak w Dwu-
dziestoleciu programów politycznych na 
miarę naszych aspiracji. 

Pojęcie „narodowe” weszło pod koniec 
XVIII wieku na stałe do nowożytnej leksyki 
polskiej. Komisja Edukacji Narodowej! 
Jesteśmy i będziemy z niej dumni po wsze 
czasy, bo to pierwsze w cywilizacji chrześci-
jańskiej ministerstwo oświaty. Konstytucja 
Trzeciego Maja też wprowadziła „naród” do 
powszechnej, oficjalnej mowy. Więcej – ta 
ustawa zasadnicza zniosła dwudzielność 
państwa, unię z Litwą uznawała za nie-
byłą, a przecież przez prawie cztery wieki 
szczyciliśmy się nią i właściwie szczycimy 
nadal. Nie mnie i nie tu oceniać, czy kon-
stytucyjne proklamowanie państwa jedno-
rodnego, stanowiącego jednak w praktyce 
dalej twór wielonarodowy, było słuszne. 
No bo od razu objawiły się zawiłości – jak 
w takim razie wytłumaczyć sobie i obcym, 
że we wspólnocie polskiej niby jednonaro-
dowej po niecałym półwieczu od konsty-
tucji majowej Adam Mickiewicz, etniczny 
Białorusin utożsamiający się z narodem 
litewskim, wyśpiewał po polsku „Litwo, 
ojczyzno moja”? Dlatego Litwini przed-
wojenni nas nie znosili i dzisiejsi wcale do 
przyjaźni się nie kwapią, jesteśmy bowiem 
dla nich najgroźniejszym z agresorów: nie 
podbijamy ziem, a godzimy w ich poczucie 
narodowościowe, odbieramy suwerenność 
kultury. Na dodatek Józef Piłsudski, drugi 
wielki Litwin, nieukrywający bynajmniej 
wobec Polaków swej litewskości, przyczy-
nił się walnie do odrodzenia w 1918 roku 
Rzeczypospolitej Polskiej i włączył do niej, 
wbrew protestom (nawet zbrojnym) Litwi-
nów, odwiecznie litewską Wileńszczyznę...

Pojęcie narodu było zawsze i jest złożone. 
Historycy, filozofowie, etnografowie, polito-

lodzy, socjologowie, publicyści o podobnych 
zainteresowaniach nie przestaną delibero-
wać nad domniemaną supremacją narodu 
i zarazem rzeczywistą siłą kulturotwórczą 
owych dwóch pojęć: narodu właśnie i pań-
stwa. Co tworzy co? Zwykło się twierdzić, 
że pierwsze kreuje drugie. „My, naród” 
– to najwyższa wartość Stanów Zjedno-
czonych, powstałych wszakże z nieprzeli-
czonych ludzkich zbiorowisk etnicznych, 
narodowych i rasowych. To, co udało się 
za Atlantykiem, poniosło porażkę w Rosji 
sowieckiej, mimo że jej przywódcy też mó-
wili o „narodzie sowieckim”. Wystarczyło 
dziewięcioletniej „Solidarności”, tudzież 
polityki tytanów drugiej połowy XX wieku, 
papieża Jana Pawła II i Ronalda Reagana, 
aby rozwiał się mit „narodu radzieckiego” 
– jest znów tylko naród rosyjski, zagubio-
ny w historii a dominujący w państwie 
nazywającym się oficjalnie i, jak zawsze 
w mentalności bizantyjskiej, kłamliwie 
„Wspólnotą Niepodległych Państw”...

 

II. Media publiczne wedle zamysłu 
naszego kolegi, Krzysztofa Czabań-

skiego, wiceministra kultury i dziedzictwa 
narodowego, mają być przekształcone 
w „media narodowe”. Bez tych wszystkich 
zawiłych znaczeń, obciążeń historyczno-
-politycznych, prawdziwych lub urojo-
nych. Zwykłemu odbiorcy mediów jest 
absolutnie wszystko jedno, jak będą się 
nazywać: „publiczne” czy „narodowe”, 
byle były dobre – dostarczały rzetelnej 
i szybkiej wiedzy o wydarzeniach, przed-
stawiały mądre opinie publicystów, bez-
stronnie prezentowały poglądy polityków 
oraz dawały rozrywkę  budującą duchowo 
i umysłowo, a nie – jak dzisiaj – bulwersują 
głupotą i zniesmaczającą antyestetyzmem.   

A tu właśnie czają się niepewności. Pub-
licyści podejmujący temat sugerują, że 
projekt wiceministra odmienny od tego, 
co zdążył już stworzyć Jacek Kurski, pre-
zes TVP, to wynik wzajemnej animozji 
obu osobistości...

Propozycja Czabańskiego – pisze 
25 kwietnia Andrzej Gajcy w dzienniku 
„Rzeczpospolita” – „zakłada także istną 
rewolucję personalną w mediach pub-
licznych, które teraz nazywać się będą 
narodowe. Zakłada wygaszanie z dniem 
30 września br. wszystkich kontraktów 
kadry kierowniczej TVP, PR, i PAP”. Kadrę 

tę powołał Jacek Kurski po przejęciu wła-
dzy przez PiS. Ani rząd, ani kierownictwo 
partii nie były przeciwne jego wyborom. 
Gajcy przytacza wypowiedź dyrektora 
jednej z anten PR pragnącego zachować 
anonimowość, że po przyjęciu koncepcji 
Czabańskiego i powstaniu Rady Mediów 
Narodowych, pod jego prezesurą, „naj-
prawdopodobniej z nich wylecimy”.

Podczas przedostatniego Zjazdu wy-
borczego SDP krążyła wśród delegatów 
anonimowa skarga na Krzysztofa Czabań-
skiego, który – zdaniem niepodpisanych 
autorów – wyrzucał w początkowych latach 
III Rzeczypospolitej z redakcji radiowo-
-telewizyjno-prasowo-agencyjnych wie-
lu dziennikarzy.

I właśnie po przeczytaniu enuncjacji Gaj-
cego z „Rzeczypospolitej” przypomniał 
mi się ten paszkwil. Znów ma dojść do 
„czystek” personalnych spowodowanych 
zamiarami zmiany nazwy i organizacji 
TVP, PR, PAP, które lansuje Czabański? 
Może zamierzone powołanie Rady Me-
diów Narodowych pod przewodnictwem 
wiceministra, naszego kolegi Krzysztofa 
Czabańskiego, wcale nie musi skutkować 
gruntowną wymianą kadry?  Po niej zawsze 
na placu boju pozostają skrzywdzeni.

Niech piękna nazwana „media narodo-
we” nikomu nie kojarzy się z czyjąkol-
wiek i jakąkolwiek krzywdą, wyrzucaniem. 
Oby, trawestując słynne słowa Stanisława 
Staszica („niech sprawiedliwość znaczy 
sprawiedliwość”), narodowe znaczyło 
narodowe. A cóż jest we wspólnotach 
ważniejszego od narodu? Rodzina! Ależ 
ona jest z narodu; wczujmy się w budowę 
słowotwórczą „narodu” i „rodziny” – to ten 
sam pień i z niego wyrastamy...

JACEK WEGNER

Niech media narodowe 
znaczą narodowe...
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Instytut na rzecz Kultury Prawnej 
Ordo Iuris wniósł do sejmu projekt 
zaostrzający dotychczasową ustawę 

o ochronie płodu. Przeciwko tej nowelizacji 
organizowano liczne protesty, a „Gazeta 
Wyborcza” postanowiła bliżej przyjrzeć się 
samemu Instytutowi. Napisanie artykułu 
zlecono Ewie Siedleckiej, doświadczonej 
dziennikarce, specjalizującej się w tema-
tyce prawnej.  Po opublikowaniu tekstu 
przedstawiciele Ordo Iuris napisali list do 
redakcji domagając się sprostowania. Na-
pisali w nim: „Redaktor Siedlecka zarzuca, 
że nie korzystamy ze środków publicznych 
i grantów wielkich zagranicznych donato-
rów. Podnosi rzekomy brak przejrzystości 
finansowej. Redaktor Siedlecka nie skorzy-
stała jednak z zaproszenia do zapoznania 
się z naszą dokumentacją sprawozdawczą 
i, pomimo takiej propozycji, nie chciała się 
spotkać z Zarządem Instytutu. Wiemy jed-
nak, że dla redakcji z ul. Czerskiej prawda 
nie stanowi najważniejszej wartości”. Czy 
można wyobrazić sobie autora publicy-
stycznego tekstu czy reportażu, który sta-
wiając zarzuty jakiejś stronie, nie chce tej 
strony wysłuchać i poznać jej argumentów? 
To podstawowe zasady dziennikarskie, 
ale widocznie redaktorzy i dziennikarze 
„Gazety Wyborczej” posługują się innymi 
kanonami dziennikarskiego warsztatu.

Odpowiedź na żądanie sprostowania 
przez Ordo Iuris otrzymana od „Gazety 
Wyborczej”, a podpisana przez Piotra Sta-
sińskiego, musi zdumiewać. Motywując 
odmowę zamieszczenia sprostowania, pod 
koniec listu Stasiński stwierdził: „Opinia 
publiczna, a w tym czytelnicy, nie mają 
żadnego pożytku z wiadomości, które są 
prawdziwe”. Mam nadzieję, że to zdanie 
trafi do wszystkich podręczników dzien-
nikarskich, jako przykład buty i jawnego 
opowiadania się za dziennikarstwem ten-
dencyjnym, propagandowym, w którym 
fakty czyli prawda się nie liczą. Do tego 
zastępca redaktora naczelnego „Gazety 
Wyborczej” uznaje jej czytelników chyba 
za durniów, którzy nie chcą poznać praw-
dy, bo żadnej z niej nie ma pożytku. Czyli 
co: piszemy tylko nieprawdę z prawdy 
domieszką? A czyż nie na tym polegało 
socjalistyczne dziennikarstwo, że pełnej 
prawdy o rzeczywistości nigdy napisać się 

nie dało, bo czuwała cenzura, aby prawdę 
dozować. Czyli dziennikarstwo socjali-
styczne powróciło na całej linii.

Dwaj zastępcy redaktora naczelnego 
„Gazety Wyborczej”: Jarosław Kurski 
i Piotr Stasiński byli głównymi informa-
torami Chrisa Hedgesa, dziennikarza 
proklemlowskiej telewizji Russia Today 
finansowanej przez rząd Rosji. Napisał 
on artykuł przedrukowywany na amery-
kańskich forach internetowych szkalu-
jący Polskę zatytułowany „Nowi faszyści 
Europy”. Autor był laureatem nagrody 
Pulitzera, ale potem stracił reputację za 
udowodnione mu popełnione plagiaty. 
Hadges chwali „Gazetę Wyborczą”, że 
może tu drukować artykuły oskarżające 
Polaków o mordowanie Żydów Jan Tade-

usz Gross, który „od-
ważnie podejmował 
temat tabu polskiego 
współudziału w hitle-
rowskiej ekstermina-
cji prawie wszystkich 
polskich trzech mi-
lionów Żydów”. Dalej 
Amerykanin ubolewa, 
że rządząca partia 
wycofała z urzędów 
prenumeratę „Gazety 
Wyborczej”. „Nie ma 
już debaty parlamen-
tarnej, opowiadają 
mi Stasiński i Kur-
ski, kiedy spotkałem 
się z nimi w redakcji 
«Wyborczej» w War-
szawie” – napisał He-
dges.  Obecna Polska 
według niego, jest 
krajem nacjonalistycz-
nym, antysemickim, 
antydemokratycz-
nym, opanowanym 
przez Kościół katoli-
cki. „Jeśli jesteś Po-
lakiem powinieneś 
być katolikiem. Ja 
nie jestem katolikiem 
więc dla niektórych 
nie jestem Polakiem” 
– powiedział Stasiń-
ski amerykańskiemu 

dziennikarzowi pracującemu dla puti-
nowskiej propagandy.

Warto jeszcze przytoczyć inne opinie wy-
rażone przez dziennikarzy „Gazety Wybor-
czej”. „Działamy w ramach dwóch systemów 
prawnych” – powiedział Kurski. „Jeden 
z nich jest konstytucyjny i prawny, drugi 
jest niekonstytucyjny i nielegalny. Problem 
polega na tym, że nielegalny i niekonstytu-
cyjny system steruje tym krajem”. Czyżby 
więc byśmy żyli w nielegalnym kraju – moż-
na zapytać wnioskując ze słów Kurskiego?

Artykuł ten musiał wywołać oburzenie 
i ujawnił, jak naświetlają zagranicznym 
dziennikarzom obecną sytuację w Pol-
sce przedstawiciele „Gazety Wyborczej”.  

Prawda mało użyteczna
Józef Mackiewicz, ten antykomunistyczny pisarz stwierdził, że „tylko prawda jest 
ciekawa”. Niestety nie dla wszystkich. Na pewno prawda nie jest ani ciekawa, ani 
pożyteczna dla dziennikarzy, a bardziej dla czytelników „Gazety Wyborczej”. Tak 
przynajmniej twierdzi zastępca redaktora naczelnego tego pisma Piotr Stasiński.

Ciąg dalszy na s. 18 
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Jarosław Kurski odpierał zarzuty w wy-
wiadzie dla Onetu i powiedział: „Nie 
zgodziliśmy się na żadną współpracę. 
Zgodziliśmy się tylko odpowiedzieć na 
pytania Hedgesa o sytuację polityczną 
w naszym kraju”. A tak naprawdę, to na-
wet nie wiedzieli, z kim rozmawiają, że to 
współpracownik Russia Today, tłumaczyli 
się dość naiwnie. 

To, że amerykańscy dziennikarze potrafią 
wymyślić wszystko, aby krytykować nasz 
rząd, mając wsparcie i informacje prze-
de wszystkim z jednego źródła, jakim jest 
„Gazeta Wyborcza”, dla której przecież 
prawda nie jest użyteczna, więc nie ma 
się co nią przejmować, już się przyzwy-
czailiśmy. Jednak to, co napisała Anne 
Applebaum, żona Radosława Sikorskiego 
w „Washington Post” przekroczyło wszelkie 
granice propagandowego tekstu. Tu fakty 
znów się nie liczą. W artykule o katastrofie 
smoleńskiej stwierdziła: „Szef sił powietrz-
nych siedział w kokpicie w ostatnich minu-
tach lotu i nakłaniał pilotów do lądowania: 
«Bądź odważny, zrobisz to»”. Nawet raport 
MAK-u, ani Millera nie wspomina ani sło-
wem o presji wywieranej ze strony gen. 
Błasika na pilotów. Skąd więc niby cytuje 
te słowa dziennikarka? Z własnej głowy, 
aby zamącić w głowach amerykańskim 
czytelnikom. Dalej autorka stwierdziła: 
„W kilka godzin po katastrofie polscy eks-
perci medycyny sądowej byli na miejscu”, 
co oczywiście jest nieprawdą. Pojawiali się 
następnego dnia po katastrofie w Moskwie, 
ale do przeprowadzania sekcji zwłok do-
puszczeni nie zostali. Ponadto, skąd kłam-
liwe twierdzenie, że „rosyjscy kontrolerzy 
ruchu lotniczego chcieli zawrócić samolot 
z powodu gęstej mgły, on [czyli prezydent 
– JR] się nie zgodził”. Oczywiście są to ko-
lejne wynurzenia nie mające potwierdzenia 
w żadnych dokumentach czy materiałach 
zabezpieczonych po katastrofie. 

Na koniec, aby uderzyć w obecny rząd, 
Applebaum posuwa się do kolejnego 
kłamstwa. Stwierdziła, że skoro komisja 
dr. Berczyńskiego „nie zdołała podważyć 
oryginalnego raportu Jerzego Millera” to 
„partia rządząca zleciła stworzenie fałszy-
wej wersji rzeczywistości w formie filmu”. 
Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 10 kwietnia 
2013 roku, czyli dwa i pół roku przed wybo-
rami i trzy lata przed powołaniem komisji. 
Czyżby według amerykańskiej dziennikarki 
to Platforma Obywatelska, czyli ówcześnie 
rządząca partia zleciła nakręcenie filmu 
„Smoleńsk”? Doprowadzam rzecz do ab-
surdu, bo aby kłamać, to jednak trzeba 
czasem dbać o jakieś historyczne fakty, co 
do których nikt nie ma wątpliwości. Ale 
tych faktów nie znają przecież Amerykanie 

i do nich jest skierowane to kłamstwo 
mające uchodzić za prawdę objawioną.

Kłamać trzeba umieć. Po premierze 
filmu „Smoleńsk” TVN 24 wyemitowała 
krótką wypowiedź, której miał udzielić 
Artur Wosztyl, pilot Jaka-40, który lądo-
wał w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku 
przed prezydenckim samolotem. Jednak 
to nie pilot faktycznie się wypowiadał, 
a Witold Rosowski z Nowego Jorku. Sta-
cja TVN wyjaśniła: „Błąd powstał przez 
nieuwagę dziennikarza, który zasugero-
wał się podobieństwem wypowiadającej 
się osoby do pana Wosztyla”. Podpisany 
jako Artur Wosztyl Witold Rosowski też 
wydał oświadczenie stwierdzając: „Po pro-
jekcji, przy wyjściu, dziennikarz, który 
przedstawił się jako Associated Press – na 
pewno nie TVN, z którym nigdy bym nie 
rozmawiał, obawiając się właśnie takiej 
manipulacji – zadał pytanie, czy wierzę, że 
to był zamach, na co odpowiedziałem, że 
to nie jest sprawa wiary a nauki, ponieważ 
nauka wykluczyła możliwość rozbicia się 
samolotu o brzozę. Dziennikarz pytał się 
o moje nazwisko i wyraźnie mu się przed-
stawiłem”. Pomyślałem, jak trudna jest 
praca dziennikarza, który musi ukrywać 
nazwę stacji, w której pracuje i fałszywie się 
przedstawiać. Ale skoro od razu rozmowę 
zaczyna się od kłamstwa, cóż się dziwić, 
że skończy się na kłamstwie w materiale 
telewizyjnym. 

Kiedyś, jako rzecznik prasowy, miałem 
chwilowy kontakt z dziennikarką tygodnika 
„Nie”. Pokazała mi legitymację prasową 
wystawioną przez pewien regionalny dzien-
nik. Onegdaj chyba nawet tam pracowała. 
Powiedziałem jej, że przecież pani nazwi-
sko figuruje w stopce redakcji „Nie” i dla 
niej na pewno przygotowuje pani materiał. 
Więc skoro posługuje się pani legitymacją 
innej redakcji niż tej, w której pani pracuje, 
to albo wstydzi się pani tej pracy, albo ma 
niegodziwe zamiary i chce mnie oszukać 
albo też jest świadoma, że wiele osób na ten 
tytuł zareaguje negatywnie. Pani od razu 
nadużyła mego zaufania, więc odmówiłem 
jej wszelkich informacji, bo wiedziałem, że 
i tak zostaną one wykorzystane przeciw 
instytucji, którą reprezentowałem.

Każdy w miarę rozgarnięty czytelnik 
wie, biorąc do ręki jakiś tytuł, jakie po-
glądy polityczne reprezentuje i popiera 
redakcja. Czy jest to totalny atak na rząd, 
jaki mamy w „Gazecie Wyborczej”, „Poli-
tyce” czy w „Newsweeku”, czy też raczej 
próba tłumaczenia poczynań tego rzą-
du, w „W Sieci”, „Do Rzeczy”, o „Gazecie 
Polskiej” już nie wspominając. Są jeszcze 
niskonakładowe tytuły, które próbują za-
chować jakąś równowagę w opisie polskiej 
rzeczywistości. To, że nawet w czasopis-
mach reklamowych jednak pojawiają się 

teksty ostro atakujące rząd, tego raczej 
mało kto by się po nich spodziewał. A jed-
nak wydawany przez Rossmanna mie-
sięcznik „Skarb”, redagowany od trzech lat 
przez Agatę Młynarską w październikowym 
numerze zamieścił dwa teksty ostro kry-
tykujące rządową politykę prorodzinną 
500+. Autorem publicystycznego tekstu 
był Mariusz Nowak z „Dziennika Gazeta 
Prawna”, który swój artykuł zatytułował 
„500+ czy minus”, uważając oczywiście, że 
to minus. A celebrytka, onegdaj malarka 
Hanna Bakuła w felietonie lamentuje, że 
wypłacanie zasiłków na dzieci zwiększa 
tylko społeczną patologię, prowadzi do 
pijaństwa, lenistwa itp. Wcześnie Aga-
ta Młynarska zamieściła w Internecie 
wpis, jak to dzięki polityce 500+ tłuszcza 
wyjechała latem nad morze i teraz nie 
może ona wypocząć, bo wokół  mężczyźni 
z brzuchami i z piwem w ręce, i do tego 
krzyczące dzieci. Dostało się wtedy za 
ten wpis Młynarskiej, nawet zamieściła 
jakieś tam przeprosiny. Za zamieszczo-
ne artykuły w „Skarbie” straciła posadę 
i wydała oświadczenie, że „1. Wszystkie 
artykuły zawarte w „Skarbie” były za-
wsze akceptowane przez Rossmanna. [...]  
2. Artykuły na temat rządowego programu 
500+ były napisane specjalnie na zamó-
wienie Rossmanna, a ich ostateczna treść 
była zaaprobowana przed drukiem przez 
jego przedstawicieli”. Natomiast rzecznik 
firmy (która onegdaj pracowała chyba też 
i w „Gazecie Wyborczej”) napisał krotko: 
„Przepraszamy wszystkich, którzy poczuli 
się urażeni artykułami na temat programu 
500+ w październikowym „Skarbie”. 

W Internecie zaczęły się pojawiać bardzo 
krytyczne wpisy w stosunki do Rossmanna 
wzywające nawet do bojkotu ich sklepów. 
Sytuacja wydała się na tyle poważna, że 
firma wycofała znajdujące się jeszcze 
w kolportażu numery październikowe-
go „Skarbu” i wydała oświadczenie nie 
przyznające się do winy zarządu firmy, 
a obarczające bardziej winą redaktorkę 
naczelną. „Artykuł został napisany nie-
zgodnie ze sztuką dziennikarską. Program 
500+ został w nim opisany w sposób jed-
nostronny i tendencyjny” – stwierdzono 
w oświadczeniu. Wydawcą „Skarbu” jest 
niemiecka firma Ringier Axel Springer, ale 
ponoć ma się  to zmienić i nowym wydawcą 
ma być spółka Agora. 

Agora, a wraz z nią „Gazeta Wyborcza”, 
przeżywa kłopoty finansowe. Do końca 
roku z pracą w gazecie pożegna się 135 
osób, czyli 6,8 proc. ekipy. Czasami są to 
znane nazwiska, które budowały profil 
gazety. To nie pierwsze tak drastyczne 
zwolnienia w tej firmie. W roku 2012 Agora 
zwolniła około 250 osób, a w 2009 roku 
300 osób. Czyżby zaczynała się równia 
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pochyła...? Ale skoro traktuje się czytel-
ników jak idiotów, którzy nie chcą znać 
prawdy (czyli chcą być oszukiwani?), to 
nie dziwi ten ciągły spadek nakładu ga-
zety. Na pewno służy też temu polityczne 
zaangażowanie kierownictwa redakcji na 
czele z Adamem Michnikiem. 

Polityczne zaangażowanie ekipy nigdy 
dobrze nie służyło żadnemu tytułowi pra-
sowemu, bo ograniczało jego odbiór tylko 
do zwolenników jednej opcji politycznej. 
O przekazywaniu prawdy w takim piśmie 
nie ma co wspominać, bo opis rzeczy-
wistości ma być zawsze dostosowany do 
politycznej poprawności. A gdy o prawdzie 
znów wspomniałem, to długo oczekiwałem 
na zaprzeczenie Adama Michnika słów, 
jakie miał wypowiedzieć dla niemieckie-
go „Der Spiegel”. Autor artykułu Novid 
Kemani odwiedził Polskę i tu przeprowa-
dził kilka rozmów. Przytoczył też dialog 
z Adamem Michnikiem, którego zdjęcie 
ozdabia artykuł:

„– Powiedziałby pan, ze wypędzenie 
[Niemców – JR] to było barbarzyństwo?

– No a co innego?
– Gdyby ktoś tak powiedział w Niem-

czech, byłby skandal.
– Dlatego ja to muszę powiedzieć, jako 

Polak, którego rodzice zginęli w Holo-
kauście”.

To ostatnie zdanie wywołało burzę, bo 
przecież matka Michnika zmarła w roku 
1969, a ojciec w 1982. Czyżby więc po 
wojnie trwał w Polsce Holokaust? Długo 
trzeba było czekać na reakcję Michnika, 
który ponoć jednak gdzieś się wypowie-
dział, że chodziło mu o jego rodzinę, a nie 
rodziców. Ale czy nie oburza stwierdzenie, 
że barbarzyństwem było przesiedlenie 
Niemców z przyznanych Polsce po woj-
nie ziem zachodnich i północnych? Była 
to kulturalna, na miarę tamtych czasów, 

ewakuacja. Barbarzyństwem było to, co 
Niemcy robili z Polakami podczas całej II 
wojny światowej. Ale o tym Adam Michnik 
jakby pamiętać nie chciał.

„Gazeta Wyborcza” ma swoje zwyczaje, 
na które oburzają się nawet jej protegowa-
ni i autorzy. Oto pisarz Jacek Dehnel na 
swoim profilu na Facebooku opisał historie 
niewidomego, który po latach wraca do 
starego domu, aby oddać drobne długi. 
Anonimowy dziennikarz portalu gazeta.
pl wybrał fragmenty tekstu Dehnela, nie 
dopisując ani zdania i zamieścił na portalu. 
Co innego zamieścić streszczenie jakiegoś 
tekstu, a co innego po prostu przedrukować 
jego fragmenty bez wiedzy i zgody autora. 
Oburzony pisarz chciał wysłać fakturę za 
publikację jego tekstu, ale prawnik mu to 
odradził. Nie można uznać tego za plagiat, 
bo dziennikarz pod tekstem się nie pod-
pisał i lojalnie zaznacza, czyj to jest tekst. 
Taka praktyka na pewno jednak nie jest 
godna pochwały. 

Jednak niewątpliwie pewnym plagia-
tem jest okładka jednego z wrześniowych 
numerów „Newsweeka”. Przedstawiono 
na niej Bartłomieja Misiewicza i Patryka 
Jakiego z dominującym elementem gra-
ficznym, jakim jest szeroki, ułożony w for-
mie schodów krawat. To plagiat plakatu 
olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza 
do przedstawienia „Kariera Nikodema 
Dyzmy”. Autorem plakatu jest Mateusz 
Obarek, który kategorycznie odmówił 
„Newsweekowi” pozwolenia na wyko-
rzystanie go, bo jak powiedział: „Jestem 
artystą grafikiem, trzymam się z dala od 
polityki i nie zgadzam się na wykorzystanie 
projektu mojego autorstwa w brutalnej 
walce politycznej. Jasno powiedziałem, że 
się nie zgadzam”. Mimo to redakcja nie po-
słuchała plastyka i wykorzystała jego plakat 
do politycznych celów. I gdzie tu prawda, 

moralność, jakieś zasady dziennikarskiej 
etyki, nie wspominając o podstawowych 
zasadach sztuki dziennikarskiej, której 
uczą już na pierwszym roku dziennikar-
skich studiów.

Aby zakończyć optymistycznie ten ostatni 
w tym roku felieton muszę zauważyć też 
rzeczy zasługujące na pochwałę. Oto na-
reszcie Julia Pitera – ta od praworządności 
w rządzie Donalda Tuska – opublikowała 
anons przepraszający Mariusza Kamiń-
skiego za pomówienie, jakiego dokonała 
w wypowiedzi dla „Polityki” w grudniu 
2007 roku. Czyli przeprosiny po dziewięciu 
latach, a jednak... Kto naciskał na euro-
posłankę, aby dalej nie kompromitowała 
swej partii i jednak wykonała sądowy wy-
rok, tego wiewiórki szerokim kręgom nie 
ujawniły, ale i tak wszyscy wiedzą... Także 
„Gazeta Wyborcza” i to na pierwszej stro-
nie zamieściła przeproszenie Antoniego 
Macierewicza. Za publikację sprzed ośmiu 
lat. Stało się to oczywiście także z nakazu 
sadowego. Wprawdzie na drugiej stronie 
gazety aż w dwóch tekstach powtórzo-
no argumenty z tekstu, za który redakcja 
musiała przepraszać, to już mało ważne. 
Ale to, że „Gazeta Wyborcza” na pierwszej 
stronie przeprasza ministra obecnego rzą-
du! Czego się doczekaliśmy! 

Może ten rząd rzeczywiście jest antyde-
mokratyczny, neofaszystowski i wymu-
sza wszystko, co chce osiągnąć, nawet na 
redakcji z ulicy Czerskiej? Tak na pewno 
zinterpretowałby to amerykański dzienni-
karz pracujący dla putinowskiej telewizji 
w konsultacji, być może, z kierownictwem 
„Gazety Wyborczej”. Bo czytając prasę, 
wiemy, że wszystkie interpretacje są 
możliwe. I pamiętamy, że „czytelnicy nie 
mają żadnego pożytku z wiadomości, które 
są prawdziwe”.

JAN ROSŁAN
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Można zatem gadać co się komu 
żywnie podoba, przeklinać 
Stwórcę, wygrażać słońcu, walić 

po łbie kobiety i dzieci... można także ma-
szerować w czarnych marszach przeciwko 
ochronie życia. 

Czasy właściwie mamy wciąż te same 
i ludzie są tacy sami jak kiedyś, różnica po-
lega jedynie na rozwoju narzędzi, którymi 
czynimy sobie świat poddanym.

Świętość życia – dla katolika – polega na 
wniknięciu w ludzką fizjologię elementu 
tajemnicy, czegoś czego nie da się wyjaśnić 
jedynie prostymi teoriami o popędach, 
zmysłach i instynkcie prokreacji. 

Wraz z boskim tchnieniem ożywienia 
wnika bowiem w ciało kobiety nowa jaźń, 
która powoli dojrzewa i rozwija się.

Kilkadziesiąt lat ludzkiego życia to w ka-
tegoriach statystycznych banał, ale kiedy 

to twoje życie, to twoje wewnętrzne oko 
spogląda na mijający czas, to wiesz, jak 
wielki ocean cudu drga wewnątrz ciebie 
i nie uciekniesz przed pytaniem o swoją 
własną istotę.

Szczerze mówiąc mam w nosie przepisy 
prawa. Na pytanie o ochronę życia mam 
zdecydowaną odpowiedź, niezależnie od 
tego, jak to sobie wymyśliły kauzyperdy. 
Kobiecie, która chce zabić nienarodzone 
dziecko mogę jedynie opowiedzieć o tym, 
jak wielką szkodę wyrządza światu. 

Nie jestem od roztrząsania kwestii mo-
ralnych, stary łotr ze mnie i włóczęga, ale 
widziałem już niejedno i słuchałem wielu 
mądrzejszych od siebie. 

Widziałem jak giną ludzie, jak proza-
icznie wygląda sam moment zabijania. 
Naciśnięcie spustu, suchy plask w pierś 
lub delikatny chrzęst, gdy kula wlatuje 

w czaszkę... ot i wszystko. Z rozpalonego 
myślą spojrzenia pozostaje bezwładny, 
banalny strzęp mięsa.

Chcecie mieć prawo do zabijania? To 
proste, myślcie tylko tak, jak myśli snajper. 
Ta figurka w oddali, to tylko cel z ćwiczeń, 
postać z komputerowej gry. Oni nigdy nie 
zbliżają się do trafionych przez siebie ludzi.

Można zatem mieć prawo do wszyst-
kiego i korzystać ze wszystkiego, można 
zarządzać swoim ciałem jak biznesową 
inwestycją, można uczynić z niego jedy-
nie przyjemną igraszkę nie podlegającą 
żadnym regułom. Można... kiedy jednak 
przyjdzie chwila zadumy odezwie się zrazu 
niedostrzegalne ssanie, ono będzie nara-
stało... ono wessie was do środka. 

Tam, gdzie istnieje to, o czym dziś sądzi-
cie, że tego nie ma.

 WITOLD GADOWSKI

Czarne marsze
Można mieć serce małe jak pudełko zapałek, można mieć umysł ciasny 
jak naparstek krawcowej, można wreszcie takie widzieć świata koło, 
jakie tępymi zatacza się oczyma. Człowiek jest stworzeniem bez definicji 
a rozpiętość jego egzystencji sięga od Dżyngis-chana do Maksymiliana  
Kolbe, od Brada Pita do Rumiego.
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Czy prokuratorzy Instytutu Pamięci 
Narodowej blokują prawdę o Jedwab-

nem? Książka Jana T. Grossa Sąsiedzi 
wyrządziła wielką szkodę opinii o Polsce 
za granicą. Wydawałoby się, że z tego 
powodu aparat państwa powinien szukać 
wszelkich dowodów, że zbrodnia w Je-
dwabnem została dokonana z udziałem 
Polaków, ale pod terrorem Niemców. 
Dzieje się inaczej.

Prokuratorzy IPN nie chcą dopuścić 
świadectw zmniejszających winę Polaków. 
Dziwne, że IPN bierze udział w hucpie  
J. T. Grossa nie tylko za czasów prezesa 
Leona Kieresa ale też obecnie. Tak przy-
najmniej wynika z rozmowy, którą dał 
Wacław Kujbida – Błażejowi Torańskiemu 
(zob. s. 14).

Wacław Kujbida jest realizatorem doku-
mentu „Jedwabne – Świadkowie – Świa-
dectwa – Fakty”. Film został pokazany na 
festiwalu „Niezłomni, Niezależni, Wy-
klęci” w Gdyni oraz na festiwalu filmu 
niezależnego OKNO. Pan Kujbida prag-
nie, aby film pokazała również Telewizja 
Polska. Jeśli spełnia warunki ekranowe 
i rzetelności dziennikarskiej, to moim 
zdaniem TVP powinna film udostępnić 
szerokiej publiczności.

Nowy prezes dr Jarosław Szarek oświad-
czył w Sejmie wkrótce po swoim wyborze, 
że „wykonawcami zbrodni byli Niemcy, 
którzy wykorzystali w machinie własnego 

terroru – pod przymusem – grupkę Po-
laków”. Odpowiedzialność spada w pełni 
na totalitaryzm niemiecki, gdy podziemne 
Państwo Polskie wszelkie przejawy ko-
laboracji z Niemcami karało śmiercią. 
Jednak prokuratorzy IPN sami decydują, 
czym mają się zajmować, a co odrzucić. 
Sprawa jest tak dużej wagi dla państwa 
polskiego, że moim zdaniem decyzjami 
śledczych IPN powinien zainteresować się 
prokurator generalny Zbigniew Ziobro. 
Fakty przytoczone w rozmowie są bul-
wersujące.

Opinia o Polakach, jako udziałowcach 
w Zagładzie jest raczej powszechna 
w Ameryce. Można by więc sądzić, że 
polska placówka państwowa wykorzysta 
każdą okazję w celu polemiki z tym fatal-
nym wizerunkiem. W październiku ub. 
roku wyszedł tam przekład książki Anny 
Bikont My z Jedwabnego w poważnym 
wydawnictwie Farrar, Strauss & Girroux. 
Autorka miała objazd pod patronatem 
najważniejszych uczelni Wschodniego 
Wybrzeża, m. in. Harvard, Princeton, 
Yale, gdzie powstają panujące opinie.

Książkę promował Polski Instytut Kul-
tury w Nowym Jorku, który tak ją rekla-
muje (po angielsku) na swoim portalu: 
„Jana Grossa ogromnie kontrowersyjni 
Sąsiedzi to było ujawnienie przez histo-
ryka wydarzeń w małym polskim mie-
ście Jedwabne 10 lipca 1941 roku, gdy 

obywatele otoczyli żydowską ludność 
i spalili żywcem w stodole. Masakra była 
szokującą tajemnicą tłumioną ponad 
60 lat i wywołała najważniejszą deba-
tę publiczną w Polsce od 1989 roku”. 
O Niemcach ani słowa!

W reklamie Polskiego Instytutu Kultury 
jest więcej przekłamań. Debata o Jedwab-
nem nie była najważniejsza. Najważ-
niejszą debatę wywołała transformacja 
ustrojowa: kto na tym zyskał, kto stracił, 
kto tu rządzi. Ale być może dla kierow-
nictwa Instytutu ważniejsze są zbrodnie 
Polaków na Żydach w II wojnie. Każdy 
ma swoje priorytety. Istotny jest fakt, 
że Jan T. Gross nie jest historykiem ale 
socjologiem. Warsztat jego badań histo-
rycznych został bardzo źle oceniony przez 
polskich historyków. Jednak Instytut nie 
wykorzystał z okazji promocji książki 
Anny Bikont opracowania prof. Tomasza 
Strzembosza podważającego ustalenia 
J. T. Grossa, chociaż jest dostępne także 
po angielsku. Czemu nie umieścił tego 
artykułu na swoim portalu? Za to ogłasza, 
że książka Bikont jest „głęboko porusza-
jącym rozpoznaniem, co to znaczy być 
Żydem w nowożytnej Polsce”. Czy bycie 
Żydem w Polsce powinno sprowadzać się 
do męczeństwa? Fakty mówią co innego. 
Postępkiem Instytutu w Nowym Jorku 
powinno zainteresować się Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych. Polskie.

Piórem Krzysztofa Kłopotowskiego Kto tu rządzi?

Wreszcie medium, którego nie można 
posądzać o polityczne motywy, 

a jest nią  startująca na multipleksie nowa 
stacja telewizyjna ZOOM TV,  prawdo-
podobnie zakończyła triumfalny pochód 
Tomasza Lisa w mediach prywatnych. Po 
rozstaniu się z Tomaszem Lisem przez 
telewizję publiczną, najwyraźniej nie 
widziała dla niego u siebie miejsca żadna 
z telewizji prywatnych – Polsat, TVN 
i Superstacja. Podobnie – całkiem jak 
Tomasz Lis – wszystkie te  telewizje nie 
należą do mediów pałających sympatią 
do PiS i Jarosława Kaczyńskiego.  Jed-
nakże z jakichś względów żadna z nich 
nie zaangażowała „medialnej gwiazdy 
antypisowskiej numer jeden w Polsce”.

Szanse dalszego opluwania PiS i obecnych 
rządów stworzyła Lisowi jego macierzysta 
firma Axel Springer, wydawca tygodnika 
„Newsweek”, którego jest naczelnym redak-
torem. Uruchomiła na swoim portalu Onet 
specjalnie dla Lisa cykliczny – raz w tygodniu 
– internetowy program telewizyjny.

Kilka miesięcy później na Onecie po-
wstało kilkanaście programów autorskich, 
w tym kilka zdecydowanie politycznych-
-publicystycznych w konwencji bliskiej 
programu Lisa, więc rozmowy z zaproszo-
nymi gośćmi o najważniejszych, aktual-
nych wydarzeniach w Polsce i na świecie.

ZOOM TV nawiązała kontakt z Gru-
pą Onet, chcąc korzystać z niektórych 
produkcji telewizyjnych, realizowanych 
na jej własne potrzeby. Wśród wybra-
nych przez siebie produkcji nie znalazła 
miejsca dla sztandarowego, autorskiego 
programu Tomasza Lisa „Tomasz Lis”. 
W  czym, nawiasem mówiąc, odbija się 
skromność autora programu.  

Istotne jest uzasadnienie odrzucenia 
programów Lisa. Prezes firmy, w skład 
której wchodzi ZOOM TV, powiedział, że 
założeniem spółki „jest niewikłanie się 
w polityczne spory. A pan Tomasz Lis jest 
bardzo mocno wpisany w politykę”.

Prezesowi pewnie nie wypada powie-
dzieć tego, co wolno dziennikarzowi. 

Mianowicie, że Tomasz Lis „jest bardzo 
mocno z a a n g a ż o w a n y  w politykę” 
i to po jednej stronie sceny politycznej. 
Drugą, prawicowo-centrową, być może 
najchętniej by wyeliminował z życia po-
litycznego.     

Uwaga prezesa, co ważne, rzuca ciekawe 
światło na rolę jaką w rzeczywistości pełni 
Axel Springer. Otóż to medialne konsor-
cjum przestaje pełnić funkcję obiektyw-
nego medium, ponieważ – m. in. poprzez 
sposób uprawiania dziennikarstwa przez 
Tomasza Lisa, zarówno w Onecie jak  
i w tygodniku – prawem kontrastu wobec 
ZOOM TV, „jest bardzo mocno wpisane 
w politykę”.

Na tę postawę ZOOM TV Lis zareago-
wał, jak zwykle buńczucznie, pisząc na 
Twitterze: „Nie oni jedni trzęsą port-
kami”.

Jakoś nie zauważyłem, żeby TVN, Polsat 
czy Superstacja specjalnie trzęsły portkami 
przed PiS. A nie chcą u siebie Tomasza 
Lisa. Więc może, nie o portki chodzi...

Piórem Jerzego Jachowicza Tomasz Lis i trzęsące portki

21



22

BEZWIERSZÓWKInr 11-12 (137-138) listopad-grudzień 2016Temida contra dziennikarze

Od lat orzecznictwo sądowe idzie 
w kierunku wzmocnienia ochrony 
dóbr osobistych oraz zaostrzenia 

odpowiedzialności prawnej dziennikarzy 
i wydawców. Dobra osobiste są w naszym 
systemie objęte silną ochroną prawną. 
Komentowane orzeczenie kierunek ten 
utwierdza. W teorii kierunek wydaje się 
właściwy i wydaje się, że nie wzbudza ne-
gatywnych ocen po stronie przedstawicieli 
doktryny prawa. A jednak powiedzieć, że 
SN znowu przesadził, to za mało. Tezy SN 
w znacznym stopniu podważają bowiem 
normy prawne zawarte w art. 14 i 15 ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
Z przepisów tych w dużym uproszczeniu 
wynika, że:

1. Administrator nie ponosi odpowie-
dzialności za przechowywane dane (czyli: 
posty na forum), jeżeli nie wie o bezpraw-
nym charakterze danych lub związanej 
z nimi działalności;

2. W razie otrzymania urzędowego za-
wiadomienia lub „uzyskania wiarygodnej 
wiadomości” o bezprawnym charakterze 
danych lub związanej z nimi działalności 
administrator obowiązany jest niezwłocz-
nie uniemożliwić dostęp do tych danych;

3. Administrator nie jest obowiązany 
do sprawdzania danych umieszczanych 
na forum.

Zasady są w sumie proste i funkcjonują 
od lat. Niestety, wspomniany wyrok prowa-
dzi do ich rozchwiania. SN uznał bowiem, 
że w sporze sądowym to administrator 
strony internetowej, a nie poszkodowany 
musi dowieść, że nie wiedział o wpisach, 
zanim został o nich powiadomiony. Inaczej 

poniesie odpowiedzialność za naruszenie 
dóbr osobistych. Przeprowadzenie takiego 
dowodu może być – delikatnie rzecz uj-
mując – bardzo trudne. W konsekwencji, 
zamiast czytelnych zasad, otrzymujemy 
talmudyzm prawny. Bowiem bez specja-
listy, który rozdzieli włos na czworo, ad-
ministrator nie będzie w stanie ustalić, jak 
powinien w danym przypadku postąpić. 
Nie powinno też dziwić, jeżeli kolejne skła-
dy orzekające SN zaczną wydawać wyroki 
idące w różnych kierunkach. Czy właśnie 
otworzono puszkę Pandory? Możliwe, że 
powstanie wieloletni spór, zupełnie nie-
potrzebny i co więcej – sprzeczny z założe-
niami ustawodawcy. Bowiem ustawodawca 
po to uregulował sprawę w ustawie, aby 
SN mógł zająć się czymś innym, niż (de 
facto) prawotwórstwem, do którego nie 
został powołany.

Aby spełnić oczekiwania Sądu Najwyż-
szego, administrator powinien:

1. Wprowadzić surową moderację, aby 
w ogóle wykluczyć naruszanie dóbr oso-
bistych na forum;

2. Zrezygnować z moderacji i wyraźnie 
zaznaczyć, że za wpisy nie odpowiada i re-
aguje wyłącznie na zgłoszenie;

3. W ogóle zlikwidować forum, co jest 
rozwiązaniem najbezpieczniejszym. 

W gruncie rzeczy, na orzeczeniu SN 
najbardziej stracą ci wydawcy/admini-
stratorzy, którzy do sprawy podchodzili 
rozsądnie. To znaczy: nie wtrącali się do 
bieżących wypowiedzi forumowiczów, 
chyba że otrzymali formalne i uzasadnione 
zgłoszenie albo, gdy dany wpis ewidentnie 
przekraczał wszelkie granice. Takie po-

dejście jest optymalne, gdyż pozwala na 
zachowanie wolności słowa w możliwie 
szerokim zakresie, a jednocześnie elimi-
nuje przypadki patologiczne. Tymczasem 
SN uznał właśnie, że to za mało.

Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego 
z ostatnich lat prowadzi do wniosku, że 
idziemy prostą drogą do wprowadzenia 
w Polsce cenzury. A w zasadzie tylko do 
domknięcia systemu, bo „miękka” cenzura 
od dawna w Polsce jest, tylko mainstre-
emowym komentatorom nie wypada tego 
nazywać po imieniu. Wbrew obiegowym 
opiniom, nie chodzi o cenzurę polityczną, 
stosowaną przez organy administracji, 
ale o cenzurę sądową, czyli legalną. Przy 
czym sądy są w tym przypadku jedynie 
pałką, którą politycy, prezesi i korpora-
cje okładają dziennikarzy (a teraz także 
wydawców). 

Jeżeli ktoś nie jest przekonany i uwa-
ża powyższe tezy za przesadzone, niech 
wykona prosty test: założy lokalny portal 
internetowy i zabierze się na krytykowa-
nie burmistrza lub wójta jakiegoś małe-
go miasteczka. Efekt, w postaci procesu 
o ochronę dóbr osobistych oraz sprawy 
karnej z osławionego art. 212 k.k., będzie 
w zasadzie gwarantowany. Przy czym, 
jeżeli na portalu pojawią się ostrzejsze wy-
powiedzi forumowiczów, policja najpierw 
zażąda od administratora ich numerów IP, 
a następnie ustali ich tożsamość i wezwie 
na przesłuchanie. Na naszych oczach in-
teresy prywatne wygrywają z interesem 
publicznym. Oczywiście, wszystko w imię 
„wolności” i przestrzegania prawa.

MICHAŁ Ł. JASZEWSKI

Wolność nad wolnościami... 
i wszystko marność
czyli o odpowiedzialności administratora 
za wypowiedzi na forum
Ostatni wyrok Sądu Najwyższego z września 2016 roku w sprawie cywilnej 
Romana Giertycha przeciwko Ringier Axel Springer Polska wzbudził zaniepoko-
jenie wydawców. SN uwzględnił skargę kasacyjną Romana Giertycha i uchylił 
wcześniejszy, prawomocny wyrok, oddalający jego pozew przeciwko RASP. 
Wskutek tego sprawa trafiła do ponownego rozpoznania. Przypomnijmy: po-
stępowanie rozpoczęło się w 2011 roku pozwem o ochronę dóbr osobistych, 
w którym powód zażądał usunięcia komentarzy umieszczonych na forum pod 
dotyczącym go artykułem, a ponadto przeproszenia i zadośćuczynienia.
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widziane z Warszawy

Zagadka brzmi: jaki to 
rzeczownik abstrakcyjny  
może być jednocześnie 
pełnym zdaniem?
Otóż to – S r o g o ś ć!

Zawitała ona była na obliczu groź-
nego szefa jurorów konkursu na 
prezesa TVP. Pan Przewodniczący 

ze szczególną ostrością w spojrzeniu i sło-
wach przepytywał delikatnego i skromnego 
kandydata imieniem Jacek, nazwiskiem 
Kurski. Współczucie przeszywało serca 
słuchających. Dobrze, że fonia tego prze-
prowadzonego beznadziejnie pod względem 
technicznym (choć nie tylko) przesłuchania 
była również beznadziejna. Nie wszystko 
docierało do milionów widzów. Zdolny 
młodzieniec skromniutko zasiadł na krze-
sełku i obszernie opowiadał jaką to straszną 
sytuację zastał na Woronicza. Jak z tym 
z wielkim samozaparciem walczył przez 
wiele miesięcy. Na przykład nie dopuścił 
do powrotu do firmy 400 leasingowanych. 
Niestety, mało dowiedzieliśmy się, jak bę-
dzie działał dalej i co chce osiągnąć. Pan 
Przewodniczący Rady Mediów Narodowych 
już z samej powagi i porażającej nazwy 
urzędu jest człowiekiem odpowiedzial-
nym i wzbudzającym zaufanie. Szczególnie 
u wierzących. Wierzących w niego. Ale na 
pewno w końcu uda mu się wymyślić, jak 
mamy płacić abonament, oczywiście noty-
fikować gdzie trzeba, a także przygotować 
nową wspaniałą ustawę medialną. Wtedy, 
niedowiarki, zobaczycie!

Nie dziwota, że braciszek karconego 
teraz przez władze Pana Jacka, półwład-
ca „Gazety Wyborczej”, mógł się poczuć 
nieswojo. Niektórzy wprawdzie mówią, że 
braciszkowie różnią się jedynie imionami... 
Jednak przesłuchanie odbywające się nie 
w okropnym budynku na Woronicza, ale 
w dostojnym gmachu, zaprojektowanym 
przez prof. Pniewskiego – to jednak zo-
bowiązuje.

Aż zły byłem na pana Krzysztofa Czabań-
skiego. Cóż to za brutal! Chciał zniszczyć, 
przygwoździć pytaniami w końcu ciągle 
jeszcze prezesa odpowiedzialnego za co-
raz lepszy program TVP. Czego niestety 
ludzie nie doceniają. I ta głupia widownia 
zmniejsza się.

Ale w końcu pojąłem. Chodziło o zwięk-
szenie szans innego kandydata – Krzyszto-
fa Skowrońskiego. Wielu w końcu mówiło, 
że to „czarny koń” Czabańskiego.

Na nic jednak nie zdały się brutalne dzia-
łania eksprezesa Radia. Na nic podstępne 
pytania i złośliwe riposty. Otóż w jury była 
czujność! Przede wszystkim dwie urocze 
panie – posłanki. Z jednej dumny jest Ka-
lisz (oczywiście nie chodzi o Ryszarda),  
a z drugiej Lublin. Były czujne. Wprawdzie 
pani Joanna Lichocka miała jakieś szcze-
gólnie ważne sprawy i wyszła z posiedze-
nia. Natomiast pani Elżbieta Kruk bystro 
wszystko śledziła. Czuwał także pan Juliusz 
Braun. Ten wybitny fachowiec telewizyj-
ny – dzięki któremu pan Kurski w ogóle 
coś tam jeszcze zastał po zasiądnięciu na 
Woronicza – zawsze wywołuje ogromne 
zainteresowanie, gdy mówi o telewizji. Nie 
słucha go tylko siostrzeniec Grzegorz, ale 
ten pan odpadł z konkursu w przedbie-
gach. Podobno zapomniał zakleić kopertę 
konkursową i jakieś tam ważne dokumenty 
wypadły. To oczywiste, że bałaganiarz naro-
dową instytucją kultury rządzić nie może.

Dobrze, że właśnie pana Brauna Juliusza 
wystawiła do jury Platforma Obywatelska. 
Ta partia zawsze wie, co robi, choć nie 
wszystko jej się udaje.

Wreszcie Pan Grzegorz Podżorny. Strasz-
nie trudne do zapamiętania nazwisko. 
Zasiadł, bo go tam pan Paweł Kukiz po-
sadził. Słusznie, bardzo słusznie ten po-
litolog, dziennikarz i działacz związkowy 
(powtarzam za Wikipedią) pytał o telewizje 
regionalne. Pytał może trochę naiwnie. 
Był tu w końcu w roli jurora pierwszy raz. 

A przecież wiadomo, że „Warszawa” nie 
dopuści do rozwoju telewizji regionalnych. 
Wykreowano by nowych ludzi, z tzw. te-
renu, a u nas funkcje posłów i senatorów 
mają być dożywotnie. Na pewno jednak 
pan Podżorny będzie doceniony. Już za 
sam udział ma dostać telewizyjną Dwójkę.

No i co się w końcu stało? Mimo tych 
bezpardonowych ataków na ojca „dziadka 
z Wehrmachtu” oliwa, która – jak wiado-
mo – jest sprawiedliwa, zadziałała oliwnie 
i na pana Czabańskiego, w efekcie czego 
wybrano na prezesa właśnie tego, którego 
on niedawno chciał zwolnić. Najwidoczniej 
pan Czabański zrozumiał uprzedni swój 
błąd. Choć Przewodniczący powiedział, że 
zauważył ogromne zmiany u pana Jacka.

Mamy więc na woronickim stolcu gdań-
szczanina. Wracamy do korzeni. Wszystko 
dzięki temu, że są jeszcze tacy jak Cza-
bański, Lichocka, Kruk, Braun i Podżor-
ny. Pan Jacek Kurski na pewno szybko 
zmieni telewizję. Trenował przecież już 
rok. Osobiście ani na chwilę nie będę już 
gasił telewizora. Mam na szczęście dobrą 
żonę, dzieci i wnuki, więc pożywienie mi 
doniosą. Chyba też zafunduję sobie noc-
nik – podobnie jak to praktykował Józef 
Wissarionowicz. Trzeba mieć wszystko 
pod ręką. Będzie się działo!

Dobrze – do cholery! – że nie wybrali 
tego Skowrońskiego. Wnet wylezie szydło 
z worka. STEFAN TRUSZCZŃSKI

14 października 2016

FO
T.

 ©
 P

AW
EŁ

 K
U

LA
 / 

SE
JM

.G
O

V.
PL

Srogość



24

BEZWIERSZÓWKInr 11-12 (137-138) listopad-grudzień 2016twarze mediów

Andrzej Zb. Brzozowski: Pomysł na ka-
lendarium w formie audycji radiowych, 
to chyba dość duże wyzwanie?
Mariusz Borsiak: Kalendarium zawierało 

ważne daty z historii regionu Warmii i Ma-
zur, odnoszące się do konkretnego dnia 
w poszczególnych latach, a nawet wiekach. 
Było codzienną kroniką, w której punktem 
wyjścia był dany dzień. Robiłem to przez 
cztery lata. W każdej audycji było kilka 
dat, uzupełnianych nagraniami archiwal-
nymi, szczególnych w naszej historii. W ten 
sposób chciałem przybliżyć to, co się wy-
darzyło ważnego i o czym warto wiedzieć 
i pamiętać. Wykorzystywałem nie tylko 
materiały źródłowe, ale również opinie 
i informacje uzyskane od ekspertów i histo-
ryków. Często ilustrację dźwiękową stano-
wiły fragmenty nagrań nie tylko moich, ale 
też koleżanek i kolegów. W dużym stopniu 
korzystałem z nagrań zbieranych przez 
lata istnienia naszej rozgłośni. Udało mi 
się zapełnić wszystkie kartki z kalendarza. 
Zamiarem było i to, by audycja stanowiła za-
chętę do późniejszego rozszerzania swojej 
wiedzy o historii Warmii i Mazur. Często 
dzwoniono do mnie, dopytując o różne zda-
rzenia lub uzupełniając przedstawiane fakty.

Nie myślałeś o tym, aby wydać to ka-
lendarium w formie książkowej?

Nie miałem i nie mam takiego zamiaru. 
Są już takie książki – też z nich korzysta-
łem. Jestem radiowcem i bardzo mnie 
pociągało, że mogłem sięgnąć do archiwów, 
do autentycznych głosów sprzed lat. Cza-
sem szukanie kilku sekund nagrania zabie-
rało pół tygodnia. Żmudna robota. Poza 
tym mam nadzieję, że ta audycja w jakimś 
stopniu uzupełnia te wydawnictwa. By-
łem trochę takim dziennikarzem śledczym, 
tropiącym archiwalne nagrania, mogące 
zilustrować dźwiękowo jakieś wydarzenie. 
Takie radiowe „Archiwum X”. Ale czasem, 
z braku odnośnych materiałów, chciałem 
uzmysłowić jakiś kontekst historyczny 
poprzez kontrast. Na przykład powiedzieć 
o stalinowskich wyrokach sądowych na 
niewinnych ludzi, często bohaterach pol-
skiej historii, na tle jakichś dźwiękowych, 
propagandowych agitek. Wszystko po to, 
żeby zaciekawić słuchacza, aby sięgnął 
do materiałów źródłowych, miał ochotę 
rozszerzyć swoją wiedzę.

Czy udało Ci się trafić na jakieś mało 
znane fakty, lub odkryć je na nowo?
Wiele razy. Nasze rozgłośniane archiwum 

to istna kopalnia radiowych skarbów. Przy-
kładowo z czasów PRL-u. Wydawało się, 
że cenzura pozostawiła tylko czystą par-
tyjną propagandę i z tych ocenzurowanych 

kawałków trudno wyłuskać jakąś prawdę 
o tamtym czasie i tamtych ludziach. Ale 
w czym innym można doszukać się kli-
matu tamtych czasów. Chociażby inne  
brzmienie głosów, czy przedniojęzykowe 
„ł”. I zabawny dla nas dzisiaj zachwyt na 
możliwością dostania kwasku cytrynowego 
w delikatesach. Albo informacja, że „rzucą 
śledzie”... 

Czasami udało się znaleźć ciekawe hi-
storie mówiące o historii regionu. Wspo-
mnienia ludzi mających jeszcze wówczas, 
w świeżej pamięci, czas tuż powojenny. 
Na przykład Hieronima Skurpskiego, któ-
ry wjeżdżał do spalonego centrum Ol-
sztyna, obserwowany zza firanek przez 
wystraszonych ludzi. I o tym jak z wieży 
zamkowej obserwował strzały na wiwat 
z okazji zakończenia wojny. Albo nagra-
nia Maryny Okęckiej-Bromkowej. Zacho-
wany w taśmach (obecnie już w zapisie 
cyfrowym) świat nieistniejący już dzisiaj 
– zamawiaczy, garncarzy, wróżbitów. Nie 
„estradowych”, lecz takich z dziada pra-
dziada. Dzisiaj często trudne do słuchania, 
gdy przyzwyczajeni jesteśmy do występów 
komercyjnej jakości, „poucieranych” pod 
dzisiejszego słuchacza. Nie sposób nie 
wspomnieć tu redaktora Edwarda Mar-
tuszewskiego. W latach 60. sumiennie 

FOT. © ŁUKASZ SADLAK

Mariusz Borsiak 
– liczy się tylko radio
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nagrywał Warmiaków i Mazurów pamię-
tających chociażby plebiscyt z 1920 roku.

Zdobywałeś nagrody na międzyna-
rodowych i ogólnopolskich konkur-
sach radiowych, która z nich jest dla 
Ciebie najbardziej znacząca, najważ-
niejsza?
Bardzo ważna jest nagroda zdobyta 

w Konkursie im. Seweryna Pieniężne-
go. Czasami łatwiej zostać dostrzeżonym 
gdzieś dalej, niż na własnym podwórku. 
Szczególnie ważne są konkursy, w których 
nagrody przyznają sami dziennikarze, 
wiedzący ile wysiłku trzeba włożyć w stwo-
rzenie reportażu.

Bohaterami Twoich reportaży są głów-
nie mieszkańcy Warmii i Mazur, czy 
to tylko lokalny patriotyzm?
To trochę taka dziennikarska wygoda 

(śmiech), kiedy większość materiałów masz 
w zasięgu ręki. A tak poważnie – histo-
ria naszego regionu nie jest ani łatwa, 
ani czarno-biała. Bohaterów międzywoj-
nia już nie ma pośród nas. Tu mogą się 
wypowiedzieć tylko historycy. Ale żyją 
jeszcze ludzie, którzy pamiętają rosyjskie 
grabieże i gwałty, strach i terror stalini-
zmu, cyniczną grę PRL-owskiej władzy 
z miejscową ludnością. Z tych wspomnień 
wyłania się naprawdę dramatyczny, często 
tragiczny obraz. Zdaję sobie sprawę, że 
reportaże te są dokumentalnym zapisem 
minionych czasów. Przecież mówią świad-
kowie, którzy tę trudną historię przeżyli 
na własnej skórze. Nic więc dziwnego, że 
emocje w głosie słychać nadal, pomimo 
upływu lat.

Czy częściej tematy znajdują Ciebie, czy 
to Ty znajdujesz tematy na reportaż?
Nie ma tu żadnej prawidłowości. Zawsze 

nagrywałem dużo, często nie wiedząc czym 
to się zakończy. Które wypowiedziane zda-
nie będzie tym kluczowym. Najtrudniej 
jest otworzyć rozmówcę, przełamać pierw-
szą nieufność. Starzy Warmiacy nie są sko-
rzy do zwierzeń. Ale właśnie taka pierwsza 
niechęć, zawsze mnie zachęca do zajęcia 
się właśnie otwieraną nową historią, no-
wym bohaterem. Czasami znajduje się 
takich rozmówców, którzy garną się do 
rozmowy, mają, jak to się mówi „parcie 
na szkło”, chociaż, chyba trafniej jest po-
wiedzieć „parcie na mikrofon” (śmiech). 
Osobiście wolę takie trudniejsze sytua-
cje, kiedy po pierwszych oporach uda się 
poprowadzić rozmowę tak, że rozmówca 
zapomina i o mnie, i o mikrofonie.

Co Ci sprawia największą trudność 
w przygotowaniu reportażu?
Największą trudnością... jestem ja sam. 

Kiedy już mam jakiś temat, budzi się we 
mnie potrzeba szybkiego skończenia, aby 
zobaczyć efekt końcowy, taki wewnętrz-
ny pośpiech. I szukanie pomysłu, jak tę 

nagraną historię „poskładać” radiowo, 
jak zbudować dramaturgię? Lubię część 
montażową reportażu robić za jednym 
razem. Chociaż potem, po wstępnym mon-
tażu, jeszcze się zastanawiam i zadaję so-
bie pytanie, czy mój wybór był najlepszy? 
Może dobre byłoby porównanie do pracy 
jubilera, który z kamienia robi klejnot? 
Skojarzenie banalne, ale brzmi radiowo... 
(uśmiech)

Czy jest jakiś reportaż, którego z ja-
kichś powodów nie udało Ci się zreali-
zować?
Jest kilka takich historii. Mam je w moich 

archiwach i może kiedyś do nich wrócę. 
Często same nie stanowią treści na au-
dycję, ale kiedyś może będą świetne jako 
materiał uzupełniający.

Jeden z bohaterów Twojego reportażu, 
Burkhard Ollech, był podobno inspi-
racją do napisania scenariusza filmu 
„Róża” Wojciecha Smarzowskiego?
Po premierze filmu czytałem wywiad 

z Wojciechem Smarzowskim na temat po-
mysłu scenariusza i padło nazwisko 
tego Mazura spod Nidzicy, właśnie w 
kontekście inspiracji. Za ten reportaż, 
o Burkhardzie Ollechu, dostałem jed-
ną z ważniejszych dla mnie nagród. To 
był koniec lat 90. Jurorami byli najlepsi 
polscy reportażyści. Audycję emitowano 
w programie ogólnopolskim i chyba we 
wszystkich rozgłośniach regionalnych. 
Czekam na okazję, aby porozmawiać z re-
żyserem i go o to zapytać.

Zaczynałeś jako dziennikarz prasowy, 
potem była telewizja i dopiero na koń-
cu radio, któremu jesteś wierny po 
dzień dzisiejszy?
Gazeta i telewizja to były tylko dzienni-

karskie epizody, trudno to nazwać doj-
rzałą pracą dziennikarską. Takie stażowe 
wprawki. Tak naprawdę to liczyło i liczy 
się tylko radio. Właśnie w tym roku dosta-
łem nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy 
w Polskim Radiu Olsztyn. Czas leci...

Czy patrząc na to z perspektywy czasu, 
były jakieś zaskakujące, może nawet 
humorystyczne momenty?
Jeden z pierwszych reportaży robiłem 

razem z Andrzejem Śleszyńskim, niestety 
już świętej pamięci. On mnie wprowadzał 
w reporterską sztukę. Był pod Olsztynem 
taki zielarz, przez niektórych uważany 
za szarlatana. Porozmawialiśmy z nim 
i ludźmi, którzy szukali u niego leczniczych 
porad. Były do niego zawsze gigantyczne 
kolejki. Nam się z Andrzejem wydawało, 
że robimy prześmiewczy reportaż, po-
kazujący człowieka, który z zawodu jest 
zdunem, a robi pieniądze na ludzkiej na-
iwności. Skutek był taki, że zaczęliśmy 
dostawać pytania z całej Polski... jak się 
do niego dostać.

Uważasz, że jest za mało konkursów na 
reportaż, bo wpadłeś w 2002 roku na 
pomysł zorganizowania ogólnopolskie-
go konkursu na reportaż radiowy „Po-
granicze”?
Z okazji 50-lecia olsztyńskiej rozgłośni 

chciałem uczcić ten jubileusz. Wtedy był 
zorganizowany po raz pierwszy. A później 
już właściwie był ogłaszany co roku. Kon-
kurs od wielu lat zbiera doskonałe recenzje 
najlepszych polskich reportażystów. Każ-
dego roku przychodziło około 20 reportaży 
z całej Polski. Ale zastanawiam się, czy 
dalej pomysł kontynuować. Mamy teraz 
inne czasy. Pojawiają się zupełnie inne 
strachy. Jacek Kaczmarski śpiewał kiedyś, 
że „mury runą”, teraz pewnie zaśpiewałby, 
że „mury rosną”. A „Pogranicze” miało nas 
otwierać na „inność”...

Masz jakiegoś warmińsko-mazurskiego 
gena, że tak Cię interesują tematy do-
tyczące tego regionu?
Urodziłem się w Olsztynie. Historię 

miałem na wyciągnięcie ręki. Pamiętam 
szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego 
pani od matematyki i tylu kolegów raptem 
wyjeżdża do Niemiec? Na zawsze. Dlaczego 
mama ma niemieckie nazwisko? Szko-
ła odpowiedzi nie dawała. Prędzej ulica.

W swojej dziennikarskiej karierze masz 
podobno również tytuł Mistrza Polski 
Dziennikarzy Pilotów Rajdowych w kla-
sie turystycznej?
Druga moja dziennikarska pasja to mo-

toryzacja. Teraz mam nawet więcej czasu 
antenowego związanego z tą dziedziną. 
Dużo uwagi poświęcam bezpieczeństwu 
w ruchu drogowym. Startowałem kilka razy 
w rajdach dziennikarzy jako pilot... i kilka 
razy udało się wygrać. To były rajdy or-
ganizowane w różnych rejonach Polski. 
Teraz już sportowo nie jeżdżę, ale nadal 
fascynuję się sportami motoryzacyjnymi.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Mariusz Borsiak – dziennikarz radio-
wy od 1985 roku związany z Polskim 
Radiem Olsztyn. Laureat nagród 
w międzynarodowych, ogólnopolskich 
i regionalnych konkursach radiowych za 
reportaże. W ostatniej, VII edycji Kon-
kursu im. Seweryna Pieniężnego (za rok 
2015) otrzymał Wyróżnienie Honorowe 
za audycję cykliczną „Kalendarium Hi-
storyczne”, emitowaną w Polskim Radiu 
Olsztyn. W roku 2013 Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich przyznało mu 
Nagrodę Główną, uznając go najlepszym 
dziennikarzem Warmii i Mazur. M. Bor-
siak jest pomysłodawcą i organizatorem, 
od 2002 roku, Ogólnopolskiego Konkur-
su na Reportaż Radiowy „Pogranicze”.
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Do konkursu na prezesa polskiej, 
publicznej telewizji stanął prze-
wodniczący Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich oraz zastępca 
przewodniczącego, która wcześniej zre-
zygnowała z tej funkcji, jak też z zasiadania 
w Zarządzie Głównym. Pomyślałem sobie, 
gdyby Krzysztof Skowroński został wy-
brany prezesem TVP, czy zrezygnowałby 
z funkcji przewodniczącego SDP? Fak-
tycznie, według statutu tej rezygnacji nie 
musiałby składać. Obojętnie, jaką funkcję 
w prywatnych czy państwowych mediach 
zajmuje członek SDP, to ma takie samo 
prawo jak inni być wybranym i  wybierać 
władze Stowarzyszenia.

Kiedyś Adam Socha na Zjeździe Delega-
tów proponował przyjęcie uchwały unie-
możliwiającej członkom SDP aktualnie 
pracującym w urzędach państwowych 
kandydowanie do władz Stowarzyszenia. 
Takiej uchwały nie podjęto i słusznie, 
gdyż byłaby ona sprzeczna ze statutem, 
który wyraźnie w § 23 pkt 3 stwierdza: 
„Do władz  mogą kandydować wszyscy 
zwyczajni członkowie Stowarzyszenia”. 
Pozbawienie biernego prawa wyborczego 
członków SDP, którzy aktualnie są za-
trudnieni w państwowych czy samorządo-

wych organach byłoby niedemokratyczne 
i sprzeczne z prawem.

Ale czy nawet, jeżeli coś jest zgodne 
z prawem, to znaczy że jest w ogóle do-
bre? To, czego nie rozstrzyga czynnik 
prawny powinni kształtować obyczaje, 
dobre obyczaje dodajmy. Jest chyba coś 
niewłaściwego w tym, gdy jednocześnie 
zasiada się na kierowniczych stanowiskach 
w państwowych mediach i jednocześnie 
pełni się kierownicze stanowisko w sto-
warzyszeniu. Nie wspominam już o tym, 
że czasami dochodzi jeszcze i zasiadanie 
na potrójnych stołkach, to znaczy w me-
diach publicznych, w Zarządzie Głównym 
SDP i jednocześnie w firmie bezpośrednio 
podległej temu zarządowi. Czy nie jest to 
wewnętrzny konflikt interesów? Samego 
siebie oceniać się jednak nie powinno. 
Statut SDP takie sytuacje dopuszcza, bo 
być może jego twórcy takich sytuacji po 
prostu nie przewidzieli, że członek zarzą-
du z urzędu będzie oceniał swoją własną 
pracę za którą otrzymuje wynagrodzenie.

Teresa Bochwic, członek Zarządu Głów-
nego SDP zawiesiła swój udział w pracach 
tej instancji, gdy weszła do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. Tego uczynić nie 
musiała, ale zrobiła to (i bardzo dobrze!), 

uważając, że może nastąpić tu konflikt inte-
resów. Przykładowo, gdy ZG SDP podejmie 
uchwałę czy oświadczenie krytykujące 
jakąś decyzję KRRiT, wtedy ona zasiadając 
w dwóch organach raz byłaby „za”, drugim 
razem „przeciwko”. Taką logiką kierował 
się onegdaj Lech Wałęsa, ale czasy wa-
łęsizmu chyba już chyba dawno minęły.

Trzeba się cieszyć, że nasi członkowie 
zajmują kierownicze stanowiska w me-
diach publicznych czy prywatnych, ale 
jednocześnie nie można stwarzać nawet 
pozorów, że tworzą się naczynia połączo-
ne. Praca w ZG SDP wymaga wiele czasu, 
w tym wyjazdów służbowych do oddziałów 
regionalnych. Czy naprawdę można ją 
dobrze wykonywać pełniąc jednocześnie 
kierownicze i odpowiedzialne stanowisko 
w publicznej telewizji?

Dzielę się tymi refleksjami kierowany 
wyłącznie dobrem SDP, bo do władz Sto-
warzyszenia nigdy nie kandydowałem 
i wybierany być nie chcę. W sprawach, 
o którym milczy statut powinniśmy kie-
rować się dobrymi obyczajami i zdrowym 
rozsądkiem. Dobre obyczaje powinniśmy 
tworzyć i je strzec. Tak postępują gen-
tlemani.

JAN ROSŁAN

Ukazała się kolejna książka – w ramach 
pokonkursowej serii wydawniczej – 

zawierająca nagrodzone materiały dzien-
nikarskie w Konkursie SDP. 

Na czterystu stronach zaprezentowano 
nagrodzonych i wyróżnionych dziennikarzy 
dwunastu kategorii konkursowych oraz 
trzynastej o wydźwięku międzynarodo-
wym – Konkursu Polsko-Ukraińskiego 
za rok 2015. Prezentację otwiera materiał 
poświęcony red. Bronisławowi Wildstei-
nowi, który podczas styczniowej gali kon-
kursowej otrzymał najwyższe wyróżnienie 
dziennikarskie – Laur SDP – za odwagę, 
rozwagę i talent, wykorzystane mądrze 
i szlachetnie.

Do książki dołączono dwie płyty: CD – 
z nagrodzonymi programami radiowymi 
(„Między prawdą a prawdą” – PR1, „Ży-
cie na Maxa” – PR Lublin, „Rozstrzelany 

zegarek” – Radio Białystok, 
„Margita”, „Czerwone maki 
Gwidona” i „Wyścig” – PR 
Lublin) oraz DVD – z filma-
mi („Poślizg niekontrolo-
wany” – TVP3 Łódź, „Jak 
Gepard pokonał Lwa” – 
TVP3 Katowice i „Dona” 
– TVP3 Białystok). 

Z konkursu fotograficz-
nego o Nagrodę im. Era-
zma Ciołka za fotografię 
społecznie zaangażowa-
ną zamieszczono nagro-
dzone prace Andrzeja 
Grygiela będące doku-
mentalną relacją z ulicznych starć między 
górnikami a policją przed siedzibą Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej 9 lutego 2015 
roku, natomiast na okładce książki za-

prezentowano zdjęcie 
z fotoreportażu nomi-
nowanego do Nagrody 
autorstwa Krystiana 
Maja pt. „Uchodźcy na 
szlaku bałkańskim”.

Publikację już trady-
cyjnie zredagowała red. 
Elżbieta Binder, nato-
miast autorem projektu 
graficznego jest Barło-
miej Binder-Frycz.

Książka jest wyda-
niem niekomercyjnym. 
Wszyscy zainteresowani 
jej otrzymaniem powinni 
kontaktować się z Biurem 

Zarządu Głównego SDP (00-366 Warsza-
wa, ul. Foksal 3/5, e-mail: sdp@sdp.pl).

ISB   

Nowość wydawnictwa SDP

Dobre obyczaje

Najlepsze publikacje 2015
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media w Polsce

Bogdan Czajkowski, jeden z kandy-
datów w konkursie na prezesa TVP 
chce śledztwa w sprawie konkursu. 

Chodzi mu o to, że – według niego – Jacek 
Kurski złożył papiery po terminie. Ale to 
nie ma – według mnie – najmniejsze-
go znaczenia. Gdyby konkurs rozpisano 
ponownie, to i tak ponownie wygra go 
Jacek Kurski. Rada Mediów Narodowych 
to zagwarantuje i kropka. A jak nie Rada, 
to ktoś inny. Po co urządzać kolejny cyrk?

Przez wiele lat kilkakrotnie na prezesów 
telewizji wybierano czynnych lub utajnio-
nych polityków. Prezesami byli: Ryszard 
Miazek, rzecznik prasowy premiera Wal-
demara Pawlaka; Robert Kwiatkowski ze 
sztabu wyborczego Aleksandra Kwaśniew-
skiego; Andrzej Urbański, szef Kancelarii 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego; wreszcie 
prezesem był Juliusz Braun, były poseł 
z listy Unii Wolności.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało 
odpolitycznienie mediów publicznych. 
O odpolitycznieniu mówił też w wielu wy-
wiadach przewodniczący Rady Mediów 

Narodowych Krzysztof Czabański. Kilka 
lat wcześniej ustawione konkursy na pre-
zesa TVP krytykowało (słusznie) Prawo 
i Sprawiedliwość, a prasa opozycyjna wobec 
władzy (również na stronie SDP) nazywa-
ła je cyrkiem. Teraz, w nowym rozdaniu, 
ostatni konkurs na szefa TVP nazwała 
cyrkiem gazeta „Fakt”. Jak widać każda 
władza odtwarza ten sam rytuał: obwiesz-
cza o zamiarze odpolitycznienia telewizji 
„publicznej” (obecnie „narodowej”), po 
czym kończy tym samym - coraz większym 
jej upolitycznieniem i wyrzucaniem niepo-
kornych dziennikarzy, których poglądy nie 
przystają do partyjnego modelu rządzących.

Bogdan Czajkowski mówi, że wybór Jacka 
Kurskiego oznacza „utrwalenie patologii 
w TVP, w tym utrzymanie jej roli pro-
pagandowej”. Moim zdaniem to mało. 
Aby sukces propagandowy był całkowi-
ty, potrzebne byłoby odebranie koncesji 
TVN-owi. Żeby nie jątrzył, nie skłócał 
Polaków, nie dezinformował. Zdaniem 
posłanki Krystyny Pawłowicz można w tym 
celu powołać się na zakaz szczucia grup 

społecznych na siebie, zakaz kłamliwych 
publikacji, demoralizacji i wzywanie do 
obalenia demokratycznie wybranych władz 
(pełna lista zarzutów przeciwko TVN na 
Facebooku Krystyny Pawłowicz). Posłanka 
poskarżyła się do Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Do KRRiT wpłynęło podob-
no ponad 5 tysięcy petycji z podobnym 
żądaniem (tzn. odebrania koncesji TVN 
i TVN24). Widać jasno, że jest to zorgani-
zowana i przemyślana akcja. Jaka byłaby 
jednak skala protestu wobec TVP, gdyby 
– jak pisze jeden z internautów – „skarżyć 
się na propagandowe knoty TVP, które 
lecą kilka razy dziennie”? 

Akcja zawsze wywołuje reakcję, więc jeśli 
PiS chce otworzyć kolejny front walki z opo-
zycją i dużą częścią społeczeństwa oraz me-
diów, to droga wolna. Tyle, że jest to droga 
donikąd, i przeczy zdrowemu rozsądkowi 
(nie wspominając wolności wypowiedzi). 
A gdzie brakuje zdrowego rozsądku, tam 
hucpa i cyrk mają swoich wyznawców.

MAREK PALCZEWSKI
28 października 2016
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Monika Szygło: Warmia i Mazury są 
Pani niezwykle bliskie, a w szczegól-
ności Olsztyn. W latach siedemdzie-
siątych pracowała Pani jako kierownik 
literacki w tutejszym Teatrze Jaracza...
Magdalena Łazarkiewicz: Tak właśnie 

było. Równo czterdzieści lat temu przy-
jechałam do Olsztyna i zamieszkałam na 
trzy miesiące w hotelu, w którym obecnie 
rozmawiamy. Chodziło o to, że mieszkania 
służbowe przeznaczone dla pracowników 
Teatru były w ciągłym remoncie i dlatego 
mój pobyt w hotelu tak dramatycznie się 
przedłużał. Tydzień spędzony w takim 
miejscu nie jest niczym szczególnym, jed-
nak trzy miesiące pobytu bywają uciążli-
we. Tym bardziej, że wówczas panował 
zupełnie inny wystrój wnętrz, bo był to 
sam środek PRL-u. Jednak Olsztyn do 
dziś wspominam z sentymentem.

Praca w olsztyńskim Teatrze to jedno. 
Wiem też, że w tutejszej okolicy stoi 
dom rodzinny, do którego od lat 
przyjeżdżali Pani rodzice, a teraz cała 
Pani rodzina go odwiedza. Tu podobno 
wypoczywacie i nabieracie energii do 
dalszego tworzenia i życia.
Tak. Nasi rodzice byli swoistymi „mazur-

skimi pionierami”. Od początku lat sześć-
dziesiątych przyjeżdżali tu na wakacje, 
potem zabierali nas ze sobą. W pewnym 
momencie ktoś z miejscowych zasugerował 
im, aby zbudowali na tych ziemiach dom, 
małą chatkę, do której można przyjeżdżać. 
W tamtych czasach brzmiało to jednak 
dość egzotycznie, bo wówczas ludzie nie 
budowali tego rodzaju daczy. Jednak 
mama z tatą dali się namówić i dom po-
wstał. Był to jednak czyn niezwykle hero-
iczny z ich strony, bo nie mieli wówczas 
nawet samochodu i ciężko im było zdobyć 
materiały na budowę. W dodatku były to 
trudne czasy pod względem psychologicz-

nym. Ludzie, którzy zamieszkiwali żyli na 
walizkach. Było wiele napływowej ludności 
i wielu rdzennych Mazurów. Nikt do końca 
nie wiedział, czy te ziemie zostaną w dal-
szym ciągu polskie. Dlatego patrzono na 
budowę domu moich rodziców z pewnym 
przymrużeniem oka. Było to po prostu coś 
niecodziennego. 

Nasza rodzina bardzo mocno pokochała 
ten rejon. Spędzaliśmy tu wakacje, potem 
także święta. To nasza druga ojczyzna. 
Historia Warmii i Mazur zaciekawiła mnie 
także pod kątem twórczym. Wraz ze swoim 
nieżyjącym już mężem Piotrem Łazarkie-
wiczem nakręciliśmy film, którego akcja 
toczyła się na Mazurach, jednocześnie 

w czasie wojny i w czasie transforma-
cji ustrojowej.

Mówi Pani o filmie „Odjazd” z 1991 
roku. Zarówno ten film jak i doku-
ment „Nostalgia” z 1983 roku mówią 
o tożsamości człowieka. Tożsamość 
to jednocześnie hasło tegorocznej, 
trzeciej już edycji WAMA Film Festival. 
Ten temat jest niezwykle ważny w Pani 
twórczości filmowej.
Oczywiście, jest to temat niezwykle mi 

bliski. Tożsamość kulturowa, narodowa to 
kategorie, które kształtują nas od zawsze. 
Są w naszym życiu takie momenty histo-
ryczne, kiedy na nowo odkrywamy zna-
czenie tych terminów i na nowo musimy  

Film to 
własny 
sposób 
widzenia 
świata
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odpowiedzieć sobie na pewne pytania 
dotyczące właśnie tej materii. Wydaje mi 
się, że właśnie teraz nastąpiły takie czasy.

Przygotowując się do tej rozmowy 
znalazłam następujący cytat Pani 
autorstwa: „Traktuję swój zawód jako 
bardzo osobisty sposób wypowiedzi 
i komunikowania się ze światem. Moim 
zdaniem film ma wtedy znaczenie, 
jeżeli w jakiś sposób prowokuje, gdy 
skłania do wyrazistych reakcji”. Jakie 
od lat było i jest Pani podejście do 
sztuki filmowej?
Jestem osobą, która ma pewne poczucie 

minionych czasów. Poza tym rozmawiamy 
w niezwykle symbolicznym momencie. Je-
steśmy tuż po odejściu wybitnego reżysera, 
człowieka i Polaka – Andrzeja Wajdy. Roz-
mawialiśmy ostatnio z kolegami, że wraz 
z jego śmiercią odchodzi w pewnych sensie 
nasz świat. O co w tym wszystkim chodzi? 

Są to rozważania nie tylko natury per-
sonalnej. To dotyka pewnego rozumienia 
uprawiania naszego zawodu. Zostaliśmy 
bowiem tak ukształtowani przez naszych 
mistrzów, nauczycieli, że kino jest wyjąt-
kową sztuką, że jest to sposób na istotne 
komunikowanie się z drugim człowiekiem. 
Naszym celem od zawsze było to, aby po 

dwóch stronach ekranu toczył się intymny 
dialog. Chcieliśmy stawiać pytania, a nie 
dawać gotowe odpowiedzi. 

Dla mnie wiąże się to też z pewnym 
wartościami romantycznymi, z pewnym 
przekraczaniem granic, o czym pisze Maria 
Janion. To właśnie wtedy sztuka pełni 
istotną rolę w życiu człowieka. Może są to 
subiektywne odczucia, ale dotyczą też wielu 
moich kolegów. Bardzo często rozmawiam 
o tym, ze swoimi studentami. Mówię im, że 
film powstaje w głowie, nie w montażowni, 
choć tam też. Jednak tym najważniejszym 
momentem jest koncept, idea. Kręcenie 
filmu to postawienie sobie pytania: w jakim 
celu robię ten film? w jakim celu wyciągam 
kamerę? o czym chcę powiedzieć? To jest 
nasz własny indywidualny sposób widzenia 
świata. Właśnie o tym trzeba pamiętać. To 
jest to, co powinno być w kinie najważniej-
sze. Jest to niezwykle ważne nawet wtedy, 
kiedy realizuje się kino gatunkowe.

Na początku pytałam Panią o dom na 
terenie Warmii i Mazur, a teraz zapy-
tam o dom pełen twórczych ludzi. Pani, 
Pani siostra, siostrzenica, syn, synowa, 
jesteście wszyscy ludźmi sztuki. Zasta-
nawia mnie jak funkcjonuje taki dom? 
Jest zapewne niezwykle inspirujący, ale 

podejrzewam, że momentami bywa 
też trudno...
(śmiech) No tak, mamy kolejną ofiarę. 

Moja córka Gabrysia kończy właśnie studia 
na reżyserii w Gdyńskiej Szkole Filmowej. 
Do tej pory nic na to nie wskazywało, bo 
skończyła studia językowe. Okazało się 
jednak, że silny gen filmowy zwyciężył. 
Tak, jak Pani mówi, życie w takim domu 
bywa także trudne. Pamiętam takie obiady 
rodzinne, w których brało udział około 
sześciu reżyserów. Przyznaję, że czasem 
trudno jest trafić w towarzystwie tylu 
twórców (śmiech). Najważniejsze jest to, 
że przeważa wzajemna życzliwość i cie-
kawość. Mamy świadomość, że różnimy 
się od siebie. Istotne jest to, że kochamy 
i szanujemy się wzajemnie.

Dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Rozmawiała MONIKA SZCZYGŁO

Jury Konkursu WAMA Film Festiwal 
w Olsztynie; od lewej: Wojciech Solarz, 
Maria Zmarz-Koczanowicz, Janusz 
Majewski, AnnaSienkiewicz-Rogowska, 
Agata Trzebuchowska, Magdalena Ła-
zarkiewicz i Jerzy Bończak, 15 X 2016.
FOT. © WOJTEK „ROJO” ROJEK / WAMA FILM FESIWAL
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„Czytanie rozwija 
rozum młodzieży,
Odmładza 
charakter starca,
Uszlachetnia 
w chwilach pomyślności,
Daje pocieszenie i pomoc 
w przeciwnościach”
Marcus Tullius Cicero

Potocznie mówi się, że „książki uczą, 
bawią, wychowują”. W tym stwier-
dzeniu tkwi kwintesencja funkcji 

i znaczenia, jakie mają bądź tworzą.
Ale nie są to jedyne wartości, właściwości, 

czy przymioty, jakie w obiegu społecznym 
książki spełniają. Wielu z nich nie widzimy 
bądź nie doceniamy. To nawet do pew-
nego stopnia zrozumiałe, bo każda z nich 
ujawnia się jednakże dopiero w procesie 
„konsumpcji” książki – czyli czytania. 

Książki obok wartości poznawczych, 
edukacyjnych, zabawowych, czy też socja-
lizacyjnych, mają w szczególności właści-
wości terapeutyczne, zapobiegają – kreując 
kompetencje kulturowe – kulturalnemu 
upośledzeniu, pobudzają (zwłaszcza u dzie-
ci i młodzieży) naturalny głód wiedzy. 
Nie mają wprawdzie właściwości leczni-
czych, ale bez wątpienia wpływają bardzo 
pozytywnie na procesy leczenia, pobyt 
w zakładach leczniczych itp. Mogą też speł-
niać określone cele resocjalizacyjne, stąd 
popularność czytania książek w zakładach 
karnych i innych miejscach odosobnienia.

Obecnie polskie (i nie tylko polskie) 
społeczeństwo łączy takie osobliwe, 
cywilizacyjne i polityczne ADHD. Sze-
roko rozumiana kultura, w tym książki 

i czytelnictwo w szczególności, mogą te 
procesy i ich skutki, w sposób widoczny 
osłabiać, tonować – być takim swoistym 
„detoxem” na problemy współczesnego 
świata, polityki, procesów społecznych 
i gospodarczych, a także zalewu śmieci 
informacyjnych, za którymi współczesny 
człowiek – często zabiegany, zapracowany, 
przemęczony, zestresowany – zaczyna 
zwyczajnie nie nadążać.

Wiedzą o tym doskonale bibliotekarze, 
może nieco mniej – nauczyciele, a także 
ludzie książki: pisarze/autorzy, wydawcy, 
księgarze. Niestety o wiele mniejszą wiedzą 
dotyczącą owych specyficznych właściwości 
lektur książkowych, dysponują najważniej-
si – czytelnicy, zwłaszcza Ci potencjalni, 
niedoceniający książki jako atypowego 
katalizatora, tonującego codzienny stres, 
tempo i zawiłości życia, problemy dnia co-
dziennego czy rozmaite przeciwności losu.

Prowadzone – coraz intensywniej – 
kampanie promujące książki, najczęściej 
odnoszą się do zachęcania bądź nakła-
niania potencjalnego klienta do kupna 
książki, bądź jej wypożyczenia w bibliotece 
– i przeczytania.

Niezmiernie rzadko pokazuje się w nich 
realne – częstokroć ogromne – korzyści 
z posiadania domowego księgozbioru, ak-
tywnego odwiedzania księgarń i bibliotek, 
pożytków związanych z „żywym” kontaktem 
z książkami i ich czytaniem. Jest to tym 

istotniejsze, że rosną szybko, coraz szyb-
ciej (popularność telewizji, komputerów 
i wszelkich elektronicznych nośników wie-
dzy i treści, oglądania filmów, grania w gry 
komputerowe czy serfowania po Internecie, 
nie mówiąc już o telefonach komórkowych) 
z oczywistą szkodą dla czytelnictwa książek. 
Dotyczy to w szczególności dzieci i młodzie-
ży. Dlatego też w miarę możliwie wczesna 
inicjacja czytelnicza wśród dzieci i mło-
dzieży powinna być szczególnie aktywnie 
zaszczepiana i prowadzona. 

Pół wieku temu Szwedzka Akademia Lite-
ratury Dziecięcej (Szwecja to „topowy” kraj 
w aktywności czytania książek) opracowała 
siedemnaście zalet czytania książek dla 
dzieci. Warto te zalety wymienić, doda-
jąc, że są one aktywnie upowszechniane 
w polskich bibliotekach i miejmy nadzieję 
– w przedszkolach i szkołach (cytuję za 
MBP w Płońsku):

• Książka pomaga nam rozwijać język 
i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i ro-
zumieć innych.

• Książka rozwija myślenie. Dostarcza 
nam pojęć myślowych i nowych idei, po-
szerza naszą świadomość i nasz świat.

• Książka pobudza fantazję, uczy budować 
obrazy w wyobraźni.

• Książka dostarcza nam wiedzy o innych 
krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, 
historii, o tym wszystkim, o czym chcieli-
byśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

O wartościach 
czytania książek

Czytać można wszędzie... 
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI, PARIS 2013



31

BEZWIERSZÓWKInr 11-12 (137-138) listopad-grudzień 2016 książka i czytelnictwo

• Książka rozwija nasze uczucia i zdolno-
ści do empatii. Wyrabia w nas umiejętność 
wczucia się w czyjąś sytuację.

• Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza 
nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć 
lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać 
nowe możliwości.

• Książka może stawiać pytania, które an-
gażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.

Książka uczy nas etyki. Skłania do namy-
słu nad tym, co słuszne a co nie, co dobre 
a co złe.

• Książka może wytłumaczyć rzeczywistość 
i pomóc w zrozumieniu zależności.

• Książka może udowodnić, że często 
pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, 
że na problem da się spojrzeć z różnych 
stron. Może podpowiedzieć inne sposoby 
rozwiązywania konfliktów niż przemoc.

• Książka pomaga nam zrozumieć siebie. 
Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, 
że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, 
umacnia nasze poczucie własnej wartości. 

• Książka pomaga nam zrozumieć innych. 
Lektura książek z innej epoki, innego świata 
i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie 
różnią się od naszych, buduje tolerancję dla 
innych lektur i zapobiega uprzedzeniom.

• Książka jest naszym towarzyszem w sa-
motności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać 
gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypo-
życzyć za darmo.

• Książka jest fragmentem naszego dzie-
dzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy 
wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

• Dobra książka dla dzieci, którą można 
(i trzeba) czytać na głos przynosi radość 
dzieciom i dorosłym. Buduje pomost mię-
dzy pokoleniami.

• Książka dla dzieci to pierwsze spotkania 
z literaturą – nieograniczonym światem, 
z którego czerpiemy przez całe życie. To 
bardzo ważne spotkanie, gdyż – jeśli nie 
zostanie zmarnowane – pokaże ile może 
dać dobra literatura.

• Literatura dziecięca wzbogaca kulturę 
kraju. Daje prace wielu ludziom: pisarzom, 
ilustratorom, wydawcom, redaktorom, 
drukarzom, recenzentom, księgarzom, 
bibliotekarzom.

Trzeba dodać, że wymienione zalety mają 
właściwie uniwersalny charakter, bo w zna-
komitej większości dotyczą także dorosłych, 
w tym rodziców w szczególności.

Czytanie książek z pewnością wydłuża 
życie. Książki pobudzają i rozwijają umysł 
– absorbują przez czytanie wiele obszarów 
naszego mózgu – rozwijają wyobraźnię, 
wspomagają koncentrację i skojarzenia.

Książki działają uspokajająco i tonująco na 
nasze życie. Dr David Lewis – urodzony we 
Francji neuropsycholog, fundator i dyrektor 
centrum badawczego Mindlab International 
na University of Sussex, międzynarodowej 

sławy wykładowca i autor ponad 30 książek 
o tematyce psychologicznej, przeprowa-
dził badania i pomiary obrazujące zmiany 
w czynnościach serca pod wpływem roz-
maitych aktywności uważanych za uspoka-
jające. Okazuje się, że czytanie skutecznie 
obniża poziom stresu, aż o 68 proc., gdy dla 
przykładu: słuchanie muzyki obniża stres 
o 62 proc., picie herbaty – o 54 proc., czy 
pójście na spacer – o 42 proc.

Warto i trzeba czytać książki przed snem, 
gdyż ta czynność wydatnie poprawia jego 
jakość, powoduje tak niezbędne przed za-
śnięciem – wyciszenie.

Książki rozwijają myślenie analityczne 
i pogłębiają wiedzę – każda przeczytana 
książka pozostawia w naszym umyśle frag-
menty rozmaitych informacji zawartych 
w jej treści.

Naukowcy z Yale University w Stanach 
Zjednoczonych przeprowadzili badania na 

osobach 50+, poddając je rozmaitym testom 
zdrowotnym, w powiązaniu z ich kompe-
tencjami czytelniczymi. I co się okazało... 
wystarczy 30 minut lektury książki w każ-
dym dniu, by w perspektywie kilkunastu 
lat poprawić swoje szanse wydłużenia życia 
aż o 17 proc. Codzienne czytanie książek 
przez czas około jednej godziny skutkuje 
możliwością wydłużenia życia o prawie 25 
proc. Statystycznie – czytający książki żyją 
przeciętnie dwa lata dłużej niż abstynenci 
książek. Dodać należy, że ludzie nie czyta-
jący (ani książek, ani gazet) są – zwłaszcza 
w dzisiejszej rzeczywistości – bardziej po-
datni  na uproszczenia i manipulacje. 

To tylko część z pożytków czytania, opisa-
nych w artykule. W rzeczywistości jest ich 
jeszcze dużo, dużo więcej, a ich deskrypcja 
i rozwinięcie znacznie musiałoby przekro-
czyć ramy tego tekstu.

JERZY LESZEK OKUNIEWSKI
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O, ojczysta nasza mowo,
Coś kwitnęła nam 
przed laty,
Zakwitnijże nam 
na nowo,
Jako w lecie 
kwitną kwiaty.

Zwrotka ta otwiera wiersz mazur-
skiego poety – Michała Kajki – 
pt. „Tęskność za ojczystą mową”. 

Kajkowe uszanowanie polszczyzny wy-
raża przekonanie, że język polski jest 
„mową cnoty i pokory”, posługiwanie 
się nim świadczy o wierności wobec 
przodków i wprowadzonych przez nich 
zasad. Wizja to piękna i niewątpliwie 
idealistyczna. 

Może nie byłoby w tym językowym 
światopoglądzie nic szczególnego, gdy-
by nie fakt, że Michał Kajka upominał 
się o „mowę cnoty i pokory” w państwie, 
w którym obowiązywał niemiecki język 
urzędowy. W XIX wieku nie od razu ten 
stan rzeczy wywoływał konflikty. Mazu-
rzy pruscy bowiem byli często dwuję-
zyczni, a ich apele o prawo do istnienia 
polszczyzny w przestrzeni społecznej 
łączyły się z szacunkiem w stosunku do 
niemczyzny. Jak pisał starszy kolega 
Kajki, Jan Luśtych:

 

Oba te języki 
godne są pochwały
I też wszystkie inne 
nam się spodobały.

Jak słyszymy, już nie tylko bilingwizm, 
lecz również polilingwizm był przynaj-
mniej wśród niektórych Mazurów umie-
jętnością docenianą i pożądaną. 

Zachowanie mowy polskiej gwaran-
towało pełne zrozumienie pomię-

dzy członkami społeczności mazurskiej.  
Mówić znaczy również dążyć do porozu-
mienia. Pisarze mazurscy swoje prawo 
do posługiwania się językiem swoich 
ojców, matek, dziadków i pradziadków 
uzasadniali mądrością Biblii. W celu 
poparcia swych racji przypominali sen-
tencję z pierwszego Listu do Koryntian 
Pawła Apostoła: „Także i wy, jeżeliby-
ście językiem nie wydali mowy dobrze  

Jacek Malczewski: Tryptyk – Prawo, 
Ojczyzna, Sztuka (1903)
FOT. © MUZEUM NARODOWE, WROCŁAW 
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zrozumiałej, jakoż będzie zrozumiane, 
co się mówi, albowiem będziecie tylko 
na wiatr mówić”. 

Argumentacja religijna wiązała się 
z luteranizmem, akcentującym potrzebę 
wyznawania wiary językiem pierwszym. 
Polszczyzna według Mazurów była darem 
od Boga – darem, którym nikt nie powi-
nien gardzić.

Ciekawe jest i to, że nazywali swą polską 
mowę „macierzyńską”. Oczywiście, wy-
rażenie to odpowiada niemieckiemu rze-
czownikowi Muttersprache. Uwidacznia 
się w nim odwieczna prawidłowość, że 
dziecko uczy się swojej mowy pierwszej, 
domowej zazwyczaj od swojej matki. 

Utrwalone w kulturze mazurskiej 
wartości cytowanemu już Janowi Luś-
tychowi 10 marca 1883 roku podykto-
wały odezwę:

Przyjaciele mili,  
na to uważajmy,
Polskiego języka 
nie zapominajmy.
Macierzyński język,  
nam od Boga dany,
Jest bardzo przyjemny, 
śliczny, pożądany.

Przykład Mazurów jest historyczny. 
Niemniej jednak pokazuje, że do-

póty język i kultura danej wspólnoty są 
rozwijane przez poetów, pisarzy, uczo-
nych, nauczycieli, innych twórczych 
ludzi, dopóki dana grupa etniczna ma 
szansę trwać. Język, literatura, rozmaite 
warstwy tradycji są swego rodzaju roz-
budowanym systemem korzeniowym, 
sięgającym głębin przeszłości, a jed-
nocześnie niezbędnym czynnikiem do 
podtrzymywania więzów i relacji mię-
dzyludzkich w czasie i przestrzeni. Bez 
realnych i twórczych powiązań między 
osobami kultura staje się skansenem. 
To, co zapamiętywane, zapisywane, od-
zyskiwane dla pamięci, a żywe i obecne 
w myśleniu, mowie i przedsięwzięciach 
– dynamizuje ciągłość przekazywania 
doświadczeń z pokolenia na pokolenie. 

Dlatego nie tylko filozoficzny, ale też 
praktyczny sens ma stwierdzenie: pokaż, 
co robisz z dorobkiem swoich poprzed-
ników, a powiem ci, kim jesteś. 

Nie można przecenić roli języka kraju 
swojego pochodzenia w tworzeniu jed-
nostkowej, a nade wszystko zbiorowej 
tożsamości. To dzięki niej wiemy, do 
kogo i czego przynależymy. Poczucie 
przynależności dodaje człowiekowi skrzy-
deł, wynosi go ponad poziomy i sprawia, 
że naprawdę nikt nie powinien czuć się 
samotną wyspą. I dalej: świadomość 
przynależności do wspólnoty z jednej 
strony zwiększa nasze poczucie bezpie-
czeństwa, z drugiej powinna intensyfi-
kować nasz rozwój duchowy i etyczny 
– czynić nas bogatszymi i bardziej zdol-
nymi do wytwarzania dobra wspólnego 
i dóbr służących ludziom do samore-
alizacji.

Od kilku dekad furorę robią słowa „za-
korzenienie” i „wykorzenienie”. Nabrały 
wielu znaczeń. Zdania są podzielone co 
do tego, czy lepiej być „zakorzenionym” 
czy „wykorzenionym”. Szybkie techno-
logiczno-cywilizacyjne przemiany od 
współczesnego człowieka domagają się 
dobrowolnego „wykorzenienia”, a więc 
zapomnienia o rodowodzie, zobojętnienia 
wobec historii, wypierania się rodzimej 
kultury, rezygnacji z czytania ambitnej 
literatury, snucia filozoficznej refleksji, 
kontemplacji sztuki, słuchania muzyki 
o głębszych treściach; to, co mogłoby nas 
wewnętrznie wzmocnić, uszlachetnić, 
rozwinąć, traktowane jest jako zagro-
żenie, jako rzecz zbędna lub niewiele 
warta z rynkowego punktu widzenia. 
„Zakorzenienie” więc w tym kontekście 
jawi się fałszywie jako odmowa bycia 
„nowoczesnym”. 

Moda na powierzchowność i dążenie 
do ujednolicania kultur jest także zgodą 
na „wykorzenienie”. Całkowita relatywi-
zacja wszelkich wartości prowadzi do 
upowszechniania się stylu życia, w któ-
rym nie będzie miejsca na odmienność, 
różnorodność, indywidualność. Dlatego 
być rzeczywiście nowoczesnym, czyli 
odpowiadać za nowe czasy i kreatyw-
nie w nich działać, jest równoznaczne 
z uważnym i twórczym odnoszeniem się 

zarówno do naszego wielowarstwowe-
go dziedzictwa, jak i tego, które należy 
do innych porządków narodowych czy 
kulturowych. W przedstawicielach roz-
rzuconej po całym świecie Polonii widzę 
pracowników nowego „zakorzenienia” 
w polskiej kulturze. Jej siłą było zawsze 
kształtowanie w człowieku zdolności do 
autentycznego bycia sobą – może dlatego 
uchodzimy w świecie za wysłanników 
wolności. A jednocześnie nasz kultura 
uczyła nas umiejętności asymilowania 
tego, co dobre i przydatne, choć obce.  
Jak napisał arcypolski poeta Cyprian 
Kamil Norwid: „Naród składa się nie 
tylko z tego, co wyróżnia go od innych, 
lecz i z tego, co go z innymi łączy”.

Metaforę: „korzenie i skrzydła” 
znajdujemy w tytule książki Ul-

samera Bertolda: Bez korzeni nie ma 
skrzydeł. Terapia systemowa według 
Berta Hellingera (Wrocław 2003). Autor 
odsłania problemy, wynikające z fatalnej 
w skutkach, a przejmowanej w rodzinach 
z pokolenia na pokolenie negatywnej 
spuściźnie uczuć, poglądów i zasad ży-
ciowych. Niewłaściwe przekazywanie do-
świadczeń odbiera nie tylko potomstwu, 
ale też kolejnym generacjom „korzenie 
i skrzydła”. Złe emocje i uczucia generują 
złe relacje z samym sobą i otoczeniem, 
uniemożliwiając samorozwój i bycie ku 
przyszłości.  

Zarówno w rozważaniach o edukacji 
i tożsamości, jak i codziennie podejmo-
wanych działaniach, warto wziąć do serca 
uskrzydlającą myśl, że każda osoba jest 
tym, kim będzie jutro. 

Jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie 
i kształcenie młodego pokolenia Polaków 
w Kraju i poza Jego granicami. Polską 
młodzież, gdziekolwiek żyje, należy wy-
posażyć – jak rzekł śp. bp Tadeusz Płoski 
– i w korzenie, i w skrzydła. 

ZBIGNIEW CHOJNOWSKI

Korzenie i skrzydła, 
tradycja i teraźniejszość
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Sala była zatłoczona dziećmi 
i dorosłymi. Tłok panował także 
w przejściach i pod ścianami. Pod-

ekscytowane dzieci krzyczały, przekrzy-
kiwały się. Słychać było jeden tylko język 
– rosyjski. Światło reflektorów wyłaniało 
centralne postacie: brodatego mężczyznę 
w jasnobłękitnej szacie i futrzanej czapce, 
siedzącego w saniach, oraz wysoką szczup-
łą dziewczynkę, poruszającą się wokół nie-
go ruchami baletnicy. Jej srebrzystobiały 
kostium skrzył się punkcikami, biała broda 
mężczyzny kontrastowała z jego młodą 
twarzą. Rozgorączkowane dzieci krzyczały: 
„Djed Moroz! Djed Moroz!”.

Djed Moroz z towarzyszącą mu Sniegu-
roczką przybyli do Groningen.

W półmroku, pośród okrzyków i śmiechów 
traciłam poczucie rzeczywistości. Znajdo-
wałam się teraz w Warszawie, w oddanym 
właśnie do użytku Pałacu Kultury i Nauki. 
Pod jarzącymi się ogromnymi żyrandola-
mi trwała uroczystość powitania Dziadka 
Mroza przez warszawskie dzieci. Było dużo, 
dużo dzieci. Dziadek Mróz uroczyście się 

pochylał, by każdemu podbiegającemu 
dziecku wręczyć szeleszczącą torebkę... 

Tak, dzieci podbiegały, ale znów byliśmy 
w Groningen. Wciąż inne dziecko zrywało 
się i biegło, by odebrać nagrodę w jednym 
z konkursów. Wszystkie były językowe.

Z porzuconej kartki z programem wy-
nikało, że to impreza organizacji Szkoły 
Rosyjskie. Na sali znajdowali się zatem 
rodzice, których ambicją było, aby ich 
dziecko stało się dwujęzyczne. Rodzice, 
dla których nie ulegało wątpliwości, że jeśli 
ich dziecko biegle opanuje niderlandzki 
i rosyjski zaowocuje to w przyszłości, w nie-
przewidywalnych dziś okolicznościach.

Drzwi sali zaczęły się raz po raz otwierać. 
Pojedynczo wybiegające dzieci kierowały 
się wprost ku rzędowi komputerów. Obok 
mnie chłopiec i dziewczynka wpatrzeni 
w grę komputerową odwijali jednocześnie 
z papierków otrzymane słodkie dary. A po-
tem z sali zaczęli wychodzić rodzice. Szli 
w stronę stolików, przy których miał zostać 
podany im lunch. Śmieli się i rozmawiali. 
Niderlandzki wybijał się ponad rosyjski.

Noworoczna impreza przygotowana przez 
Szkoły Rosyjskie przywołała pytanie 

dotyczące dwujęzyczności dzieci z polsko-
-holenderskich małżeństw: jak duża część 
tych dzieci systematycznie uczy się polskie-
go? Najprawdopodobniej niewystarczająca, 
co próbowałabym częściowo usprawiedliwić.

Uczenie dziecka polskiego jako drugiego 
języka wymaga od matek, ojców dodat-
kowego nakładu energii, podczas gdy oni 
sami znajdują się w sytuacji językowej 
o charakterze uciskającym. Jako emigranci 
żyją otoczeni obcym językiem, muszą się 
nim na co dzień posługiwać i – zarówno 
oficjalnie, jak i przez najbliższe otoczenie 
– stale poddawani są presji by doskonalić 
język kraju, który ich przyjął.

Znajomość niderlandzkiego jest tu trak-
towana jako zasadniczy, podstawowy 
instrument integrujący z nowym społe-
czeństwem. Integracja powinna nastą-
pić jak najszybciej, toteż oczekuje się, że 
starania, aby dobrze nauczyć się nowego 
języka, imigrant rozpocznie natychmiast. 
Znajomość niderlandzkiego w mowie  

Fragmenty językowe
W tamtą grudniową sobotę 2013 roku zza zamkniętych drzwi sali dzielnicowego 
ośrodka wynajmowanej na konferencje, przedstawienia i koncerty dobiegał 
rodzaj wrzawy... „Sala została na dziś wynajęta” – powiedział dyżurujący przy 
barze i dodał, że jeśli uchylę drzwi zobaczę coś ciekawego.

Ratusz w Groningen
FOT. © FLICKR.COM/PHOTOS/FRATA60
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i piśmie na dobrym poziomie jest mu wręcz 
przedstawiana jako warunek niezbędny 
społecznej akceptacji.

To generalnie skierowane do imigran-
tów oczekiwanie – wymaganie abstra-
hujące od ich przeszłości oraz życiowych 
trudności, jakie muszą pokonywać ma 
coś irracjonalnego... Również wymowa 
powinna być bezbłędna, choć w praktyce 
gdy nawiązuje się rozmowę z nieznajomym 
ten od razu rozpozna obcość wymowy 
nazywając ją eufemistycznie zabarwioną 
„akcentem”. Czasem nawet bliżej określi 
ów „akcent” jako typowy dla Europy Środ-
kowej i Wschodniej. Więc i ja od czasu do 
czasu dowiaduję się, że mówię z tego typu 
„akcentem”. Informuję wtedy, że ponie-
waż późno osiedliłam się w Holandii jest 
on niepozbywalny.

Przypominam sobie dwuletni kurs języka 
niderlandzkiego dla cudoziemców jako 
bardzo szczególne doświadczenie. Wpaja-
nie tego języka dorosłym ludziom z całego 
świata przez apodyktyczną nauczycielkę, 
posługującą się obrazkowymi podręczni-
kami dziwnie nie pasowało do etnicznie 
wymieszanej grupy, w której przeważali 
naznaczeni przez dramatyczne przeżycia 
wychodźcy; mężczyźni w średnim wieku, 
wyczekujący po schroniskach ostatecznych 
urzędowych decyzji.

Irakijczyk, który spędził cztery lata w obo-
zie dla wychodźców w Arabii Saudyjskiej, 
parodiował przed przyjściem nauczycielki 
tutejsze stereotypowe powitanie: Alles 
goed? – „Wszystko w porządku?”. Wielu 
uczniów w trakcie kursu zniknęło – jak 
powalony depresją Rumun, Świadek Jeho-
wy, który w swoim kraju odmówił służby 
wojskowej, jak dumny Chorwat, który zo-
stawiał swój nędzny samochód w odległej 
przecznicy, czy Angielka, która u siebie 
była menadżerem zespołu rockowego, a tu 
umierała z nudów.

Co do mnie – niechętnie przyjmowa-
łam wymóg odnoszący się zarówno do 
kobiet, jak i mężczyzn, by każde zdanie 
wymawiać głośno, dobitnie i z pewnością 
siebie. Miałam się uczyć nowego sposobu 
mówienia, a przecież już mnie gdzie indziej 
nauczono, że powinnam wypowiadać się 
w sposób ściszony! Kurs uświadamiał nam 
wszystkim, że nauka języka ma również 
rozległy zakres pozajęzykowy; wymaga 
pozbywania się wyuczonych w dawnym 
kraju zachowań i nabywania nowych.

– Z ulgą zanurzyłam się w żywiole włas-
nego języka – stwierdziła po powrocie 
z Polski młoda imigrantka, absolwentka 
polonistyki na Uniwersytecie Warszaw-
skim, która w Holandii rozpoczęła nowe 
studia. Było to wyznanie typowe dla od-
wiedzających Polskę po dłuższej przerwie, 
a użycie zwrotu „z ulgą” – symptomatycz-

ne. Raptowne odnowienie codziennego 
kontaktu z językiem ojczystym może mieć 
charakter euforyczny.

Uciskowy charakter językowej sytua-
cji rodziców o polskim pochodzeniu 

sprawia, że konieczna jest z ich strony 
pewna determinacja, by urodzone tutaj 
dziecko przyswajało sobie polski jako drugi 
język. Czasem trudno o taką determina-
cję. Może się zdarzyć, że przybierze ona 
kierunek odwrotny...

Znany mi przypadek dotyczy dziecka 
urodzonego w niedługim czasie po przenie-
sieniu się matki do Holandii. Matka, osoba 
o wyższym wykształceniu, początkowo 
zwracała się do dwu-trzyletniego dziecka 
mieszając oba języki, ale po pewnym cza-
sie zauważyłam, że stopniowo eliminuje 
polski i że reaguje niechętnie, gdy staram 
się uczulić ją na niepowtarzalną szansę 
bezwiednego przyswojenia sobie polskiego 
przez dziecko (do ósmego roku życia dzie-
cko jest w stanie doskonalić jednocześnie 
dwa, a nawet trzy języki).

Nieskuteczność tej logicznej argumen-
tacji mogła mieć emocjonalne przyczyny. 
Być może matka nie chciała, by jej jedyne 
dziecko znało język kraju, który niedawno 
opuściła, ponieważ całą energię koncentro-
wała na teraźniejszości powstałej w wyniku 
drugiego, holenderskiego małżeństwa. Ta, 
jak najpełniej holenderska teraźniejszość 
miała zatrzeć w pamięci tej kobiety kluczową 
dla niej porażkę – niepowodzenie małżeń-
stwa polskiego. Skoro nowe życie miało być 
jak najpełniej holenderskie, nie starała się 
o polskie elementy w mentalności dziecka.

„Dziecko” jest teraz dwudziestotrzyletnią, 
pracującą kobietą, która – gdy się czasem 
spotykamy – wymawia starannie wyraz 
„dzień dobry”, po czym znika. Jakby się 
bała, że znów będę próbowała zwracać 
się do niej prostymi zdaniami w języku, 

którego nie zna. Ale już wiele lat temu 
zaniechałam takich prób.

Zasadniczy dla organizacji polonijnych 
postulat dwujęzyczności dzieci z miesza-
nych małżeństw może być trudny w rea-
lizacji. Pomyślna dla polskiego sytuacja 
ścisłego kontaktu z matką raptownie się 
kończy, gdy dziecko wchodzi w pozado-
mowe kręgi. Słabnące zainteresowanie 
dziecka polskim trzeba stale powstrzy-
mywać... Pomóc w tym mogą rozsiane 
po kraju sobotnie szkoły polskiego. Spo-
łeczne polskie szkoły, których jest teraz 
siedemnaście (najstarsza powstała w 1988) 
skupia organizacja Forum Polskich Szkół 
w Holandii. Obchodzone w 2016 dwudzie-
stolecie Forum upamiętniła kampania 
zorganizowana przez Association for the 
Promotion of Polisch Language Abroad, 
wspierana przez Ambasadę RP w Hadze: 
„Podaruj dziecku swój język ojczysty!”.

Hasło jest dojmujące... Skrywa dra-
matyzm odcinka czasu, podczas którego 
dziecko zyska albo straci życiową szansę 
na dwujęzyczność. Z kampanijnej ulotki 
zacytuję jeden z argumentów, ten, który 
ma wyraźny charakter kulturowy: „Język 
to okno na świat. Także na Twój świat. 
Posługując się swoim językiem ojczystym, 
zapraszasz dziecko do twego świata, ot-
wierasz mu drzwi”.

Pewne psychologiczne doświadczenia 
związane z emigracją są trudne do prze-
kazania tym, którzy znajdują się „na miej-
scu”. Jednym z nich jest przesunięcie się 
języka ojczystego (Holendrzy nazywają go 
„matczynym”) na nową pozycję; z języka na 
stałe OBECNEGO staje się językiem na sta-
łe POZOSTAWIONYM. Reakcji na własne 
oddalenie się od języka jest nieskończenie 
wiele. Matka dziecka, o której napisałam, 
przez ćwierć wieku zachowała polski, i to 
w dobrej postaci – ale dla siebie.

JOANNA PASZKIEWICZ-JÄGERS
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Ciąg dalszy na s. 38

Wielu osobom historia wydaje się 
nudna, dla innych jest dziedziną 
wiedzy wręcz fascynującą. Fascy-

nującą, gdy mówimy o ludziach: ich osobo-
wościach, pasjach, marzeniach, działaniach, 
osiągnięciach... Dostrzegamy, że ci sprzed 
kilkuset lat niewiele się różnili od ludzi takich 
jak my w XXI wieku – działali tylko w innych 
warunkach, w innym otoczeniu.

Ale liczby w historii też ukazują zadzi-
wiające zależności: ile, kiedy, jak długo, 
jak dawno? Powtarzamy niekiedy znane 
powiedzenie: „Kłamstwa, cholerne kłam-
stwa i statystyka” ale... Ale liczby w historii 
też zadziwiają i pozwalają dużo pełniej 
spojrzeć na to, co było kiedyś; pozwalają 
też nam, współczesnym, lepiej rozumieć 
dzisiejszą rzeczywistość. Rzadko uświa-
damiamy sobie, że zabytki kreteńskiego 
Knossos i ateńskiego Akropolu dzieli okres 
tysiąca lat. Starożytny Egipt istniał 3 tys. 
lat, a więc trzy razy dłużej niż dzieli nas od 
czasów Bolesława Chrobrego. Analizując 
osiągnięcia ludzkości dostrzeżemy jednak, 
że piramida  Cheopsa jest starsza o ponad 
tysiąc lat od znanej turystom świątyni 
w Abu Simbel Ramzesa II, a o kolejny 
tysiąc lat od ptolemejskiej świątyni w Edfu. 
A ileż to ludzkich pokoleń? Co najmniej 
sześćdziesiąt! Dodajmy, że piramida Che-
opsa przez blisko 4 tys. lat była najwyższą 
budowlą wzniesioną przez człowieka.

Ilu nas było? Ilu nas jest?
Jednym z najciekawszych zagadnień 

historii wydaje się rys demograficzny do-
tyczący rozwoju ludzkości na przestrzeni 
setek, tysięcy i dziesiątków tysięcy lat. Wi-
kipedia określa demografię jako dziedzinę 
nauki zajmującą się powstawaniem, życiem 
i przemijaniem społeczności ludzkich.

Obecnie żyje na Ziemi ponad 7 mld ludzi. Ilu 
nas było w przeszłości? Czy jesteśmy w stanie 
to stwierdzić? Spisy ludności czy badania sta-
tystyczne to kwestia ostatnich stu lat, a jedynie 
w niewielkim zakresie epok wcześniejszych. 
Szuka się więc innych metod w odniesieniu 
do wcześniejszych epok. Metody te i przyjmo-
wane do nich założenia dają jednak niekiedy 
znacznie różniące się wyniki. Nawet dane 
dotyczące wieku XX, a szczególnie dotyczące 
zaburzeń, wojen i katastrof, wykazują znaczne 
rozbieżności. W tabeli obok spróbujmy jednak 
określić liczbę ludzi w byłych epokach mając 
świadomość, że jednak dopiero dla wieku XX 
dane te są precyzyjne.

ROK  LICZBA MIESZKAŃCÓW ZIEMI
100 000 p.n.e. 10 tys.
40 000 p.n.e. 500 tys.
30 000 p.n.e. 1 mln
10 000 p.n.e. 5 mln
5000 p.n.e. 10 mln
2000 p.n.e. 25 mln
1000 p.n.e. 50 mln
1 250 mln
500 300 mln
1000 350 mln
1250 400 mln
1500 500 mln
1750 800 mln
1825 1,0 mld
1850 1,2 mld
1900 1,6 mld
1930 2,0 mld
1950 2,5 mld
1960 3,0 mld
1974 4,0 mld
1987 5,0 mld
2000 6,0 mld
2011 7,0 mld
2016 7,4 mld

Człowiek pierwotny
Jeszcze 50 lat temu jedynie szczątki ko-

palne ludzi pierwotnych pozwalały snuć 
teorie dotyczące rozwoju rodzaju ludzkie-
go. W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił 
dynamiczny rozwój badań genetycznych 
i dopiero te badania pozwalają na dalej 
idące wnioski. Określiły one, że około 100 
tys. lat temu przodkowie człowieka liczyli 
jedynie około 10 tys. osobników. Podstawą 
do takich wniosków były badania tzw. 
mitochondrialnego DNA przekazywanego 
tylko w liniach kobiecych i chromosomu Y 
przekazywanego tylko w liniach męskich. 

To właśnie około 100 tys. lat temu homo 
sapiens wywędrował ze wschodniej Afryki 
rozprzestrzeniając się z czasem na wszyst-
kie kontynenty. Ten ruch migracyjny 
i dalszy rozwój demograficzny na nowych 
terenach nazywany jest „pożegnaniem 
z Afryką”. Ówczesny człowiek nazwany 
został człowiekiem kromaniońskim. Ana-
tomicznie jest on uważany za identycznego 
z człowiekiem współczesnym. Druga teoria, 
będąca modyfikacją teorii „pożegnania 
z Afryką”, to tzw. hipoteza multiregionalna. 
Zakłada ona, że była to już kolejna fala 
emigracyjna i starsze grupy hominidów 
w kilku falach zasiedliły już wcześniej 
Azję i Europę. Jednak te starsze grupy 
uległy osłabieniu demograficznemu praw-
dopodobnie wskutek dwóch wybuchów 
superwulkanów, zmian klimatycznych, 
chorób i problemów z pozyskiwaniem 
żywności. Stąd też miejsce osłabionych 
i wymierających ludów mógł zająć dy-
namiczny człowiek kromanioński i to 
właśnie on stopniowo wyparł wcześniej-
sze ludy, częściowo się z nimi krzyżując.  

Zadziwiająca demografia
FOT. © NATIONAL-GEOGRAPHIC.PL
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Mimo, że badania genetyczne dopiero 
w przyszłości dadzą odpowiedzi na wiele 
pytań, to już dziś dostrzegamy odmienno-
ści antropologiczne i genetyczne Aboryge-
nów, Papuasów czy japońskich Ajnów. Czy 
to pozostałość tamtych krzyżowań sprzed 
dziesiątków tysięcy lat? Nawet niebieskie 
i zielone oczy znacznej części mieszkańców 
północnej Europy uważa się niekiedy za 
pozostałość krzyżowania się człowieka 
kromaniońskiego z wcześniejszym tzw. 
człowiekiem neandertalskim, który przez 
kilkadziesiąt tysięcy lat dominował na 
cieplejszych obszarach Europy i części Azji

Rewolucja neolityczna
Opanowanie rolnictwa przez homo sapiens 

było olbrzymim osiągnięciem. Po „pożeg-
naniu z Afryką” było chyba najważniejszy 
„kamień milowy” w rozwoju ludzkości.

Szacuje się, że około 30 tys. lat temu 
rodzaj ludzki osiągnął liczbę około miliona 
przedstawicieli żyjących i działających 
w niewielkich grupach. Grupy te zdoby-
wały żywność trudniąc się zbieractwem 
i łowiectwem. Piękne malowidła naskal-
ne z tej epoki zachowały się w jaskiniach 
Lascaux i Altamira. Dopiero około 10 tys. 
lat temu nastąpiła tzw. rewolucja neoli-
tyczna której głównym elementem było 
stopniowe opanowanie przez człowieka 
uprawy ziemi i hodowli. I to dopiero kultu-
ry rolnicze, zmiany społeczne i powstające 
cywilizacje umożliwiły dalszą ekspansję 
demograficzną człowieka. Pierwsze spo-
łeczeństwa rolnicze powstawały na obsza-
rach żyznych ziem i w dobrych warunkach 
klimatycznych. Nie przypadkiem to na 
obszarze Mezopotamii i Egiptu powstały 
pierwsze cywilizacje i pierwsze organizmy 
państwowe. Niezależnie kultury rolni-
cze powstały na obszarach dzisiejszego 
Meksyku i Peru oraz Indochin. Rolnictwo 
zapewniało znaczne ilości pożywienia, 
wymagało jednak wypracowania orga-
nizacji pracy, a więc i pewnych środków 
przymusu. W efekcie prowadziło to do 
powstawania państw. Jednak to właśnie 
opanowanie rolnictwa i dostatek żywności 
spowodowały eksplozję demograficzną.

Około 6 tys. lat temu człowiek podjął 
pierwsze próby wykorzystania metali roz-
poczynając na Bliskim Wschodzie epokę 
brązu, a około 3,5 tys. lat temu epokę żela-
za. Produkcja metalowych narzędzi i broni 
była olbrzymim przełomem w rozwoju cy-
wilizacji. Z tej też epoki pochodzą pierwsze 
zachowane budowle m. in. megalityczny 
krąg kulturowy w angielskim Stonehenge.

W starożytności przekroczona została 
liczba 100 mln ludzi żyjących na Ziemi, by 
w czasach Chrystusa przekroczyć znacznie 

200 mln, a pod koniec starożytności 300 
mln. Czytelnikowi pozostawiam spojrze-
nie na tabelę rozwoju demograficznego 
ludzkości w kontekście: ile czasu potrzeba, 
w poszczególnych epokach, aby podwo-
jeniu uległa liczba ludności (zob. s. 37).

Rewolucja przemysłowa
Niespełna 300 lat temu ludzkość we-

szła w okres tzw. rewolucji przemysłowej. 
Oprócz wykorzystywania zasobów istnie-
jących w świecie przyrody i ich przetwa-
rzania, tak jak to było dotychczas, ludzie 
zaczęli tworzyć całkiem nowe wartości 
wykorzystując prawa fizyki i chemii. 

Jako symbol początku rewolucji przemy-
słowej traktowane są wynalazki w angiel-
skim przemyśle włókienniczym w połowie 
XVIII wieku i zastosowanie przez Jamesa 
Watta maszyny parowej w roku 1763. Oka-
zało się, że maszyny dają dużo większe 
możliwości niż siła mięśni ludzi i zwierząt. 
Nastąpił przewrót w hutnictwie i trans-
porcie. Powstały statki parowe, kolej, 
a z czasem samochody, samoloty i rakiety 
kosmiczne. Zaczęto powszechnie wykorzy-
stywać silnik spalinowy i energię elektrycz-
ną, powstał przemysł chemiczny. Rewolucja 
przemysłowa doprowadziła do olbrzymich 
zmian społecznych: migracja do miast, 
dynamiczny wzrost liczby ludności, zmiany 
struktury społecznej, demokratyzacja społe-
czeństwa, dynamiczna wymiana informacji 
i mieszanie się społeczeństw poprzez zanik 
barier komunikacyjnych, wzrost długości 
życia i spadek umieralności niemowląt 
poprzez rozwój medycyny. 

Nadal jesteśmy świadkami, współtwór-
cami i beneficjentami, trwającej wciąż, już 
trzeciej fazy rewolucji przemysłowej nazy-
wając ją rewolucją naukowo – techniczną. 
Doszły takie sfery jak wykorzystanie ener-
gii jądrowej, biotechnologia, automatyza-
cja, rozwój materiałów syntetycznych czy 
komputeryzacja – w ostatnich latach mó-
wimy już wręcz o rewolucji informatycznej.

Ofiary wojen
Ludzkość w swojej historii przeszła wiele 

kryzysów demograficznych. Jako najbar-
dziej barbarzyńskie i przemawiające do 

wyobraźni traktujemy wydarzenia zwią-
zane z wojnami pomimo, że dużo więcej 
ofiar pochłaniały wielkie epidemie czy 
nawet (w odległych epokach) wybuchy 
superwulkanów i zmiany klimatyczne.

Przyczyną wielu spadków demograficz-
nych były wojny, zarówno te zewnętrzne, 
jak i wojny domowe. Dwie wojny światowe 
XX wieku skutkowały 100 mln ofiar. Naj-
krwawsza okazała się tu II wojna światowa 
która pochłonęła największą liczbę ofiar 
szacowanych co najmniej na 70 mln. Jednak 
zaskoczeniem dla większości czytelników bę-
dzie, że wcale nie była to najkrwawsza wojna 
patrząc na procentowe straty demograficzne. 
Procentowo za najkrwawszą uchodzi 8-letnia 
wojna domowa wywołana przez chińskiego 
ambitnego generała An Lushana w roku 
755. Szacuje się, że taktyka spalonej ziemi 
spowodowała wówczas śmierć około 35 mln 
ludzi spośród 55-milionowej populacji Chin. 
Było to kilkanaście procent całej ludności 
ówczesnego świata. Chiny szczególnie były 
gnębione kataklizmami wojennymi: w XVII 
wieku burzliwy upadek dynastii Ming spo-
wodował śmierć 25 mln ludzi, a XIX-wieczne 
powstanie tajpingów pochłonęło kolejne 
20 mln ofiar. W XX wieku najpierw oku-
pacja japońska, a potem komunistyczne 
eksperymenty Mao doprowadziły do śmierci 
kolejnych milionów Chińczyków. 

Potężne straty demograficzne niosły 
za sobą podboje tatarskie; w XIII wieku 
Czyngis-chan i jego następcy spowodowali 
śmierć ponad 30 mln ludzi. Tamerlan na 
przełomie XIV i XV wieku „dorzucił” do 
tego następne 15 mln.

Stopniowy upadek starożytnego Rzymu 
IV-VI w. spowodował przez 200 lat śmierć 
wielu milionów ludzi. Wcześniejsze o kil-
kaset lat agresywne wojny wilczego Rzymu 
wiązały się z olbrzymią ilością ofiar: straty 
demograficzne wojen punickich szacuje 
się na 1,5 mln ofiar, natomiast podbój 
Galii przez Juliusza Cezara spowodował 
śmierć blisko miliona ludzi czyli 20 proc. 
społeczności ówczesnej Galii.

Epidemie i inne kataklizmy
To wybuch superwulkanu Toba na Su-

matrze 75 tys. lat temu prawdopodobnie 

człowiek i świat

Ciąg dalszy ze s. 37 Jaskinia w Lascaux, Studnia
FOT. © LASCAUX.CULTURE.FR
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doprowadził do śmierci zdecydowanej więk-
szości ludzi i zwierząt w Azji południowej 
i wschodniej. Późniejsze oziębienie klimatu 
i zaburzenia wegetacji roślin doprowadziły 
do głodu, dalszego osłabienia populacji 
i jej wymierania. Na ten wyludniony, lecz 
regenerujący się obszar, po kilku tysiącach 
lat mógł wkroczyć człowiek kromanioński 
powtórnie go zasiedlając. Podobna sytuacja 
wystąpiła w Europie około 40 tys. lat temu 
gdy wybuchł superwulkan na dzisiejszych 
Polach Flegrejskich koło Neapolu. Wybuch 
ten prawdopodobnie był przyczyną bezpo-
średniej śmierci większości neandertalczy-
ków, oziębienia klimatu, a w następnych 
kilku tysiącach lat ich głodowania, osłabie-
nia i stopniowego wymierania. I znów wy-
ludniające się tereny i ocieplający się klimat 
pozwoliły przedsiębiorczemu człowiekowi 
kromaniońskiemu na dalszą ekspansję.

Prawie 1300-letnia działalność łowców 
niewolników, trwająca do XX wieku, dopro-
wadziła do znacznego wyludnienia Afryki 
gdzie pojmano miliony ludzi i doprowa-
dzono do śmierci ponad 20 mln. Jednym 
z efektów odkrycia Ameryki przez Kolumba 
była wielka katastrofa demograficzna jej 
rdzennych mieszkańców Indian w XVI 
i XVII wieku – niewolnicza praca, czarna 
ospa i poczucie beznadziei robiły swoje. Sza-
cunki są tu wyjątkowo rozbieżne: niektóre 
mówią o kilkunastu milionach ofiar, inne 
o kilkudziesięciu czy nawet stu milionach. 
Łatwo  zauważyć, że obecnie jedynie nielicz-
ne kraje amerykańskie mają jakiś znaczący 
procent ludności typowo indiańskiej.

Dziesiątki milionów ofiar pochłonęły 
za sobą reżimy totalitarne XX wieku. To 
wówczas Józef Stalin stwierdził: „Śmierć 
jednostki to tragedia, milion zabitych to 
tylko statystyka”

Epidemie nierzadko stawały się przyczy-
ną większej ilości ofiar niż okrutne wojny. 
I tak olbrzymie spustoszenie w początkach 
VI wieku poczyniła tzw. dżuma Justyniana. 
Ilość ofiar w południowej Europie i Azji 
Mniejszej szacuje się na 25-50 milionów. 
Dla porównania wojny toczone przez 
poprzednie dwa wieki przez upadające 
cesarstwo rzymskie przyniosły „jedynie” 
kilkanaście milionów ofiar.

Działania wojenne podczas francusko-
-angielskiej wojny stuletniej 1337-1453 
przerwała w roku 1348 wielka epidemia 
tzw. czarnej śmierci. Ilość jej ofiar szacuje 
się na blisko 100 mln. Wyludnieniu ulegały 
całe wsie, miasta i regiony. Tymczasem 
ilość ofiar wskutek bezpośrednich działań 
wojennych przez cały okres wojny stuletniej 
szacowana jest „zaledwie” na 3 mln.

W ostatnich miesiącach pierwszej wojny 
światowej wybuchła epidemia grypy tzw. 
hiszpanki. Spowodowała ona w ciągu 2 lat 
śmierć ponad 70 mln ludzi. Dla porów-

nania wskutek bezpośrednich 4-letnich 
działań wojennych pierwszej wojny świato-
wej śmierć poniosło „tylko” 20 mln ludzi.

Wielkie powodzie czy trzęsienia ziemi 
potrafią pochłonąć dziesiątki czy nawet 
setki tysięcy ofiar. Powódź w Chinach 
w roku 1931 spowodowała śmierć 3 mln 
osób. Wypadki drogowe ostatnich kilku-
dziesięciu lat to dziesiątki milionów ofiar. 

Ilość ofiar nałogu tytoniowego szacuje się 
na 100 mln. Co by było gdyby nie namiętne 
palenie papierosów przez marszałka Józefa 
Piłsudskiego, rak płuc i jego przedwczesna 
śmierć? Być może losy Polski, Europy 
i II wojny światowej potoczyłyby się cał-
kiem inaczej...

Zaludnianie kontynentów
Te 10 tys. ludzi opuszczając Afrykę 100 tys. 

lat temu stało się protoplastami miliardów 
ludzi w następnych kilku tysiącach pokoleń. 
Po opuszczeniu Afryki początkowo człowiek 
wybierał na tereny swojej ekspansji obszary 
o ciepłym klimacie, zapewniające mu moż-
liwość łatwego zdobywania pożywienia. Nie 
jest przypadkiem, że szczątki kopalne ludzi 
pierwotnych znajdowane są na terenach 
o łagodnych warunkach klimatycznych. 
Najstarsze dowody uprawy ziemi i hodowli 
spotykamy na, korzystnym klimatycznie 
i rolniczo, obszarze tzw. Żyznego Półksięży-
ca (Egipt, Palestyna, Syria, Mezopotamia). 
Rozwój demograficzny obligował ludzi do 
dalszych migracji. Z czasem rozrastająca się 
populacja opanowywała również obszary 
mniej korzystne przyrodniczo.

Do Australii ludzie dotarli 50-60 tys. lat 
temu, zasiedlili też wyspy obecnej Indonezji 
i Nową Zelandię. Tajemnice pochodzenia 
i migracja Polinezyjczyków 2-3 tys. lat temu 
wciąż fascynują. Do dziś spory budzi dato-
wanie migracji ludzi do obu Ameryk – jedni 
datują to na okres około 15 tys. lat temu, 
inni na okres około 35 tys. lat temu.

LUDNOŚĆ W MILIONACH
Rok  1750 1850 1950 2012
Europa 163 276 547 726
Azja 502 809 1399 4192
Ameryka 2 26 172 402
Północna
Ameryka 16 38 167 620
Łacińska
Afryka 106 111 221 1039
Australia 2 2 13 38
i Oceania
Świat 791 1262 2519 7022

Wielkie odkrycia geograficzne XV i XVI 
w. zapoczątkowały kolonizację nowo od-
krytych ziem na masową skalę. Europej-
czycy emigrowali przede wszystkim do obu 
Ameryk i Australii, a więc na tereny słabo 
zaludnione lub na tereny wyludniające się. 

Tabela poniżej pokazuje wzrost populacji 
na poszczególnych kontynentach w latach 
1750-2012. Analizę tych danych pozosta-
wiam czytelnikowi. Proszę zwrócić jednak 
uwagę na różnice w dynamice wzrostu 
liczby mieszkańców poszczególnych kon-
tynentów w różnych okresach – przyczyny 
mogą być różne: dla Australii i Ameryki 
Północnej będzie to głównie imigracja, 
zaś dla Afryki, Azji czy Ameryki Łaciń-
skiej przyrost naturalny wskutek postępu 
w opiece medycznej nad noworodkami.

Właściwie artykuł ten powinien zakończyć 
się próbą odpowiedzi na pytanie: co dalej 
z homo sapiens? Ale czy da się odpowie-
dzieć na takie pytanie? Trudno tu przewi-
dywać – każda odpowiedź może być uznana 
za mało sensowną i obarczoną olbrzymim 
ryzykiem pomyłki. W tym artykule stara-
liśmy się dokonać małego przeglądu tego 
jak rozwijaliśmy się jako rodzaj ludzki. 
Podawane liczby traktujmy jak szacunkowe, 
oddające jednak skalę rozwoju i tendencje 
oraz pozwalające na porównania i wnioski. 
Pokazują one jednak rozwój ludzkości, 
umiejętność korzystania z doświadczeń 
i obserwacji, dynamikę, energię, inteligencję 
i geniusz. Lecz czy potrafimy to porównać 
i ocenić? Który z kamieni milowych rozwoju 
ludzkości należy uznać za najważniejszy? 
Czy większy geniusz wykazali ci, którzy 
100 tys. lat temu odważyli się emigrować 
z Afryki? Czy może ci, którzy 10 tys. lat temu 
opanowali uprawę ziemi? Czy ci, którzy 
wymyślili pismo? Czy też ci, którzy kon-
struowali maszyny tkackie i silnik parowy 
w XVIII wieku? Czy ci, którzy dbali o rozwój 
medycyny? Czy też ci, którzy w XX wieku 
dokonali lądowań na Księżycu? A co czeka 
ludzkość w następnych dziesięcioleciach 
i stuleciach? No właśnie! Co...?

WOJCIECH GOLJAT
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Zdjęcie Buzza 
Aldrina zrobione  
przez Neila  
Armstronga  
na Księżycu,  
21 lipca 1969  
FOT. © NASA
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To był ciepły, słoneczny dzień – ostat-
ni taki w tym roku. 2 października 
w warszawskim parku Kępa Poto-

cka Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
zorganizowała Orszak Przyjaciół Świętego 
Franciszka. Czasopismo „Bez Wierszówki” 
objęło nad nim patronat medialny.

Pomagać słabszym
Wydarzenie zostało poświęcone pamięci 

św. Franciszka z Asyżu, dla którego naj-
mniejsi i najsłabsi byli najważniejsi. Wokół 
tej idei zebrały się rodziny, dzieci, miłośni-
cy zwierząt i ich pupile. Ludzie zjednoczyli 
się, by pomagać zarówno chorym i niepeł-
nosprawnym dzieciom, jak i zwierzętom 
ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Józefowie. 

Radosny korowód przyjaciół św. Fran-
ciszka wyruszył w samo południe, atrakcje 
trwały aż do zmroku.

Można było poznać i pokochać psy do 
adopcji ze schroniska w Józefowie oraz psy 
do dogoterapii. Rysa i Oda, dwa czworono-
gi rasy border collie, zaprezentowały swoje 
umiejętności, pokonując tor przeszkód 
i wykonując psie sztuczki.

Na scenie, w roli prowadzącej imprezę, 
wystąpiła rewelacyjna tancerka Ania YouYa 
Jujka. Z niebywałą energią zapowiadała 
kolejne atrakcje i rozmawiała z zaproszony-
mi gwiazdami. Co więcej, sama rozruszała 
najmłodszą publiczność, zapraszając ją do 
hip-hopowego układu tanecznego. 

Swoją wiedzą o świecie zwierząt podzieliły 
się dwie lekarki weterynarii: dr Dorota Su-

mińska, psycholog zwierzęcy z zamiłowania, 
autorka książek prowadząca popularne ra-
diowe i telewizyjne programy, oraz dr Milena 
Wojtyś-Gajda ze Specjalistycznej Lecznicy 
Weterynaryjnej dla Małych Ssaków OGO-
NEK w Warszawie, zajmująca się leczeniem 
królików, świnek morskich i innych gryzoni.

Znani aktorzy: Joanna Moro, Aneta 
Todorczuk-Perchuć, Aneta Zając, Lidia 
Kopania i Amin Bensalem, zaprosili na 
scenę najmłodszych do wspólnego czytania 
wierszy. Sprawili dzieciakom wielką frajdę!

Mnóstwo radości
Nie sposób wymienić wszystkie atrak-

cje. Odbył się pokaz akrobatyczny Piotra 
Bielaka na rowerze, iluzjonista Tomasz 
Pałasz zaprezentował magiczne sztuczki, 
Akademia Be Freestyle – triki piłkarskie. 
Także widzowie mogli spróbować swoich 
sił, bo występujący panowie zaangażowali 
ich do aktywnego udziału w zabawie. Na 
koniec odbył się koncert w wykonaniu 
artystów z Teatru Katarynka.

Imprezę wsparła Szkoła Główna Służby 
Pożarniczej w Warszawie, przygotowując 
zabawy dla małych strażaków, oraz żołnie-
rze, którzy zaprezentowali pojazd bojowy 
i serwowali pyszną grochówkę. Toyota 
Bielany udostępniła fotobudkę, pomagali 
harcerze oraz wiele innych osób i orga-
nizacji, którym serdecznie dziękujemy!

Orszak Przyjaciół 
Świętego Franciszka

Stanisław Kowalski – prezes 
Fundacji z podziękowaniem 
od Bożenny Rajczak – dyrek-
tor Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Józefowie 
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Mistrz akrobacji rowerowych Piotr Bielak podczas bicia rekordu w skoku wzwyż Do śpiewu zachęcała aktorka Teatru Katarynka

Ogromne 
bańki 
mydlane 
zachwyciły 
nie tylko 
dzieci, ale 
i zwierzęta

Orszak 
prowadziły 

kucyki 
ze stajni 
Agmaja

Wesołe wierszyki o zwierzętach czytali Joanna Moro, Aneta Zając, Lidia Kopania i Amin Bensalem 
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Ania YouYa 
Jujka porwała 
wszystkich do 
tanecznej zabawy

Niezwykłych 
wrażeń 
dostarczyła firma 
Lecimy w kulki

Okazja 
do wykazania się 
siłą fizycznąFO
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30 tysięcy podopiecznych Fundacji Dzieciom
Do grona podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
dołączył 30-tysięczny podopieczny – Mikołaj Kmieciak. Rodzice 
zapisali go do Fundacji, ponieważ urodził się bez prawej dłoni, 
potrzebuje rehabilitacji oraz specjalistycznej protezy.
Mikołajek jest wyczekiwanym dzieckiem, bardzo radosnym 
i energicznym. Żadne z badań prenatalnych nie wskazywało 
na brak dłoni. Chłopczyk ma pół roku. Jego rodzice zbierają 
fundusze na rehabilitację i protezę, chcą zapewnić dziecku jak 
najlepszą przyszłość i możliwość prawidłowego rozwoju. 
Jeśli chcielibyście Państwo pomóc Mikołajowi... 
Darowizny: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5, 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem: 30000 Kmieciak Mikołaj darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
1 % podatku dochodowego: 
Wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce pt. „Wniosek o przekazanie 1 % podatku 
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpisać w polach: 
KRS: 0000037904, cel szczegółowy 1%: 30000 Mikołaj Kmieciak

Błogosławieństwa uczestnikom Orszaku 
udzielił ks. Marek Traczyk 

Gigantyczne bańki mydlane wyczarowane przez Teatr Katarynka

Dziewczynki i chłopcy wspólnie przeciągali linę

Barbara Czuba 
– treserka Rysy i Ody

Doktor weterynarii Dorota Sumińska 
zachęcała do adopcji zwierząt
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Zespół tworzą absolwentki Akademii 
Muzycznych w Gdańsku i Bydgoszczy: 
Olga Kłosowska – I skrzypce, Marta 

Rusiniak – II skrzypce, Katarzyna Lorek 
– altówka i Ewa Gawrońska – wiolonczela.

Podczas dekady istnienia Kwartet smycz-
kowy „Avista” stał się rozpoznawalną mu-
zyczną wizytówką regionu Warmii i Mazur. 
Zespół z dużym powodzeniem koncertu-
je w kraju i zagranicą, m. in. w Szwecji, 
Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Macedonii, 
Rosji, na Węgrzech i Litwie. Poza działal-
nością koncertową Kwartet tworzy oprawę 
muzyczną różnorodnych uroczystości, jak 
również współpracuje z innymi zespołami 
i solistami przy realizacji większych projek-
tów artystycznych, m. in. z zespołem „Czer-
wony Tulipan”, Barbarą Raduszkiewicz, czy 
podczas Olsztyńskich Spotkań Zamkowych 
„Śpiewajmy Poezję”. Kwartet wydał dwie 
płyty CD: „Dziesiąta Muza” z motywami 
filmowymi i  „Album Zimowy” z muzyką 
świąteczną. W przygotowaniu jest kolejna 
ich płyta – z bajkami o Olsztynie.

Niezwykle istotną rolę w pracy Kwartetu 
„Avista” odgrywa praca z najmłodszymi. Ze-

spół propaguje muzykę klasyczną uczestnicząc 
m. in. w szkolnych koncertach kameralnych 
oraz charytatywnych koncertach dla dzieci 
(Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy 
w Olsztynie, wakacyjne warsztaty muzyczne 
dla dzieci i młodzieży „Wakacje Z Nutkami”). 
Za swoją działalność artystyczną Kwartet był 
wielokrotnie nagradzany, m. in. trzykrotnie 

otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta 
Olsztyna, a w bieżącym roku uhonorowany 
został Doroczną Nagrodą Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego w dzie-
dzinie Kultury. ANDRZEJ SZTUMSKI

Relacja z koncertu jubileuszowego 
w następnym wydaniu „Bez Wierszówki”.
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10-lecie Kwartetu 
smyczkowego „Avista”
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10 listopada 2016 roku w sali koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej  
odbędzie się koncert z okazji jubileuszu 10-lecia pracy artystycznej Kwartetu 
smyczkowego „Avista”. Kwartet powstał w 2006 roku z inicjatywy instrumentali-
stek związanych z Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. Feliksa Nowowiejskiego. 
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Legenda mówi również, że Franciszek 
zasadził różę i laur, z którego cudem 
tryskała fontanna. A sam późniejszy 

święty, w tym miejscu postanowił rozpocząć 
swoją ścieżkę duchową... Aby zapamiętać 
i uczcić ten epizod, rodzina hrabiów z Mars-
ciano ufundowała budowę małego kościółka 
i klasztoru, w którym Franciszkanie miesz-
kali przez ponad 500 lat. Pod koniec 1700 
roku klasztor został opuszczony i stał się 
własnością markiza Paolo Misciatelli z Or-
vieto. W roku 1956 obiekt, wraz przyległym 
terenem kupił od markiza – Tomaso Buzzi.

Tomaso Buzzi 
to mediolański architekt, wymieniany wśród 
najważniejszych w XX wieku we Włoszech 
i określany mianem „księcia architektów”. 
Osoba wielkiej kultury humanistycznej 
i literackiej, projektant, wielki znawca i ko-
lekcjoner dzieł sztuki, twórca najbardziej 
ekskluzywnych rezydencji włoskiej burżuazji. 

Ten wszechstronny, utalentowany ar-
tysta w 1956 roku postanowił wycofać 
się z „wielkiego świata”, porzuca katedrę 
profesora na Politechnice w Mediolanie, 
by resztę swojego życia spędzić samotnie 
w zakupionym klasztorze Scarzuola i zrea-
lizować marzenie swojego życia: stworzyć 
città ideale – „miasto idealne”. 

Po wcześniejszym, umówionym spotkaniu, 
w rześki, sobotni jesienny poranek wyru-
szamy na... spotkanie z tajemnicą. Mijamy 
miejscowości: Monteleone, Montegabbione, 
Montegiove. Sama droga prowadząca do 
Scarzuola, do mistycznego świata Tomaso 
Buzzi, jest już podróżą w czasie. Pnie się 
w górę przez malownicze, trochę ziejące 
grozą gęste lasy. Nagle w samym sercu tej 
odosobnionej natury ukazuje się spowita 
mgłą brama, która strzeże tajemnic tego 
niezwykłego miejsca. 

„Città buzziana” 
– miasto idealne Tomaso Buzzi

Scarzuola 

Jednym z najbardziej niezwykłych i jednocześnie magicznych miejsc w Umbrii 
jest ukryta pośród wzgórz i lasów prowincji Terni, mało znana Scarzuola. 
Nazwa pochodzi od scarza, rośliny bagiennej, z której, według legendy,  
św. Franciszek w 1218 roku w tym miejscu zbudował szałas. 

Ciąg dalszy na s. 46
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Dźwięk klasztornego dzwonka obwieszcza 
nasze przybycie. Otwiera nam obecny go-
spodarz Marco Solari, bratanek wielkiego 
architekta, który po śmierci swojego wuja 
odziedziczył Scarzuolę i ukończył budowę 
„idealnego miasta” według rysunków i no-
tatek Tomaso Buzzi.

Spotkanie z tajemnicą
„Buzziana” to miejsce kontemplacji, ciszy, 

twórczej pracy, muzyki, niczym nieogra-
niczonej fantazji, wyobraźni i tajemnicy. 

Od wejścia zatapiamy się w mistycznej prze-
strzeni, którą dodatkowo potęguje ta pora 
roku swoim mglistym, mistycznym, miękkim 
światłem. Przed nami średniowieczny klasztor 
z wkomponowanymi na bocznych murach 
kapliczkami z drogą krzyżową. 

Ekscentryczny gospodarz jest częścią tea-
tru. Od chwili naszego przybycia wciela się 
w rolę gullare, nadwornego błazna spekta-
klu. Prowadząc nas przez klasztor, kościół 
i ogród opowiada o idei architektonicznej 
swojego wuja, wplatając w fantazyjną opo-
wieść dyskurs filozoficzny z ezoterycznymi 
aluzjami. Widz zostaje wciągnięty w grę. 
Traci poczucie tego, co jest prawdą, a co 
światem fantazji. 

Zwiedzanie Scarzuoli to podróż w czasie 
i przestrzeni z wyraźnymi inklinacjami do 
podróży zawartej w renesansowej książce 
dominikanina Francesco Colonny Hyp-
nerotomachia Poliphili, której tematem 
jest poszukiwanie ukochanej kobiety jako 
metafory wewnętrznej transformacji w kie-
runku platonicznej miłości. 

Przechodzimy przez tajemniczy ogród pe-
łen bujnej roślinności, krzewów, winorośli, 
starych cyprysów, fontann. Nagle wszystko 

się zmienia. Odsłania się przed nami surre-
alistyczny widok, trudny do opisania, który 
wydaje się być scenografią teatralną, bądź 
budowlami z rycin znakomitego holender-
skiego grafika Mauritsa Cornelisa Eschera. 

Architekt zachowując oryginalny kształt 
średniowiecznego klasztoru, jednocześnie 
w przyległym parku stworzył artystyczne 
szaleństwo, tak jakby zamysłem jego było 
zderzenie sacrum i profanum. 

Ciąg dalszy ze s. 45
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Droga prowadząca do Scarzuoli, do mistycznego 
świata Tomaso Buzzi, jest podróżą w czasie... Pnie 
się w górę przez malownicze, trochę ziejące grozą 
gęste lasy. Nagle w samym sercu tej odosobnionej 
natury ukazuje się spowita mgłą brama, która strzeże 
tajemnic tego niezwykłego miejsca... FOT. © MAŁGORZATA CHOMICZ
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Magiczne miejsce
Buzzi wybrał jako materiał do swoich bu-

dowli tuf wulkaniczny tak, by z łatwością móc 
bawić się jak dziecko klockami. Konstruo-
wał i niszczył swoje metaforyczne budowle. 
Stworzył w Scarzuoli siedem architektonicz-
nych scen teatralnych: Teatr Arnie, Teatr 
Wieży, Teatr Wody, Patio okrągłe, Patio 
nieskończone, Teatrino, i na koniec archi-
tektoniczne fajerwerki na wzór Akropolu 
w Atenach, na którym piętrzą się budowle 
inspirowane Koloseum, Partenonem, Pan-
teonem, Świątynią Westy, Teatro Olimpi-
co w Vicenzie (autorstwa renesansowego 
architekta Andrea Palladio). Jest również 
Łuk Tryumfalny, piramida i wkomponowa-
ny, oryginalny antyczny fragment z portalu 
z Pałacu Dioklecjana ze Splitu.

Barwną scenografię uzupełniają liczne 
schody, labirynty, wieże, kopuły, zbiorniki 
wodne, płaskorzeźby potworów. Wielkie 
oko z uszami przywołuje sceny z obrazów 
Hieronima Boscha. Każdy szczegół ma tu 
swoją symbolikę. Choćby złote pszczoły są sy-
nonimem budowniczych – architektów. Jest 
wieża Babel i samotne, wyschnięte drzewo 
cyprysowe, otoczone murem na planie koła. 

Scarzuola jest nie tylko miejscem unika-
towym na mapie współczesnej architektury 
i sztuki europejskiej. Trudno opuścić ten 
przedziwny świat, miejsce skłaniające do 
pozostania i zatopienia się w samotnej me-
dytacji.

Wizyta w Scarzuoli pozostawia jakąś dziw-
ną, trudną do zdefiniowania tęsknotę w ser-
cu i pragnienie by tam jeszcze powrócić...

MAŁGORZATA CHOMICZ  FO
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 FOT. © MAŁGORZATA CHOMICZ
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Nic nie jest 
skończone
Nie gromadź dóbr,
Pomnażaj dobro.

I gdy nie będzie już ciebie,
Może na chwilę
Czyjaś czuła pamięć
Pobiegnie za tobą
Wśród lasów i wzgórz
I przytuli się do porzuconego cienia,
I podejmie pieśń dziękczynną,
Którą kiedyś nuciłeś w drodze.

Bo nic nie jest skończone.

To nam, istotom śmiertelnym,
Niekiedy zdaje się, że bez nas,
Krzątających się wokół życia,
Światu nie może się nic udać.

Erwin Kruk

48

Wiersz otwierający tomik poezji Nieobecność (Olsztyn, 2015) FOT. © PIOTR WYRZYKOWSKI
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26 sierpnia 2016 roku odeszła moja 
uczennica. Czuję się jak matka, 

która straciła dziecko. Patrycja Gru-
szyńska-Ruman, reportażystka radiowa, 
laureatka prestiżowej międzynarodowej 
nagrody PRIX ITALA i autorka dziesiątek 
reportaży radiowych, które otrzymywały 
nagrody i wyróżnienia krajowe i zagranicz-
ne. Ogromna wrażliwość i wielki talent. 

Ukończyła Laboratorium Reportażu 
na Wydziale Dziennikarskim UW, gdzie 
mam honor prowadzić od 10 lat zajęcia. 
Rozwojowi talentu Patrycji towarzyszyłam 
od pierwszych chwil jej pracy w Studiu 
Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. 
Można powiedzieć prywatnie, bo przycho-
dziła do mnie najpierw jako panna, potem 
jako żona i matka, z nosidełkami kolejnego 
niemowlęcia. Urodziła cztery prześliczne có-

reczki i ani na chwilę nie przestawała robić 
reportaży. I ani na chwilę nie zaniedbywała 
dzieci i męża. Ludzie radia to pamiętają.

Patrycji zawdzięczam mojego pierwszego 
psa, Smyka, którego przywiozła z kolejne-
go seminarium reportażu i dokumentu 
w Kazimierzu nad Wisłą, bo był bezdomny 
i bardzo chory. Ponieważ jej psy nie za-
akceptowały Smyka, przyprowadziła go 
do mnie. Smyk stał się moim najserdecz-
niejszym przyjacielem. Gdy wyjeżdżałam 
z Warszawy, brała go rodzina Patrycji.

Nie znam dziennikarki czy w ogóle kobie-
ty dzielniejszej od Patrycji. Tytan dobrze 
zorganizowanej pracy. W swoim zawodzie 
osiągnęła najwyższe laury, jednocześnie 
była głową i szyją domu. Nie widziałam 
jej zdenerwowanej, w najtrudniejszych 
chwilach żartobliwie uśmiechnięta, pełna 

życzliwości dla wszystkich. Ktoś powie, nie 
ma takich ludzi. Otóż są! W Patrycji było 
same DOBRO. Piszę to z pełną odpowie-
dzialnością, bo to moja uczennica, która 
o dwie głowy przerosła mistrza.

Kilka ostatnich lat toczyła walkę z nowo-
tworem, do końca szukała nowych tema-
tów, wykorzystywała zebrane wcześniej 
nagrania. Nie poddawała się. Latem miała 
do mnie przyjechać z dziewczynkami. 

Nie zdążyła. 
Świat i moje życie bez Patrycji będą 

uboższe.    JANINA JANKOWSKA

Wiadomość o śmierci naszego Kolegi 
Jurka Tuszewskiego była dla nas 

zaskoczeniem. Przeczytaliśmy nekrolog 
w prasie. Zmarł 16 października 2016 roku 
w Chełmie Lubelskim. W bieżącym roku, 
12 marca, ukończył 85 lat. 

W Chełmie mieszka siostra śp. Jerzego, 
którą ostatnio często odwiedzał. Opieko-
wała się starszym bratem, gdy niedomagał. 
Jeszcze we wrześniu rozmawialiśmy przez 
telefon, mówił, że był w szpitalu, obiecywał 
przyjechać na nasze comiesięczne spotkanie, 
gdy wydobrzeje. Nigdy nie skarżył się na złe 
samopoczucie. Ale w październiku jego telefon 
komórkowy milczał, Jurek nie oddzwonił...  

Był twórcą niezwykłym: dziennikarzem, 
krytykiem filmowym, literackim, muzycz-
nym, poetą, dramaturgiem, reżyserem 
radiowym, teatralnym, reżyserem i scena-
rzystą filmów dokumentalnych, teoretykiem 
mediów, autorem kilkudziesięciu publikacji 
teoretyczno-estetycznych, tłumaczem.

Przetłumaczył m. in. Małego Księcia 
A. de Saint-Exupery’ego i adaptował tę 
baśń filozoficzną na potrzeby Teatru im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach; 
wyreżyserował dla Teatru w Tarnowie dra-
mat Zbigniewa Herberta Lalek, a wspólnie 
z Andrzejem Chiczewskim nakręcił film 
dokumentalny „Casus Otto Schimek”. 

Był autorem wielu książek, np. Paradoks 
o słowie i dźwięku, Moja mała mistyfikacja 
(zbiór wierszy); opowieści o kulisach II wojny 
światowej: Armand-Hubert-Brutus. Trzy 
oblicza agenta i  Jean-Bol odkrywa karty. 

Reżyserował słuchowiska radiowe w Pol-
sce i poza granicami, m. in. Budapeszcie, 
Berlinie, Brukseli, Helsinkach, Pradze, Pa-
ryżu, Rzymie, Sydney, Wiedniu. Zdobywał 
za nie laury w kraju i zagranicą. Na przykład 
uhonorowano go „Złotym Mikrofonem”, za 
radiową twórczość artystyczną i dokumen-
talną, nagrodą Witolda Hulewicza, a także 
był laureatem Niemieckiej Akademii Sztuk 
DADK we Frankfurcie nad Menem.

Należał do wielu polskich i międzynaro-
dowych organizacji: SDP, ZASP, ZAiKS, 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, SEC, 

Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 
Stowarzyszenia Polskich Autorów, Dzien-
nikarzy i Tłumaczy w Europie. W Zarządzie 
brukselskiego Stowarzyszenia „Atelier de 
Création Sonore et Radiophonique” pełnił 
funkcję radcy artystycznego. 

W Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich 
Jurek Tuszewski był uczestnikiem spotkań 
klubowych, często też prezentował swoje 
audycje radiowe i filmy dokumentalne, wśród 
których film pt. „Casus Otto Schimek” zdobył 
największe nasze uznanie. Obraz ten przedsta-
wia dzieje Austriaka, żołnierza Wehrmachtu, 
który w 1943 roku trafił z niemieckim woj-
skiem do Polski w okolice Jasła i Tarnowa. 
Na grobie Schimka we wsi Machowa wid-
nieje napis po polsku i po niemiecku: „Otto 
Schimek, urodzony 5.5.1925 stracony został 
przez Wehrmacht 1944 ponieważ wzbraniał 
się strzelać do polskiej ludności. Niech Bóg 
Cię przyjmie w Swojej Wieczystej Miłości”.

Drogi Jurku, będzie nam Ciebie brakowa-
ło, swoją twórczością przyniosłeś splendor 
polskiej kulturze, niech Pan Bóg, tak jak 
Schimka, ma Cię w opiece.

ANNA MALINOWSKA

Dzielna Kobieta
Patrycja Gruszyńska-Ruman (1976-2016)

Dziennikarz 
na miarę epoki
Jerzy Tuszewski (1931-2016)
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Autorka to żywa legenda – i dzien-
nikarstwa i polskiej opozycji. Uho-
norowana Nagrodą Katolickiego 

Stowarzyszenia Dziennikarzy – za niezłom-
ną wierność Bogu i Ojczyźnie, medalem 
Opoki Czynu – za obronę polskiej racji 
stanu, nagrodą „Animus et Semper Fide-
lis”– za obronę wartości narodowych przez 
wydawanie tygodnika „Nasza Polska”, 
„Krzyżem Golgota Wschodu” – do tej listy 
można dopisać jeszcze kilka. Wszystkie 
mają tę wspólną cechę, że nie dostaje się 
wedle uznania władz, że trzeba było na 
nie zapracować poświęcając życie. Albo 
ktoś zapracował, albo nie. Niewiele osób 
w Polsce otrzymało podobne odznaczenia. 

Tuż przed spotkaniem Autorka rozdaje 
parę egzemplarzy książki – oczywiście 
w prezencie. Wyjmuje biały długopis, gdy 
organizatorzy odwołują ją do stołu. 

– Zadedykuję po imprezie – obiecuje 
z uśmiechem. Zaczyna się spotkanie. 

Bohaterowie i kaci to smutna, chwi-
lami porażająca książka. Wspomnienia 
zamieniają się w przyczynki do historii 
Polski, historia – w taniec śmierci katów 
z ofiarami. Autorka patrzy na zdarzenia 
początkowo oczyma dziecka, które wie, 
gdzie dobro, gdzie zło, lecz trudno się 
oprzeć wrażeniu, że to spojrzenie próbuje 
zachować do końca – z trudem. 

Jesień złota jak prezent Boga
Jej wspomnienia zdążyły objąć ostatnie 

dni tamtej, jasnej Rzeczypospolitej – wa-

kacje 1939 z rodzicami i siostrą w Gdyni 
„piękna plaża, morze, dni pełne radości 
i szczęścia rodzinnego”. Tamten sierpień 
był złoty, słoneczny, jakby Bóg – nie mo-
gąc zapobiec śmierci tej pięknej Polski 
chciał choć ozdobić ostatnie dni.

Ten nastrój został rozbity wiadomością 
o mobilizacji. 

Ojciec autorki, Władysław Jedliński 
walczył jako dowódca łączności pociągu 
pancernego, potem bił się z najeźdźcami 
nad Bzurą i w Kampinosie, przedarł się 
do Warszawy i walczył w jej obronie aż 
do końca. Nie poszedł jednak do niewoli. 

W przededniu kapitulacji, 27 września, 
w podziemiach gmachu PKO przy Święto-
krzyskiej zbiera się pierwsza grupa, która 
decyduje się tworzyć tajną organizację 
niepodległościową – Służbę Zwycięstwu 
Polski. Oficerowie zostają zaprzysiężeni 
przez generała. Michała Karaszewicza-
-Tokarzewskiego. W tej grupie jest oj-
ciec autorki. Władysław Jedliński (odtąd 
„Nemo”). Buduje struktury najpierw 
Służby, potem ZWC – AK na Pradze-Pół-
noc. W przeddzień Powstania stan jego 
zgrupowania osiąga liczbę 895 oficerów 
i żołnierzy. Prowadzą szkolenia, pozna-
ją teren przyszłej walki – gdy nadejdzie 
godzina „W”. 

Ale to był świat dorosłych, świat ry-
cerski. Córka miała zamiast dzieciństwa 
– koszmary. Przez lata we wspomnie-
niach wracały obrazy – Niemcy wchodzą 
do klasy by pobierać od dzieci krew dla 
swoich żołnierzy. Dziecko się boi, ale 
nie chce oddać krwi dla wrogów. Zbliża 
się niepostrzeżenie do okna, udaje jej 
się wyskoczyć... – altanki w ogródkach 
i domki letniskowe. Niby puste a jednak 
pełne szeptów i lęku. Tu ukrywa się dzieci 
żydowskie nim w głębi kraju znajdą się 
bezpieczniejsze miejsca, nim zgłoszą się 
odważniejsze rodziny. Po wojnie dora-
stająca Maryla przeżyje szok – większość 
katów, którzy torturowali jej ojca to byli 
Żydzi. Jak to możliwe?

Kolejny szok: w lutym 1944 został aresz-
towany jeden z podległych Jedlińskie-
mu oficerów, Michał Byrski. To już nie 
przerażało, to była cena jaką zgadzali się 
płacić wymawiając słowa przysięgi. Szo-
kujące było to, że doniósł na niego Polak 
– niejaki Wideryński z Żerania, członek 
komunistycznej Gwardii Ludowej. Dziś 
chyba już nikt się nie dziwi. Taka była 
metoda komunistów. Byrski był torturo-
wany, nikogo nie wydał został stracony.  
3 maja 1944 roku pośmiertnie mianowany 
podporucznikiem czasu wojny. 

Order Pięknej Śmierci
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Na stole wyrastają 
kwiaty, ktoś radzi 
wyłączyć oświetlenie – 
popołudnie jest takie 
piękne, światło wpada 
na salę wprost przez 
ściany. Środa, 1 czerwca 
2016, ostatnie spotkanie 
Klubu Publicystyki 
Kulturalnej SDP. 
Wyjątkowo odświętne, 
połączone z promocją 
książki pani Maryli 
Adamus Bohaterowie 
i kaci. 
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W sierpniu 1944 wybuchło Powstanie. 
Na Pradze wygasło po trzech dniach, ojciec 
autorki walczył dalej w Kampinosie, ona 
z matką i siostrą popędzone zostały do 
Pruszkowa, gdzie Niemcy zakładali obóz. 
Na szczęście udało im się uciec w pole – 
kobiety kopiące ziemniaki dały im koszyk, 
motyki, pochyliły się nad redliną – upiorny 
pochód pomaszerował bez nich. 

Z ojcem widziała się tylko kilka razy. Tym 
razem ścigało go NKWD. Dookoła War-
szawy Sowieci robili obławy na Polaków 
z AK, wywieźli kilkadziesiąt tysięcy. Pamięć 
dziecka zanotowała jedną z ukradkowych 
wizyt. Został po niej ślad ojcowego buta 
pod oknem. By nie uległ zniszczeniu dziew-
czynka ogrodziła go patyczkami. 

Polskie Penelopy
Ojca ostatecznie złapano, wcześniej – 

uwięziono całą rodzinę. Aresztowano dzie-
więć osób. Oboje rodziców, siostra Wiesia 
babcia, cioteczna babcia, wuj Jerzy, cio-
teczny brat Wacław – miała wtedy 14 lat. 

Dziewczynka przechodzi teraz okres 
przyspieszonego dojrzewania – pod mu-
rem więzienia na Rakowieckiej, gdy wraz 
z innymi kobietami stoi w koszmarnej 
kolejce, aby doręczyć paczkę. Uczy się 
prawdy o komunistycznej Polsce. Jedną 
z lekcji pamięta do dzisiaj. Życzliwe kobiety 
z „podwięziennej” grupy jakoś chciały jej 
pomóc. Idź dziecko do kobiety, kobieta na 
pewno zrozumie twoją sytuację – radziły. 
Poszła. Wpuszczono ją po czterech go-
dzinach. Przyjęła ją kobieta – prokurator 
Wolińska. Gdy z płaczem zaczęła tłumaczyć 
o co chodzi – Wolińska zerwała się z fotela. 
Na biurku leżał pejcz, zaczęła nim walić 
o blat i krzyczeć: „Weź to ścierwo!”. Ona 
przyszła prosić o zwolnienie bandytów. 
Uciekła z płaczem. Jakiś wojskowy ją do-
gonił i głaszcząc po głowie powiedział: 
„Idź dziecko stąd jak najszybciej i więcej 
tu nie wracaj. Dziś jeszcze stąd wyszłaś”... 
To był jedyny przypadek, że w tamtym 
świecie znalazł się człowiek, wojskowy, 
który okazał jej trochę serca. 

Ojciec pani Adamus wpadł w wyniku 
zdrady. Zdradził Polak, wystraszony dzia-
łacz PSL. Aresztowaniem kierował Jan 
Wołkow, rosyjski Żyd, kapitan NKWD. 
To on potem usiłował wydostać zeznania 
od córki Jedlińskiego – strasząc ją więzie-
niem, domem dziecka. Czasami w nocy wy-
prowadzał ją już do tego domu, no chyba, 
że odpowie na pytania... Nie odpowiedziała 
na żadne. 

Śledztwo Jedlińskiego nadzorowali naj-
więksi zbrodniarze PRL – to oni nadali ty-
tuł książce: Romkowski, Fejgin, Różański. 
Przesłuchania prowadził Jerzy Kędziora 
– jeden z najokrutniejszych oprawców. Po-
lak, syn szewca z Ostrowca, były bandyta. 

Miał na sumieniu wielu zamordowanych 
aresztantów. Przesłuchiwał m. in. Łukasza 
Cieplińskiego, Hieronima Dekutowskiego 
– „Zaporę”, Mariana Gołębiewskiego – 
„Irkę”, podpułkownika Kwiecińskiego, 
pułkownika Niepokólczyckiego i wielu 
innych bohaterów. To, że byli bohaterami 
najbardziej doprowadzało go do wściekło-
ści, wyzwalało w nim bydlę. Żyje na tłustej 
esbeckiej emeryturze – śledztwo IPN umo-
rzono ze względu na śmierć jego ofiar... 
Od III RP otrzymał nawet jakiś wyrok, 
ale ani mu się śni odsiadywać. Spaceruje 
sobie po Bródnie i śmieje się wszystkim 
w oczy – i swoim ofiarom, i Bogu. 

Władysław Jedliński otrzymał wyrok 
śmierci zamieniony na dożywocie. Pani 
Maria zobaczyła ojca tylko raz, po sześciu 
latach – w Strzelcach Opolskich. Na mocy 
amnestii z kwietnia 1956 roku złagodzono 
mu wyrok do lat 12, wypuszczono w grud-
niu 1957 – strzęp człowieka. Do zdrowia ni-
gdy nie wrócił. Po latach związek Więźniów 
Politycznych skazanych na karę śmierci 
wystąpił dla Jedlińskiego o pośmiertne 
odznaczenie. Prezydent Wałęsa odmówił.

Gdy pani Maria mówi o krzywdach do-
znanych w III RP – głos jej cichnie, jak-
by przepraszała. Poświęciła odzyskanej 
ojczyźnie całe życie, udzielała się w kilku 
patriotycznych organizacjach, dzia-
łała na rzecz kombatantów – towa-
rzyszy broni swego ojca, założyła 
tygodnik „Nasza Polska”, który 
prowadziła przez lat 20. Łączyła 
Polaków z kraju i zagranicy, tych 
od Andersa z kolejnym pokole-
niem emigrantów w USA, tych 
zza wschodniej granicy z tymi 
z Australii – a wszystkich z Pol-
ską. Władze III RP jakby 
wstydząc się własnej nie-
udolności – przeszka-
dzały jak mogły. Zamiast 
pomocy – wymówienia 
lokalu, nietypowe wła-
mania. Nie ginęły drogie 
przedmioty, ani pienią-
dze – znikały dokumen-
ty, komputery, dyskietki. 
Jedno z włamań zapewne 

przejdzie do annałów tajnych służb. Redak-
cja „Naszej Polski” mieściła się na parterze, 
drzwi opancerzone, najnowocześniejsze 
zamki – nie do sforsowania. Przebito się od 
piwnicy przez podłogę – toporem, łomem, 
„na rympał” mówiąc językiem bandziorów. 
Postkomunistyczna władza korzystała 
z usług fachowców...

Pani Maria przerywa, głos jej się zała-
muje – jakby nie chciała powiedzieć złego 
słowa o Polsce, której poświęcił życie jej 
ojciec. Uśmiecha się do sali, cofa o krok 
i osuwa na podłogę. Trudno uwierzyć, że 
to dzieje się naprawdę, sala zamarła jakby 
zatrzymał się czas. Ktoś zaczyna sztuczne 
oddychanie, ktoś dzwoni po pogotowie. 
Po wielu ciężkich chwilach przyjeżdżają, 
przejmują obowiązki, podłączają urządze-
nia, wbijają się w żyły. Ubrani w czerwone 
stroje robią dziwne wrażenie pochylając 
się nad leżącą. Obecnych jakby nie widzą. 
Po półgodzinnym wysiłku jeden z nich 
odwraca się i mówi: „Zrobiliśmy wszystko, 
co było w naszej mocy”. Kładą na ciało 
jakąś złotą dziwną zasłonę. Wystaje spod 
niej lewa ręka i twarz – piękna, trochę 
zdziwiona. Obok ręki biały długopis. 

Ktoś, jakby chciał pocieszyć, martwym 
głosem powtarza, że przecież odeszła 

wśród przyjaciół, że wi-
działa swoją książkę, 

powtarza jeszcze 
raz i milknie. 

Chwila ciszy. 
Ktoś zaczyna 
modlitwę – 
sanitariusze 
czekają. 
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Maria Jedlińska-
-Adamus laureatką 

Nagrody Złotej 
Stalówki za nie-

złomną dziennikar-
ska wierność Bogu 

i Ojczyźnie; wręczenie 
Nagrody podczas IV Piel-

grzymki Dziennikarzy na 
Jasną Górę, 3 X 2015

FOT. © KRZYSZTOF WIERUS / KSD

BOHDAN 
URBANKOWSKI
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Urodził się 20 czerwca 1922 roku 
w Krakowie; Krakus z dziada pra-
dziada, syn oficera zamordowane-

go w Katyniu, żołnierz Armii Krajowej ps. 
„Kardan”, partyzant. Pomorzanin z wybo-
ru. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich nieprzerwanie od roku 1970. Dok-
tor nauk ekonomicznych. Przed podjęciem 
pracy dziennikarskiej był asystentem na 
Politechnice Warszawskiej i w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Sopocie; siedem 
lat pracował w Stoczni Gdańskiej im. Le-
nina. W latach: 1969-1974 był publicystą 
tygodnika „Głos Stoczniowca”, 1974-1976 – 
pracował w „Głosie Wybrzeża”, 1976-1981 
był komentatorem w tygodniku „Czas”. 

W wyniku weryfikacji dziennikarzy w sta-
nie wojennym w 1982 roku pozbawiony 
prawa wykonywania zawodu, współpra-
cował z miesięcznikiem „W drodze” oo. 
Dominikanów. W 1989 roku był współ-
założycielem „Tygodnika Gdańskiego”, 
później pracował w „Wieczorze Wybrzeża” 
(1991-1993) oraz „Dzienniku Bałtyckim” 
(1993-2001), publikował również w tygo-
dnikach: „Polityka”, „Perspektywy”, „Szpil-
ki” oraz miesięczniku „Morze”. Autor m. 
in. reportaży z budowy Huty Katowice 

i Portu Północnego oraz z rejsów do USA, 
Kanady, Tanzanii, Kenii, na Madagaskar; 
wywiadów z politykami niemieckimi. 

Laureat wielu nagród prasowych, m. in. 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1978), 
Medalem Zwycięstwa i Wolności, Meda-
lem „Za Pobiedu nad Germaniej” (1947), 
Krzyżem Partyzanckim (1951). Mimo sę-
dziwego wieku nie zatracił aktywności. 
Do ostatnich dni życia nie rozstawał się 
z dziennikarstwem, drukował na łamach 
„Dziennika Bałtyckiego” jako Jan Chrzan 
(stały felieton „Chwyty dozwolone”).

Autor powieści autobiograficznej Osobli-
we przypadki Egona A. w Peerelu (2006), 
współautor  zbioru reportaży Łuna nad 
Karlinem (1981) oraz rozdziału w zbiorze 
Świadkowie stanu wojennego (2006). 

Był człowiekiem ogromnej wiedzy, eru-
dytą, poliglotą, człowiekiem o niezwykle 
szerokich horyzontach; niesamowicie in-
teligentny, dowcipny a zarazem serdeczny 
i koleżeński. Odwaga i patriotyzm kazały 
mu angażować się w orężną walkę za Oj-
czyznę, w czasach pokoju piórem walczył 
o lepszą Polskę. Zmarł 6 grudnia 2015 
roku w Pszczółkach.

Odszedł wspaniały, prawy człowiek, 
mistrz pióra, autorytet moralny. Na gdań-
skim Cmentarzu Łostowickim 12 grudnia 
2015 roku do grobu odprowadziła Go ro-
dzina, przyjaciele, znajomi, a wśród nich 
kilkudziesięciu dziennikarzy wybrzeżo-
wych oddziałów SDP i SDRP. Słowa po-
żegnania nad trumną wygłosili: Bogdan 
Borusewicz – Marszałek Senatu RP oraz 
Tadeusz Woźniak – prezes Oddziału Gdań-
skiego i członek Zarządu Głównego SDP. 

Piórem walczył 
o lepszą Polskę
Grzegorz Kurkiewicz (1922-2015)

Odeszli z dziennikarskiej wspólnoty w 2016 roku... 
ODDZIAŁ KRAKOWSKI SDP
red. Zofia Kolarzowska-Sanakiewicz (ur. 1921)

ODDZIAŁ WARSZAWSKI SDP
red. Jan Majdecki (ur. 1919) ● red. Krystyna Karwicka-Rychlewicz (ur. 1934) ● red. Jacek Głuski (ur. 1936) ●  
red. Włodzimierz Barchacz (ur. 1949) ● red. Marta Wróbel-Kubiak (ur. 1943) ● red. Janina Paradowska-Stępień (ur. 1942) ● 
red. Patrycja Gruszyńska-Ruman (ur. 1976) ● red. Jerzy Tuszewski (ur. 1931) 

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

W grudniu minie równo rok jak pożegnaliśmy 
jednego z nestorów wybrzeżowego dziennikarstwa, 
publicysta, reporter, wirtuoz felietonu  
– red. Grzegorza Kurkiewicza. Przeżył 93 lata 
z których prawie 50 poświęcił dziennikarstwu. 
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Zatelefonowała koleżanka z gazety 
z dawnych lat informując o śmierci 
kogoś z kim współpracowaliśmy 

onegdaj: „Działasz w dziennikarskim 
stowarzyszeniu przyjdź i powiedź kilka 
słów”. Oczywiście, tak zrobiłem. A po-
nieważ rodzina zmarłej przygotowała dla 
uczestników uroczystości na pamiątkę 
zdjęcia tej, która odeszła – zaproponowa-
łem, że umieszczę je w jednym z naszych 
stowarzyszeniowych periodyków i proszę 
nawet o kilka krótkich zdań wspomnienia 
o Ewie. Bo tak miała na imię. – Dobrze – 
usłyszałem; przekazałem wiec swój numer 
e-mailowy i…

Niestety po kilku dniach usłyszałem 
w słuchawce telefonicznej: „Słuchaj, ty 
reprezentujesz jednak SDP, a ona była 
członkiem SDRP. Mogą być ze strony 

ludzi  w a s z e j  organizacji  nieprzy-
chylne wypowiedzi, a nawet hejty; Ewa 
była w okresie stanu wojennego naczelną, 
zwolniła z pracy parę osób”. 

Cisza. Grobowa. Smutno. 
Upłynęło bardzo wiele lat od pamiętne-

go grudnia. Rzeczywiście nadal są dwie 
oddzielne największe organizacje dzien-
nikarskie. Trochę ze sobą współpracują. 
Bardziej zresztą w terenie niż w centrali. 
A jednak jest nieufność. I to nawet w ob-
liczu spraw ostatecznych.

Moja inicjatywa wywołana była zapro-
szeniem do udziału w pogrzebie. A po 
przemyśleniu, redakcja byłych koleżanek, 
kolegów z dawnej pracy – zaskakująca. 
Nie będę jej oceniał. Myślę tylko o ludz-
kiej pamięci – tej dobrej i tej złej. Dobra 
pamięć widzi inaczej. Jeśli jest okazja do 

łagodnego zbliżenia – czyni to. Ale można 
również wspominać inaczej. A przecież 
z wyprzedzeniem nie znamy ludzkich, 
a nawet koleżeńskich reakcji. Są czasem 
gwałtowne i nieprzemyślane. Najczęściej 
gdy mówimy, dyskutujemy – sprawy idą 
w dobrym kierunku. Gdy jednak siadamy, 
by spisać słowo musimy być bardzo od-
powiedzialni i posługiwać się pogłębioną 
refleksją. 

Jest takie pojęcie, które nazywa się 
WYBACZANIEM. A jeszcze czasem mó-
wimy: „Zło dobrem zwyciężaj”. Zawsze 
jednak trzeba zrobić pierwszy krok. To 
nie jest łatwe. Pożegnania, pogrzeby, 
Dzień Zmarłych to dobra do tego pora. 
Niektórzy to szybciej pojmują, innym 
zabiera to więcej czasu. 

STEFAN TRUSZCZYŃSKI

Wybaczanie

Monument aux morts 
du Père-Lachaise

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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W 2016 roku minęło 
pięć lat od śmierci 
Zbigniewa Rojka, 
muzyka, kompozytora, 
artysty, ale także 
dziennikarza, członka 
Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich 
w Olsztynie.

Uzdolnienia artystyczne podob-
no zapisane są w genach. Moż-
na wszakże nauczyć się gry na 

instrumencie, teorii muzyki, technik 
plastycznych, emisji głosu, ale najpierw 
musi być dar umiejętności komponowania, 
malarskich wizji czy muzycznego słuchu. 
Bez tego nie ma prawdziwego artysty. 
A właśnie takim człowiekiem, obdarzonym 
różnorodnymi, nie tylko artystycznymi 
talentami był Zbyszek Rojek.

W środowisku najbardziej był znany jako 
współtwórca zespołów Trzeci Oddech Ka-
czuchy i Kaczki z Nowej Paczki. To z nimi 
odnosił swoje największe artystyczne suk-
cesy (m. in. nagrody na opolskich festiwa-
lach oraz Złote Płyty).

Dużo także działał społecznie. Będąc 
przez blisko rok w Stanach Zjednoczonych, 
przywiózł stamtąd zamiłowanie do jazdy na 
rolkach. Był nie tylko jednym z pierwszych 
entuzjastów tego sportu, ale również po-
siadaczem prawdopodobnie pierwszej pary 
butów z rolkami w Polsce, a w Olsztynie na 
pewno. Pamiętam, jak w przerwach między 
koncertami, lub po nich, w różnych mia-
stach jeździł na rolkach, wzbudzając zdzi-
wienie i zaciekawienie tą nową dyscypliną. 
Z czasem liczba osób posiadających taki 
sprzęt sukcesywnie rosła i powstał prob-
lem braku miejsc, gdzie można jeździć na 
rolkach. Młodzi ludzie bardzo szybko po-
łknęli bakcyla i wzorem zachodnich państw 
chcieli mieć swoje sketeparki. O takim 
miejscu w Olsztynie marzył też Zbyszek. 
Jeździł po Polsce, podpatrywał, zasięgał 
opinii, potem wracał przekonywał, szukał 

popleczników i próbował przenieść coś 
z tego na olsztyński grunt. Napisał szereg 
artykułów poświęconych tej tematyce. Były 
drukowane nie tylko w prasie regionalnej, 
ale także w ogólnopolskich czasopismach 
o profilu sportowo-rekreacyjnym. 

Nie czekał jednak na zrządzenie losu 
i wyprzedzał pewne działania. Opracował 
bezkolizyjną trasę rowerowo-rolkową łą-
czącą dwa największe olsztyńskie osiedla 
z centrum miasta. Te działania zostały za-
uważone i doprowadziły do tego, że został 
olsztyńskim radnym.

Aby swoje działania zinstytucjonalizować 
Zbyszek Rojek powołał do życia stowarzy-
szenie „Kołodrom”, skupiające podobnych 
do niego entuzjastów. Zaczęto walczyć 
o powstawanie w Olsztynie ścieżek ro-
werowych. Opracowano specjalną mapę, 
na której wytyczono aktualne i przyszłe 
trasy. Zbyszek jako radny miał możliwość 
zaprezentowania swoich pomysłów szer-
szemu gremium, nierzadko decydentów. 
Był nawet przez pewien czas pełnomoc-
nikiem prezydenta Olsztyna ds. ścieżek 
rowerowych w mieście. Niektóre decyzje 

FOT. © ARCHIWUM AZB

Pamięci Zbigniewa Rojka

Przychodzimy... odchodzimy...
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musiały więc być z nim konsultowane. 
Powoli zaczęły się takie trasy pojawiać. 
Początkowo we fragmentach, które potem 
się łączyły i przecinały Olsztyn w różnych 
kierunkach. Z czasem stały się to działa-
nia kompleksowe, których efekty widać 
dzisiaj gołym okiem. Duża w tym zasługa 
Zbyszka Rojka, konsekwencji jego działań 
i upartości. 

Dla swoich pomysłów szukał zawsze 
poparcia, gdzie się tylko dało. Stąd orga-
nizacja przez „Kołodrom” ratuszowych 
rajdów rowerowych, w których brali udział 
nie tylko zwykli mieszkańcy Olsztyna 
z rodzinami, ale także przedstawiciele 
władz. Przejazd kilkudziesięcioosobowej 
grupy przez miasto pokazywał nie tylko 
entuzjazm dla tego rodzaju aktywnego 
wypoczynku, ale również potrzebę roz-
wiązań komunikacyjnych.

Kiedy przez Olsztyn przejeżdżał Tour de 
Pologne, zajmował się oprawą artystyczną 
wyścigu. Organizował przejazdy olsztyń-
skich rowerzystów po trasie wyścigu, przed 
finiszem zawodników. Wszystko po to, aby 
pokazać jak wiele osób uprawia tę formę 
aktywnego wypoczynku. To między inne-
mu dzięki jego wysiłkowi stolica Warmii 
kilkakrotnie została uznana za najlepsze 
miasto etapowe.

Rowerowe eskapady nie ograniczały się 
tylko do jazdy po Olsztynie i okolicach. 
Wspólnie z Lechem Kryszałowiczem (wów-
czas dziennikarzem „Gazety Olsztyńskiej”) 
udali się w czerwcu 2002 roku na rowerach 
do Kłajpedy. Rok wcześniej byli w Kalinin-
gradzie. Oficjalnie, jako przedstawiciele 
Olsztyna. Chcieli pokazać, że pokonanie 
takiej trasy jest możliwe i może zapocząt-
kować wzajemne, rowerowe odwiedziny. 

Nigdy jednak nie robił niczego na pokaz, 
dla poklasku lub jakichkolwiek własnych 
korzyści. 

Jako członek Zarządu Towarzystwa 
Miłośników Olsztyna był inicjatorem 
i współorganizatorem wielu imprez kul-
turalno-sportowych. Oczywiście wszystko 
to była praca społeczna, chociaż działalność 
artystyczna była jego jedynym źródłem 
utrzymania. Każdy mógł zawsze na niego 
liczyć i nikomu nie odmówił pomocy. Mię-
dzy innymi z tego powodu powstał pomysł 
nadania ścieżce rowerowej biegnącej wokół 
olsztyńskiego jeziora Długiego jego imienia.

Zanim zmogła go choroba, wspólnie 
z prezesem olsztyńskiego oddziału ZLP 
Józefem Jackiem Rojkiem (nie byli spo-
krewnieni) przygotowali monografię satyry 
i satyryków na Warmii i Mazurach. Książka 
ukazała się na początku 2012 roku.

Zbyszek Rojek był także członkiem kilku 
ogólnopolskich stowarzyszeń twórczych, 

takich jak Związek Autorów i Kompozy-
torów ZAKR, Stowarzyszenie Autorów 
ZAIKS, Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich czy Stowarzyszenie Artystów 
Wykonawców Utworów Muzycznych 
i Słowno-Muzycznych SAWP. Otrzymał 
także odznakę Zasłużony Działacz Kul-
tury, nadaną mu przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

W sercach i pamięci przyjaciół oraz zna-
jomych pozostanie na zawsze uśmiechnię-
tym, skromnym, pełnym pasji człowiekiem. 
Jeżdżąc olsztyńskimi ścieżkami rowerowy-
mi pamiętamy, że również tam zostawił 
kawałek swojego życia.

Zbyszek Rojek odszedł od nas 29 lipca 
2011 roku w Olsztynie, po ciężkiej lecz 
niespodziewanej chorobie.

ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Warmińsko-Mazurski Oddział Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich 

w Olsztynie popiera pomysł nazwania 
ścieżki rowerowej wokół Jeziora Długiego 
imieniem Zbigniewa Rojka.

Zbigniew Rojek był członkiem naszego 
Stowarzyszenia i w swoich publikacjach za-
mieszczanych w prasie regionalnej i ogól-
nopolskiej propagował ideę aktywnego 
wypoczynku i budowę specjalnych traktów 
rowerowych. Jako jeden z pierwszych zajął 
się tworzeniem takich ścieżek w Olsztynie 
i powołał do życia Stowarzyszenie Centrum 
Turystyki Aktywnej „Kołodrom”. 

Jego działalność w tej mierze miała cha-
rakter wyłącznie społeczny, przejawiający 

się także w organizowaniu imprez rekrea-
cyjno-sportowych oraz familijnych rajdów 
rowerowych dla mieszkańców Olsztyna.

Pomysł nadania jego imienia ścieżce 
rowerowej wokół Jeziora Długiego, która 
jest traktem zamkniętym, jest jak najbar-
dziej adekwatny i będzie uhonorowaniem 
społecznej działalności Zbigniewa Rojka 
dla ogółu mieszkańców naszego miasta. 

W imieniu Oddziału
prezes IRENEUSZ ST. BRUSKI

Olsztyn, 5 października 2016

Ścieżka rowerowa im. Zbigniewa Rojka
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Cz. II. Młyn wojenny 1981

Wojnę polsko-Jaruzelską” chciał-
bym zacząć od dwóch wcześ-
niejszych wspomnień z 1981 

roku. Jako plutonowy podchorąży (ze 
Studium Wojskowego UŁ w latach 60.) 
byłem bardzo rzadko brany do wojska na 
przeszkolenia. Ale nagle w 1981 roku – 
aż dwa razy do Czerwonego Boru i Góry 
Kalwarii, w lutym i w październiku. 
I
Pamiętam, jak w lutym, w mróz 30-stop-

niowy pułkownik zbeształ żołnierza, który 
ośmielił się wyjść na poranne mycie w pod-
koszulku (zamiast półnago). Oczywiście 
– sam pułkownik był cieplutko ubrany! 
Straszliwie krzyczał – jakby żołnierz popeł-
nił straszliwą zbrodnię. Ale w październiku 
ten sam pułkownik był już w stosunku do 
prostych żołnierzy – grzeczniutki, jakby 
z aksamitu... Już wiedzieli, że wprowadzą 
stan wojenny z ostrą amunicją – i już bali 
się żołnierzy... A nam (czyli jakby oficerom) 
powiedziano, że będziemy pomagać armii 
w tej walce. Przeraziliśmy się – a potem 
obiecaliśmy sobie wzajem – że nie będzie-
my strzelać do ludności cywilnej! I poszli-
śmy do kasyna na wódkę, która tam była 
bez kartek – ku naszej radości. 

Potem okazało się, że nie wzięto mnie 
z rezerwy do pomocy w stanie wojennym. 
Widocznie po działalności z Marca ’68 roku 
coś było w moich papierach i w oczach 
wojska nie zasługiwałem na zaufanie. Ale 
mojego kolegę, poznanego później na War-
mii, wzięto. Tacy służyli jako ochrona róż-
nych magazynów. Czyli wojsko zawodowe 
i czynne „zdjęto” z ochrony magazynów, 
na to miejsce dano rezerwę – zwalniając 
sobie w ten sposób kilka tysięcy żołnierzy, 
by służyli im do pomocy... 

13 grudnia 1981 roku – wprowadzono  
stan wojenny w Polsce! 

To był jeden z najważniejszych dni 
w moim życiu. Jako członek Kongresu 
Kultury Polskiej zobaczyłem rano, że ani 
telefon, ani telewizor nie działają. Wy-
szedłem na przystanek, by dojechać do 
Pałacu Kultury, gdzie był Kongres. Auto-
busu nie było, złapałem okazję – i dopiero 
od kierowcy dowiedziałem się o stanie 
wojennym. Pod Pałacem spotkałem prof. 
Białostockiego. Powiedział mi, że Kongres 
nie jest zamknięty tylko „zawieszony”. 
I potem grupą członków Kongresu szliśmy 

spod Pałacu Kultury do kościoła św. Anny 
– gdzie wystosowaliśmy pierwszy w Polsce 
protest przeciwko stanowi wojennemu!

Warto o tym dokładniej... Temida Stan-
kiewicz, która robiła reportaż z Kongresu 
Kultury Polskiej, dała mi swój magnetofon 
przenośny (wtedy jeszcze rzadkość), bym 
nagrał te najwcześniejsze, ranne przemowy 
na Kongresie. W ten sposób, w pierwszy 
dzień stanu wojennego, znalazłem się 
przed Pałacem Kultury w Warszawie – 
i zacząłem nagrywanie. 

Ktoś krzyknął: „Idziemy do świętej Anny” 
– i całą grupą tam poszliśmy. Obok nas uli-
cami przejeżdżały czołgi z wojskiem. Księża 
tego dnia (i cały czas w stanie wojennym) 
zachowali się bohatersko. Nagrałem, jak 
na tle śpiewów kościelnych ktoś zaprasza 
członków Kongresu Kultury Polskiej do 
kancelarii. 

Było nas tam dużo. Pamiętam drżący głos 
Mariana Brandysa, który opowiadał, że 
Halinę Mikołajską wzięli w samej koszuli 
nocnej – nawet nie pozwolili Jej się ubrać! 
Po dłuższej naradzie nasze „prezydium” 
zaproponowało podpisanie protestu prze-
ciwko stanowi wojennemu. Tekst ogólnie 
znany dziś, pamiętam, że zaczynał się od 
słów „W obliczu zaistniałego stanu wojen-
nego, który na zawsze przerwał porozu-
mienie władzy z narodem, my, członkowie 
Kongresu... stanowczo protestujemy... itd.”. 
Każdy z nas podpisywał się uczciwie pod 
protestem i podawał swój adres, i zawód. 
Pamiętam, że tych podpisów było dwieście 
kilkadziesiąt. Miało to potem ogromne 
konsekwencje, bo mimo że nigdy nie byłem 
„kimś ważnym” – ta opinia szła za mną. 

Gdy po pracy w „Tygodniku Wojen-
nym” (do lata 1983 roku) pozwolono 

nam wziąć urlop od dzia-
łalności podziemnej (by 
nas nie aresztowano, bo już 
„łapsy” chodziły za nami, 
czyli za mną i moją nową 
partnerką, a wkrótce żoną, 
Grażyną Stupkiewicz) – 
wyjechaliśmy na Warmię, 
do wsi Lutry, gdzie podją-
łem pracę jako nauczyciel 
w szkole podstawowej. Po-
znany tam człowiek „S” z Bi-
skupca, Gwidon M. „popił” 
kiedyś z komendantem mi-
licji z mojej gminy (Gwidon 
był wspaniałym członkiem 

„Solidarności”, ale tak jak Szwejk – był 
„bratem łata” i umiał popić z każdym).Więc 
popił z komendantem i ten mu opowiadał, 
jaki to „ptaszek” ze mnie i jakie papiery 
poszły za mną. Chętnie bym teraz w nie 
zajrzał – ale po co? Gdybym chociaż mógł 
publicznie kopnąć w d... donosicieli – to 
może bym zajrzał! Ale tak, po co? Psuć 
sobie serce?

Ale jeszcze o 13 grudnia 1981... 
Po podpisaniu protestu rozeszliśmy się 

wszyscy – a ja z Temidą Stankiewicz, która 
w międzyczasie doszła do nas, poszliśmy do 
SPATiF-u. Wieczorem, razem z poznanym 
na Kongresie Januszem R. Nowickim, 
siedzieliśmy w kawiarni na Starym Mieście 
i patrzyliśmy, jak żołnierze i tanki Jaruzel-
skiego krążą po Warszawie... Spotkaliśmy 
się też wszyscy w kuluarach św. Anny. 
Tam dowiedzieliśmy się, że nasz protest 
doręczono jednemu z członków zarządu KC 
PZPR (chyba Hieronimowi Kubiakowi); 
że jeden nasz dziennikarz (nie pamiętam 
nazwiska) wyskoczył przez okno, jak szli po 
niego; że dalej, my członkowie Kongresu 
walczymy o wolną Polskę... 
II
Na drugi dzień zrozumiałem, że mój ma-

teriał nagrany u św. Anny jest bezcenny! 
Że nie wolno go zatracić! Pojechałem do 
przyjaciół Ewy i Julka Gostkowskich, by 
przegrać ten materiał w pięciu czy sześciu 
egzemplarzach. I rozdałem te kopie przy-
jaciołom. Na początku lat 90. już tylko 
jedna kopia przetrwała – dałem ją Markowi 
Bemowi, by przekazał ją do Archiwum 
„Solidarności”. Przekazał. Czy jest tam, czy 
została zawieruszona? Nie wiem.

Przed stanem wojennym byłem człon-
kiem grupy przyjaciół gromadzących się 

Wspomnienia człowieka  
patriotycznego (1968-1990)
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wokół mieszkającej w „Jamie Dolnej”, czyli 
w starym budynku na ul. Grzybowskiej, 
Joli Mieszczankowskiej (secundo voto: 
Berezowskiej). Należeli do nich między 
innymi (gdyż nie wszystkich pamiętam): 
Grażyna Stupkiewicz (mieszkająca ra-
zem z Jolą), Edward Domagalik, Lucjan 
Berezowski, Wojtek (potem mąż siostry 
Joli – Asi), Mariusz Weintz. Wszyscy od 
razu zgłosiliśmy akces do walki z komuną. 
Najpierw były to dość dziecinne, ale i nie-
bezpieczne gesty, np. zapalanie świeczek 
o określonej porze, by stworzyć „solidar-
nościową” iluminację Warszawy, rozrzuca-
nie ulotek (pamiętam – pierwsza pojawiła 
się już 16 grudnia 1981), rysowanie na 
murach znaku „Solidarność walczy!” (do 
znanego znaku „Polska walczy” z czasów 
wojny dołożono literę „S” od góry, łączącą 
się z brzuszkiem „P”). 

16 grudnia doszło też do pierwszej ma-
nifestacji. 

Pamiętam dostałem od Lucjana Bere-
zowskiego wspaniałe kredki, brązowe, 
prawdziwe pastele paryskie – nie do wy-
czyszczenia z piaskowca! Jeszcze w latach 
90. widziałem moje znaki np. na wiadukcie 
Trasy Łazienkowskiej z Rozbrat czy w ko-
rytarzu dworca Warszawa Zachodnia (jest 
tam do dziś, przyciśnięty i zakryty jakimś 
sklepikiem). 

Grażyna Stupkiewicz przyniosła wia-
domość, że ma kontakt z tworzącym się 
właśnie pismem „Tygodnikiem Wojen-
nym”. Wszyscy zgłosiliśmy do niego akces. 
Stałymi roznosicielami zostali: Grażyna 
Stupkiewicz, Mariusz Weintz i ja, a Jola 
Berezowska, Edward Domagalik, Lucjan 
Berezowski, także moi przyjaciele: Ewa 
i Julek Gostkowscy, Rysiek Wojciechowski 
(z Zakładu Dźwigów na Postępu 12) nie-
regularnie brali od nas po kilka numerów 
pisma i rozprowadzali pomiędzy znajomy-
mi. Pracowaliśmy już od trzeciego numeru. 
Potem ja trochę też pisałem do „Tygodnika”. 

Najlepiej z pisma poznałem Pawła Gajow-
niczka, Janka „Małego”, Janka „Dużego” 
i wspomnianego już Marka Bema. Z tym, 
że Szefów: Janka „Małego” i „Dużego” 
widywaliśmy sporadycznie na zebraniach, 
kontakt stały z naszą grupą roznosicieli 
(którymi kierowała Grażyna Stupkiewicz) 
miał Marek Bem. Praca nasza nie była 
trudna: na wieść o wydrukowaniu kolej-
nego numeru pojedynczo dojeżdżaliśmy 
na wyznaczone mieszkanie, tam czekali-
śmy na dowóz całości, rozdzielaliśmy to 
na porcje dla każdego (wagi przeważnie 
kilku, czasem kilkunastu kilogramów), 
pakowaliśmy w plecaki i każdy zawoził 
swoje egzemplarze w różne miejsca, gdzie 
rozdzielano je znowu. Mieliśmy też inne za-
dania, np. łączyliśmy stosy kartek w książki 
i zszywaliśmy je spinaczami itp.

III 
Przez pierwsze kilka tygodni od 13 grud-

nia nie było pracy. Ja byłem nauczycielem 
języka polskiego w przyzakładowej szkole 
(technikum, studium dla dorosłych i za-
wodówce) przy ul. Postępu 12 – i dopiero 
w połowie stycznia zaczęliśmy lekcje. To 
był trudny moment. Co powiedzieć na 
pierwszej lekcji? Wziąłem ze sobą wiersze 
Barańczaka, Krynickiego, Zagajewskiego 
– i te aktualne – przeczytałem uczniom. 
Ich reakcja była zdumiewająca!

– To też jest poezja? – pytali zdumieni i po 
cichu, wiedząc, że to, co robimy, jest niele-
galne – przepisywali do zeszytów wiersze 
np. „Trzej królowie” Stanisława Barańczaka. 
Jedyny raz widziałem, żeby „wiersze zbłą-
dziły pod strzechy” – i to były te wiersze!

My na szczęście byliśmy zbyt mało ważni, 
by kazano nam podpisywać „lojalki” czyli 
deklaracje popierające WRON-ę. Wojskowa 
Rada Ocalenia Narodowego – same skur-
czybyki! Mój przyjaciel Julek Gostkowski, 
redaktor „Świata Młodych”, otrzymał taką 
lojalkę. I świadomie nie podpisał jej, rezyg-
nując z pracy dziennikarskiej!

– Będę się utrzymywał z krawiectwa! – 
oznajmił nam dumnie. 

Krawiectwo było wcześniej jego hobby 
i przez dziesięć lat utrzymywał z tego swoją 
rodzinę. Ale wszystko ma swoją cenę. Musia-
ło go to, co się działo, bardzo boleć. I gdy na 
początku lat 90. wrócił do dziennikarstwa, 
zostając szefem „Informatora Warszaw-
skiego” – jego serce nie wytrzymało! Zmarł 
– chyba w 1993 roku. Gdy o tym powiedział 
mi nasz wspólny przyjaciel Remek Hanaj, 
aż się popłakałem. To był pierwszy wielki 
przyjaciel, który w ten sposób odszedł. 

Tu chcę złożyć hołd tym wszystkim, któ-
rzy nie podpisali lojalek, tym, którzy zre-
zygnowali z pracy w redakcjach, telewizji 
czy radiu. Oczywiście, byli też „swołocze”, 
którzy mówiąc nam, że kochają KPN – pra-
cowali np. w „Polityce”! To np. Zdzisiek P. 

czy Daniel P. Jak teraz czytam, że czasy tak 
się zmieniły, że ci sami ludzie z „Polityki” 
– przyznają twórcom kultury „paszporty 
honorowe” – to scyzoryk mi się w kieszeni 
otwiera, a gardło wysycha od plucia! Warto 
przypomnieć, że każdy dziennikarz, który 
napisał cokolwiek, choćby o życiu pszczół, 
w pierwszych numerach gazet po wyci-
szeniu stanu wojennego – stawał się dla 
nas – na zawsze – świnią i zdrajcą Polski!

„Myśmy wszystko zapomnieli, 
mego ojca piłą rżnęli, 
myśmy wszystko zapomnieli…” 
(Wyspiański, „Wesele”).
Ale tak, jak tamci na zawsze zostali 

zdrajcami, tak ci, którzy oparli się po-
kusie służenia WRON-ie – są BOHATE-
RAMI! Tak jak Magda Umer czy Joanna 
Szczepkowska. Odmówili pracy w telewizji 
i filmach WRON-y. To jedyny przykład na 
świecie, w którym aktorzy ogłosili bojkot 
telewizji i filmu. Ich jest mi najbardziej żal. 
Pisarz może nie publikować, ale pisać „do 
szuflady” coraz lepsze rzeczy (lub np. do 
„Tygodnika Wojennego”). Muzyk może 
komponować, co chce! I jak żal Jacka Kacz-
marskiego i Przemysława Gintrowskiego! 
Aktorzy – zwłaszcza młodzi – dawali całą 
swoją przyszłość – bo dziesięć lat później 
już nie byli zdolni do takich kreacji! 

Pamiętam Joannę Szczepkowską, jak 
przed stanem wojennym grała „Młodą” 
w telewizyjnym przedstawieniu „Klątwy” 
Wyspiańskiego. I jako doktor teatrologii 
stwierdzam z całą pewnością, że była to 
najwspanialej zagrana „Młoda” w całej 
historii inscenizacji tego dramatu Wy-
spiańskiego. Wtedy Joanna Szczepkow-
ska zapowiadała się na aktorkę wielkości 
Stanisławy Wysockiej czy Ireny Solskiej. 
Dziesięć lat później – już tej wielkości 
kreacji nigdy nie osiągnęła. Ale dla mnie 
jest bohaterką! Tak, jak dziesiątki bez-
imiennych dziś, a wtedy młodych aktorów.

ANTONI SODUŁA
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Tadeusz Mocarski, 
poeta, pisarz, 
tłumacz, urodził się 
w 1943 roku we wsi 
Janczewo, 2 kilometry 
od Jedwabnego. 
W Jedwabnem 
uczęszczał do liceum.

Bronisław Ramotowski, rodzony 
brat jego matki, urodził się i do 
śmierci mieszkał w Jedwabnem. 

Jest (był) jednym z niewielu naocznych 
świadków jedwabieńskiej hekatomby. 
Dlaczego napisałem „jest”? Bo Ramo-
towski spisał w notesie rozmowy, opisał 
zdarzenia tak, jak je widział, jak zapamię-
tał. Notes przez wiele lat znajdował się 
w posiadaniu rodziny Mocarskiego, a to, 
wedle słów poety, znaczyło tyle, co roz-
mowy z wujem – człowiekiem wykształ-
conym, oczytanym. Jak zobaczymy, był 
to też człowiek o niepospolitym umyśle.

Książka Mocarskiego O, Jedwabne, 
Jedwabne..., wznowiona właśnie, w sto-
sunku do pierwszego, niemal powiela-
czowego wydania rozszerzona, to owoc 
lektury notesu Bronisława Ramotow-
skiego, relacji ciotek, które wielekroć 
rozmawiały z Ramotowskim. I własnych 
refleksji Autora.

Mocarski zaczął pisać tę książkę już 
w 1959 roku, ale zamysł zarzucił, posta-
nowił napisać o czymś innym. Jednak 
sześć rozdziałów było gotowych...

Ta niezwykła książka łączy w sobie dwa 
wielkie żywioły: żywioł prawdy opar-
tej na faktach i żywioł metafizycznej 
refleksji: nad zbrodnią, nad strachem, 
nad manipulacją, nad ludzką naturą... 
I jeszcze nad czymś: nad wojną, a właś-
ciwie nad WOJNĄ.

W sferze pierwszej książka podaje trzy 
jedynie, ale za to absolutnie fundamen-
talne fakty, które nigdy nie znalazły się 
w żadnych protokołach przesłuchań 
w trakcie prowadzonych po macoszemu 
i zapewne „pod tezę” śledztw, w efekcie 
czego zakwestionowaniu uległy fakty 
takie, jak to, czy w Jedwabnem byli 
tego dnia Niemcy lub czym zajmował 
się naprawdę Karol Bardoń, spiritus 
movens zbrodni na Żydach. Oficjalna 
wersja głosi do dziś, że w Jedwabnem 
Niemców nie było, zaś Karol Bardoń, 

człowiek mętnej przeszłości, zajmował 
się w Jedwabnem naprawą samocho-
dowych silników...

Obok „faktów” podstawowych w wersji 
oficjalnej, takich, jak wepchnięcie do 
stodoły Śleszyńskiego 1600 ludzi, te, 
o których wspomniałem, wskazywały, 
że np. Karol Bardoń nie mógł repero-
wać samochodów, bo ich w Jedwabnem 
w ogóle nie było, więcej, nie było na-
wet motocykli!

Inny argument, mający podtrzymać 
wersję o polskim sprawstwie, dotyczy 
kwestii aprowizacji. Świadkowie mówią-
cy o obecności w miasteczku ruchomej 
niemieckiej Einsatzgruppe, w krwawych 
rajdach po okolicy mordującej Żydów 
wszędzie, gdzie na nich natrafiła, są (byli) 
kontrowani przez innych „świadków”, 
twierdzących, że na małej kuchni gdzieś 
w wiejskiej chacie nie dałoby się ugoto-
wać blisko 70 posiłków (tylu ludzi miała 
liczyć Einsatzgruppe), jak również nie 
byłoby ich na czym podać. Dopiero jakaś 
kucharka wyjaśniła (ale zeznanie nie 
trafiło do oficjalnych dokumentów!), że 
Niemcy wozili ze sobą... kuchnię polową 
i niezbędny sprzęt!

Ostatni wreszcie argument – owych 
1600 Żydów... W Jedwabnem ponoć 
mieszkało ich w ogóle mniej niż 300, do 
tego część pod wpływem krążących plotek 
o tym, co ma się stać 10 lipca 1941 roku, 
zbiegła do lasu, ratując życie.

A owa stodoła Śleszyńskiego? Według 
tych, co byli i widzieli, nawet obrys obec-
nego mauzoleum na miejscu zbrodni jest 
znacznie, znacznie większy, niż realne 
wymiary tamtej stodoły...

No comments, Mr Gross…
Tyle fakty.
Ale książka Tadeusza Mocarskiego ma 

jeszcze wspomnianą sferę metafizyczno-
-moralno-filozoficzną. Pobrzmiewają 
w niej oczywiście echa zapisków Bro-
nisława Ramotowskiego z jego rozmów 
ze wspomnianym Karolem Bardoniem. 
Bardoń – niemal szatan w ludzkim ciele, 
śląski folksdojcz, kanalia najczystszej 
wody – wypełniał tak naprawdę „mi-
sję” zleconą mu przez SS: miał znaleźć 
w Jedwabnem ochotników, Polaków, 
którzy spędziliby miejscowych Żydów na 
rynek, a potem zagnali ich do stodoły. 
Taki szatański plan mieli Niemcy: winien 
miał być „polski antysemicki motłoch”. 
A Niemcy? Tych kilku, co byli w Jedwab-
nem, miało... bronić Żydów! Ale że byli 
nieliczni... Co mogli zrobić...

Rozmowy Ramotowskiego z Bardo-
niem tego właśnie dotyczyły: moralnego 
obrzydzenia podobnym postępowaniem. 
Bardoń używał rozmaitych argumentów, 
ale zawsze natrafiał na zdecydowany 
opór Ramotowskiego. Ten dyskurs mo-
ralny, to ukazanie rozlicznych implikacji 
sytuacji wojennej – terroru, moralnych 
rozterek, bezradności wobec przemocy, 
strachu, zupełnej moralnej beznadziei 
położenia narodu pod butem zdecydo-
wanego na wszystko okupanta – to jest 
wspaniała część tej książki Mocarskiego. 

Pisząc wcześniej o wojnie napisałem 
to słowo wielkimi literami. To nie przy-
padek. Bowiem WOJNA w rozważa-
niach Ramotowskiego, a później samego 
autora, staje się najważniejszą chyba 
dramatis personae. Ona, WOJNA, roz-
dawała karty – zresztą nie tylko w tej 
odsłonie swojej roli, ona taką personae 
była zawsze, jak ludzkość ludzkością. 
Była – jak pisze Mocarski – „piątą porą 
roku” człowieczeństwa, „ósmym dniem 
tygodnia”. Trzeba przeczytać książkę  
O, Jedwabne, Jedwabne..., żeby poznać 
te meandry historii, etyki, człowieczeń-
stwa i zwierzęctwa, te setki możliwych 
moralnych implikacji sytuacji człowieka 
na WOJNIE.

Bardoń poniósł klęskę – do swej be-
stialskiej „misji” znalazł jedynie dwie czy 
trzy osoby. Wielu Polaków, by uniknąć 
represji za niezgodę na udział w nie-
mieckim mordzie, także schroniło się 
w okolicznych lasach.

A przecież ten mord się dokonał...
I na koniec ironia historii: Bardoń zo-

stał po wojnie skazany na karę śmierci. 
Ale „prezydent” Bierut ułaskawił go, 
wyrok zamieniono na więzienie, nie takie 
znów długie... Co się dalej stało z Karo-
lem Bardoniem, głównym wykonawcą 
poleceń SS – nie wiadomo.

Wiadomo natomiast, co stało się 
z Bronisławem Ramotowskim. Dwa dni 
gryzł się z myślą, że nie może milczeć 
wiedząc, jak to wszystko się odbyło. 
Postanowił, że pójdzie i zaprotestuje 
jako Polak i jako człowiek. Rodzina, 
najbliżsi błagali: „Nie idź!”. – Nie mogę 
nie iść – powiedział w końcu. Udał się na 
posterunek niemiecki i powiedział dobrą 
niemczyzną wszystko, co przemyślał 
i co o postępowaniu okupantów sądzi. 
Dwa dni później został rozstrzelany 
i pochowany w zbiorowej mogile wraz 
z 20 innymi Polakami.

WOJCIECH P. KWIATEK 

Bliżej prawdy o Jedwabnem
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Makro i mikrofotografia 
starają się docierać do 
istoty rzeczy. Zawężając 
pole widzenia nasze-
go oka, bo wnikając 
w głębie przedmiotu 
jednocześnie poszerza-
ją obraz rzeczywistości 
tworzony przez umysł. 

Dokumentacja, rzecz jasna, nie jest 
jedynym zadaniem tych fotografii 
i fotografii w ogóle. Często kadr 

staje się przedmiotem aranżacji, odzwier-
ciedlając artystyczny pęd fotografa do 
tworzenia nowego świata. Świat ten staje 
się, jak w przypadku znanego konkursu 
Nikon Small World mieniącym milionami 
nienaturalnych kolorów. Ale kolorystyka 
nie gra w niej głównej roli. Tak, jak u Hen-
ryka Ciruta – jest ważna, bo wprowadza 
różnorodność, ale w starciu z konstrukcją 
kadru pełni rolę drugoplanową. I to jest 
meritum jego pracy: konceptualizm. 

Henryk Cirut świadomie zamyka w ka-
drze te wycinki rzeczywistości, które two-
rzą przestrzeń do interpretacji, celowo nie 

narzucaną odbiorcy. Artysta, budujący 
swój świat do tej pory na analizie rzeczy-
wistości w służbie wychowania, odnalazł 
swoją drogę w fotografii na jego podbu-
dowie. Henryk stara się, o czym jestem 
przekonany, edukować widza, otwierać 
umysł, zamiast zamykać go w ciasnej klatce 
czyichś sądów. Wnikając w istotę rzeczy 
i z pozoru ograniczając pole widzenia, po-
szerza je, dając nam możliwość wypowie-
dzi i współtworzenia wraz z nim naszego 
wspólnego świata. Dlatego też wystawa 
to hołd dla sztuki i humanizmu zarazem.

Fotografie Henryka Ciruta nie niosłaby 
obok wartości estetycznej wartości edu-
kacyjnej gdyby nie jego ucieczka przed 
wojskiem mająca miejsce ponad 40 lat 
temu. Pracując po ukończonej nauce 
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Zamościu jako sztukator w Lubelskim 
Przedsiębiorstwie Konserwacji Zabytków 
musiał uciekać jak wielu przed poborem na 
studia. Z prostej drogi artysty-konserwatora 
wkroczył na krętą i długa, bo ponad trzy-
dziestoletnią ścieżkę edukacji studentów. 
Po ukończeniu Uniwersytetu Warszaw-
skiego na Wydziale Psychologii i Peda-
gogiki trafił do Olsztyna, gdzie rozpoczął 
pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej jako 
asystent, a następnie adiunkt, wykładając 
historię wychowania i myśli pedagogicznej. 
Po utworzeniu w 1999 roku Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego kontynuował pra-
cę jako adiunkt, następnie wykładowca. Po 
przejściu na emeryturę zajął się fotografią.

Artysta swoją wystawienniczą drogę za-
czął 19 czerwca 2014 roku w Olsztynie. 
Galeria Rynek Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Olsztynie pokazała serię fotografii 
wykonanych w żwirowni i zatytułowanej 
„Geoformy”. Spotkała się ona z życzli-
wym przyjęciem krytyków i wielkim za-
interesowaniem odbiorców. W tym roku 
kontynuacja cyklu zostanie ponownie 
zaprezentowana w tej samej galerii. Tym 
razem będą to fotografie wody i jej stanów 
zatytułowane „Hydroformy”. 

Pracami udało mi się zainteresować rów-
nież środowisko artystyczne w Warszawie. 
Szybko okazało się, że chce je pokazać rów-
nież Instytut 116 Jacka Jędrzejczaka, który 
wybrał 12 zdjęć i zaprezentował je 27 wrześ-
nia 2016 roku w swojej galerii. Cieszy fakt, 
że po raz kolejny Miejski Ośrodek Kultury, 
olsztyńscy przyjaciele sztuki oraz regionalne 
media w Olsztynie wspierają i promują z suk-
cesem artystę poza granicami województwa.

PAWEŁ STASZAK
kurator wystawy

Henryk Cirut, Hydroformy
Warszawa, Galeria Instytut 116 
ul. Grochowska 116, 27 IX – 27 X 2016
Olsztyn, Galeria Rynek MOK 
ul. Stare Miasto 24/25, 21 X – 20 XI 2016

FOT. © BERNARD WAWRZYNIEWICZ

Hydroformy 
czyli edukacja przez sztukę
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W sposób szczególny fascynuje go 
przeszłość ziemi, na której się 
urodził i to zarówno burzliwe 

dzieje najnowsze, jak i dawne, pełne ta-
jemnic, z trudem odkrywane przez histo-
ryków, a duchowo tak bardzo mu bliskie. 
Sam autor urodzony niedaleko Olecka, 
czuje się potomkiem duchowym dawnego 
plemienia pruskiego Jaćwingów. 

O swej ziemi rodzinnej napisał wiele 
wierszy, chociażby ten zatytułowany „Jać-
wież” zamieszczony w tomiku Przed świ-
tem, w którym znajdujemy słowa:

Jaćwieżo, mój rodzinny kraju
Kocham twoje pagórki  bory,
lasy, puszcze, polany, knieje,
bagniska i śpiew
wiatru przejmujący...

Ten szept historii skłonił księdza Jana 
do zainteresowania się zamierzchłą prze-
szłością Warmii i Mazur. Zdążył napisać 
już do tej pory Legendy Olsztyńskie oraz 

Opowieść pagórków i strumieni. Ziemia 
Górowska. Właśnie z Ziemią Górowską, 
dawną krainą pruskiego plemienia Na-
tangów, obok „rodzinnej” Jaćwieży, czuje 
chyba szczególny związek. Pisząc tę swoją 
Opowieść... autor przez pięć lat pozna-
wał te strony, zarówno współczesnych jej 
mieszkańców, którzy po ostatniej woj-
nie przybyli tu z różnych stron, Polaków 
i Ukraińców; ich losy, kulturę, opowieści, 
pamiątki rodzinne, fotografie, ale także 
legendy, tajemnicze miejsca, kurhany, 
a nawet drzewa i kamienie, które opo-
wiadały mu o pradawnych mieszkańcach 
tej ziemi.

Niewiele zostało zabytków piśmiennych 
lub rzeczowych ukazujących dzieje Prusów, 
ich wierzenia, kulturę, obyczaje. Resztę 
musi dopowiedzieć ziemia i nasza wyob-
raźnia. Na kanwie zainteresowań poety 
z Butryn dawną krainą Natangów powstała 
sztuka „Spływające wody. Szept historii 
o Kandytach”. 

Kandyty to miejscowość położona w po-
bliżu Górowa Iławeckiego. Tam, w listo-
padzie 2011 roku, w wypełnionej po brzegi 
obszernej sali miejscowego Zespołu Szkół 
odbyła się premiera tego widowiska. Było 
ono wydarzeniem dla całego środowiska, 
ponieważ to członkowie społeczności z Kan-
dyt i z pobliskiego Górowa zrealizowali to 
wystawienie, łącznie z reżyserią, scenografią 
i kostiumami. Oni też zapewnili obsadę, 
a jedną z głównych ról grał miejscowy 
proboszcz ks. Jan Olechnowicz. I ja tam 
byłem – słuchałem i oglądałem z wielkim 
zaciekawieniem. Byłem zaskoczony żywą re-
akcją widzów, współczesnych mieszkańców 
Ziemi Górowskiej, którzy z Natangami nie 
mieli przecież nic wspólnego. Połączyła ich 
jednak ziemia, na której mieszkają. Autor 
widowiska zebrał burzliwe oklaski. 

Wiadomo jednak, że oprócz Jaćwieży 
i Natangii były jeszcze inne plemiona daw-
nych Prusów: Warmia, Barcja, Sasinia, 
Nadrowia, Galindia, Pogezania, Pome-
zania, Skalowia, Sambia. One również 
zamieszkiwały tereny obecnej Warmii 
i Mazur. Zaraz po premierze widowiska 
w Kandytach do księdza Jana zaczęły do-
cierać prośby mieszkańców z różnych stron 
naszego regionu, aby w sposób literacki 
przedstawił również historię ich miejsco-
wości. Wychodząc niejako naprzeciw tym 
potrzebom autor zdecydował się napisać 
kolejną książkę, zatytułowaną Pradzieje  
Warmii i Mazur, która ukazała się u progu 
tego lata. 

Już sam tytuł sugeruje, że mamy do czynie-
nia z szacowną książką historyczną, opartą 
na faktach. I rzeczywiście, sama bibliografia, 
bardzo obszerna, liczy 77 pozycji, natomiast 
trzon książki stanowi przekaz historyczny, 
o czym świadczą chociażby tytuły rozdzia-
łów, w edycji określane jako Capitulum. 
I tak mamy kolejne tytuły: „Prusowie”, „Pra-
dzieje Warmii i Mazur”, „Starożytni pisa-
rze o Prusach”, „Bursztynowym szlakiem”,  

Szept historii
W ostatnim numerze „Bez Wierszówki” roku ubiegłego, pisałem o wierszach 
ks. Jana Pietrzyka z Butryn, autora prawie dziesięciu tomików poetyckich. 
Podkreślałem wówczas, jak ważną inspiracją poetycką dla autora jest 
przyroda, która nieustannie go zadziwia. Poeta obserwując jej bogactwo 
i wsłuchując się w jej szept, próbuje zbliżyć się do tajemnicy Bożego 
stworzenia. Okazuje się jednak, że oprócz lirycznych natchnień inspirowanych 
przez otaczający świat przyrody, poeta wsłuchuje się także w szept historii. 
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„Dzieje Prus”, itd. Jest jeszcze „Kalenda-
rium”, którego pierwsza pozycja odnosi się 
do wydarzenia, które zaistniało, bagatela, 
14 tysięcy lat przed naszą erą, zaś cały 
wykaz kończy się na wieku XIV naszej ery. 
Książka zawiera także listę staropruskich 
grodzisk oraz fotografie wielu znanych 
budowli sakralnych, przydrożnych kapli-
czek, zabytkowych przedmiotów i cieka-
wych krajobrazów.

Ksiądz Jan dawne dzieje Warmii i Mazur 
przedstawił niejako w pigułce, opisując je 
ze znawstwem i starannością historyka. Nie 
byłby on jednak sobą, gdyby zapomniał 
o poezji. W tej pięknie wydanej książce 
prawie każdy jej rozdział jest okraszony 
wierszem, umieszczonym pośrodku tekstu 
albo też na końcu, stanowiąc pewnego 
rodzaju ozdobne zapięcie. Wiersze te 
uzupełniają lub komentują historyczną 
opowieść. One też sprawiają, że czytelnik 
oczyma wyobraźni staje się świadkiem 
zamierzchłych czasów.

Oddech puszczańskiego wiatru
wskrzesza zapomnianą pieśń...
Noce za krótkie i dni,
aby wyszeptać pochwałę, skargę...
W zakolu polany
łkanie fletni łączy się 
rzewnie... z głosem
staropruskich bębnów...

Ostatni rozdział tej książki, zatytułowa-
ny „Jaćwieska nostalgia” otwiera wiersz, 
w którym pojawia się słowo „wajdelota”. 
Znane nam jest ono z literatury, chociażby 
z poematu Adama Mickiewicza Konrad 
Wallenrod. W tym poemacie wieszcz opi-
suje dramatyczną walkę mieszkańców 
Prus z krzyżackim najeźdźcą. Okazuje się, 
że biografia głównego bohatera poematu 
Konrada Wallenroda przypomina nam 
losy legendarnego wodza Natangów Her-
kusa Monte, który w dzieciństwie zabrany 
z rodzinnego domu przez Krzyżaków zo-
stał rycerzem Zakonu. Z czasem jednak, 
konkretnie w 1260 roku, stanął na czele 
zbrojnego powstania Prusów. Kilkanaście 
lat później został zamordowany przez Krzy-
żaków. W poemacie Mickiewicza znajdują 
się strofy pięknej pieśni Wajdeloty Hal-
bana, która roznieca patriotyczną iskrę 
w sercu Konrada. Znamy te słowa: „O pieś-
ni gminna, tyś arką przymierza, między 
dawnymi i młodszymi laty. W tobie lud 
składa broń swego rycerza, swych myśli 
przędzę i swych uczuć kwiaty”.

Wajdelota u Prusów, jak się dowiadujemy 
z książki, to osoba która spełniała rolę 
kapłana, zwoływała lud w obliczu niebez-
pieczeństwa, była wyrocznią. Wajdelota 
wędrując od osady (lauksu) do osady, od 
grodziska do grodziska, przynosił wieści, 

ale też uczył młodzież, uczył dzieci, był 
więc niejako chodzącą szkołą. 

Mam nieodparte przekonanie, że ks. Jan 
Pietrzyk, duchowy potomek Jaćwingów, 
w tej książce, przenosząc się w zamierzchłe 
czasy Prusów i opisując życie tych ludzi, 
ich kulturę, wierzenia, obyczaje, a także 
dramatyczną walkę z najeźdźcami, głównie 
Zakonem Krzyżackim, przedzierzga się 
w postać wajdeloty i patrzy na ten świat 
oczyma dawnych mieszkańców tej ziemi, 
snując swoją opowieść i śpiewając pieśń 
o wolności.

Na zakończenie mojej recenzji jeszcze 
krótka informacja. Otóż 10 lipca, w Bu-
trynach, zaraz po Mszy św., społeczność 
parafialna zaprosiła ks. Jana na uroczystą 
promocję tej jego najnowszej książki. Przy-
byli na nią licznie nie tylko mieszkańcy 
Butryn i pobliskich miejscowości, w tym 
z Olsztyna, ale także wielu turystów zain-
teresowanych tym wydarzeniem. Na placu 
obok plebanii ustawiono namioty ze słod-
kim poczęstunkiem, było słowo o autorze 
i jego książce, były śpiewy. Obok stolika, 
przy którym siadł ks. Jan Pietrzyk, ustawiła 
się bardzo długa kolejka osób, trzymających 
w dłoniach dopiero co nabytą książkę, cierp-
liwie oczekując na dedykację. Doprawdy 
wielkie święto autora i jego książki.

ZENON ZŁAKOWSKI 

FOT. © ANNA SZCZYGLIŃSKA
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Z Polski oprócz Chóru Dziewczęcego 
Cantabile – który powrócił do Ol-
sztyna z trzema złotymi dyplomami 

(w kategoriach: Traditional, Sacred, Mo-
dern) oraz nagrodą specjalną za najlepszą 
choreografię, w zmaganiach konkursowych 
również z sukcesem uczestniczyły: Dziecię-
cy Chór Zachodniopomorskiego Uniwer-

sytetu Technologicznego DON-DIRI-DON 
ze Szczecina (dwa złote dyplomy), Pueri 
e Puellae Cantores Plocenses (dwa złote 
dyplomy) i Chór Akademii Techniczno-
-Humanistycznej z Bielska-Białej – który 
uznany przez Jury za najlepszy zespół 
zdobył Nagrodę Grand Prix oraz dwa zło-
te dyplomy.

Zmagania konkursowe oceniali jurorzy: 
Pasquale Venelo z Włoch – przewodniczą-
cy, Branko Okmaca z Chorwacji i Aneta 
Nicolaeva z Rosji.

Na zakończenie Festiwalu, 31 sierpnia, 
chóry wystąpiły w koncercie galowym 
w weneckiej Bazylice San Giorgio Mag-
giore.   ISB

Z Chorwacji

Złoty sukces Cantabile

W sierpniu w Rovinju odbył się 23. Międzynarodowy Festiwal „Chorus  
Inside Croatia”. Wzięło w nim udział dwadzieścia zespołów z Chorwacji, 
Polski, Rumunii, Szwecji i Włoch oraz soliści m. in. z Finlandii.

Rovinj, Katedra św. Eufemii, koncert inauguracyjny, 27 sierpnia 

Rovinj, Sala Koncertowa Lone, występy konkursowe, 28 sierpnia
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Rovinj, Sala  
Koncertowa Adris, 
wręczenie nagród, 
30 sierpnia

Wenecja, Bazylika San Giorgio Maggiore, 
koncert galowy, 31 sierpnia 

65

FO
T.

 ©
 C

HO
RU

S 
IN

SI
DE

 IN
TE

RN
AT

IO
N

AL



66

BEZWIERSZÓWKInr 11-12 (137-138) listopad-grudzień 2016lektury redaktora Wegnera

W tej najnowszej Porozumie-
nie przeciw monowładzy. 
Z dziejów PC wydanej na 

początku br. autor napisał: „Decyzja 
mianowania mnie szefem tygodnika 
[„Solidarność” – JW] wywołała furię 
środowiskową, daleką jednak od tego, 
co później zdarzyło się po powołaniu 
Porozumienia Centrum”. Zbliża się 
z szybkością przemijania koniec A. D. 
2016, a dzieło to w mediach nie wzbu-
dziło rezonansu, na jaki zasługuje.

Zasługuje chociażby dlatego, że jest 
wspomnieniem brzemiennym w fakty 
o znaczeniu polityczno-dziejowym, gdyż 
autor już od dziewiętnastego roku życia, 
od Marca ’68, wikłał się w politykę. Po 
wtóre, owa autobiografia jest napisana 
pięknym językiem, jakim mówili i pisali 
nasi ojcowie i dziadowie z Dwudziesto-
lecia. Ten sposób wyrazu uwidacznia 
tu tedy proweniencje ideowe, umysło-
wość, kulturę obu Kaczyńskich; obu, 
albowiem śp. prezydent też tak się 
wypowiadał w mowie i piśmie.

Treść zacytowanego passusu odkry-
wa nadto dramat naszego społeczeństwa. 
Maria Dąbrowska w swych Pamiętnikach, 
literacko niezrównanych, chociaż jak na 
moje upodobania zbyt lewicowych, odkryła 
w naszych dziejach „ścieranie się dwóch 
narodów”. Idąc tropem pojęć używanych 
w naszej historiozofii o „narodzie szla-
checkim”, odnieśmy treść przenośni Dą-
browskiej do „narodu solidarnościowego” 
i zauważymy, że ratując prawie połowę 
Europy przed duchową zagładą, był im-
manentnie skonfliktowany. Kaczyński 
pisze także, iż większą część działaczy ze 
zwycięskiej już „Solidarności” (począt-
ki lat dziewięćdziesiątych) „szczególnie 
rozgniewał artykuł Piotra Wierzbickiego 
«Familia, świta, dwór», mówiący szczerze 
o podziałach w obozie  solidarnościowym. 
Po latach właściwie wszyscy przyznają, że 
Wierzbicki napisał prawdę. Wtedy mó-

wiono o nikczemności”. Pozwolę sobie 
tu zauważyć, że treść ostatniego zdania 
bezosobowego historycznie ma czas teraź-
niejszy – nadal opozycja nikczemnością 
nazywa demaskację jej krętactw. Od stuleci 
tak postępujemy: nikczemności zarzucamy 
nie tym, co są nikczemni...  

Kaczyński umiejętnie, jak przystało na 
utalentowanego pisarza, łączy powagę 
z humorem, powiedzielibyśmy, z dowci-
pem sytuacyjnym niczym w komediach 
literackich. Nie przelewało się w rodzinie 
młodych Kaczyńskich, przede wszystkim 
brakowało podstawowych artykułów spo-
żywczych, reglamentowanych, jak to się 
mówiło u schyłku PRL. Większość Polaków 
była w podobnej sytuacji i znakomicie 
sobie radziła. Młody student Jarosław 
wchodził w głąb Bazaru Różyckiego „na 
mały placyk. Stałem. Po chwili  podocho-

dziła do mnie pani, jak można było 
sądzić ze stylu bycia, emerytowana 
przedstawicielka najstarszego zawodu 
i pytała: 

– Czego potrzebujesz, misiu? 
– Kartek – odpowiadałem. 
– Umysłowej czy fizycznej? 
[...] Odpowiadałem, że potrzebuję 

fizycznej kartki, bo to było cztery kilo 
mięsa lub wędlin, a nie dwa i pół”. 

Za kilkadziesiąt lat ta sekwencja bę-
dzie dla nauczycieli liceów punktem 
wyjścia do lekcji z historii zbrodniczo-
-śmiesznego państwa zwanego Polską 
Rzeczpospolitą Ludową. Tak, z tych 
wspomnień, jak z niewielu innych, 
wyłania się obraz „dobrodziejstw” so-
cjalizmu, którego Wojciech Jaruzelski 
bronił jak niepodległości. Nie obronił, 
ale skaził niepodległość, do której zra-
zu – piszę to z drwiącą przenośnią – 
dorwali się sami partacze. Wszelako 
25 października ub. roku tchnęła w nas 
nadzieja przezwyciężenia patologii 
„monowładzy”, spadkobierców gene-
rała. Chociaż jej ziszczenie zapowiada 

się chyba na następne dziesięciolecia.
Niezliczona ilość osobistości znanych 

z pierwszych lat III RP przewija się przez 
kartki tych wspomnień. Niektóre nie 
wzbudzają sympatii. Na przykład Tade-
usz Mazowiecki, określany wtedy z emfazą 
„pierwszym premierem niekomunistycz-
nym”, który – cytuję Jarosława Kaczyń-
skiego – „podchodził do życia w Polsce 
ostrożnie [...] traktował  Jaruzelskiego jak 
osobę, z którym wszystko trzeba uzgadniać”. 
W pierwszych latach swego premierostwa 
wcale nie zamierzał zlikwidować cenzury, 
przeciwnie zaproponował Jarosławowi 
Kaczyńskiemu objęcie nad nią szefostwa. 
„Bardzo mnie to ubawiło” – komentuje 
autor wspomnień. Później Mazowiecki 
poróżnił się z Kaczyńskim po przekazaniu 
mu „Tygodnika Solidarność”. Autor infor-
muje: „Drzwi do Mazowieckiego miałem 

Kształtowanie zrębów III RP
To jest nowa książka Jarosława Kaczyńskiego – nie o nim, nie rozmowy z nim, 
a przezeń samodzielnie napisana. Z wcześniejszą (Polska naszych marzeń, 
2011) łączy ją temat i aksjologia. Właściwie oba dokonania publicystyczne 
winny być wydane w odwrotnej kolejności, gdyż najpierw było kształtowanie 
IIII RP, a później, gdy już powstała, marzenia o jej przebudowie, która 
dokonuje się właśnie dzisiaj. Na pewno więc wkrótce doczekamy się  
tryptyku – trzeciej części ukazującej, czy i jak udało się uzdrowienie Polski, 
czyli spełnienie marzeń z pierwszej książki.
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zamknięte”. Krótko mówiąc, Mazowiecki 
we wspomnieniach prezesa PiS jest wir-
tuozem oportunizmu.

Albo przy powstaniu  zrębów III RP, 
przed słynnym strajkiem 1988 roku, dys-
kutowano w KKW nad listem Bronisława 
Geremka do Gorbaczowa. Zdaniem Ka-
czyńskiego był „zbyt ugodowy, lewicowy, 
nawet przypominający luksemburgizm”. 
Kaczyński nie zdołał jednak przekonać 
gremium, wszyscy opowiadali się za Ge-
remkiem. To nie dziwmy się, że w Plat-
formie „Obywatelskiej”, powstałej z obu 
unii – Wolności i Demokratycznej – oraz 
jej planktonu tyle jest lewicowych i ruso-
filskich aberracji...

Takie były narodziny, niemowlęctwo 
i młodzieńczość dzisiejszej Polski, na-
znaczonej oprócz oportunizmu elit po-
wszechną nieuczciwością. „Znaczna część 
«Expressu» była wynoszona z drukarni 
i sprzedawano ją nielegalnie. Trzeba było 
wynająć spółkę ochroniarską (a więc też 
opłacić się, można powiedzieć, środowi-
sku)” – to straszna informacja o mafijności, 
która dziś opanowała również polityków. 
Elity trawi nadto pospolita „interesowność, 
pokora wobec bogatszego i silniejszego są 
ciężkimi chorobami. Tworzą one w Polsce 
cały syndrom. Jest to przejaw poważnej 
psychicznej  słabości niestety bardzo wielu 
Polaków” – jakby czytało się Piłsudskiego 
w nader złagodzonej ekspresji werbalnej...

Właśnie. Glebą umysłowości, kultury 
autora – i jego śp. Brata – jest dziedzictwo 
ideowe głównego twórcy II Rzeczypo-
spolitej. „Kierowaliśmy się z Leszkiem 
poczuciem obowiązku” – ujawnia Ja-
rosław motywy włączenia się, gdy nie 
mieli jeszcze skończonych dwudziestu 
lat, do buntu politycznego w Marcu 1968 
roku. To wyznanie powinno być mottem 
i zarazem przesłaniem dydaktycznym tej 
książki. Kto dzisiaj przystąpiłby dobro-
wolnie do działań patriotycznych wiedząc, 
jakie mogą za to spaść nań represje? Tylko 
ten, kto kieruje się godnością osobistą, 
narodową i państwową – jak Józef Pił-
sudski i jego bojowcy. Dlatego Jarosław 
Kaczyński jest znienawidzony i postpono-
wany przez licznych we władzach i społe-
czeństwie pogrobowców pezetpeeryzmu 
oraz najpospolitszych głupców. Trzeba 
powtórzyć: ten system antywartości wy-
rachowania, serwilizmu wobec bogatszego 
i silniejszego niszczy nas od wieków, ale 
nigdy nie miał takiej siły jak przez 45 lat 
PRL. I pozostał w naszych duszach niczym 
„jad, co nas będzie pożerać”.

JACEK WEGNER

J. Kaczyński, Porozumienie przeciw 
monowładzy. Z dziejów PC, Zysk i S-ka, 
Warszawa 2016, ss. 408 + 16 ilustr.

Kształtowanie zrębów III RP Leszek Długosz, 
Pod Baranami. 
Ten szczęsny 
czas… Sceny 
i obrazy z „życia 
piwnicznego” 
w Krakowie 
w latach 60, 
i 70. XX wieku, 
Poznań 2016, 
ss. 414

Leszek Długosz to artysta wszechstron-
ny – śpiewający poeta, kompozytor, pia-
nista, aktor, felietonista. Opublikował 
szereg zbiorów poezji i płyt autorskich, 
m. in. Z tego co jest, Dusza na ramieniu, 
Po głosach, po śladach. W okresie świet-
ności Piwnicy pod Baranami, w latach 
60. i 70., jedna z najbardziej twórczych 
osobowości tego Zespołu. O swojej książce, 
wspomnieniach z tego czasu, mówi tak: 
„W mojej piwnicznej opowieści starałem 
się selekcjonować materię i włączać do niej 
przędziwo autentyczne. Więc to, czegom 
sam doświadczył. W czym brałem udział, 
co widziałem, słyszałem. Co opowiadano 
mi wtedy. Byłoby pięknie, gdyby Czytel-
nik, kończąc lekturę i zamykając okładkę 
tej książki, niczym drzwi za sobą, miał 
wrażenie, że znów tam był... Trafił tam 
jeszcze raz... I odzyskał, w rzeczywistości 
przecież nigdy nie zaistniały, ten jeszcze 
jeden wieczór w Piwnicy... Ach, na koniec 
gdyby jeszcze było i tak, że ożywione my-
śli i poruszone Jego serce – żeby znów 
w tamtą stronę, znów chciały tam biec”.

Alan  
Moorehead, 

Nad Nilem 
Błękitnym 
i Białym, 

Poznań 2016, 
ss. 650

Zagadka źró-
deł Nilu – kon-
k u r u j ą c e g o 
z Amazonką 
o tytuł najdłuższej rzeki na świecie – fa-
scynuje od ponad dwóch tysięcy lat. Przez 
tak długi czas była ona przedmiotem spo-
rów największych podróżników i do końca 
została niezbadana. Jak trafnie określił to 
pod koniec XIX wieku szef administracji 
brytyjskiej w Ugandzie Harry Johnson, 
sprawa ta stała się „największą tajemnicą 
geograficzną, jaka pozostała jeszcze po 
odkryciu Ameryki”.

Nad Nilem Błękitnym i Białym zabiera 
w podróż przez wspaniałą historię eksplo-
racji źródeł Nilu w okresie 1798-1900. Sku-
pia się przede wszystkim na wydarzeniach 

rozgrywających się przy głównym nurcie 
w Etiopii, Sudanie i Egipcie. Wyprawy, 
pieczołowicie zaplanowane i kierowane 
przez wielkich eksploratorów jak James 
Bruce, John Speke, Richard Burton, David 
Livingstone, Samuel Baker czy Emin Pa-
sza, wyposażonych w ówczesne zdobycze 
techniki, w ciągu stu lat dokonały systema-
tycznego dzieła odkrywczego. Podróżnicy 
ci przemierzali rwące rzeki, palone słoń-
cem pustynie, przebijali się przez wilgotne 
i gorące puszcze, narażali się na zatrute 
strzały tubylców, na ataki niebezpiecznych 
drapieżnych zwierząt i groźne choroby. To 
oni właśnie przyczynili się do poznania 
Afryki i źródeł Nilu, a tym samym zaini-
cjowali europejską dominację.

Bill Bryson, 
Herbatka o pią-
tej!, Poznań 
2016, ss. 480

Wyprawy Billa 
Brysona to naj-
lepsza rozrywka 
pod słońcem. 
N a j n o w s z y m 
reportażem au-
tor broni tytuł 

mistrza literatury podróżniczej... i króla 
ciętego dowcipu!

Herbatka o piątej! to uroczy i zabawny, 
ale i uszczypliwy pean miłosny na cześć 
Wielkiej Brytanii. Ukazuje się niemal 
dwadzieścia lat po bestsellerowym kla-
syku literatury podróżniczej – Zapiskach 
z małej wyspy – w którym Bill Bryson 
opisał swój pierwszy gorący romans z przy-
braną ojczyzną.

Podążając trasami z Bognor Regis na 
południu do Cape Wrath na północy, za-
haczając o całkiem nowe, nieopisywa-
ne wcześniej miejsca i spotykając ludzi, 
których zwykła codzienność jest źródłem 
nieustannego zagrożenia, ten niefrasobliwy 
Amerykanin odkrywa cudownie piękny, 
uroczo ekscentryczny i ujmująco specyficz-
ny kraj. Czy to miasteczko perełka, uroczy 
pub, rozpieszczająca podniebienie lokalna 
przekąska, czy też korki na drogach, śmieci 
i nieuprzejmie ekspedientki – każda aneg-
dota powoduje coraz większą ochotę, by 
ruszyć śladami Brysona. Dzięki osobliwej 
zdolności autora do przyciągania rzeczy 
śmiesznych, dziwnych, zdumiewających 
i niedorzecznych jego przygody nabie-
rają szczególnych rumieńców, a książka 
jest przyczyną niekontrolowanych wybu-
chów śmiechu.

Trudno sobie wyobrazić lepszy przewod-
nik po Wielkiej Brytanii i równie pociesz-
nego kompana!

Wydawnictwo Zysk i Spółka poleca...
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Widać, że film spełnił kilka 
pokładanych w nim nadziei. 
Podjął ważny, do niedawna 

skrzętnie omijany temat, zebrał wszystkie 
kluczowe informacje i dostarczył pewien 
model narracji wypadków, które miały 
miejsce na lotnisku w Smoleńsku. Stał 
się kolejnym katalizatorem społecznych 
emocji, współarchitektem rodzącego się 
mitu i nośnikiem pamięci. Brak podsta-
wowych dowodów w postaci czarnych 
skrzynek i wraku samolotu, piętrowe 
manipulacje służb i zblatowanych z nimi 
mediów, świadome próby dezintegra-
cji, „pokawałkowania” wypadków, aby 
uniemożliwić odtworzenie ciągu zda-
rzeń, sprawiły, że Polacy do dziś mają 
w głowach karuzelę i sześć lat po kata-
strofie trudno im wyrobić sobie jakieś 
ostateczne zdanie. 

Nieszczęśliwy wypadek, spowodowany 
fatalną pogodą i nonszalancją pilotów, 
dziadostwo rosyjskiej infrastruktury, 
błędy i zaniedbania smoleńskich kon-
trolerów czy świadomy, przeprowadzo-
ny nie bez pomocy najwyższych władz 
PO zamach na polską elitę polityczną? 
Jazgot informacyjny był taki, że nie tyl-
ko widzom, słuchaczom i czytelnikom 
gazet trudno było połączyć fakty w jakiś 
logiczny ciąg, ale i samym dziennikarzom 
ułożyć te puzzle w obrazek. Tak więc 
„Smoleńsk” wyniknął z rudymentarnej 
potrzeby dotarcia do prawdy, złożenia 
wydarzeń w całość i zrozumienia, co tak 
naprawdę zdarzyło się sześć lat temu. Od 
dwóch tysięcy lat mówi się o oczyszcza-
jącej, kathartycznej roli prawdy, o tym, 
że „tylko prawda nas wyzwoli”, i wydaje 
się, że taka właśnie była podstawowa 
motywacja twórców tego filmu.

Autorzy filmu „Smoleńsk”, po zapo-
znaniu się z masą faktów, przedstawili 
najprawdopodobniejszą ich zdaniem 
narrację. Wszystko zaczęło się od ro-
syjskiej inwazji na Gruzję w 2009 roku, 

błyskawiczną akcją pomocową prezyden-
ta Kaczyńskiego, który skrzyknął kilku 
innych, w tym Sarkozy’ego, dzięki czemu 
tylko część, a nie cała Gruzja została 
wchłonięta przez Rosję. A ponieważ – 
jak zgodnie twierdzą tamtejsi dysydenci, 
dobrze znający swojego wodza, „Putin 
nigdy nie zapomina” – to właśnie wtedy 
rozpoczęto realizację projektu, który za-
kończył się rano 10 kwietnia 2010 roku. 

Powoli, jak w kalkomanii, wyłaniają się 
jakieś fragmenty – i oto nagle wszystkie 
kawałki zaczynają pasować do obraz-
ka! Katastrofa, w kilka godzin potem 
SMS wskazujący na winę pilotów, sieć 
manipulacji medialnych, obecność na 
smoleńskim lotnisku, podczas akcji dez-
informacyjnej, w studiu TVM – SAT (he, 
he!) Tomasza Turowskiego, no a potem 
ci „seryjni samobójcy”, kilku wysokich 
dygnitarzy postkomunistycznego es-
tablishmentu, którzy za dużo wiedzieli, 
o ulubionej porze w piątek po południu.

Jakiś kolega krytyk filmowy, aby wska-
zać różnice w rzemiośle artystycznych 
obu filmów, napisał: „Nie jest to «JFK» 
Olivera Stone’a”. Faktycznie, nie jest 
– ale łączą je dwa podobieństwa. Po 
pierwsze, mimo upływu paru dekad 
wciąż nie wiemy, kto zabił prezydenta 
Kennedy’ego, a po drugie, i tu i tam, 
autorzy podają nam do wierzenia swoją 
prawdę, zdobytą według swej najlepszej 
wiedzy. Ale rzeczywiście, choć „Smo-
leńsk” jest obrazem bardzo ważnym, na 
pewno nie jest artystycznym arcydziełem. 

Najpierw szczere zalety: drobiazgowa do-
kumentacja i sukces w dotarciu do wszyst-
kich znaczących i liczących się faktów. 
Po drugie – muzyka Michała Lorenca, 
a następnie umiejętne łączenie fragmentów 
fabularnych i dokumentalnych. I jeszcze 
rola generałowej Ewy Błasik, zagrana wzru-
szająco przez Aldonę Struzik. 

A teraz lista wpadek. Zdumiewający w ta-
kim przypadku brak ekspresji, napięcia  

„Smoleńsk” i najnowsza 
historia Polski w kinie
Na „Smoleńsk” wybrałam się do kina na seans dla tzw. zwyczajnych widzów. 
Bo tam, a nie na pokazie dla prasy, można wyczuć nastroje, jakie wzbudza, 
dowiedzieć się czy film nacisnął jakiś ważny guzik, czy wzbudził emocje? 
Sobota, 10 rano, 14 osób w różnym wieku z przewagą średniego i starszego, 
na koniec widoczne wzruszenie.
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teatr

emocjonalnego. Toteż fakty – krzyczą, 
a film coś pod nosem mamroce. Dalej, 
konstrukcja. Film, to widowisko, ma 
swoje reguły, a więc musi mieć począ-
tek, rozwinięcie i zakończenie. Autorzy 
wybrali dramaturgię mozaiki, która prze-
szkadza w pełnym zrozumieniu akcji oraz 
w budowaniu „szkieletu emocjonalnego 
filmu”. Dalej – nie wiem, jak to się stało, 
że czwórka naprawdę dobrych dzien-
nikarzy i pisarzy stworzyła tak marne 
dialogi. Syndrom ludowego przysłowia 
„gdzie kucharek sześć”? Kiepska rola 
dziennikarki, zagranej przez Beatę Fido, 
niepotrzebnie powtarzającej Agniesz-
kę z „Człowieka z marmuru”. Ta sama 
nonszalancja, ostrość spojrzenia, gra 
„na jednej minie”, tyle że bez talentu 
Krystyny Jandy. Jednoznaczny i demo-
niczny Redbad Klinstra w roli jednego 
z szefów TVM – SAT oraz stereotypowy 
Jerzy Zelnik, jak z PRL-owskiego kry-
minału z lat 60.

Ale z filmami, które pozostają w historii 
kina tak już bywa. Jedne – jak „Człowiek 
z marmuru” czy „Noce i dnie” są dzie-
łami, a inne – jak „Człowiek z żelaza”, 
wcale nie. A jednak wszystkie one mają 
już tam swoje miejsce. Bo prawdziwy wy-
miar „Smoleńska” i prawdziwe przesłanie 
polega na czymś innym. Na pokazaniu 
tego, co nazywa się „der Zeitgeist”, ducha 
naszych czasów. Na ambicji zmierzenia 
się z prawdą, na dostarczeniu historii 
argumentów, zwłaszcza tych skrzętnie 
skrywanych, albo celowo zamazanych 
lub poprzestawianych. Na kodyfikacji 
zdarzeń, co jest czym i dlaczego. A tak-
że rejestracji stanu państwa w latach 
2010-2016, nihilizmu i oportunizmu 
elit władzy i feudalizacji jej stosunków 
z, jakby nie było, obywatelami. Wreszcie 
– pokazanie Polski jako „KGB’s playgro-
und”, „placu zabaw KGB”. 

Antoni Krauze opowiada także, jako 
jeden z nielicznych ostatnio reżyserów, 
o integracji Polaków z historią, o jej 
niezwykle ważnej roli w życiu narodu, 
integracyjnej, budującej tożsamość, 
mitotwórczej. No i „Smoleńsk” zmie-
nia perspektywę spojrzenia na zdarze-
nia, które nam się przytrafiły w ciągu 
ostatnich kilku lat – z „żabiej”, chętnie 
pokazywanej przez kino ostatnich 26 lat, 
na „heroiczną”. Przestaje prezentować 
mikrokosmos kryminalistów, aferzystów 
czy głupców, świat drobnych i wiel-
kich szachrajstw i oszustw, a zaczyna 
pokazywać ludzi, którzy zaczynają coś 
z tego wszystkiego rozumieć. A niektó-
rzy skłonni są nawet za tę prawdę coś 
zaryzykować. To wcale niemało jak na 
jeden film, prawda?

ELŻBIETA KRÓLIKOWSKA-AVIS

Skandal w teatrze 
bydgoskim wywołany 
inscenizacją chorwa-
ckiego reżysera Olivera 
Frlijica zyskał sojusznika 
w „Gazecie Wyborczej”. 

Artykuł o spektaklu ilustruje foto-
sem w wydaniu internetowym. 
Na zdjęciu Chrystus w koronie 

cierniowej, z nagimi pośladkami i spusz-
czonymi majtkami leży na nagiej kobiecie. 
Z tekstu dowiadujemy się, że gwałci on 
muzułmankę. O co tutaj chodzi wyjaśnia 
tytuł przedstawienia. „Wasza przemoc, 
nasza przemoc”, czyli przemoc ze strony 
chrześcijaństwa wywołuje przemoc ze 
strony islamu.

Przedstawienie zostało nagrodzone 
ponoć owacją na stojąco. Jednak politycy 
PiS i PO powiedzieli: „dość!”. Ktoś za-
wiadomił prokuraturę, ktoś zapowiedział 
teatrowi obcięcie dotacji. Teatr wydał 
oświadczenie, że przejaskrawiono sceny 
wyjęte a kontekstu. Czemu w takim razie 
„Gazeta Wyborcza” wyjmuje z kontekstu 
najbardziej szokujący moment przed-
stawienia jako ilustrację? Nie każdy 
przeczyta artykuł, ale każdy chcąc nie 
chcąc zobaczy to zdjęcie. Ktoś uzna je za 
bluźnierstwo. Ktoś poczuje się głęboko 
zraniony. Jednak teatr skarży się, że 
krytyczne doniesienia prasowe mani-
pulują opinią publiczną a celem „jest 
wywołanie silnych emocji społecznych, 
wojny kulturowej, w której nie chodzi 
o wartości i idee, ale o antagonizację 
społeczeństwa”. Czyżby?

To tak, jakby złodziej przyłapany na 
gorącym uczynku wołał „łapać złodzieja”. 
Przecież wojnę kulturową próbuje wywo-
łać właśnie Oliver Frlijic, Teatr bydgoski, 
który zaprosił go ze spektaklem i „Gazeta 
Wyborcza”. Dla „GW” przedstawienie ma 
jeszcze jeden smaczek – muzułmanka 
wyjmuje z pochwy zrolowaną flagę polską. 
I jak oprzeć się takiej pokusie wsadzenia 
kija w oko polskiemu patriocie, nacjona-
liście, a może i faszyście?

Usprawiedliwieniem zaproszenia 
spektaklu do Bydgoszczy ma być jego 
premiera na „prestiżowym austriackim 
festiwalu Wiener Festwochen” i zapo-
wiedź wystawienia w Berlinie – a flagi 
zmieniają się za każdą wizytą na sztandar 
gospodarzy. Cóż, Austriacy mają szcze-
gólne powody leczyć się z nacjonalizmu. 
Ich wybity rodak pokazał, czym to grozi, 
a oni poparli go z entuzjazmem w 1939 
i później. Niemcy również mają powód 
by odmawiać sobie rujnującej Europę 
dumy narodowej. Jednak Polacy tyle 
poświęcili, aby polska flaga mogła swo-
bodnie powiewać nie zagrażając nikomu, 
że mają moralne prawo do ochrony tego 
symbolu niepodległego państwa.

A czego symbolem jest Chrystus, rów-
nież dla niewierzących? Miłości bliź-
niego, samo-poświęcenia, mądrości. 
A także abstynencji seksualnej. Różne 
mogą być interpretacje tej cechy przy-
pisanej Boskiemu Mistrzowi (tak, ma 
również taki tytuł). Nie miejsce o tym 
rozpisywać się. Dość powiedzieć, że to 
cecha nieodzowna wskazująca inne po-
wołanie człowieka, niż uleganie popę-
dom. Ten symbol organizuje strukturę 
psychiki ludzkiej u osób wierzących. 
Kto więc bluźni, zadaje im głębokie 
rany i przeszkadza w doskonaleniu się. 
A niewierzących na pewnym poziomie 
napawa niesmakiem.

W filmie „Ostatnie kuszenie Chrystusa” 
Martin Scorsese pokazuje jego współżycie 
małżeńskie z Marią Magdaleną. Jednak 
wyraźnie podkreśla, że są to majaki i ku-
szenia cierpiącego na krzyżu, a nie realna 
akcja. W ten sposób reżyser uświada-
mia publiczności sens wyrzeczenia przez 
ostateczny, wolny wybór męki, zamiast 
zwykłego szczęścia. Nie ma też mowy 
o gwałcie na kobiecie, ale o małżeńskiej 
miłości. Dlatego, moim zdaniem, Scorsese 
nie złamał tabu, chociaż wielu wierzących 
uważa inaczej.

Natomiast Oliver Frlijic wydaje mi się 
barbarzyńcą. Nie rozumie, na co się po-
rywa. „Gazeta Wyborcza” zaś kolejny raz 
przystaje do szyderców na Golgocie, czy to 
chrześcijańskiej, czy polskiej, narodowej.

KRZYSZTOF KŁOPOTOWSKI

„Wasza przemoc, 
nasza przemoc”, 
ale wasza „Wyborcza”
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W 2015 roku ukazały się kartki 
prezentujące dziewięć chorągwi 
strony polskiej – Gończa, Księ-

cia Mazowieckiego Janusza, Nadworna, 
Tatarska, Wielkiego Księcia Witolda, Ziemi 
Kaliskiej, Ziemi Poznańskiej, Ziemi San-
domierskiej i Ziemi Krakowskiej – oraz 
dziewięć strony krzyżackiej – Biskupa 
i Biskupstwa Pomezańskiego, Komturstwa 
i Miasta Elbląga, Komturstwa i Miasta 
Ostródy, Podskarbiego Zakonu, Rycerstwa 
i Ziemi Chełmińskiej, Świętego Jerzego, 
Wielkiej Komturii, Wielkiego Mistrza i Za-
konu Krzyżackiego.

W bieżącym roku, z okazji XLV Zlotu 
Grunwaldzkiego ukazały się kolejne dwa 
zestawy po dziewięć kart; chorągwie strony 
polskiej: Podolska, Księcia Mazowieckiego 
Siemowita, Chełmska, Lwowska, Wieluń-
ska, Przemyska, Księcia Zygmunta Korybu-
ta, Halicka i Ziemi Łęczyckiej, oraz strony 
krzyżackiej: Komturstwa i Miasta Grudzią-
dza, Miasta Królewiec, Komturstwa i Miasta 
Brodnicy, Zaciężnych Rycerzy Niemieckich, 
Wójtostwa i Miasta Tczewa, Komturstwa 
Gdańskiego, Księcia Oleśnickiego Konrada 
Białego, Biskupstwa i Biskupa Chełmińskie-
go i Rycerstwa Ziemi Chełmińskiej.

Edycji towarzyszyły specjalne poczty: 
samolotowa i śmigłowcowa. 

W 2015 roku, 16 lipca pocztę śmigłow-
cową przewieziono na trasie: Modlin – 
Czerwińsk – Grunwald, 17 lipca – pocztą 
samolotową na trasie: Olsztyn – Świecie 
– Grunwald (z wcześniejszym nadaniem 
części przesyłek z Krajowej Wystawy Fila-

telistycznej 710. lat Iławy, 10-19 VII 2015), 
18 lipca zaś pocztą śmigłowcową na trasie: 
Grunwald – Lotnisko Modlin. 

W 2016 roku, 16 lipca pocztę śmigłow-
cową przewieziono na trasie: Kapelanat 
ZPKM Klebark Wielki – Olsztyn – Grun-
wald i Grunwald – Kapelanat ZPKM Kle-
bark Wielki.

Projektantami kartek pocztowych, spe-
cjalnych znaczków i naklejek są grafik 
Janusz Cejmer i Zdzisław Szaflicki – pre-
zes Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii 
Maltańskiej. Serię wydawniczą patronatem 
objęli: Marszałek Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego, Prezydent Olsztyna, 
Wójt Gminy Grunwald, Fundacja „Grun-
wald” i Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, 
a od edycji 2016 roku współwydawcą jest 
Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich. ISB

Filatelia Maltańska prezentuje

Chorągwie spod Grunwaldu
W ubiegłym roku Filatelia Maltańska zainaugurowała pięcioletnią edycję kart 
pocztowych prezentujących wszystkie chorągwie, jakie wystawiono w bitwie 
pod Grunwaldem, zarówno po stronie polskiej, jak i krzyżackiej.
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Gra w kolory
Na początku oniemiałem,
Ale szybko zrozumiałem.
W którąkolwiek spojrzeć stronę,
Flagi są biało-czerwone,
Chociaż wszystko czarno-białe. 

Familiada
Siedzę sobie, cicho liczę,
Jak tu kupić kamienicę?
I czy jakaś ciocia, wujek,
Tam, gdzie trzeba nie pracuje.
To rodzinne tajemnice.

ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Okiem satyryka
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O tych właśnie nieznanych szerzej lu-
dziach piszą, w przygotowywanej 
już do druku książce pt. Inżynie-

rowie społeczni i technologie zdobywania 
władzy dwaj znani olsztyńscy naukowcy. 
Profesor Marek Sokołowski, socjolog i me-
dioznawca oraz doktor Wojciech Krzysz-
tof Szalkiewicz, politolog – specjalista 
od marketingu politycznego, z naukową 
dociekliwością i publicystyczną swadą, 
pokazują jak funkcjonuje współczesna 
polityka. Jak w coraz bardziej wirtualnej 
przestrzeni medialno-społecznej odbywa 
się komunikacja polityczna, której celem 
jest walka o władzę.

Ich Studia nad manipulacją i propa-
gandą – jak głosi podtytuł tej publika-
cji, to fascynująca podróż w, mało znany 
przeciętnemu wyborcy, tajemniczy świat 
konsultantów politycznych, za kulisy 
marketingu politycznego. Świat „szarych 
eminencji”, ludzi, którzy znają i rozumieją 
procesy psychiczne i społeczne oraz – co 
najważniejsze – potrafią je kształtować 
i wykorzystywać dla swoich celów, wpły-
wając na zachowania i decyzje wyborców 
(obywateli, klientów, konsumentów itd.). 
Dlatego też to oni są najważniejszym ele-
mentem współczesnego „trójkąta władz”, 
tworzonego przez polityków i media oraz 
spin doktorów (jak najczęściej są określani 
w polskiej prasie).

To ich wiedza i doświadczenie w naj-
większym stopniu rzutują na formę i treść 
współczesnych kampanii politycznych. 
Nie osoba polityka, ani tym bardziej jego 

program, ale właśnie fa-
chowość i skuteczność 
doradców mają w zasa-
dzie decydujący wpływ 
na jego sukces. Chociaż, 
zawsze trzeba pamiętać, że 
o sukcesie wyborczym de-
cydują wszystkie elemen-
ty politycznych czterech 
K i jednego P (kandy-
dat, kampania, konku-
renci, klimat polityczny 
i przypadek). Jednak kre-
owanie wizerunku kandydata oraz prowa-
dzenie jego kampanii jest najważniejszym, 
a przy tym jest niezwykle skomplikowanym 
„zabiegiem inżynierskim”.

Jak mówił o swojej pracy Michel Bon-
grand, pierwszy europejski konsultant 
polityczny, obecnie sukces polityka jest 
możliwy tylko wtedy, gdy zatrudni profe-
sjonalnego doradcę, który będzie w stanie 
„w lesie pełnym drzew, dostrzec wąską 
ścieżkę”. Wprawdzie popularne w Polsce 
jest twierdzenie, że dzięki sprawnemu 
PR można zostać znanym politykiem, ale 
jest to bzdura, w którą wierzą media – 
jak z kolei mówił sir Timothy Bell, jeden 
z najbardziej znanych brytyjskich konsul-
tantów politycznych, który zasłynął jako 
konsultant Margaret Thatcher. A media 
„wierzą w takie bzdury” bo również są 
obiektem manipulacji dokonywanej przez 
spin doktorów, gdyż podstawowym zada-
niem sztabów wyborczych i zatrudnionych 
w nich konstruktorów przyzwolenia jest 

umiejętnie wyeksponowanie 
zalet kandydata i kojarzonych 
z nim głównych tematów jego 
kampanii za pomocą telewizji 
i innych mediów. Dlatego też 
bez skrępowania manipulują 
mediami „nie przesadzając 
z mówieniem prawdy” – jak 
radzi James Carville, doradca 
Billa Clintona.

Nie bez winy są tu i same me-
dia, które przestały się zajmo-
wać informacją, a „wzięły się za 

politykę”. Czynnie biorąc w niej udział, 
stały się animatorami życia politycznego, 
przez co wpływają na bieg wydarzeń spo-
łecznych i politycznych, dyktując reguły gry 
politycznej, a tym samym i „reżyserują” 
show, jakim jest współczesna polityka. Ale 
„producentami” tych spektakli są już kon-
struktorzy przyzwolenia, spin doktorzy. 
Oni też: piszą ich scenariusze, decydują 
o obsadzie, dbają o kostiumy, rekwizyty 
i tysiące innych spraw, które mają wy-
różnić ich klienta z tłumu konkurentów 
i zdobyć dla niego poparcie wyborców. „To 
oni pociągają za sznurki, które kontrolują 
opinie publiczną i potrafią wykorzystać 
stare procesy społeczne i stworzyć nowe 
sposoby wiązania i kierowania światem” 
– jak pisał przed laty E. L. Berneys.
W. K. Szalkiewicz, M. Sokołowski,  
Inżynierowie społeczni i technologie 
zdobywania władzy. Studia nad manipulacją 
i propagandą, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2017.

Polityka to gra pozorów?
Ojciec wszechpotężnego dziś przemysłu PR Edward Louis Bernays określał ich 
jako „niewielką grupę osób, które rozumieją procesy psychiczne i społeczne 
oraz wzorce zachowań mas i kontrolują opinię publiczną poprzez tworzenie 
wiadomości”. Pisał, że to oni stanowią niewidzialny rząd, sprawujący faktyczną  
władzę w państwie: „Jesteśmy rządzeni, nasze opinie, gusty i poglądy kreowane  
są w znacznym stopniu przez ludzi, o których nigdy nie słyszeliśmy”.
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bezwierszówki  
Miesięcznik społeczno-kulturalny
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
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nasze sprawy

Drodzy Czytelnicy, „Bez Wierszówki” znajdziecie...

Dom Dziennikarza przy Foksal – siedziba Zarządu Głównego SDP
Warszawa, ul. Foksal 3/5

Dom Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym
Kazimierz Dolny, ul. Małachowskiego 17

siedziby oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w całym kraju

Redakcja Śląskiej Telewizji Miejskiej
Świętochłowice, ul. Kubiny 5

Warszawskie placówki Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Warszawa, ul. Łomiańska 5
Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok. 9A (Cemicus)
Warszawa, ul. Pańska 96 lok. 201 (Biomicus)
Warszawa, ul. Pańska 96 m. 36 (Hostel dla Podopiecznych)
Warszawa, ul. Słowackiego 12 (Amicus)

Księgarnie „Książnicy Polskiej” oraz księgarnie partnerskie
Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 3/5 (Centrum Książki)
Olsztyn, ul. Jagiellońska 33/82 (Orion)
Olsztyn, ul. Kołobrzeska 5 (Logos)
Bartoszyce, pl. Konstytucji 3 Maja 8 (Wena)
Działdowo, ul. Mickiewicza 27 (ABC)
Ełk, pl. Miejski 1 (Melanż)
Ełk, ul. Mickiewicza 19 (Mentor)
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 128 (Edukacja)
Giżycko, ul. Warszawska 2 (Odeon)
Gorzów Wielkopolski, ul. Hawelańska 9/10 (Versus)
Iława, ul. Niepodległości 2 (Metis)
Kętrzyn, ul. Sikorskiego 20/1A (Verso)
Korsze, ul. Mickiewicza 12 (Merkuriusz)
Lidzbark Warmiński, ul. Powstańców Warszawy 14
Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 39 (Tales)
Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 2 (Bajka)
Morąg, ul. 3 Maja 4 (Wiedza)
Mrągowo, ul. Ratuszowa 4 (Współczesna)
Nidzica, ul. 30-lecia 4 (Errata)
Ostrołęka, ul. Gorbatowa 28 (Jantar)
Ostróda, ul. Czarnieckiego 25 (Popularna)
Ostróda, ul. Czarnieckiego 32 (Impuls)
Ostróda, ul. Zamkowa 2 (Lexica)
Poznań, al. Marcinkowskiego 21 (Jedynka)
Przasnysz, ul. Rynek 14 (Pegaz)
Siedlce, ul. Piłsudskiego 6 (Świt)
Szczecin, ul. Hołdu Pruskiego 8 (Zamkowa)
Szczytno, ul. Polska 1 (Fraszka)
Świdnik, ul. Wyszyńskiego 17 (Bumerang)
Tarnów, ul. Słoneczna 29-33 (Planeta)
Tomaszów Mazowiecki, pl. Kościuszki 26 (Czytay-Cafe)
Warszawa, ul. Górczewska 212/226 (Sylabus)
Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 (Na Świętokrzyskiej)
Warszawa, ul. Zamieniecka 80 (Orbita)
Wrocław, ul. Świdnicka 49 (Pod Arkadami)
Zabrze, ul. Wolności 299 (Victoria)

a w Olsztynie między innymi
Ośrodek Badań Naukowych (ul. Partyzantów 87)
Instytut Kultury Chrześcijańskiej (ul. Kopernika 47)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Stare Miasto 33)
Miejski Ośrodek Kultury (ul. Dąbrowszczaków 3)
Księgarnia „Ambasador” w Domu „Gazety Olsztyńskiej” (Targ Rybny 1)
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www.dzieciom.pl www.bremo.pl

Zamówienia można składać 
•  przez internet: www.bremo.pl  •  mailem: fundacja@dzieciom.pl 
•  telefonicznie: 881 938 055  •  faksem: 22 833 31 00
•  pocztą: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 

Chorym i niepełnosprawnym dzieciom można pomóc poprzez wpłacenie darowizny 
na konto 92 1060 0076 0000 3210 0019 6507 
lub przekazanie 1% podatku: KRS 0000037904

•

Polecamy pod choinke!‚

 ‚

Wydawnictwa 
Fundacji Dzieciom „Zdazyc z Pomoca” ‚  ‚

. -
Kupując książki i kalendarze, sprawisz radość swoim bliskim  

i udzielisz pomocy podopiecznym Fundacji

Pełna oferta wydawnicza na www.bremo.pl 
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