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Od naczelnego 

International Federation of Journalists 
ma nowego prezesa, został nim Belg 
Philipp Leruth, dziennikarz „L’Avenir”. 

Wybór nowych władz międzynarodowej 
organizacji dziennikarskiej wraz z podsu-
mowaniem minionej kadencji (2013-2016) 
miało miejsce w czerwcu w Angers. 

Spotkanie żurnalistów z całego świata, 
w stolicy historycznej prowincji Anjou, było 
tym bardziej szczególne, gdyż przypadło 
w 90. rocznicę powstania dziennikarskiej 
organizacji (Paryż, 1926). Początki były dość 
skromne, ale dziś Federacja – po różnych 
przemianach w 1946 i 1952 roku – skupia 
179 organizacji i związków dziennikarskich 
z ponad 140 krajów i liczy łącznie ponad 
600 tys. członków. SDP należy do niej od 
1989 roku (momentu reaktywacji po nocy 
stanu wojennego). Innym polskim stowa-
rzyszeniem dziennikarzy przynależącym 
do IFJ jest SD RP (od 1982 r.; początkowo 
jako SD PRL).

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
było reprezentowane w Angers przez red. 
Stefana Truszczyńskiego. Do tej pory prawie 
we wszystkich zagranicznych spotkaniach 
dziennikarzy uczestniczyła, odpowiedzial-
na za dział zagraniczny SDP – wiceprezes 
Agnieszka Romaszewska, jednak w związku 
z jej rezygnacją z członkostwa w Zarządzie 
Głównym, obowiązek ten spoczął na Se-
kretarzu Generalnym SDP. Redaktorowi 
Truszczyńskiemu towarzyszyła pani Dorota 
Zielińska, której informacje z przebiegu Kon-
gresu mogliśmy śledzić na portalu sdp.pl. 

Podczas obrad kongresowych oprócz spra-
wozdań z działalności Federacji w minio-
nej kadencji (raporty zatwierdzono; choć 
zwłaszcza przy sprawozdaniu finansowym 
z pewnymi zastrzeżeniami w kontekście 
strat finansowych organizacji i zaskakująco 
wysokim przekroczeniem budżetu), doko-
nano wyboru nowych władz (oprócz nowego 
prezesa Philippa Lerutha, I wiceprezesem 
został ponownie Younes M’Jahed z Maroka, 
a wiceprezesami Joachim Krebich z Nie-
miec i Sabina Inderjit z Indii; na honorowego 
skarbnika wybrany został Jim Boumelha 
z Wielkiej Brytanii, pełniący przez ostatnie 
dziewięć lat funkcję prezesa IFJ) oraz dys-
kutowano o najważniejszych problemach 
światowego dziennikarstwa, między innymi 
o wzmocnieniu bezpieczeństwa pracowników 
mediów w ich misji informacyjnej, a także 
zwiększeniu zaangażowania młodych żur-
nalistów w dziennikarskich organizacjach. 

Na zakończenie czterodniowego Kongresu 
przyjęto uchwały dotyczące zmian w statu-

cie IFJ (23 zmiany, m. in. poszerzenie listy 
celów IFJ o walkę z językiem nienawiści, 
uregulowanie zasad ponownego członko-
stwa w IFJ – tylko po zapłaceniu zaległych 
składek, ustalenie zasad organizowania 
kongresów i posiedzeń Steering Committee) 
oraz kilkanaście rezolucji, w tym jednej  
– dość kuriozalnej – dotyczącej Polski. 

Kontrowersje, jakie pojawiły się przy 
jej procedowaniu, wyjaśnia delegat SDP: 
„Wniosek, zgłoszony przez francuskie or-
ganizacje SNJ, SNJ-CGF i CFDT Journali-
stes, dotyczył reformy mediów publicznych 
w Polsce i nowej ustawy medialnej. Delega-
cja polska nie została w żaden sposób, na 
żadnym etapie procedowania wniosku, po-
informowana o jego istnieniu. W trakcie 
dyskusji nad nim w Angers, na sali obrad 
była mniej niż połowa delegatów. Znako-
mita większość z obecnych na sali delega-
tów nie znała treści wniosku, gdyż pudła 
z tekstami wniosków pilnych w językach: 
angielskim, francuskim i hiszpańskim zo-
stały wniesione na salę obrad kilkanaście 
minut wcześniej. Część delegatów nie zdąży-
ła nawet pobrać tych tekstów, o zapoznaniu 
się z nimi nie mogło być mowy”. 

W zaistniałej sytuacji red. Stefan Trusz-
czyński wezwał delegatów do odrzucenia 
wniosku, powołując się przede wszystkim 
na fakt, że wniosek Francuzów odnosi się 
do ustawy, której ostateczny kształt nie 
jest jeszcze znany (ustawa nie była jesz-
cze głosowana w polskim parlamencie). 
Przypomniał, że „SDP – największa polska 
organizacja dziennikarska, organizacja 
z tradycjami solidarnościowymi – obser-
wuje proces zmian w mediach publicznych 
w Polsce”. Oprócz Sekretarza Generalnego 
SDP nikt więcej nie został dopuszczony do 
głosu. Prezydium zarządziło głosowanie. 
Wniosek przeszedł przy poparciu zaledwie 
kilku krajów. Większość wstrzymała się 
od głosu, głośno podkreślając, że nie ro-
zumieją, co ma być głosowane (na ekranie 
treść wniosku wyświetlona była jedynie 
w języku francuskim). 

Szkoda, że w tej ostatniej sprawie zabrakło 
jedności wśród delegatów – przedstawicieli 
żurnalistów z Polski. IRENEUSZ ST. BRUSKI

Kongres w Angers
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aktualności SDP

Marcin Wolski, prezes Oddziału 
Warszawskiego SDP, został wicepreze-
sem Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich. Redaktora Wolskiego wybrano 

na posiedzeniu Zarządu Głównego SDP, 
po rezygnacji red. Agnieszki Roma-
szewskiej, dotychczasowej wiceprezes. 
  Do składu Zarządu Głównego – w myśl 

regulaminu – został dokooptowany red. 
Waldemar Wiśniewski z Oddziału 
Łódzkiego SDP.  

AS / SDP

Europejska Federacja Dziennikarzy 
(EFJ), do której należy SDP, przystąpiła 
do sojuszu organizacji ochrony praw czło-
wieka, organizacji dziennikarskich oraz 
organizacji zrzeszających media zawiąza-
nego przeciwko inwigilacji dziennikarzy 
zagranicznych przez Federalną Służbę 
Informacyjną (Bundesnachrichtendienst 
– BND).

Kampania na rzecz wprowadzenia 
do niemieckiej ustawy o BND zapisów 
chroniących prawa dziennikarzy została 
rozpoczęta 4 sierpnia 2016 roku przez 
organizację Reporterzy Bez Granic. Do-
tychczas dołączyły do niej – poza EFJ 
– Amnesty International, Europejskie 
Centrum Wolności Prasy i Mediów (EC-
PMF), Stowarzyszenie Dziennikarzy Nie-
mieckich (DJV), Związek Dziennikarzy 
Niemieckich (DJU), Netzwerk Recher-
che, Network for Reporting on Eastern 
Europe (n-ost), Weltreporter, Freelens, 
Jurnalistinnenbund.

Sygnatariusze apelu skierowanego do 
parlamentu niemieckiego zwracają uwa-
gę, że zgoda na prowadzenie przez BND 
inwigilacji to zgoda na jawne łamanie praw 

człowieka, a zgoda na inwigilację dzienni-
karzy zagranicznych to ponadto poważne 
naruszenie zasady wolności słowa. Z ko-
lei przedstawiciel OBWE ds. Wolności 
Mediów, Dunja Mijatović, powiedziała, 
że „zmiana prawa dotyczącego BND to 
zagrożenie dla wolności słowa”.

Projekt ustawy o BND nie zawiera żad-
nych ograniczeń dla inwigilacji dzien-
nikarzy i redakcji spoza UE. Rządząca 
w Niemczech koalicja chce wykorzystać 
zmianę ustawodawstwa o BND do zalegali-
zowania szpiegowania poza granicami UE 
obywateli państw nie należących do Unii 
Europejskiej. Byłaby to pierwsza ustawa 
dotycząca służb specjalnych w Niemczech 
nie zawierająca zapisów chroniących prawa 
dziennikarzy. Federalna Służba Informa-
cyjna mogłaby przekazywać pozyskane 
przez siebie informacje służbom innych 
państw, co spowodowałoby powstanie 
międzynarodowej sieci inwigilacji, w której 
służby nie mogące legalnie zdobyć potrzeb-
nej im informacji w swoim kraju, mogłyby 
ją uzyskać okrężną drogą.

W demokratycznym społeczeństwie 
dziennikarze są odpowiedzialni za moni-

torowanie działań władz, mają obowiązek 
działać w interesie społeczeństwa i w ma-
teriałach powstałych w wyniku śledztw 
dziennikarskich nagłaśniać wszystkie 
przypadki nadużyć spowodowanych 
przez władze. Gwarancja poufności w re-
lacjach z dziennikarzami, usankcjonowana 
ustawowymi zapisami o ochronie źródeł 
informacji jest niezbędnym warunkiem 
skutecznego prowadzenia śledztw dzien-
nikarskich.

Sprawa niemieckiej ustawy jest istotna 
dla środowiska dziennikarzy we wszystkich 
krajach. Organizacje, które przystąpiły do 
międzynarodowego sojuszu przeciwko 
inwigilacji dziennikarzy zagranicznych 
w Niemczech apelują do niemieckich władz 
o powtórne przeanalizowanie projektu 
ustawy o BND i włączenie do niego zapisów 
o prawach dziennikarzy. Przypominają, że 
akty prawne przyjmowane przez parlament 
niemiecki nie mogą naruszać praw człowie-
ka i stanowić niebezpiecznego precedensu, 
który mógłby być wykorzystany również 
przez inne kraje do usankcjonowania  in-
wigilacji dziennikarzy.

DOROTA ZIELIŃSKA

Międzynarodowy sojusz przeciwko inwigilacji 
dziennikarzy zagranicznych w Niemczech

Aresztowania tureckich dziennikarzy i za-
mykanie tureckich mediów przez tamtejsze 
władze budzą oburzenie środowiska dzienni-
karskiego na całym świecie. Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich – podobnie jak Mię-
dzynarodowa (IFJ) i Europejska Federacja 
Dziennikarzy (EFJ) – wyraża protest prze-
ciwko poczynaniom władz tureckich wobec 
dziennikarzy i mediów. Prezes SDP Krzysztof 
Skowroński w liście skierowanym na ręce 
chargé d’affairs ambasady Turcji w War-
szawie pani radcy-ministra İstem Circiroğlu 
apeluje do władz tureckich o zaniechanie 
ataków na dziennikarzy oraz respektowanie 
międzynarodowych konwencji dotyczących 
praw człowieka i wolności słowa:

Your Excellency,
On behalf of The Polish Journalists 

Associaion and its 2 700 members, 
I am writing to express our dee-
pest concerns at the unprecedented 
clampdown on media in Turkey and 
to urge your goovernment to rever-
se the widespread attacks targeting 
journalists and media autlets in 
the country.

Through the International Federation 
of Journalists (IFJ) and the European 
Federation of Journalists (EFJ), we are 
reporting all these press freedom viola-
tions on the Council of Europe Platform 
for the Protection of Journalism.

We believe that the state of emergen-
cy should not be used as an excuse for 
widespread purges in media and other 
sections of society. Censorship of media 
simply for criticizing government policy 
is unlawful, even in a state of emergency.

We call on the Turkish authorities to 
respect international conventions pro-
tecting the human rights, the trade union 
rights and the freedom of expression.

Yours sincerely,
Krzysztof Skowroński

president PJA

List został wysłany do Ambasady Turcji 
w Warszawie 1 sierpnia br.

Protest ws. zaprzestania restrykcji 
wobec dziennikarzy i mediów w Turcji

Zmiany w Zarządzie Głównym SDP
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Elżbietę Królikowską-Avis uhonoro-
wano Krzyżem Komandorskim z Gwiaz-
dą Orderu Odrodzenia Polski, Adama 
Jerzego Sochę – Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Oprócz 
dziennikarzy SDP Ordery otrzymało ponad 
30 działaczy, między innymi Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
odznaczono Wojciecha Kozioła z Ol-
sztyna – przedsiębiorcę internowanego 
w stanie wojennym, obecnie działającego 
w Stowarzyszeniu „Święta Warmia” i za-
angażowanego w kolportaż niezależnej 
prasy na Warmii i Mazurach.

Listę odznaczonych otwierał 
Krzysztof Wyszkowski 
– współzałożyciel Wolnych 
Związków Zawodowych 
Wybrzeża, uczestnik straj-
ku sierpniowego w Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina 
w 1980, sekretarz redakcji 
„Tygodnika Solidarność”, nie-
zależny obserwator obrad „Okrągłego 
Stołu”, doradca premierów Jana K. Biele-
ckiego i Jana Olszewskiego, publicysta m. 
in. „Tygodnika Solidarność” i „Gazety Pol-
skiej” – któremu prezydent Duda przyznał 
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent dziękował działaczom opozycji 
za przybycie do Pałacu Prezydenckiego, 
„aby odebrać to skromne podziękowanie od 
Rzeczypospolitej” za swoją działalność. Jak 
dodał, „przede wszystkim za tę działalność 
w latach siedemdziesiątych, osiemdzie-
siątych, ale także często i późniejszych”. 
– Dziękuję za niezłomność w tym zakresie, 
dziękuję za głoszenie prawdy bez strachu 
i bez obawy, często mimo procesów sądo-
wych. [...] Dziękuję, że macie Państwo cały 
czas solidarność w sercu, w tym najbardziej 
prawym i prawdziwym tego słowa znacze-
niu – dodał Andrzej Duda.

W grupie odznaczonych znalazło się 
także siedmioro działaczy opozycji de-
mokratycznej (Andrzej Biliński, Zbigniew 
Baranowski, Bohdan Błażewicz, Dariusz 
Perenc, Zygmunt Grzesiak, Lidia Kubi-
czek i Sławomir Olek) – którym Ordery 
przyznano pośmiertnie.  ISB

Dziennikarze z Orderami
8 czerwca, członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, red. Elżbieta 
Królikowska-Avis i red. Adam J. Socha zostali odznaczeni przez Prezydenta RP 
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. 

Z Prezydentem RP – Adam J. Socha i siostra 
odznaczonego pośmiertnie Zbigniewa 
Baranowskiego FOT © GRZEGORZ JAKUBOWSKI / KPRP
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Uchwała Senatu UWM z dnia 26 
kwietnia 2016 roku (nr 886) 
w sprawie nadania tytułu doktora 

honoris causa Erwinowi Krukowi.
§ 1. Na podstawie § 4 ust. 5 Statutu Uniwer-

sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
Senat nadaje tytuł doktora honoris causa

Erwinowi KRUKOWI
poecie, pisarzowi, eseiście

Senatorowi RP I kadencji 1989-1991,
Honorowemu Obywatelowi Miasta Ol-

sztyna,

zasłużonemu dla rozwoju kultury i życia 
społecznego Warmii i Mazur,
za mazurski trwały wkład do skarbca li-
teratury polskiej; za tworzenie prawdzi-
wego, sumiennego i wielowymiarowego 
obrazu ziemi warmińsko-mazurskiej oraz 
upowszechnianie go na forum ogólnopol-
skim; za budowanie tożsamości i rozwój 
dziedzictwa kulturowego regionu w wy-
miarze uniwersalnym; za trwające pół 
wieku skuteczne inspirowanie badań 
regionalistycznych w zakresie nauk hu-

manistycznych i społecznych; za piękne 
owoce działań podjętych z myślą o dobru 
wspólnym społeczeństwa Warmii i Mazur, 
Polski i Europy.

§ 2. Wniosek promotora prof. dr. hab. 
Zbigniewa Chojnowskiego w tej sprawie 
stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
jej podjęcia.

RYSZARD J. GÓRECKI 
rektor UWM

przewodniczący Senatu

Ervinum Kruk 
Doctor Honoris Causa
Universitatis Warmiensis et Masuriensis

Prof. UWM dr hab. Jerzy Szmyt,  
dziekan Wydziału Humanistycznego  
UWM, odczytuje treść dyplomu 
potwierdzającego nadanie tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego  
FOT. © ŁUKASZ SADLAK / RO

FOT. © UWM
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Ervinum Kruk 
Doctor Honoris Causa
Universitatis Warmiensis et Masuriensis
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Gratulacje prof. dr. hab. Ryszarda 
Góreckiego, rektora UWM; kwiaty 
wręczają przedstawiciele Zespołu 
Pieśni i Tańca UWM „Kortowo” 
FOT. © ŁUKASZ SADLAK / RO

Erwin Kruk na Mazurach był i jest 
od zawsze; oparł się presji, aby po-
rzucić swoje rodzinne strony. Jego 

aktywnością twórczą rządził i rządzi ten 
sam imperatyw obowiązujący w świecie 
nauki i literatury – wola bezinteresownego 
poszukiwania prawdy o człowieku i jego 
otoczeniu w nurcie wciąż pędzącego czasu. 

Dorobek Erwina Kruka nieprzeciętnie 
utalentowanego poety, pisarza, eseisty, 
publicysty, tłumacza, a jednocześnie 
wybitnego społecznika, jest wyjątkowo 
doniosły i znaczący ze względu na ludzki 
i etyczny ciężar podjętych tematów. Były 
i są one kluczowe nie tylko w kontek-
ście powojennej historii Warmii i Mazur 
i przemian Polski, które nastąpiły po-
cząwszy od 1980 roku i trwają aż do dziś. 
Erwin Kruk od bez mała sześćdziesięciu 
lat pisze „pamiętnik artysty – / Ogryzmo-
lony i w siebie pochylon – / Obłędny!... 
ależ – wielce rzeczywisty!”.

Profesorowie: Janusz Małłek z Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, An-
drzej Sakson z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Jarosław Ławski 
z Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie  
i w pełni potwierdzili zasadność decyzji 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, aby nadać znamieni-
temu Twórcy godność doktora honoris 
causa. W swoich opiniach niezależnie od 
siebie szczególnie wyeksponowali: 

– trwały wkład Erwina Kruka do skarbca 
literatury polskiej, 

– tworzenie prawdziwego, sumiennego 
i wielowymiarowego obrazu ziemi warmiń-
sko-mazurskiej oraz upowszechnianie go 
na forum ogólnopolskim, 

– budowanie tożsamości i rozwój dzie-
dzictwa kulturowego regionu w wymiarze 
uniwersalnym, 

– trwające pół wieku skuteczne inspiro-
wanie badań regionalistycznych w zakre-
sie nauk humanistycznych i społecznych,

– piękne owoce działań podjętych z my-
ślą o dobru wspólnym społeczeństwa 
Warmii i Mazur, Polski i Europy.

Prof. Janusz Małłek, nakreśliwszy dra-
matyczną biografię Kruka, zwrócił uwagę 
na jego umiłowanie książek, rozbudzoną 
wcześnie i uparcie praktykowaną pasję 
poznawczą. 

Przyszły poeta urodził się 4 maja 1941 
roku w Dobrzyniu koło Nidzicy – wieś 
nazywała się wówczas Gutfeld (choć do 
1938 – Dobrziennen). Rodzice – Herman 
Kruk i Meta ze Stachów – byli rolnikami. 
Zajęcie w styczniu 1945 roku przez Armię 
Czerwoną Prus Wschodnich wpłynęło 
tragicznie na losy rodziny. Tego samego 
roku, ojciec podczas wywózki „na roboty” 
do Związku Sowieckiego zmarł 25 kwiet-
nia, a matkę zabrał tyfus 26 lipca. 

Osieroceni, czteroletni Erwin z braćmi, 
siedmioletnim Wernerem i trzyletnim 
Ryszardem, należeli do „paru tysięcy ma-
zurskich dzieci, które po wojnie zostały 
bez rodziców i bez domów”. Chłopcami 
zaopiekowała się babcia, Augusta Stach, 
oraz siostra matki wraz z mężem, Ida 
i Wilhelm Tybussek z Elgnówka. W latach 
1948-1956 Kruk uczęszczał do tutejszej 
szkoły podstawowej. 

Kształcił się w szkole zawodowej w Ostró-
dzie na ślusarza wagonowego, ale już od 
1956 roku był wychowankiem Państwo-
wego Domu Młodzieżowego w Morągu, 
gdzie ukończył w 1960 roku Liceum Ogól-
nokształcące. 
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Laudacja prof. Zbigniewa Chojnowskiego

Mazur, twórca, 
autorytet
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Po zdobyciu magisterium na UMK w To-
runiu, na podstawie pracy wykonanej na 
seminarium historyka literatury prof. Ar-
tura Hutnikiewicza, pisarz w czerwcu 1966 
roku osiedlił się w Olsztynie, do którego 
przybył ze świeżo poślubioną małżonką 
– Swietłaną. Kilka lat później na świat 
przyszły dzieci, Tomasz Jordan i Eliza.

Erwin Kruk do 1980 roku był redakto-
rem regionalnego dziennika i uprawiał 
publicystkę kulturalną. Następnie, „nie 
godząc się na kreowany przez ówczesną 
prasę obraz rzeczywistości”, włączył się 
w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” 
i aktywnie w nich działał. Kruk jako jedyny 
twórca z Warmii i Mazur uczestniczył 
w bardzo istotnym dla życia umysłowego 
społeczeństwa Kongresie Kultury Pol-
skiej w Warszawie, a ponadto był jednym 
z dwustu pięćdziesięciu sygnatariuszy 
memoriału sprzeciwiającego się wprowa-
dzeniu stanu wojennego. W latach osiem-
dziesiątych Erwina Kruka inwigilowała 
Służba Bezpieczeństwa. 

Wiosną 1989 roku Komitet Obywatelski 
„Solidarność” Regionu Warmińsko-Ma-
zurskiego wysunął kandydaturę Erwina 
Kruka na Senatora RP. Pisarz uznał kan-
dydowanie za obowiązek obywatelski. 
W pamiętnych czerwcowych wyborach 
otrzymał 142 315 głosów, czyli uzyskał 58,2 
proc. poparcia. Po zakończeniu kadencji 
25 listopada 1991 roku powrócił do pracy 
twórczej i społecznikowskiej w Olsztynie. 

Spośród licznych zasług organizacyj-
nych i funkcji Kruka przypomnijmy, że 
uczestniczył w zawiązaniu Mazurskiego 
Zrzeszenia Kulturalnego i napisał jego 
„Deklarację ideową”, w bardzo trudnych 
latach 1982-1986 współtworzył środowi-
sko skupione wokół redakcji „Posłańca 
Warmińskiego”; swoją obecność odcisnął 
w światowej organizacji poetów, eseistów 
i pisarzy PEN Club, a także Stowarzyszeniu 
Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszeniu 
Pisarzy Polskich. Przez dziesięć lat zasiadał 
w Synodzie Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego. Tchnął ducha w powołanie 
Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
i rozwijał jego działalność jako prezes.

Wymienione i niewymienione formy 
aktywności bezsprzecznie potwierdzają 
opinię prof. A. Saksona, że „Erwin Kruk 
jest indywidualnością o wyjątkowej osobo-
wości i wielkim zaangażowaniu w sprawy 
publiczne. To także wielki chrześcijanin 
o wszechstronnych zainteresowaniach 
[...]. Niezłomna postawa oraz niekwe-
stionowany talent sprawiają, iż uznawany 
jest on za «mazurskie sumienie» [...]. 
Jako twórca i obywatel aktywnie działa 
na rzecz kultury mazurskiej i poszanowa-

nia praw mniejszości, w tym szczególnie 
mniejszości narodowych i etnicznych”. 
Profesor Ławski zaś dopełnia tę opinię 
stwierdzeniem: „Pisarz i społecznik na 
przełomie XX i XXI wieku staje się nie-
kwestionowanym autorytetem”. 

Dorobek organizatorsko-społeczny Er-
wina Kruka jest nie do przecenienia, ale 
przecież to jego dzieła poetyckie i pisarskie 
są uznawane za największą wartość stwo-
rzoną przez znakomitego autora. Przy-
pomnijmy tytuły jego zbiorów wierszy 
i powieści: Rysowane z pamięci (1963), 
Zapisy powrotu (1969), Moja Północ 
(1977), Powrót na wygnanie (1977), Poezje 
wybrane (1984), Z krainy Nod (1987), 
W cieniu (1988), Znikanie (2005), Nie-
obecność (2015) oraz Drogami o świcie 
(1967), Na uboczu święta (1967), Rondo 
(1971), Pusta noc (1976), Łaknienie (1980), 
Kronika z Mazur (1989), Spadek: zapiski 
mazurskie 2007-2008 (2009). Książki 
Kruka wysoko oceniano i nagradzano.

Profesor Małłek stawia go „w szeregu 
pisarzy, dla których Mazury były kolebką 
– jak Ernst Wiechert, Siegfried Lenz [...], 
ale także wśród tych, na których Mazury 
wycisnęły wyraźny ślad, jak Konstanty I. 
Gałczyński, Igor Newerly [...]”. Jeszcze 
dobitniej rangę pisarstwa Kruka ocenia 
prof. A. Sakson: „najwybitniejszy pisarz 
mazurski”, „strażnik mazurskiego dziedzi-
ctwa kulturowego”. Recenzent wskazuje 
na intelektualną otwartość pisarza, który 
dramat dezintegracji i rozpadu społecz-
ności autochtonicznej ukazuje „w kontek-
ście uniwersalistycznych prawidłowości 
dziejowych”. Profesor Ławski akcentuje 
różnorodność dzieła przy jednoczesnej 
„wyjątkowej jednorodności, jednolitości 
idei, estetyki i aksjologii. Zarazem jest 
to – stwierdza recenzent – dokonanie 
wielostronnie otwarte”.

Według prof. J. Ławskiego – Kruk „temat 
mazurski zamienił w temat ogólnoludzki, 
wyraz rozpaczy, wynikającej z wykorze-
nienia, bezdusznej presji historii i geopo-
lityki, które nie szanują i jednostkowego 
istnienia, i dziejów wspólnot takich jak 
Mazurzy, Warmiacy”. 

Białostocki profesor charakteryzu-
je Erwina Kruka z niezwykłą estymą 
i uznaniem, pisząc, że „należy [on] do 
tych tytanicznych osobowości twórczych, 
które w kulturze polskiej utrwaliły głos 
Warmii i Mazur, regionu więc, w którym 
po drugiej wojnie światowej dokonała 
się niespektakularna, cicha tragedia wy-
niszczenia ostatnich autochtonicznych 
mieszkańców tych ziem”. 

Ten sam recenzent (literaturoznawca), 
podnosząc kwestię „językowego mistrzo-
stwa” poety i pisarza, zauważa, że jego „do-
robek literacki i publicystyczny w sposób 

istotny wzbogacił dziedzictwo kultury pol-
skiej. Dał mu tę jedną jedyną, autentyczną, 
swoistą i regionalną nutę mazurską, bez 
której byłby uboższy”. A także: „Jak poko-
lenia Mazurów przed nim, Kruk przemówił 
polszczyzną zakorzenioną w XVI-wiecznej 
tradycji pierwszych tłumaczeń Biblii ro-
dem z Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
kraju, który swych najzdolniejszych pisa-
rzy i twórców posyłał po nauki także do 
Królewca i jego uniwersytetu. Polszczyzna 
Kruka [...] wydobyła się jednak z tego, 
mówiąc po Mickiewiczowsku, «kątka» 
lokalności”.

W opinii recenzentów znaczenie Kruka 
dla kultury intelektualnej i duchowej re-
gionu, a przede wszystkim Olsztyna jest 
trwałe oraz inspiratorskie, także w bada-
niach w zakresie nauk humanistycznych 
i społecznych. Prof. J. Ławski zauważa: 
„jest więc wszystkim znany Kruk-Mazur, 
którego czytają ludzie z Olsztyna, War-
mii i Mazur, budzący zainteresowanie 
w Niemczech, żywo i polemicznie od-
noszący się do Wspólnoty Kulturowej 
«Borussia», aczkolwiek stanowiący dla 
członków owej Wspólnoty jeden z fun-
damentalnych punktów odniesienia. To 
Kruk-regionalista, któremu wróżyć moż-
na długą i świetną karierę w badaniach 
literacko-kulturowych zorientowanych 
na nowy regionalizm”. 

Trzech profesorów dostrzega, że Erwin 
Kruk był nagradzany za twórczość i działal-
ność w regionie, kraju, ale także zagranicą. 
Wymieńmy niektóre wyrazy uznania dla 
pisarza i społecznika. Otrzymał nagrody: 
im. Stanisława Piętaka, Niezależnej Funda-
cji Popierania Kultury Polskiej z Australii 
„Polcul Foundation”, Ministra Kultury 
i Sztuki, im. Profesora Hugona Steinhausa, 
a jeszcze Nagrodę Literacką im. Włady-
sława S. Reymonta i Poznańską Nagrodę 
Literacką im. Adama Mickiewicza. Na 
liście wyrazów uznania znajdują się me-
dale, statuetki i tytuły, a w tym Honorowe 
Obywatelstwo Miasta Olsztyna. 

Pisarskie i społeczne dokonania Erwina 
Kruka są wysokiej próby, także dlatego, 
że wypływają zarówno z wierności sobie, 
jak rozwiniętej umiejętności bycia dla in-
nych, a wreszcie z pracy twórczej zgodnej 
z sumieniem i wyznawanymi wartościami.  

Konkluzje recenzentów w pełni potwier-
dzają słuszność wniosku o nadanie tytułu 
doktora honoris causa Erwinowi Krukowi. 
Profesor Ławski stwierdza: „Dorobek lite-
racki, działalność społeczna, rola autoryte-
tu i reprezentanta Nieobecnych – wszystko 
to określa doniosłe miejsce Erwina Kruka 
nie tylko w kulturze Warmii i Mazur, lecz 
także w kulturze polskiej i europejskiej”.                      

ZBIGNIEW CHOJNOWSKI
promotor

Ciąg dalszy ze s. 5 
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Zawsze uczestniczymy w różnych for-
mach kultury, korzystamy z jej dzie-
dzictwa i wartości. Żyjemy przecież 

w otoczeniu, które zostało ukształtowane 
pracą ludzkich rąk i umysłów. Przez wieki 
nakładały się i zrastały ze sobą rozmaite 
warstwy, powstawały amalgamaty kul-
turowe. Wokół siebie mamy krajobraz 
stworzony przez przyrodę, ale zmieniony 
i wzbogacony przez ciąg ludzkich pokoleń. 

Nigdy w regionie Warmii i Mazur, gdzie 
oprócz plemion pruskich wszyscy byli przy-
byszami, mieszkańcy nie żyli pod kloszem. 
Jak gdzie indziej w Europie, trwała wymia-
na idei, towarów, ludzi. W różny odbywało 
się to sposób i to aż po czasy, gdy rozbudzo-
ne nacjonalizmy, a potem totalitaryzmy, 
kładły nacisk na homogenizację kultury 
lub podporządkowanie jej polityce.

W każdym razie, historia i w naszym 
regionie wyznaczała szlaki tych wędrówek. 
Tradycje spotykały się z kontestacją i kon-
frontacją. Ludzie – zależni od sił przyrody 
i środowiska, od wyzwań cywilizacyjnych 
– ulegali różnorakim ciśnieniom, które 
z czasem nadały im inny odcień duszy.

Dla nas, współczesnych, ta kultura zna-
ków i znaczeń, nazywana też kulturą se-
miotyczną, choć pozwala na odczytywanie 
obrazu duchowego przeszłości, nie jest 
źródłem najlepiej postrzeganym. Dla tych, 
którzy na Warmię i Mazury przybyli po 
wojnie, na ogół nie był to krajobraz bliski. 
Uwarstwienie historyczne i odmienność 
dziejów już na pierwszy rzut oka budziły 
potrzebę emocjonalnego stosunku, a często 
i potrzebę sprzeciwu. Potoczne wartoś-
ciowanie obejmowało zarówno sposoby 
bytowania ludzi, jak i ocalałą po zniszcze-
niach infrastrukturę. Na ogół ów pierwszy 
ogląd nie wykraczał poza stwierdzenia, co 
w tym krajobrazie jest swojskie, a co obce.

Rozpoznawalne znaki swojskiej kultury, 
mimo wszystko stanowiły tylko cieniutką 
warstwę swojskości. Aby zaanektować ten 
krajobraz dla siebie, a przynajmniej nadać 
mu swojskie rysy, trzeba było go zmie-
nić i na nowo nazwać, uczynić go mniej 
drażniącym. Ten proces nie obywał się bez 
chęci poprawiania przeszłości w krajobrazie 
i dziejach. Mniejszą uwagę zwracano przy 
tym na całościowy rozwój i towarzyszące mu 
procesy historyczne. Wydobywano z prze-
szłości raczej te elementy dziedzictwa, nie-
kiedy zresztą wyolbrzymiając ich znaczenie, 
które mogły świadczyć o ciągłości także 
polskiej kultury. Jednocześnie podejrzliwie 

traktowano tych, którzy zostali na miejscu, 
a którzy mową, zachowaniem, ubiorem, 
zwyczajami, sposobem gospodarowania 
dawali wyraźne dowody na to, że nie są 
tacy sami jak my.

Nie było mowy o dialogu kultur, raczej 
następowało zderzenie i niwelowanie tego, 
co stanowiło o tożsamości nie dość swoj-
skiego regionu. Z perspektywy lat, gdy bez 
większych emocji spoglądamy na obraz 
naszej krainy, mimo wszystko nie jest 
łatwo ocenić i wskazać składniki regio-
nalnej tożsamości. Są nimi, jak w każdym 
regionie, elementy regionalnego wkładu 
w ogólnonarodowe dziedzictwo. Każdy, 
na miarę swej wrażliwości i wiedzy, może 
wyliczać inne zjawiska, fakty czy dzieła. 
Coraz powszechniej mówi się dziś o regio-
nie, że naszym atutem jest różnorodność  
kulturowa. To jest pewien potencjał, ra-
czej nie rzutujący na całokształt życia, ale 
świadczący i o naszym stosunku do historii 
i do współczesności. Najogólniej mówiąc, 
zgodziliśmy się na to, że w naszym regio-
nie narastały i zrastały się ze sobą różne 
warstwy kultury.

Region Warmii i Mazur był i jest niezwy-
kle interesujący poprzez skład ludnościowy 
i urodę krajobrazu. Wydaje się wciąż cie-

kawy nie tyle przez dokonania, ile przez 
bogactwo ludzkich losów i doświadczeń. 
Potrzebne mu jest wszelako ożywienie 
postaw obywatelskich. Obok ludzi dzie-
dzictwem pokoleń związanych z tą ziemią, 
których jest bardzo mało, region stał się 
domem dla licznych grup etnicznych i na-
rodowościowych. Najważniejszym zagro-
żeniem – nie tylko dla kultury,  ale i dla 
przyszłości regionu – jest niedostateczny 
wciąż rozwój cywilizacyjny i słabość więzi 
społecznych. Z tego względu myśl o rozwo-
ju musi się wiązać z szerszym spojrzeniem 
na sprawy edukacji i kultury. Po wojnie 
nie było warunków dla dialogu kultur. 
Wszyscy, którzy mieli pamięć o dawnych 
formach życia duchowego i swoich trady-
cjach, poprzez rozwój wydarzeń i odgór-
nie zaplanowaną integrację, z biegiem lat 
wyzbywali się swoistych cech, gdzie trwały 
ślady własnej kultury. W przeciwieństwie 
bowiem do starych regionów, gdzie trwały 
pewne wypracowane wzorce zachowań 
i gospodarowania oraz ustalone formy 
życia, tu nie było takich środowisk, które 
stanowiłyby oparcie i model, zarówno dla 
takich zachowań, jak i dla gospodarowania.

Słowo doktora h. c. Erwina Kruka

Wobec przyszłości

Ciąg dalszy na s. 8 
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Zdaniem badaczy i teoretyków kultury, 
każda gospodarka narodowa, a także każdy 
region ma swój własny „kapitał kultu-
rowy”. W postrzeganiu tego co swojskie 
a co obce, decydujące są takie czynniki, 
jak podstawowe struktury religijne, mity, 
stosunek człowieka do natury, do sfery 
nadprzyrodzonej, do śmierci, postawa wo-
bec środowiska naturalnego, stosunek do 
czasu, do ziemi, do własności, do uznania 
autorytetu i władzy, do wzrostu gospodar-
czego i wydajności. Ważnym składnikiem 
tożsamości, ukazującej rodzaj mobilności 
społeczeństwa, jest nie tylko dziedzictwo 
przeszłości, ale również podatność na 
procesy modernizacyjne, poczucie wizji 
przyszłości, umiejętność tworzenia elit.

Są to zagadnienia wykraczające poza re-
gion. Mieszczą się w kręgu kultury polskiej 
i europejskiej. Warto się czasem na taką 
refleksję zdobyć. Bez niej bowiem, zamiast 
kultury, krajobraz wypełni rozrywka kultu-
ralna, swoista „macdonaldyzacja świata”.

Na Mazurach i na Warmii rozpad grup 
i łączących je więzi kulturowych, choć 
z wolna znów wiązanych, odczuwany 
jest po dziś dzień. Trudno więc marzyć 
o społeczeństwie już zakorzenionym. 
Przełamywanie zjawisk inercji, odbudo-
wywanie tkanki społecznej, możliwe stało 
się dopiero w warunkach transformacji 
ustrojowej i powstawania struktur demo-
kratycznych. Jak na razie, oswoiliśmy się 
z krajobrazem kulturowym: z gotyckimi 
zamkami, gotyckimi i barokowymi koś-
ciołami. Dyskutujemy o naszych miastach, 
które były lokowane w odległych epokach, 
i o twórcach różnych kultur, których dzieła 
przydały regionowi odrobiny blasku czy 
sławy. Przypominamy sobie, że w regionie 
rozegrały się wydarzenia historyczne o róż-

nej randze. W zależności od tego, z jakiej 
perspektywy patrzymy na nie, jedne są 
składnikiem naszej pamięci, a inne – na-
szego milczenia. W tym krajobrazie, jaki 
zastaliśmy i jaki zmieniamy, kształtujemy 
nasz gust estetyczny. Szukamy potwier-
dzenia, że jesteśmy u siebie. I jak wiele 
pokoleń przed nami, mamy nadzieję że 
przez wszystkie te przedsięwzięcia i środki, 
jakie podejmujemy, również naszemu życiu 
nadaje sens.

Tak, jak gdzie indziej, żyjemy w wielu 
równoległych światach, które stykają się 
ze sobą w różnych punktach. To zrozu-
miałe, że żadne państwo i jego kultura nie 
mogą odizolować się od obcych wpływów. 
Również nasz region postrzega się – tak 
w dziejach, jak i obecnie – jako pograni-
cze kultur. Niektórzy pytają: czy zanika 
stopniowo różnorodność tradycji i warto-
ści? Czy kultura – stojąc wobec procesów 
globalizacji – nie spowoduje narastania 
konfliktów między nimi? Rozumna poli-

tyka państwa może umacniać kulturową 
i narodową tożsamość. Mimo trudnych 
doświadczeń XX wieku, społeczność re-
gionu przejawia tolerancję i otwartość. Kto 
dostrzega, że wokół żyją inni, musi sobie 
uświadomić, że sam również jest inny. To 
także potwierdza ważność kultury. Przede 
wszystkim kultura tworzy podstawę naszej 
tożsamości, a ona nie jest dana raz na za-
wsze. Jest to jednak jej decydujące zadanie. 
Toteż upowszechnienie i rozwój kultury, 
tworzenie warunków dla twórczości, dba-
łość o dziedzictwo, a także dostrzeganie tej 
dziedziny życia w działalności samorządo-
wej, trzeba rozpatrywać jako tworzenie 
nowego obrazu wspólnoty regionalnej. 
I trzeba być wrażliwym na funkcje, nor-
my i wartości, które są składnikami więzi 
między ludźmi i mają wpływ na zbiorową 
świadomość. Dla społeczeństwa bowiem 
celem organizowania się  jest rozwój życia 
ludzkiego w kulturze. To ona ukazuje sens 
ludzkiej pracy.  ERWIN KRUK

Ciąg dalszy ze s. 7 

8

FOT. © ŁUKASZ SADLAK / RADIO OLSZTYN

FO
T.

 ©
 U

W
M



9

BEZWIERSZÓWKInr 9-10 (135-136) wrzesień-październik 2016 aktualności z oddziałów SDP

Członkowie Oddziału Gdańskiego SDP 
stanowczo nie zgadzają się z oświad-

czeniem Centrum Monitoringu i Wolności 
Prasy SDP (zob. www.sdp.pl/informa-
cje/12962) potępiającym postanowienie 
Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 
10 czerwca 2016 roku (sygn. Akt XXV Co 
75/16), nakazujące wstrzymanie publi-
kowania i sprzedaży książki Fakt. Tak 
było naprawdę autorstwa Grzegorza Jan-
kowskiego, byłego redaktora naczelnego 
„Faktu”, przygotowanej do druku przez 
wydawnictwo The Facto. 

Sąd przychylił się do wniosku, z którym 
wystąpił członek naszego Oddziału, były 

poseł Edmund Krasowski, opisany w tej 
książce w negatywnych okolicznościach, 
to znaczy jako osoba zatrzymana przez 
policję z powodu prowadzenia samochodu 
pod wpływem alkoholu. Rzecz w tym, że 
sytuacja taka, z jego udziałem, nigdy nie 
miała miejsca.

Solidaryzujemy się z działaniami kol. 
Edmunda Krasowskiego, pierwszego dy-
rektora gdańskiego oddziału IPN, cenione-
go publicysty, członka naszego Oddziału. 
Uważamy, że jako wybitny działacz opo-
zycji demokratycznej począwszy od lat 
80., ma prawo a nawet obowiązek dbać 
o należny szacunek i dobre imię.

Zarząd Oddziału Gdańskiego SDP uważa, 
że w tym szczególnym przypadku zacho-
dzi wyjątkowa potrzeba wydania posta-
nowienia tymczasowego o wstrzymaniu 
publikacji. Mamy nadzieję na szybkie 
porozumienie stron w sprawie sposo-
bu usunięcia nieprawdziwej informacji 
z przedmiotowej publikacji.

Zarząd Oddziału Gdańskiego w składzie:
prezes TADEUSZ WOŹNIAK

wiceprezes JANUSZ WIKOWSKI
sekretarz ANDRZEJ GOJKE 

skarbnik JACEK NALIWAJEK
Gdańsk, 4 lipca 2016

SDP Gdańsk Oddział Gdański SDP popiera Edmunda Krasowskiego

Piotr Grobliński, poeta, dziennikarz 
i publicysta kulturalny, został „Dzien-

nikarzem Roku 2015”. Nagrodę w kon-
kursie Łódzkiego Oddziału SDP otrzymał 
za świetny warsztat, piękną polszczyznę, 
znakomite pomysły, oryginalną formę 
w podejmowaniu tematów kulturalnych 
i za bezkompromisowość tekstów publi-
kowanych w miesięczniku „Kalejdoskop”. 
Drugie miejsce w konkursie zajęła Pauli-
na Stępień, a trzecie Kamila Litman, obie 
z Radia Łódź. Jury pod przewodnictwem 
Zbigniewa Natkańskiego wyróżniało także: 

Agnieszkę Krystek z „Dziennika Łódzkiego”, 
Romę Leszczyńską z Programu III Polskiego 
Radia i Katarzynę Pawlinę z TVP Łódź.

Natomiast w Konkursie im. Michalskiego 
pierwszą nagrodę odebrał Piotr Krysztofiak 
z Radia Łódź. Drugie miejsce ex aequo 
zajęli Dariusz Piekarczyk z „Dziennika 
Łódzkiego” i Andrzej Sznajder publikujący  
m. in. w „Kalejdoskopie” i „Ziemi Łódz-
kiej”. Ponadto wyróżniono Marka Ob-
szarnego i Karolinę Wojnę z „Tygodnika  
7 Dni” oraz Joannę Chrzanowską z „Gazety 
Lokalnej Kutna i Regionu”.

Konkurs na „Dziennikarza Roku” odbył 
się już po raz siódmy, natomiast Konkurs 
im. Krzysztofa Michalskiego na najlepszego 
korespondenta regionalnego, dziennika-
rza mediów lokalnych – po raz czwarty. 
Ogłoszenie wyników odbyło się 1 lipca 
podczas dorocznego Pikniku Dziennikar-
skiego, który w tym roku zorganizowano 
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej. Nagrody ufundowali: Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich, Urząd Miasta Kut-
no i Radio Łódź.

MONIKA PIETRAS

SDP Łódź Finał konkursów dziennikarskich

13 lipca Zarząd Warmińsko-Mazur-
skiego Oddziału SDP przyjął do 

Stowarzyszenia pięcioro nowych człon-
ków: Wojciecha Ciesielskiego, Agnieszkę 
Gębczyńską, Kingę Kamińską, Anetę M. 
Markowską i Piotra Niczyperowicza. 

Wojciech Ciesielski – absolwent 
WSN i WSP w Olsztynie (filologia pol-
ska, historia); zatrudniony m. in.: WSP 
(1974-1983), Muzeum Warmii i Mazur 
(1987-1989), Zarząd Regionu NSZZ „S” 
– rzecznik prasowy i szef działu szkoleń 
(1989-1991), Okręgowa Komisja Badania 
Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu – 
IPN w Olsztynie – dyrektor (1991-1999), 
Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia 
Publicznego – główny specjalista ds. 
Narodowego Programu Zdrowia (2001-
2003); od 13.12.1981 do 23.07.1982 – 
internowany (ZK Iława, ZK Kwidzyn); od 
1980 r. współpracownik mediów (prasa 
związkowa), korespondent Radia Wolna 
Europa, komentator historyczny (Radio 
Olsztyn, TVP, Telewizja Republika, Ra-
dio Wnet), konsultant filmowy („Róża”, 
„Lincz”, „Wołyń”), dokumentalista, pub-

licysta, współpracownik „Debaty” i „Bez 
Wierszówki”. 

Agnieszka Gębczyńska – absol-
wentka Wydziału Prawa i Administracji 
UWM, magister administracji, pracownik 
Kancelarii Radców Prawnych i Adwoka-
tów „Lech Obara i Współpracownicy”; re-
daktor strony internetowej (2010-2013), 
współpracownik lokalnych mediów in-
ternetowych, publicystka (od 2008 r.).

Kinga Kamińska – absolwentka Wy-
działu Pedagogicznego UWM; dzienni-
karka „Gazety Olsztyńskiej” (2002-2009) 
i gazety „Express Olsztyn” (2012), redaktor-
-wydawca portalu „Express.Olsztyn.pl” 
(od 2012 r.).

Aneta Monika Markowska – absol-
wentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Olsztynie (filologia rosyjska); dzien-
nikarka gazety „Express Olsztyn” (2012), 
redaktor-wydawca portalu „Express.
Olsztyn.pl” (od 2012 r.).

Piotr Niczyperowicz – absolwent 
Wydziału Nawigacji Wyższej Szkoły Mor-
skiej w Gdyni, studiów Executive Master 
of Bizness Administration w WSB przy 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Pozna-
niu i Nottingham Trent University; twórca 
i właściciel gazety lokalnej „Express Olsztyn”  
i portalu „Express.Olsztyn.pl” (2012), 
redaktor naczelny i wydawca „Express.
Olsztyn.pl” (od 2012 r.). 

Ponadto podjęto uchwałę o reakty-
wacji członkostwa red. Bronisławowi 
Sałudzie – dziennikarzowi radiowemu, 
publicyście i wydawcy, który wstąpił do 
SDP w 1951 roku. 

Bronisław Sałuda – absolwent eko-
nomiki rolnictwa; redaktor naczelny 
i dyrektor olsztyńskiej rozgłośni radio-
wej (1954-1965), prezes Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” 
(1999-2012), redaktor „Kalendarza hi-
storycznego” w miesięczniku „Warmia 
i Mazury”, autor licznych publikacji z za-
kresu ekonomiki rolnictwa i socjologii 
wsi oraz kilku książek, założyciel i właści-
ciel Oficyny Druków Niskonakładowych 
(od 1992 r.).

Obecnie Warmińsko-Mazurski Oddział 
SDP liczy 60 członków oraz 4 kandyda-
tów.  IRENEUSZ ST. BRUSKI

SDP Olsztyn Nowi członkowie SDP

9
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Przybywając w piątek na Jasną 
Górę,  papież Franciszek spotkał 
całą Polskę, wieczorem tego samego 

dnia w Brzegach – spotkał cały świat.
250 spotkań, 5 wielkich zdarzeń central-

nych, 2 mln pielgrzymów, młodzi ze 180 
krajów i 6 kontynentów. Służby BOR, policja, 
straż pożarna, opieka medyczna, harcerze, 
obsługa medialna, 3,7 tys. dziennikarzy, prze-
syłająca message papieża na cały  świat. I ten 
przekaz był najważniejszy: wiara, nadzieja, 
miłość, braterstwo, wspólnota, pokój (ale nie 
pacyfizm, słowo wyświechtane i skompro-
mitowane), miłosierdzie. Wiele mówiło się 
o braterstwie, niewiele o tolerancji, pojęciu, 
które dziś także brzmi jak zdarta płyta. 

Podczas tych dwóch tygodni, wliczając 
dni diecezjalne, Polska była oazą radości 
i spokoju. Kiedy dookoła, w bezpiecznej nie-
gdyś Europie, szalał strach i terror, w Polsce 
odbywał się światowy festiwal wiary i po-
koju, by umacniać się w wierze, przekazać 
pozytywną energię i zapewnić o braterstwie 
i przyjaźni. Tak buduje się wspólnotę świato-
wą bez dyktatury polityki, bez ideologizacji, 
rozporządzeń i normatywów.

Jeśli w kulminacyjnym momencie na Po-
lach Miłosierdzia zebrało się około 2 mln 
ludzi, to dokładnie tyle newsów o ŚDM pój-
dzie w świat, kolportowanych w rodzinach, 
kołach przyjaciół, kampusach uniwersyte-
ckich i mediach. O miłosiernym Bogu, twór-
czej i porządkującej roli wiary, o spokojnej 

i bezpiecznej Polsce – przedmiot zazdrości 
moich znajomych Anglików i Francuzów. 
To najlepsza z możliwych promocja na-
szego kraju, najzręczniejszy PR-owiec nie 
wymyśliłby lepszej idei na  promocję  Pol-
ski  jako kraju  bezpiecznego, dostatniego, 
gościnnego  i  welcome to... Choć do tego 
wątku jeszcze wrócimy.

Przyznam, że wybór na stolicę Piotrową 
papieża Franciszka budził moje ambiwa-
lentne uczucia. Nagle, po Janie Pawle II 
i Benedykcie XVI, filozofach i myślicielach – 
proboszcz z faweli Buenos Aires. Nie bardzo 
mi się podobała ostentacja Franciszka, ta 

rezygnacja z tradycyjnego tytułu, z siedzi-
by papieży w Watykanie na rzecz Domu 
św. Marty, te przejażdżki volkswagenem 
zamiast limuzyną wydawały mi się gestami 
populistycznymi, obniżającymi rangę urzędu 
papieskiego, ekscentryczne i niepotrzebne. 
A w jego przekazach – to uparte odwoły-
wanie się do sprawiedliwości społecznej, 
podziałach na „właścicieli rządów, banków 
i policji” i nieuprzywilejowanych, sięganie 
do takich określeń jak „wyzyskiwacze” i „ka-
pitaliści”. Pobrzmiewały tu echa latynoskiej 
lewicy spod znaku Castro i Guevary, frazy 
z nauki społecznej „księży patriotów”, które 
mieszkańcom krajów post-komunistycznych 
niedobrze się kojarzą. Ale sprawa się wy-
jaśniła. Podobnie jak Jan Paweł II wniósł 
do Watykanu i nauki społecznej Kościoła 
dziedzictwo polskiej kultury, historii i tra-
dycji, także politycznej, Franciszek – sche-
dę po Kontynencie Latynoamerykańskim. 
Był po prostu głosem takiej opozycji wobec 
skorumpowanych, oligarchicznych rządów, 
„które trwały jedno tango”, jaka była. Ude-
rza holistyczny, całościowy charakter tego 
przesłania, prostota i konkret przekazu.

Spodobała mi się ta prostota przesłania. 
Papież, jako arcybiskup Buenos Aires, wiele 
lat pracował z biedotą, półanalfabetami z fa-
weli, jego przekaz musiał być zatem jasny 
i bezpośredni, żeby trafił do adresatów. Za-
skoczył mnie także pragmatyzm, użyteczność 
jego nauki. Np. apelował do małżonków, aby 

ŚDM, Kraków i Papa Francesco

FOT. © KRZYSZTOF SITKOWSKI / KPRP

Fo
t. 

©
 G

RZ
EG

O
RZ

 JA
KU

BO
W

SK
I /

 K
PR

P



11

BEZWIERSZÓWKInr 9-10 (135-136) wrzesień-październik 2016 Światowe Dni Młodzieży

po kłótni nie kończyli dnia bez przeprosin, 
przypominał o dobroczynnych słowach „pro-
szę, dziękuję i przepraszam”. Ewidentny jest 
również terapeutyczny charakter przesłania, 
dowartościowujący wiernych. W Krakowie 
także wciąż powtarzał: „Bóg cię kocha, twoje 
życie ma ogromną cenę, Bóg ci towarzyszy, 
kibicuje każdej decyzji jak najbardziej wierny 
fan... Nie bój się, nie wstydź się zanieść mu 
swoich trosk, krzywd i grzechów. On cię zro-
zumie i wybaczy”. To bardzo sympatyczny, 
krzepiący, terapeutyczny rys jego nauczania.

Jednak od początku zawojował mnie swoim 
oddaniem dla starszych, chorych, wyklu-
czonych i nieuprzywilejowanych. I hasłem 
wiodącym pontyfikatu – miłosierdziem. Rok 
Miłosierdzia, Chrystus Miłosierny, nawoły-
wania do „dzielenia się miłosierdziem”. Pa-
miętam  jak kiedyś rozmawiałam z młodymi 
Anglikami na temat istnienia Boga. Przecież 
nie ma żadnych dowodów, mówili, miłość 
to reakcja chemiczna, a sprawiedliwość spo-
łeczna, porządek prawny rozwijały się wraz 
z formowaniem się państwa i ewoluowa-
niem społeczeństwa. I wtedy pomyślałam 
o współczuciu i jego praktycznym spełnie-
niu, miłosierdziu. Dobro bezinteresowne, 
uniwersalne, w stosunku do znajomych, ale 
i nieznajomych, z bliska i z daleka, do którego 
zdolny jest chwiejny i słaby człowiek. Datki 
i dotacje, na światowe akcje po kataklizmach 
naturalnych i na lokalne projekty jak szkoła 
dla Indian peruwiańskich czy studnia dla 
afrykańskiej wioski. Sama robię to od wie-
ków, choć dopiero od niedawna potrafię 
nazwać to, co robię i jakoś zakwalifikować. 
I to ich przekonało.

Doświadczanie współczucia, miłosierne 
uczynki, to dobre spoiwo międzyludzkie, no 
i jakże pedagogiczne! Trudno wychowywać 
dzieci, młodzież bez tego rysu współczucia, 
dla ludzi, zwierząt, środowiska naturalnego. 
To inwestycja w nowy, lepszy świat przy-
szłości. „Światowe Dni Młodzieży zaczy-
nają się dziś, w ostatnim dniu spotkania 
– mówił  podczas ostatniej homilii papież 
Franciszek – i będą trwały jutro i pojutrze. 
Obecne w waszych myślach i rozmowach, 
nauce i pracy, planach i marzeniach... Trzeba 
koniecznie zejść z kanapy, wyjść w świat 
i zostawić swój ślad” – zakończył. O takich 
słowach mówi się, że „zostało zasiane ziarno, 
które kiedyś wzejdzie”.

Bardzo mi pasował ekumeniczny charakter 
ŚDM. Ewangelia czytana także w języku sta-
rosłowiańsko-cerkiewnym, obecność chrześ-
cijan obrządków wschodnich i muzułmanów, 
pielgrzymi z Izraela. I to, że wierni nie wahają 
się głosić Ewangelię na różne sposoby. A to 
„marsz z flagami narodowymi”, jak na Olim-
piadzie, to znów „przekazanie płomienia 
wiary na 6 kontynentów”, „święci – histo-
rycznymi depozytariuszami Biblii”. Dobrze 
zaprojektowana strona internetowa ŚDM, 
to znów blog katoliczki-hipsterki, rapowe 
szlagiery o Duchu Świętym, filmy i spektakle 
teatralne, no i oczywiście modlitwa i dawanie 
świadectwa czyli dobre uczynki.

A jak ten Festiwal Wiary i Radości relacjo-
nowały zagraniczne media? Zadałam sobie 
trud, aby prześledzić coverage w BBC World 
Service, amerykańskiej CNN i brukselskich 
Euronews. Wszędzie wyłącznie bliskie plany 
– żeby, broń Boże nie pokazać rozmod-
lonych tłumów. Konwencje demokratów 
w Filadelfii pokazywano w jak najszerszych 
planach, ŚDM – 2 mln ludzi w Brzegach, 
wyłącznie w bardzo bliskich. Rekord pobiły 
Euronews, telewizja Unii Europejskiej, która 
we środę pokazała reportaż, składający się 
z następujących przebitek: potknięcie pa-
pieża na schodach, procesję starych hierar-
chów i obraz czarnej Madonny, tak ciemny, 
że z trudnością go rozpoznałam. W piątek 
mówiono wyłącznie o wizycie Franciszka 
w Auschwitz i o Holokauście. Nawet gdy 

w obrazie pokazywano roztańczoną młodzież 
i prowadzony przez zakonnice Dom Samot-
nej Matki, w ścieżce dźwiękowej i tak szła 
relacja z obozu zagłady. I znowu ani jednego 
szerokiego planu! No chyba, że z Auschwitz. 
Wszelkie granice hipokryzji przekroczyła 
„Gazeta Wyborcza”, pisząc o „smutnych 
twarzach pielgrzymów na Błoniach”, portal 
„Politico” i brytyjski „The Economist”, mar-
twiąc się „chłodnym przyjęciem Franciszka 
przez Polaków” i „Suddeutsche Zeitung”, 
obwieszczając, że „nauka obecnego papieża 
ma wciąż trudności z przedarciem się do lu-
dzi”. Znowu próba gigantycznej manipulacji, 
przekrętu medialnego na światową skalę, 
kolejne kłamstwo lewactwa, szczęściem dziś 
już rozpoznane, nazwane i wykpione.

A co po ŚDM pozostało? Duma i poczucie 
wypełnionego zadania, przez  państwo, służ-
by bezpieczeństwa (prawie 40 tys. ludzi), me-
dyczne, straż pożarna, drogówka, 47 diecezji, 
20 tys. wolontariuszy. No i przesłanie papie-
ża Franciszka: „Jesteście społeczeństwem 
przyszłości, bez granic i bez egoizmów... 
bądźcie jedną rodziną ludzką, którą tu tak 
dobrze reprezentujecie... przekazujcie dobro 
ponad granicami, nie czekając na wezwanie... 
Nie dajcie się uwieść narkotykowi myślenia 
o sobie, o swoich wygodach, bo nie jesteście 
sami”. To bardzo nowoczesny apel, w do-
datku bez śladu polityki, zawsze jątrzącej 
i zawsze dzielącej ludzi na wrogie obozy.

ELŻBIETA KRÓLIKOWSKA-AVIS
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W Europie i na świecie obowiązują 
różne modele prawa konstytu-
cyjnego. Polska należy do kręgu 

państw z pisanymi konstytucjami (np. ar-
tykuły henrykowskie czy prawa kardynalne 
z 1768 r.). Trzeba też pamiętać, że w pol-
skiej tradycji szlacheckiej konstytucja to też 
ustawa sejmowa, jak choćby konstytucja 
nihil novi. Od 1505 roku obowiązywała 
procedura możliwej zmiany prawa tylko 

wtedy, jeżeli 3 stany sejmujące – król, 
izba poselska i senat – wyrażają na to 
jednomyślną zgodę. Tworzyło to w Polsce 
hybrydę ustrojową – mieszaninę monar-
chii, oligarchii i demokracji – co zdaniem 
wielu historyków doprowadzić miało do 
upadku I Rzeczpospolitej.

Pierwszą pisaną w duchu oświecenia 
konstytucję uchwalili Amerykanie w 1787 
roku. Polska od 3 maja 1791 miała podobną 

konstytucję przyjętą w drodze aklamacji. 
Rewolucyjna Francja zrobi to dopiero we 
wrześniu 1791 roku, a zatem parę miesięcy 
po Polsce. Jak celnie zauważył ostatnio 
w Warszawie prezydent USA Barack Hus-
sein Obama: inni w Europie mogą od nas 
– Polaków – uczyć co to jest demokracja.

Sąsiedzi nie pozwolili cieszyć się nam 
wolnością i demokracją. Przez cały 
XIX wiek Polacy modlili się o wojnę 

„Chcę złożyć Polsce gratulacje w związ-
ku z obchodzoną niedawno 225. roczni-
cą uchwalenia konstytucji – najstarszej 
pisanej konstytucji w Europie. Wiele to 
mówi o długotrwałej tęsknocie narodu 
polskiego za wolnością i niepodległoś-
cią. Odrodzenie polskiej demokracji 
po zimnej wojnie stało się inspiracją 
dla mieszkańców całej Europy i całego 
świata, Ameryki nie wyłączając. Albo-

wiem postęp poczyniony przez Polskę 
dowodzi, że demokracja i pluralizm nie 
są przypisane szczególnie jakimkolwiek 
kulturom czy państwom, lecz opisują 
uniwersalne wartości. 
[...]
Kiedy myślę o wielorakim postępie, który 
przed dwoma laty świętowaliśmy na 
placu Zamkowym, o wszystkich prze-
ciwnościach, jakie naród polski pokonał 

w przekroju swych dziejów, o ruchu 
Solidarność, który się przyczynił do 
pokonania komunizmu, o wolności, jaką 
Polacy sobie wywalczyli – wówczas patrzę 
z ufnością w przyszłość polskiej demokra-
cji. Jak też na fakt, że Polska jest i nadal 
będzie przykładem demokratycznych 
praktyk na całym świecie”.

Barack Hussein Obama
Warszawa, 10 lipca 2016

Wokół nowej konstytucji
Dedykuję Prezydentowi RP Panu dr. Andrzejowi Dudzie
Od pewnego czasu w debacie politycznej pojawia się propozycja „przeglądu”, 
nowelizacji czy wręcz zmiany obecnie obowiązującej konstytucji. Aby cokolwiek 
zmienić w ustawie zasadniczej trzeba mieć „307 szabel” w Sejmie i połowę 
poparcia Senatu. Na dziś wydaje się, że taka konstytucyjna większość w niższej 
izbie nie jest osiągalna. Ponoć w polityce nie należy jednak używać pojęcia,  
że coś jest niemożliwe...

K. Wojniakowski, Uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja, 1806
FOT. © MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
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powszechną. I wojna wybuchła. W jej 
wyniku w 1918 roku odzyskaliśmy nie-
podległość. Jedni „śnili o szklanych 
domach”, inni krytycznie „cieszyli się 
z odzyskanego śmietnika”, ale wszyscy 
pytali za Słowackim: jaka Polska?

Szli krzycząc: „Polska! Polska!” –  
wtem jednego razu

Chcąc krzyczeć zapomnieli 
na ustach wyrazu;

Pewni jednak, że Pan Bóg 
do synów się przyzna,

Szli dalej krzycząc: 
„Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”.

Wtem Bóg z mojżeszowego 
wychylił się krzaka,

Spojrzał na te krzyczące i zapytał: 
„Jaka!”

Odpowiedź Polaków u zarania II RP 
była błędna. Konstytucja z 17 marca 1921 
roku potwierdzała słabość Polski. Wzo-
rem dla nas miała być Europa, konkretnie 
Francja i jej III Republika – z chaosem 
politycznym, wewnętrznym rozbiciem, 
dominacją parlamentu nad rządem, atrapą 
prezydenta. Konstytucja marcowa była 
główną przyczyną zamachu majowego 
z 1926 roku – ustrój na niej oparty (od 
wprowadzenia w życie do upadku) prze-
trwał tylko 3,5 roku!

Marszałek Józef Piłsudski miał czas na 
przygotowanie swojego politycznego te-
stamentu – konstytucji kwietniowej. Gdy 
leżał na łożu śmierci, prezydent Ignacy 
Mościcki 23 kwietnia 1935 roku podpisał 
nową ustawę zasadniczą. Była to najlep-
sza w historii Polski konstytucja. Dawała 
prezydentowi większą władzę niż w USA. 
Sprawdziła się w sytuacji nadzwyczajnej 
podczas II wojny światowej, kiedy władze 
państwa polskiego mogły funkcjonować 
na obczyźnie.

Po kolejnym odzyskaniu niepodległości, 
na początku istnienia III RP, 17 paździer-
nika 1992 roku Sejm I kadencji i Senat 
II kadencji uchwaliły małą konstytucję, 
w dużym stopniu powielającą zapisy sta-
linowskiej ustawy zasadniczej PRL z 1952 
roku. W ten sposób kontynuowano trady-
cję hybryd ustrojowych dla Polski.

Potem ówczesny prezydent Lech Wa-
łęsa skrócił w 1993 roku kadencję sejmu 
i senatu, a zmielony planem Balcerowicza 
naród, bez wolnych mediów, wybrał do 
władzy postkomunistów i pogrobowców 
ZSL. Tak ukształtowano parlament kaden-
cji 1993-1997, który przygotował do dziś 
obowiązującą konstytucję. Pracami Komi-
sji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodo-
wego kierował Aleksander Kwaśniewski, 
później to on jako prezydent podpisywał 
nową ustawę zasadniczą. Pojawiały się 
wtedy głosy, że to środowisko nie powin-
no uchwalać nowej konstytucji, gdyż nie 

jest reprezentatywne dla wolnościowych 
aspiracji narodu polskiego.

Ukształtowała się tzw. koalicja konsty-
tucyjna SLD, Unia Wolności – to wcześ-
niejsza mutacja dzisiejszej PO, PSL i UP 
– dziś jej spadkobiercy tworzą RAZEM. 
Na przeciwnym biegunie znajdował się 
obóz antykonstytucyjny z Akcją Wyborczą 
„Solidarność” (AWS) i ROP – Ruch Odbu-
dowy Polski mecenasa Jana Olszewskiego. 

O stylu pracy nad dzisiejszą konstytucją 
wiele mówi to, że prezydentowi Kwaśniew-
skiemu wystarczyło tylko dwa dni na wnie-
sienie poprawek do projektu konstytucji. 
Chcąc zdążyć przed końcem kadencji parla-
mentu koalicja konstytucyjna pośpiesznie 
przegłosowała dokument na Zgromadze-
niu Narodowym 2 kwietnia 1997 roku 
i taką datę nosi obecna konstytucja Polski. 
Głosowało wtedy 497 posłów i senatorów 
większość dwóch trzecich wynosiła 332, 
za tą konstytucją głosowało 451, przeciw 
40, wstrzymało się 6. Już w tym samym 
dniu Kwaśniewski zarządził referendum 
konstytucyjne na 25 maja. Uczestniczyło 
w nim zaledwie 42,8 proc. osób do tego 
uprawnionych. Spośród głosujących 52,7 
proc. było „za”, 45,8 proc. było „przeciw”. 
17 października 1997 roku konstytucja 
weszła w życie.

Wielką dyskusję wywołała wtedy kwestia 
preambuły czyli wstępu do konstytucji. Na-
pisał ją Tadeusz Mazowiecki i znalazło się 
tam odwołanie do Boga – invocatio Dei, na 
co długo nie chciała się zgodzić dominująca 
wtedy lewica. Gdyby ten zapis nie znalazł 
się w preambule to naród odrzuciłby w re-
ferendum tę konstytucję – to więcej niż 
pewne! AWS na negacji konstytucji wy-
grała wybory parlamentarne jesienią 1997 
roku, ale oczywiście potem konstytucji 
nie zmieniła, nawet jej nie nowelizowała. 
Jedyna nowelizacja tej sztywnej ustawy 
zasadniczej udała się śp. prezydentowi 
Lechowi Kaczyńskiemu – umożliwiono 
na terytorium Rzeczypospolitej egzekucję 
europejskiego listu gończego.

Jak twórcy dzisiejszej konstytucji zabez-
pieczyli się przed jej zmianą? Procedura 
zmiany konstytucji jest bardzo skompli-
kowana i trudna. I tak zapewne miało i ma 
być, po to aby niedopracowany dokument 
funkcjonował długo i kalece. Widzimy to 
dziś na przykładzie Trybunału Konstytu-
cyjnego. Art. 235 konstytucji podaje, że 
inicjatywę zmiany konstytucji posiada 
jedną piątą posłów czyli 92 osoby, senat 
lub prezydent. Czyli już nie 500 tys. wy-
borców, tak jak było przed uchwaleniem 
obecnej konstytucji. To ograniczenie oczy-
wiście nie denerwowało i nie denerwuje 
dzisiejszych obrońców demokracji w Pol-
sce. Przy zmianie konstytucji w sejmie 
wymagana jest większość kwalifikowana 

dwóch trzecich posłów – 307 osoby jak 
przyjdą wszyscy. W senacie projekt musi 
być poparty przez bezwzględną więk-
szość głosujących czyli 50 proc. plus 1 głos  
(quorum to połowa składu izby). Ale w se-
nacie nie można nic zmieniać w projekcie 
– nie można robić poprawek – senat musi 
się wypowiedzieć w ciągu 60 dni, a jak 
tego nie zrobi, to projekt upada. Potem 
jest możliwe referendum zatwierdzające, 
ale jego wynik zależy już od frekwencji 
głosujących (50 proc.). Takiego obostrze-
nia nie było przy uchwalaniu obecnej 
konstytucji – przypomnę frekwencja była 
poniżej 50 proc. i nie miała wpływu na 
wynik głosowania. Prezydent nie może 
zawetować zmiany konstytucji i musi ją 
podpisać w ciągu 21 dni od momentu jak 
otrzyma dokument od marszałka sejmu. 
Jakąż trzeba wykazać determinację, aby 
nie wyprowadzając wojska na ulice – tak 
jak zrobił to Piłsudski, zresztą to dziś nie-
realne – zmienić ustrój naszego państwa.

Polska leżała, leży i niestety nadal bę-
dzie pomiędzy Niemcami i Rosją. Niemcy 
mają system kanclerski, Rosja ma ustrój 
prezydencki. I w Niemczech, i w Rosji 
wiadomo kto podejmuje decyzje. Wia-
domo na przykład kto podejmuje decy-
zję o wpuszczeniu imigrantów zwanych 
uchodźcami, z drugiej strony wiadomo 
też kto zakazuje importu jabłek i mięsa 
z Polski. Ustrój tych dwóch federacji jest 
czytelny. My jesteśmy państwem unitar-
nym, czyli jednolitym, ale nie wiadomo 
do kogo w Polsce należy zadzwonić, aby 
coś istotnego załatwić. Nie ma takiego 
telefonu w Warszawie. Bo nie jest to dziś 
telefon Prezydenta RP, nie jest to telefon 
sejmu, nie jest to telefon premiera, nie jest 
to też chyba telefon lidera najważniejszej 
aktualnie partii politycznej w kraju – a na 
pewno takich zapisów w konstytucji na-
szego państwa nie ma. Po prostu w Polsce 
mamy kolejną hybrydę ustrojową, Tu 
rządzi każdy, czyli nikt. Stąd opinie, że 
nasze państwo to pojęcie umowne, że 
to w zasadzie kupa kamieni. I mówią to 
nie obserwatorzy z zewnątrz, ale ludzie 
tego systemu władzy, ludzie z ośrodka 
decyzyjnego w Polsce, na szczęście z mi-
nionej epoki...

Po przegranej walce o TK, KOD-owcy 
zmienią nazwę na Komitet Obrony Kon-
stytucji i będzie to rzeczywista batalia 
o prawdziwą zmianę w Polsce. Dziś jest 
to, niestety, tylko poziom zmian per-
sonalnych w ramach dotychczasowego 
systemu-ustroju. Nas czeka nowy podział 
na scenie politycznej: na jednym biegu-
nie staną zwolennicy starego ładu, a na 
drugim systemu prezydenckiego z silną 
władzą wykonawczą. 

HENRYK FALKOWSKI

Wokół nowej konstytucji
Dedykuję Prezydentowi RP Panu dr. Andrzejowi Dudzie
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Z Wojciechem 
Reszczyńskim o „Tele-
expressie” rozmawia 
Błażej Torański.
Błażej Torański: W czwartek, 26 czerw-
ca 1986 roku, komunistyczna „Trybuna 
Ludu”, organ PZPR, donosiła pod wi-
nietą: „Cały kraj żyje przygotowaniami 
do rozpoczynającego się już za kilka dni 
X Zjazdu partii”. Od jakiej informacji 
zacząłeś „Teleexpress”?
Wojciech Reszczyński: Na pewno nie od 

informacji o zjeździe partii, bo nigdy takiej 
z siebie nie wydusiłem. Musiałbym zajrzeć 
do archiwum. Mam wszystkie, spakowane 
w kartonie teksty, które wygłosiłem. Może 
kiedyś to odkopię, ale o zjeździe komuni-
stycznej partii nigdy nie mówiłem.

Ciekawe, bo przecież każde słowo 
było nadal pod kontrolą. Ówczesny 
„Teleexpress” nazwałeś przed laty 
„poluzowaną kaszanką «Dziennika 
Telewizyjnego»”, największej tuby 
propagandowej PZPR.
Może tak powiedziałem. Ważny jest kon-

tekst historyczny. W 1983 roku zlikwi-
dowano stan wojenny, ale w 1984 roku 
komuniści zamordowali księdza Jerzego 
Popiełuszkę. W 1985 do władzy w Związku 
Sowieckim dochodzi Michaił Gorbaczow 
i wprowadza głasnost (jawność). Komuni-
ści w Polsce szykują się powoli do zmian, 
także podzielenia się władzą z wybraną 
przez siebie opozycją. Na tym tle w 1986 

roku pojawia się „Teleexpress”, który ma 
przyciągnąć młodych widzów do telewizo-
ra. Sterowany jest przez towarzysza Jana 
Główczyka z Biura Politycznego KC PZPR, 
który dostaje w tej mierze wolną rękę. 
Tworzy się jakby dualizm władzy. Dzieli się 
ona na postępowo-liberalną i beton partyj-
ny. Pierwsza patronuje „Teleexpressowi”, 
druga pilnuje „Dziennika Telewizyjnego”. 
Do „Teleexpressu” trafiają dziennikarze 
dotychczas na ekranie Telewizji Polskiej 
nie występujący, nieskompromitowani. 
Wiarygodni i godni oglądania.

Ale waszą młodość, naiwność, energię, 
witalność wykorzystano w małej tubie 
propagandowej dla młodzieży.
Tam nie było ani dużej, ani małej polityki. 

Koncentrowaliśmy się na sprawach życia 
codziennego. W każdym programie ujaw-
niałem absurdy PRL-u. Były to wystąpienia 
krytyczne w stosunku do tej rzeczywistości. 
Publikowaliśmy też przekazy satelitarne 
zachodnich stacji, czego nie robił „Dziennik 
Telewizyjny”. Można więc było w „Tele-
expressie” zobaczyć materiały o Andrieju 
Sacharowie, Aleksandrze Sołżenicynie czy 
Mathiasie Ruście.

Ten ostatni, niemiecki pilot, w 1987 
roku ośmieszył obronę powietrzną 
Związku Sowieckiego: wylądował na 
Placu Czerwonym w Moskwie.
Były rozmaite ciekawostki. Puentowali-

śmy materiałem nagradzanym przez nas 
„złotą czcionką”, ośmieszaliśmy biurokra-
tyczne zapędy, urzędniczą głupotę.

Warto przytoczyć przykład. Pokazali-
ście ogłoszenie o bezpłatnych prak-

tykach w szkole policealnej. Wśród 
wymagań wymieniono „dyspozycyj-
ność 20 h dziennie”.
Marek Sierocki serwował muzykę. Tak 

to wyglądało.

Krótko 
i do rzeczy

Wojciech Reszczyński – rocznik 1953, 
olsztynianin, dziennikarz radiowy, 
telewizyjny, prasowy, wykładowca 
akademicki. Absolwent wydziału 
prawa UMK w Toruniu (1976). Był 
dziennikarzem i pierwszym prezen-
terem „Teleexpressu” i „Wiadomości 
TVP”. Pracował też w Telewizji RTL, TV 
PULS i TVP Historia. Założyciel i pierw-
szy prezes (1992-2002) Radia WaWa. 
Był też wicedyrektorem Informacyjnej 
Agencji Radiowej. Obecnie jest ko-
mentatorem w PR III, autorem audycji 
publicystycznej „Trójka na Poważnie”. 
Publikował w „Naszym Dzienniku” 
i w tygodniku „Nasza Polska”. Autor 
książek: Byłem dziennikarzem (1991), 
Wygrać prezydenta (1995), Zapi-
ski Mohera (2013), Zainspirowany 
Konecznym (2014). Współautor: 
Jaka głowa taka mowa (1997), Lech 
Kaczyński. Portret (2010), Oburzeni 
(2013), Wygaszanie Polski (2015). 
Wykłada dziennikarstwo na WSKSiM 
w Toruniu, przynależy m. in. do Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Katolickich, 
jest członkiem Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
oraz jurorem Kapituły Nagrody im. 
Seweryna Pieniężnego.

FOT. © PIOTR RESZCZYŃSKI
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Wszystko jednak było pod kontrolą 
komunistów. Nie mówiliście o narasta-
jącym ruchu opozycji czy o strajkach.
Oczywiście nie wstawialiśmy się za więź-

niami politycznymi. Nikt nawet nie wie-
dział, że oni jeszcze są! A do 1989 roku 
niektórzy siedzieli, na przykład Józef Sza-
niawski w więzieniu w Barczewie. Nie 
słyszeliśmy też o strajkach, protestach. 
„Teleexpress” nie zajmował się polityką 
i przez to zyskiwał wiarygodność i popular-
ność. Nie mówił o partii, o socjalistycznych 
zadaniach, o władzy.

Przeciętnie oglądało was 18 mln widzów! 
Byłeś niezwykle popularny. Czy mężczyź-
ni chcieli Ci stawiać wódkę, a kobiety 
składały oferty matrymonialne?
Cieszyłem się dosyć sporym zaintereso-

waniem, ale nie powiem – popularnością, 
bo bardzo chroniłem swoje życie prywatne. 
Nie nadawałem się do roli celebryty. Do 
dziś uważam, że występowanie w telewizji 
nie jest niczym nadzwyczajnym, do niczego 
nie upoważnia. Nie zmienia człowieka. Nie 
czyni go ani lepszym, ani piękniejszym. 
Byłem odporny na wyrazy uznania.

W 1987 roku poprowadziłeś wraz 
z Jolantą Fajkowską wyreżyserowane 
spotkanie z generałem Wojciechem 
Jaruzelskim, pierwszym sekretarzem. 
Pytania były zatwierdzane w KC PZPR. 
Partia wykorzystała Cię propagandowo. 
Śni Ci się po nocach to wydarzenie?
Tak sądziłem, że Jaruzelski będzie 

chciał wykorzystać popularność „Tele-
expresu” przed referendum jakie zapla-
nowała PZPR, to słynne dwupytaniowe 
w stylu czy chcesz demokracji i chleba. 
Miało to wyglądać, jakby przypadkiem 
przyszedł do programu i przysiadł się do 
młodzieży. Toczyła się dyskusja. Opisa-
łem to w książce Byłem dziennikarzem. 
Materiał był starannie wyreżyserowany 
i zmontowany. Nie było prawdziwej re-
lacji. Tym niemniej po tym spotkaniu 
moja kariera w roli prowadzącego się 
skończyła. Pozwoliłem sobie bowiem na 
pytanie, kiedy władza w Polsce przestanie 
być absolutną? Czy dostrzeże opozycję? 
Właściwie było to moje jedyne istotne 
pytanie do Jaruzela.

Wedle Cezarego Łazarewicza byłeś 
wobec generała czarujący, uśmiechałeś 
się i strofowałeś tych, którzy zadawali 
napastliwe pytania. Na koniec zapyta-
łeś go, czy się nie obraził.
Nie przypominam sobie, żebym wchodził 

„miękko” generałowi. W żadnym wypadku. 
Nawet witając go pozwoliłem sobie na 
kpinę, przypominając mu, jak odbywają 
się „gospodarskie” wizyty z partyjnymi 
notablami. Jak trawę maluje się na zielono. 
Cezary Łazarewicz kłamie na mój temat 
nie pierwszy raz.

To  znany reporter „Przekroju”. „Po-
lityki”. „Newsweeka”, „Wprost” czy 
„Wirtualnej Polski”. Nominowany przez 
Zarząd Główny SDP do Hieny Roku 
2012. W „Newsweeku” napisał o Tobie: 
„reżimowy dziennikarz, który zaczynał 
karierę w imperium Macieja Szczepań-
skiego”. Nazwał Cię podporą „głównej 
tuby propagandowej reżimu Jaruzel-
skiego”. Nie podałeś go za to do sądu.
Kiedy on to napisał?
W grudniu 2012 roku.
To wszystko nieprawda. Dziwię się, że 

to cytujesz. Rozpocząłem pracę w radiu 
pod koniec 1978. Dwa lata wytrzymałem 
jako stażysta bez etatu, a w 1980 roku już 
współtworzyłem „Solidarność” w Radio-
komitecie. Tylko garstka dziennikarzy 
odważyła się na to. Nie wiem, gdzie w tym 
czasie był pan Łazarewicz.

Działał w pacyfistycznym i opozycyj-
nym Ruchu Wolność i Pokój. Kolpor-
tował i redagował prasę podziemną. 
Byliście niejako po tej samej stronie.
Nazywanie mnie reżimowym dziennika-

rzem mieści się w polityce informacyjnej 
„Gazety Wyborczej”.

Cezary Łazarewicz publikował tam po 
1991 roku. Ale powróćmy do „Teleex-
pressu”. 30 lat temu – jak i przez kolej-
ne lata – jego wartością były krótkie 
formy, gra słów, dowcipne puenty. To 
decydowało o popularności programu?
Krótsza forma zawsze jest atrakcyjniej-

sza. Tabloidyzacji jeszcze nikt nie znał. 
Ale było krótko i do rzeczy. Zaciekawić, 
przyciągnąć, może nie za bardzo wnikać 
w istotę rzeczy, bo na to ludzie zwykle nie 
mają czasu.

Rok temu nie umiałeś mi odpowiedzieć 
na pytanie o utrzymujący się fenomen 
„Teleexpressu”. „Może (wynika to) z za-
chowania lakoniczności, skrótowości 
i tej bylejakości, lekkiego podejścia do 
wydarzeń” – zastanawiałeś się. Czy po 
„dobrej zmianie” program się zmienił?
Bez mojego udziału „Teleexpress” ist-

nieje już  28 lat. Wielokrotnie był wy-
korzystywany do celów politycznych, 
wyborczych. Lansował jednych, kryty-
kował drugich. Jest popularny, bo 30 
lat temu spodobał się młodym ludziom 
i teraz – choć są już emerytami – na-
dal przy nim pozostali. Dzisiejsza mło-
dzież też go ogląda, bo „Teleexpress” 
od strony formalnej zachował swoją 
atrakcyjność.  Występując „na żywo” 
w Teleexpresie, w dniu 30-lecia emisji 
tego programu, dziękowałem widzom za 
okazywane mi przez te lata wyrazy sym-
patii. I to jest prawdziwa ocena tamtej 
mojej półtorarocznej pracy. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał BŁAŻEJ TORAŃSKI

Instytut Polonistyki i Logopedii Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie organizuje konkurs  
pt. „Opowieści znad Łyny”.
Konkurs jest adresowany do młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Celem 
Konkursu jest rozwijanie zainteresowa-
nia młodzieży regionem Warmii i Mazur, 
a co z tym się wiąże popularyzacja 
wiedzy o tym regionie Polski północno-
-wschodniej, a także umożliwienie mło-
dzieży prezentacji swoich umiejętności 
kreatywnego pisania.
Na konkurs można przesyłać formy 
prozatorskie w trzech kategoriach, inspi-
rowane wiedzą o regionie warmińsko-
-mazurskim, od czasów najdawniejszych 
do współczesności: I – opowiadanie, 
nowela, II – baśń, III – reportaż literacki. 
Jury będzie oceniać inwencję twórczą 
autorów, związek treści z regionem War-
mii i Mazur oraz stopień wykorzystania 
cech właściwych wybranemu gatunkowi. 
Objętość utworu nie może przekraczać 
10 stron formatu A4, czcionka 12. Teksty 
zgłaszane do konkursu nie mogą być 
wcześniej publikowane.
Prace w trzech egzemplarzach, opa-
trzone godłem wraz z małą zaklejoną 
kopertą, w której należy umieścić 
podstawowe dane o uczestniku (imię 
i nazwisko, nazwa szkoły, klasa, adres, 
telefon i e-mail kontaktowy) należy 
przesłać listownie na adres: Instytut 
Polonistyki i Logopedii, 10-725 Olsztyn, 
ul. Kurta Obitza 1,  
z dopiskiem: „Opowieści znad Łyny”.  
Termin przyjmowania zgłoszeń:  
31 października 2016 roku.
Termin ogłoszenia wyników: 6 grudnia 
2016 roku. Szczegółowe informacje 
dotyczące konkursu na stronie interne-
towej Instytutu Polonistyki i Logopedii 
UWM w Olsztynie: www.uwm.edu.pl/
polonistyka ISB

Pod patronatem „Bez Wierszówki”

Opowieści 
znad Łyny
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Niedawno największa partia opo-
zycyjna wnioskowała o odwołanie 
marszałka Sejmu Marka Kuchciń-

skiego pod zarzutem, że źle (bez wskazania 
przykładów) prowadzi obrady i Sejm nie 
kontroluje rządu – inkryminował, jak po-
dała „Rzeczpospolita”, szef klubu PO Sła-
womir Neumann. Ale ani się nie zająknął, 
że w poprzedniej kadencji Sejm był wręcz 
manipulowany przez rząd. Nikt też w nie-
mrawej dyskusji, jaka po tym postulacie się 
rozwinęła, nie zdemaskował prawdziwej 
i poważniejszej patologii Sejmu: łączenia 
mandatów poselskich ze sprawowaniem 
funkcji urzędniczych w wysokich instytu-
cjach państwowych.

Mieliśmy od 1989 roku kilka rządów, 
kilka prezydentur – i nic, jak było, tak 
jest – wyłącznie posłowie są ministrami, 
sekretarzami stanu, szefami wielu wyso-
kich urzędów państwowych lub nawet 
niby-społecznych, w każdym razie quasi-
-apolitycznych, ostatnio na przykład Radę 
Mediów Narodowych. Kto więc ma kontro-
lować ich działalność? Koledzy posłowie? 
Ależ poseł posłowi oka nie wykole...

W latach 70. w kinach wyświetlano film 
o okolicznościach zamordowania pierwsze-
go prezydenta Rzeczypospolitej. Ukazane 
są walki uliczne endecji ze zwolennikami 
Narutowicza, a tymczasem minister spraw 
wewnętrznych w teatrze ogląda spektakl; 
woźny wchodzi na widownię z telefonem 
na długim przewodzie i podaje słuchawkę 
ministrowi, słychać gniewny głos posła 
napominającego ministra, że teraz jego 
miejsce jest na ulicy, nigdzie indziej. Sy-
tuacja dziś nie do wyobrażenia. Nasz poseł 
raczej pójdzie na wódkę z kolegą posłem-
-ministrem i wspólnie po cichu naurągają 
własnemu państwu, aniżeli publicznie 
zwróci mu uwagę, że postępuje źle. Dzi-
siejszy Sejm po tym, co w PRL nazywało się 
też sejmem, w żadnej mierze nie sprawuje 
funkcji kontrolnej. I tu prominent PO ma 
rację. Czy nowa formacja rządząca Polską 
od 25 października zeszłego roku to zro-
zumie i to zmieni?

Przed wiekami łączenie przez oligarchów 
stanowisk i urzędów doprowadzało szlach-
tę do furii, toteż w programie egzekucji 
praw i dóbr koronnych w 2. poł. XVI wieku 
sformułowała postulat zwany po łacinie 
incompatibilitas (albo incompatibilia), 
nigdy zresztą niespełniony przez króla 

i senat. Zachowując właściwie proporcje 
można by rzec, że dzisiaj podobne żądania 
wysuwa rząd, który przeciwstawia się zgoła 
bizantyjskim zachłannościom na apana-
że i współudział we władzy Trybunału 
Konstytucyjnego. Pisałem już kilkakroć 
o tej instytucji, bo kiedy myśli się i pisze 
o demokracji, raczej: antydemokracji, we 
współczesnej Polsce, nie sposób pominąć 
tego tematu.

To nie jest organ niezależny politycz-
nie w rozumieniu monteskiuszowskim. 
Wszak jego sędziów nominuje po części 
Sejm i Prezydent. Sejm zaś tworzą posło-
wie wyłącznie partyjni, a nie wyłonieni 
w powszechnych wyborach (np. w tzw. 
jednomandatowych okręgach wyborczych). 
Prezydenci też są duchowo, umysłowo, 
choć już nie organizacyjnie, ale przez daw-
ną przynależność i swój elektorat związani 
z konkretną partią, toteż władza i usta-
wodawcza, i wykonawcza nie może być 
wolna od nie mniej czy bardziej silnych 
filiacji partyjnych. Przeto w odniesieniu 
do Trybunału Konstytucyjnego dezyde-
rat Monteskiusza o niezawisłości władzy 
sądowniczej staje się po ponad dwustu 
latach od pierwszej naszej konstytucji    
n o w o c z e s n e j   fikcją.

O ileż mądrzej było w I Rzeczypospoli-
tej; sędziów do trybunału, rozstrzygają-
cego zresztą jedynie sprawy kryminalne 
lub sporne, szlachta wybierała jak po-
słów – na sejmikach, czyli był to wybór 
powszechny, nie nominacja. Trybunały 
były demokratyczne w takim znaczeniu, 
w jakim demokratyczne były państwowe 
instytucje szlacheckie. Senat zatwierdzał 
albo odrzucał czy kazał poprawić decyzje 
posłów ziemskich, ponieważ takie jest 
w europejskiej kulturze parlamentarnej 
znaczenie senatu. I tak też było w Dwudzie-
stoleciu. Nikomu do głowy nie przychodzi-
ło, żeby działalność ustawodawczą podać 
pod ocenę innego organu niż parlament. 
Natomiast dzisiejszy Trybunał Konsty-
tucyjny ma prawo samodzielnie osądzać 
wszystko, nawet uchwały siebie dotyczące, 
to tak jakby sąd sądził się sam we własnej 
sprawie. Taka działalność polityczna tej 
instytucji kompromituje Senat jako bez-
celową część parlamentu i nade wszystko 
ośmiesza ustrój państwowy Polski.  

Owszem, jest Trybunał Stanu do sądze-
nia polityków uczestniczących w kierowa-

niu nawą państwową, bo nie tylko że są 
omylni, to także i oni ulegają pokusom 
sił ciemnych. W staropolskim ustroju 
nie był potrzebny, przedstawicieli bo-
wiem najwyższych władz państwowych 
sądził sejm lub powołane przez posłów 
komisje. I to nie było czcze. W latach 
dziewięćdziesiątych XVI wieku wywiad 
Rzeczypospolitej przechwycił tajną ko-
respondencję Zygmunta III Wazy z ce-
sarzem, w którym nasz monarcha prosił 
adresata o pomoc w odzyskaniu (raczej 
uzyskaniu) korony szwedzkiej w zamian 
za... polską i wielkoksiążęcą litewską. Za 
mniejsze nikczemności niż frymarczenie 
niepodległością państwa, na czele któ-
rego się stało, w Anglii i Francji władcy 
poszli na szafot. Ale polskie serce jest 
łagodne, wybacza największe nawet łaj-
dactwa i zdrady. Król się ukorzył, poddani 
wprowadzili nowy zapis do „Artykułów 
Henrykowskich”, że panujący bez zgody 
stanów (posłów i senatorów) nie może 
opuścić kraju. Tak więc panujący stawali 
się odtąd więźniami stanu...

Trybunał Stanu utworzyli zaś ojcowie 
niepodległości polskiej po zwycięskiej jej 
obronie w 1921 roku. Przetrwał do wrześ-
nia 1939. W historiografii i publicystyce 
mówi się o jego reaktywowaniu w roku 
1982. Jaruzelski dążący do legitymizacji 
swych rządów powoływał trybunały, żeby 
do nich się odwoływać, czy też stawiać 
w stan najpoważniejszego oskarżenia 
towarzyszy i towarzyszy-oficerów, jeśli 
byliby przeciwni temu, co on zadekreto-
wał. Trybunał Konstytucyjny rozpoczął 
działania w 1985 roku w warunkach 
braku Izby Wyższej w ówczesnym niby-
-parlamencie. I działa nadal, choć mamy 
już Senat, a rządy Jaruzelskiego pozo-
stawiły w duszach większości  Polaków 
poczucie hańby.

Tymczasem nowa Polska wciąż nie 
dostrzega konieczności oddzielania 
mandatów poselskich od sprawowania 
najwyższych urzędów państwowych. 
Oczywiście, że łączenie funkcji poselskich 
z administracyjnymi to nie to samo co 
staropolskie incompatibilia, lecz mecha-
nizm jest identyczny i ta sama patologia 
republikańska. Bo przecież kto ma mandat 
do parlamentu, nie może być ministrem. 
I tak jest w wielu krajach naszej cywilizacji 
o bogatej tradycji parlamentarnej.

„Incompatibilia”: 
niełączenie urzędów
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Wszelako my jesteśmy, a raczej byliśmy, 
bogatsi. Zaświadcza o tym Konstytucja 
Trzeciego Maja z roku 1791. Twórcy Usta-
wy Rządowej, tak bowiem wówczas po-
wszechnie nazywano Konstytucję, pisali, 
że dzięki niej są „wolni od hańbiących 
obcej przemocy nakazów” i „cenią drożej 
nad życie, nad szczęśliwość osobistą – eg-
zystencję [...] niepodległość [...] i wolność 
wewnętrzną narodu”. Czyli odwrotnie 
niż my dzisiaj, wolni zewnętrznie mu-
simy znosić dolegliwości wewnętrznego 
zniewolenia biurokracją, nieuczciwością 
wielu posłów i ministrów, którzy mają 
jednocześnie mandaty poselskie.

Konstytucja z 1791 roku pomna triady 
Monteskiusza wyraźnie oddzielała sta-
nowiska rządowe, urzędnicze, od misji 
poselskich. Nasi przodkowie sprzed po-
nad dwustu lat zapisali expressis verbis: 
„Wszelka władza społeczności ludzkiej 
początek swój bierze z woli narodu. Aby 
więc całość państw, wolność obywatel-
ska i porządek społeczności w równo-
wadze na zawsze zostawały, trzy władze 
rząd narodu polskiego składać powinny  
i z woli prawa niniejszego na zawsze 
składać będą, to jest: władza prawodaw-
cza w stanach zgromadzonych, władza 
najwyższa wykonawcza w królu i Straży 
i władza sądownicza w jurysdykcyjach na 
ten koniec ustanowionych lub ustanowić 
mających”. Bogusław Leśnodorski (zm. 
w 1985 r.) napisał w swym dziele monu-
mentalnym z 1965 roku Historia państwa 
i prawa polskiego, że po maju 1791 roku 
„rząd ustanowiono mieszany, bo, zbliżając 
się poniekąd do systemu prezydenckiego 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, króla 
uczyniono szefem rządu, czyli ściślejsze-
go grona rady ministrów Straży Praw  
–  n i e b ę d ą c y c h   p o s ł a m i  
(dopisek JW) – jak i całej administracji. 
Ale ministrów zasiadających w gabine-
cie i kolegialne ministerstwa, komisje 
wielkie, równocześnie  u z a l e ż n i o n o   
od sejmu w postaci odpowiedzialności 
prawnej konstytucyjnej, za naruszenie 
prawa, i politycznej, parlamentarnej za 
kierunek polityki ich i króla” (podkr. JW).  

To był prawdziwy sejm! Czyż tedy nie 
trzeba się wstydzić współczesnego pol-
skiego parlamentu, który nadając posłom 
urzędy ministerialne niweczy triadę, na 
jakiej wykreowane są ustroje państw no-
woczesnych?

Ustrój parlamentarnej I Rzeczypospo-
litej monarchicznej szkodliwie wikłało 
nadawanie przez sejmiki ziem i powiatów 
instrukcji posłom wybieranym na sejmy 
walne lub ekstraordynaryjne; instrukcje 
owe uwzględniły jedynie interesy wy-
borców, a nie całego państwa. Wiedzieli 
o tej ułomności twórcy Ustawy Rządo-

wej z maja 1791 roku toteż postanowili:  
„posłowie na sejmikach obrani w prawo-
dawstwie i ogólnych  narodu potrzebach 
podług niniejszej Konstytucyi uważani być 
mają jako reprezentanci całego narodu, 
będąc składem ufności powszechnej”. Nie 
straszyła jeszcze nikogo zmora partyjni-
ctwa, jak ją nazywał Piłsudski, i z jaką 
nieustannie walczył.

Dobrze, że nie doczekał III Rzeczy-
pospolitej, w której posłowie nie po-
czuwają się do reprezentacji narodu, 
a dbają wyłącznie o elektorat swych 
partii, od którego zależą ich mandaty 
i równocześnie pobierają pensje mini-
sterialne lub z innych wysokich urzędów 
państwowych, np. wspominanej Rady 
Mediów Narodowych.

I jak tu więc mówić o postępie cywiliza-
cyjnym, czyż bowiem nasz współczesny 
parlamentaryzm w owych dwóch wymia-
rach: nadawania posłom urzędów ministe-
rialnych i dbałości posłów o dobro partii, 
zamiast publicznego – nie jest krokiem 
wstecz naszych dziejów?

Obywatele III Rzeczypospolitej, którzy 
nie chcą należeć do żadnej partii ani 
z żadną sympatyzować, mogą jedynie 
zapisywać w kilku periodykach swe my-
śli nieujarzmione – lecz wyłącznie dla 
siebie wzajemnie i własnej, jak mawiał 
Witkacy, frajdy, gdyż nikogo nimi nie 
zainteresują. A politycy tym bardziej 
poglądami obywateli się nie przejmują; 
zresztą mają na usługi wielu dziennikarzy 
(powinienem napisać: „dziennikarzy”), 
którzy za stanowiska, pieniądze, po-
pularność gotowi są schlebiać w swych 
publikacjach każdemu politykowi, który 
ich o to poprosi...

Pierwszym przeto warunkiem uzdro-
wienia naszego państwa jest rozdzie-
lanie funkcji parlamentarnych od 
urzędniczych. I my, rzemieślnicy pióra, 
powinniśmy sobie ciągle wzajemnie 
przypominać o naszym powołaniu: obo-
wiązku  k r y t y k o w a n i a  rządzących, 
jeśli na przyganę zasługują.  

Nie można przecież lubić i szanować 
państwa z hipertrofią biurokracji, z lek-
ceważeniem opinii obywateli, z niedo-
rozwojem cywilizacyjnym, z kłamstwem 
przekupnych dziennikarzy, z arogancją 
i indolencją urzędników oraz niskim, 
kompromitującym nas wobec społecz-
ności międzynarodowej, poziomie kultury 
umysłowej i dyplomatycznej najwyższych 
reprezentantów naszej woli narodowo-
-państwowej.

Na szczęście widać już pierwsze skutki 
podejmowanych od 25 października ub. r. 
działań ozdrowieńczych państwa. Jest 
nadzieja na nową, dogłębną transformację.

JACEK WEGNER

Nowa aplikacja mobilna ArtSherlock 
pozwala rozpoznać, w ciągu kilku 

sekund, dzieła sztuki zrabowane w Polsce 
podczas wojny.

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które 
całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację 
dzieł sztuki pochodzących z grabieży wo-
jennych. Dzięki aplikacji możliwe będzie 
automatyczne rozpoznanie obiektu jedy-
nie na podstawie fotografii wykonanej za 
pomocą telefonu komórkowego. 

ArtSherlock to narzędzie ogólnodostępne 
i bezpłatne, wykorzystujące prowadzoną 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ogólnopolską bazę danych 
strat wojennych.

Jedyny ogólnopolski rejestr ruchomych 
dóbr kultury zawiera blisko 63 tys. pozycji 
i jest dostępny on-line: www.dzielautra-
cone.gov.pl. Wśród dzieł zaginionych są 
obrazy polskich i zagranicznych twórców, 
m. in. dzieła Rafaela, Rubensa, Rembrand-
ta, Dürera, Aleksandra i Maksymiliana 
Gierymskich, Jana Matejki i Stanisława 
Wyspiańskiego. W ostatnim czasie, w wy-
niku działań rewindykacyjnych do Polski 
powróciło kilkadziesiąt utraconych podczas 
II wojny światowej dzieł sztuki.

Minister KiDN, ma nadzieję, że „apli-
kacja ArtSherlock, przyczyni się przede 
wszystkim do odzyskiwania kolejnych za-
ginionych dzieł, że będzie także edukować 
w tym zakresie, rozpropaguje kulturę”. 
– Chcielibyśmy także, żeby ta aplikacja 
była propagowana przez polskie placówki 
dyplomatyczne, żeby była popularna wśród 
Polonii – podkreśla prof. Piotr Gliński.

ArtSherlock to autorski projekt Fun-
dacji Communi Hereditate, realizowany 
we współpracy z Ministerstwem Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, sfinanso-
wany przez Fundację Kronenberga przy 
Citi Handlowy.
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Redaktor Naczelny James Bennet
„The New York Times”
620,  8th Avenue
New York, NY 10018
 
Szanowny Panie Redaktorze,

5 lipca na łamach „The New York Times” 
pojawił się artykuł na temat zmian w pol-
skich mediach po wyborach parlamen-
tarnych w 2015 roku pt. „«Pacification»  
of Polish Broadcasters Causes Exodus of 
Staff, and viewers” Alison Smale i Joanny 
Berendt. Niedawno Wasza gazeta wydru-
kowała tekst Dana Bilefsky’ego, dla którego 
materiały zbierała ta sama dziennikarka 
„Gazety Wyborczej” Joanna Berendt – któ-
ry ostrzegał przed nieistniejącym jeszcze 
filmem „Smoleńsk”. Był to rekord Guin-
nessa w szybkości pisywania recenzji, która 
ukazała się grubo przed ukończeniem filmu 
o katastrofie pod Smoleńskiem, w której 
zginęło 96 osób. Materiał opublikowany 
5 lipca, a opowiadający o „pacyfikacji pra-
cowników polskich mediów publicznych”, 
miał podobną wiarygodność, co tekst 
o filmie „Smoleńsk”, i wiele wspólnego 
z dowcipami z serii Radio Erywań, które 
kiedyś donosiło, że w Moskwie, na Placu 
Czerwonym, rozdają samochody. Potem 
się okazało, że nie samochody, ale rowery, 
i nie rozdają, ale kradną. Bo dziennikarze 
nie odchodzą masowo z publicznego radia 
i telewizji, to za czasów Platformy Oby-
watelskiej, w liczbie ponad 400 zostali 
outsourcingowani z centrali przy ulicy 
Woronicza na zewnątrz do firmy, zatrud-
niającej kelnerów i sprzątaczki. Skąd mieli 
być zatrudniani do konkretnych produkcji, 
lecz nie byli, bo TVP zamawiała gotowe 
programy w firmach prywatnych, na pod-
stawie sobie tylko znanego klucza i na sobie 
znanych warunkach. TVP i PR za czasów 
PO skomercjalizowała i sprywatyzowała, 
co się dało, zniszczyła struktury redakcji 
i zapomniała o misji. No i nigdy przedtem 
nie było w mediach misyjnych takiej ilości 
reklam, jak podczas tych ostatnich 8 lat.

Czy NYT, a zwłaszcza dokumentująca 
temat Joanna Berendt nigdy nie słyszała 
o strajkach w mediach publicznych za 
czasów Platformy Obywatelskiej? Bo in-

formacja o nich dotarła nawet do mnie, do 
Londynu. Ileż w ciągu 27 lat zużyłam piór 
i atramentu, domagając się reform polskich 
mediów misyjnych, zawłaszczonych naj-
pierw przez postkomunistów, a przez ostat-
nich 8 lat przez Platformę Obywatelską 
(służę tekstami). I protestując przeciw ko-
mercjalizacji, upolitycznienia, zjawiskach 
„dumbing down”, „fuck culture” i marno-
trawieniu pieniędzy podatników. Powiem 
tylko, że polskie media publiczne od 1989 
roku, a zwłaszcza ostatnie osiem lat, do 
złudzenia przypominały komercyjne stacje 
TVN czy Superstację, no i dzielnie walczyły 
z opozycją! Nowe władze próbują tylko 
oddać media publiczne ich prawdziwym 
właścicielowi i dysponentowi – polskiemu 
społeczeństwu. Wyznają zasadę, że media 
misyjne – jak TVP Parlament – powinny 
być emanacją wszystkich sił politycznych, 
zwracać się do wszystkich grup klasowych 
i wiekowych, chronić mniejszości narodo-
we i religijne (nie zapominając o ateistach 
i agnostykach). Trzeba je więc zdemokra-
tyzować, spluralizować i oddać z powrotem 
narodowi. Reforma, prowadzona przez 
Secretary for Media Affairs, Krzysztofa 
Czabańskiego, trwa, i im szybciej się za-
kończy, tym lepiej. 

Jakby tego było mało, następnego dnia, 
6 lipca, NYT opublikował kolejny tekst, 
„Poland Drifts in the Wrong Direction” 
autorstwa – aż trudno uwierzyć – The 
Editorial Board. Głos redakcji „docis-
nął pedał gazu”: „Jarosław Kaczyński, 
lider partii rządzącej w Polsce, zagrzewa 
NATO, by pokazało Rosji, że sojusz jest 
silny i zjednoczony. Ale nie wykazuje za-
interesowania ostrzeżeniami sojuszników, 
którzy wskazują na autorytarne zapędy 
jego rządu”. I znów sytuacja jak z Kafki, 
bo po pierwsze, szefem rządu jest Beata 
Szydło, a nie Jarosław Kaczyński, a po 
drugie można się zastanawiać, dlaczego 
NYT każdy rząd konserwatywny – polski, 
węgierski czy australijski Tony Abbotta – 
upiera się nazywać autorytarnym? Kłopoty 
ze słownikiem czy ostra walka polityczna? 
„Poland drifts in the wrong direction” – 
pisze NYT. Czy naprawdę dla NYT jedynie 
the left direction is the right direction?

„The New York Times” próbuje zwo-
dzić czytelników swoją „bezstronnością” 
i „wiarygodnością”. Jednak artykuły, jak 
te o Polsce, pokazują jak mało jest bez-
stronny, że korzysta wyłącznie z lewico-
wych źródeł i zatrudnia researcherów tylko 
z lewicowo-liberalnej „Gazety Wyborczej”. 
Jaki tekst może powstać w wyniku takiego 
„researchu”? No i gdzie był NYT kiedy rząd 
polski kilka tygodni temu dokonał audytu 
8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, choć 
fakty i statystyka, przywoływana przez sze-
fów kilku najważniejszych resortów, były 
porażające? Marnotrawstwo pieniędzy, 
feudalny stosunek władz do obywateli, 
łamanie praworządności, niszczenie spo-
łeczeństwa obywatelskiego, wszechobecna 
korupcja. Nie pamiętam, żeby amerykański 
NYT, brytyjski „Guardian”, francuska „Li-
beration” czy włoska „L’Unita” wszczynały 
wtedy jakiś alarm. Przeciwnie, wychwalały 
rząd Donalda Tuska i Ewy Kopacz pod 
niebiosy, choć nie było po temu dobrych 
powodów. Albo niezgoda władz Platformy 
na powołanie międzynarodowej komisji 
ds. zbadania katastrofy pod Smoleńskiem, 
gdzie zginęło 96 najwyższych urzędników 
państwowych, w tym dowódcy wszystkich 
formacji wojskowych. Lub afera wokół 
Trybunału Konstytucyjnego, który zamiast 
zajmować się wyrokowaniem, czy ustawa 
jest zgodna lub niezgodna z konstytucją, 
wywołał kryzys, kiedy tuż przed wybora-
mi w 2015 roku, próbował, nielegalnie, 
obsadzić 14 z 15 miejsc w TK sędziami 
popierającymi PO. A po wyborach 2015 
stał się orężem opozycji do walki z par-
tią rządzącą. 7 lipca parlament przyjął 
koncyliacyjną nowelę ustawy o TK, lecz 
niezbędna jest nowa ustawa. Obecna 
została uchwalona przez komunistyczny 
parlament w 1985 roku, kiedy niewielu 
wiedziało co to jest demokracja, jak dzia-
ła i jakie jest miejsce TK w trójpodziale 
władzy na ustawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą. NYT milczał także jak za-
klęty, kiedy w Polsce w czasie ostatnich 8 
lat ujawniano kolejne afery korupcyjne, 
które wstrząsnęły polskim społeczeń-
stwem, hazardowa, stoczniowa, Beaty Sa-
wickiej, dotycząca zniknięcia dziennikarza  

List red. Elżbiety Królikowskiej-Avis  

Prawda i „New York Times”
Na początku lipca, dzień po dniu, ukazały się w „New York Timesie” 
dwa artykuły, manipulujące prawdą o Polsce. Oto mój list w polskiej wersji, 
do redaktora naczelnego Jamesa Benneta:
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śledczego Michała Falzmanna, który roz-
pracowywał największy skandal korupcyj-
ny w powojennej Polsce, FOZZ, a ostatnio 
parabanku Amber Gold. W dużej mierze 
to afery korupcyjne i chowanie ich pod 
dywan przez rządy Donalda Tuska i Ewy 
Kopacz skłoniły wyborców do głosowania 
jesienią na Prawo i Sprawiedliwość.

I kolejna sprawa, gdyby dziennikarze 
NYT znali treść brytyjskiej The Royal 
Charter, Aktu Założycielskiego BBC z 1922 
roku, podobne artykuły, jak te o Polsce, 
nigdy nie zostałyby napisane. W Royal 
Charter mówiło się o podstawowych stan-
dardach dziennikarskich, o niezależności 
materiałów, ich bezstronności i rzetelności, 
także na etapie dokumentacji. A źródła 
tekstów o Polsce publikowanych przez NYT 
dokumentowane są przez dziennikarkę 
lewicowej „Gazety Wyborczej”, Joannę 
Berendt. Więc co to jest za bezstronność, 
pluralizm opinii, rzetelność researchu? 

Z kolei artykuł „Poland Drifts in the 
Wrong Direction” jest autorstwa The Edi-
torial Board – więc albo ów „board” składa 
się z ignorantów, którzy nie dostrzegli, że 
Joanna Berendt sufluje im wyłącznie jeden 
punkt widzenia na polski rząd i Kaczyń-
skiego, albo doszło do klasycznej mani-
pulacji prasowej i wciskania czytelnikom 
nieprawdy. Informacje o obu ostatnich 
artykułach o Polsce przechwyciły nasze 
portale, m. in. bardzo popularny pośród 
młodej inteligencji wPolityce.pl, i gdyby 
The Editorial Board NYT pofatygował się 
i przeczytał setki komentarzy na Wasz 
temat, być może kolejne teksty byłyby 

rzetelniejsze? „NYT stracił wiarygodność”, 
„utracone dziewictwo” i „NYT – reprezen-
tant lewicowej Międzynarodówki”. 

Zastanawia także timing ukazania się 
obu materiałów – tuż przed Warsaw NATO 
Summit. Czy nie chodziło przypadkiem 
o smear campaign, uderzenie w wizeru-
nek Polski, skompromitowanie rządu, 
przekonanie gości, że jest on „autorytar-
ny”, a Kaczyński „podąża tropem Putina”? 
Ostatnia eksplozja podobnie ignoranckich 
lub zmanipulowanych tekstów w NYT 
kompromituje Waszą redakcję i wywołuje 
niechęć milionów Polaków, w kraju i za 
granicą. Jeśli dodać, ze reputacja „Gazety 
Wyborczej” w ciągu ostatnich lat bardzo 
się popsuła, nakład dziennika skurczył 
się z 460 tys. do 140 tys. dziennie. A kon-
serwatywnych gazet i tygodników wciąż 
przybywa, a wraz z nimi ich czytelników 
– może warto byłoby produkować mate-
riały bardziej akuratne i wyważone, żeby 
i do nich trafić? Chodzi nie tylko o kon-
serwatywne polskie elity, ale także poło-
wę Brytyjczyków, Francuzów, Niemców, 
Włochów, Hiszpanów, etc. NYT czytywało 
się jeszcze do niedawna na całym świecie. 
Do niedawna. 

A opinion polls są dla Prawa i Spra-
wiedliwości wciąż bardzo łaskawe. Polacy 
doceniają kilka wielkich projektów społecz-
no-ekonomicznych wdrażanych przez par-
tię Jarosława Kaczyńskiego – 500+, czyli 
zasiłki na drugie i kolejne dzieci, projekt 
budowy wielu domów komunalnych dla 
mniej zarabiających, powrotu do dawnego 
wieku emerytalnego 60 i 65 lat, podwyżka 

minimalnej stawki godzinnej za wykonaną 
pracę. O ile Platforma Obywatelska to 
klasyczna „partia władzy” i nikt, łącznie 
z posłami i senatorami nie ma pojęcia jaki 
jest jej program, PiS ma silnie rozbudo-
wany segment społeczno-socjalny, spadek 
po związku „Solidarność”. A więc lewicowy 
NYT powinien kochać i wspierać ugrupo-
wanie Kaczyńskiego! Chyba, że chodzi nie 
o ludzi, o mniejszości, o nieuprzywilejo-
wanych, lecz o politykę, o wypalenie do 
gołej ziemi wartości konserwatywnych, 
jakichkolwiek zresztą wartości. Które łą-
czą np. media torysów i labourzystów, 
kiedy chodzi o prawdę, transparentność, 
korupcję w aparacie władzy, etc. 

Przez 25 lat mieszkałam i pracowałam 
w Wielkiej Brytanii i wiem, o czym mó-
wię. Ale jeśli The Editorial Board nadal 
będzie produkować podobne nierzetelne 
i toksyczne teksty, reputacja NYT, nie-
gdyś dziennika świetnego, trzymającego 
się dobrych dziennikarskich standardów, 
będzie już tylko odległą historią. 

Z szacunkiem
ELŻBIETA KRÓLIKOWSKA-AVIS

korespondentka w Londynie

Są ambasady, jest Senat, jest Stowarzysze-
nie Dziennikarzy Polskich, polskie organi-
zacje za granicą i Reduta Obrony Dobrego 
Imienia RP, ale to wciąż za mało. Dziś każdy 
z nas powinien być redutą obrony dobrego 
imienia Polski oraz punktem informacyj-
nym o tym, co naprawdę się tutaj dzieje. 
Jak mówili Rzymianie „kropla drąży skałę 
nie siłą, lecz częstym spadaniem”. EK-A

FOT. © HAXORJOE / WIKIPEDIA.ORG
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Dzień dobry. Panie Prezydencie, dziękuję 
za dzisiejsze powitanie. To moja trze-

cia wizyta w Polsce w czasie sprawowania 
urzędu prezydenta. Bardzo mile wspominam 
wizytę sprzed dwóch lat, gdy wspólnie z Po-
lakami świętowałem na placu Zamkowym 
dwudziestopięciolecie polskiej wolności. Cie-
szę się, że mogłem tu powrócić. Jak zawsze 
przywożę ze sobą życzenia od Amerykanów 
i zapewnienie o ich przyjaźni; mam zwłaszcza 
na myśli licznych, dumnych Amerykanów 
polskiego pochodzenia, z których wielu 
mieszka w moim rodzinnym Chicago. 

Przyjechaliśmy tu, oczywiście, na szczyt 
NATO. Fakt, że szczyt odbywa się w Warsza-
wie dowodzi przywódczej roli Polski. Stany 
Zjednoczone uważają Polskę za jednego 
z najbardziej oddanych i najważniejszych 
sojuszników. Polska jest liderem w NATO 
jako jeden z tych krajów, które wnoszą pełny 
wkład, czyli 2 proc. PKB na rzecz naszej 
wspólnej obrony. Polska wspiera misje So-
juszu, w tym również misję w Afganista-
nie; dziękuję za polski wkład w kampanię 
przeciwko ISIL w postaci samolotów F-16 
i instruktorów wojsk specjalnych. Polska 
zgodziła się też rozmieścić na swym teryto-
rium elementy przechwytujące, składające 
się na amerykański system obrony przed 
pociskami balistycznymi wystrzeliwanymi 
z krajów takich jak Iran, jest też zwornikiem 
obrony wschodniej flanki NATO. 

Tu, w Warszawie, pragnę kolejny raz po-
twierdzić trwałe zaangażowanie Stanów 
Zjednoczonych na rzecz bezpieczeństwa 
Polski. Jako sojuszników wiąże nas na mocy 
artykułu 5 solenne, trwałe zobowiązanie do 
wzajemnej obrony. Przed wypełnieniem tego 
zobowiązania nigdy się nie cofniemy. To 
nie tylko słowa – za nimi idą czyny. Kiedy 
pięć lat temu przyjechałem tu pierwszy raz, 
obiecałem zwiększenie naszego zaangażo-
wania w bezpieczeństwo Polski – i właśnie 
to czynimy. Dotrzymaliśmy obietnicy. 

Już teraz mamy w Polsce ciągłą obecność 
wojsk amerykańskich w postaci pododdziału 
lotniczego w Łasku. W sposób ciągły do-
konujemy rotacji personelu i samolotów. 
W ramach European Reassurance Initiative, 
którą ogłosiłem tu przed dwoma laty, zin-
tensyfikowaliśmy szkolenia i ćwiczenia oraz 
zwiększyliśmy stan gotowości. Na począt-
ku tego roku zapowiedziałem czterokrotne 
zwiększenie starań w tym zakresie, asygnując 
3,4 mld dolarów w celu wstępnego rozmiesz-
czenia amerykańskiego ciężkiego sprzętu 
w tym regionie i ciągłego rotacyjnego pobytu 
brygady pancernej w Europie. 

Dziś chcę zapowiedzieć kolejne kroki na 
rzecz umacniania NATO-wskiej obrony 

i siły odstraszania. Podczas gdy Sojusz czyni 
przygotowania do zwiększenia wysuniętej 
obecności w Europie Środkowej i Wschod-
niej, pragnę ogłosić, że Stany Zjednoczone 
będą krajem wiodącym w ramach ame-
rykańskiej – NATO-wskiej – zwiększonej 
wysuniętej obecności w Polsce. To oznacza, 
że Stany Zjednoczone rozmieszczą w Polsce 
batalion, z grubsza licząc tysiąc żołnierzy 
amerykańskich, którzy na mocy rotacyjnego 
pobytu służyć będą ramię w ramię z polskimi 
żołnierzami. 

Ponadto dowództwo nowej amerykańskiej 
brygady pancernej, która rozpocznie rotacyj-
ny pobyt w Europie na początku przyszłego 
roku, mieścić się będzie w Polsce. Innymi 
słowy, Polska będzie mogła zobaczyć zwięk-
szenie liczebności NATO-wskiego i amery-
kańskiego personelu jak też nowoczesnego, 
wydajnego sprzętu wojskowego – co oznacza, 
że wypełnimy zobowiązania na rzecz wspól-
nej obrony wynikające z artykułu 5. 

Pragnę też podziękować Polsce za nie-
zmienne, silne wspieranie starań Ukrainy na 
rzecz obrony suwerenności i integralności 
terytorialnej w obliczu rosyjskiej agresji. 
Rozmawialiśmy o potrzebie dalszej pomo-
cy dla Ukrainy, by mogła wzmocnić swe 
wojsko oraz realizować reformy polityczne 
i ekonomiczne. W pełni też popieramy sta-
rania, którym przewodzą Niemcy i Fran-
cja, o rozwiązanie konfliktu we wschodniej 
Ukrainie na drodze dyplomatycznej. Stany 
Zjednoczone i Polskę łączy stanowisko, że 
sankcje muszą być utrzymane, dopóki Rosja 
nie wywiąże się w pełni z zobowiązań przy-
jętych w porozumieniach mińskich. 

Na froncie ekonomicznym oba nasze kraje 
będą nadal współdziałać w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pol-
ska dokonała niedawno otwarcia nowego 
terminalu do odbioru skroplonego gazu 
ziemnego, a prezydent szczegółowo opisywał 
plany związane z tą inwestycją, która przy-
czyni się do dywersyfikacji źródeł zaopatrze-
nia w energię. Firmy amerykańskie wdrażają 
wysoko rozwinięte technologie w rozwój 
elektrowni wiatrowych i słonecznych, przy-
sparzających Polsce kolejne zasoby energii 
odnawialnej. Będziemy pogłębiać naszą 
współpracę, by wspólnie wytyczać przy-
szłość energetyczną, którą cechuje bardziej 
zrównoważoną produkcja czystszej energii. 

I wreszcie chcę złożyć Polsce gratulacje 
w związku z obchodzoną niedawno 225. 
rocznicą uchwalenia konstytucji – najstarszej 
pisanej konstytucji w Europie. Wiele to mówi 
o długotrwałej tęsknocie narodu polskiego 
za wolnością i niepodległością. Odrodzenie 
polskiej demokracji po zimnej wojnie stało 

się inspiracją dla mieszkańców całej Europy 
i całego świata, Ameryki nie wyłączając. 
Albowiem postęp poczyniony przez Polskę 
dowodzi, że demokracja i pluralizm nie są 
przypisane szczególnie jakimkolwiek kultu-
rom czy państwom, lecz opisują uniwersalne 
wartości. Podstawą amerykańskiej polityki 
zagranicznej jest zasada, że mówimy głośno 
o tych wartościach na całym świecie, nawet 
z naszymi najbliższymi sojusznikami. 

W tym właśnie duchu wyraziłem w roz-
mowie z Prezydentem Dudą naszą troskę 
w związku z pewnymi działaniami oraz im-
pasem wokół Trybunału Konstytucyjnego. 
Podkreśliłem przy tym, że odnosimy się 
z pełnym poszanowaniem do suwerenności 
Polski, odnotowałem też, że parlament pra-
cuje nad ważnymi rozwiązaniami ustawo-
dawczymi w tym zakresie, choć wymagać to 
będzie jeszcze więcej pracy. Jako przyjaciel 
i sojusznik zaapelowaliśmy do wszystkich 
stron o wspólne działania dla dobra polskich 
instytucji demokratycznych. To właśnie 
bowiem czyni z nas demokracje – nie słowa 
zapisane w konstytucji czy fakt udziału 
w wyborach, ale instytucje, na których na 
co dzień polegamy, takie jak rządy prawa, 
niezależne sądownictwo i wolne media. 
Wiem, że są to wartości, na których zależy 
Prezydentowi. Te właśnie wartości leżą 
u podstaw naszego Sojuszu, który został 
zbudowany, jak to zapisano w Traktacie 
Północnoatlantyckim, „na zasadach demo-
kracji, wolności jednostki i rządów prawa”. 

Kiedy myślę o wielorakim postępie, który 
przed dwoma laty świętowaliśmy na placu 
Zamkowym, o wszystkich przeciwnościach, 
jakie naród polski pokonał w przekroju 
swych dziejów, o ruchu „Solidarność”, któ-
ry się przyczynił do pokonania komunizmu, 
o wolności, jaką Polacy sobie wywalczyli 
– wówczas patrzę z ufnością w przyszłość 
polskiej demokracji. Jak też na fakt, że 
Polska jest i nadal będzie przykładem de-
mokratycznych praktyk na całym świecie. 
Za sprawą nowych zobowiązań, które dziś 
ogłaszam, naród polski i nasi sojusznicy 
w całym regionie mogą być w pełni przeko-
nani, że NATO zawsze będzie przy nich stać, 
ramię w ramię, bez względu na wszystko, tak 
dzisiaj jak i zawsze w przyszłości. 

Panie Prezydencie, dziękuję jeszcze raz 
za okazaną mi gościnność. Dziękuję naro-
dowi polskiemu. Wiem, że przygotowanie 
takiego szczytu wymaga ogromu pracy, ale 
organizatorzy wspaniale się spisali i jestem 
pewien, że szczyt będzie wielkim sukcesem. 
Zatem dziękuję bardzo, Panie Prezydencie.

BARACK HUSSEIN OBAMA
Warszawa, 10 lipca 2016

Wystąpienie prezydenta Obamy 
po spotkaniu dwustronnym z prezydentem Dudą 
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Mamy za sobą dwie największe 
w tym roku światowe imprezy 
odbywające się w naszym kra-

ju. Jedna to szczyt NATO, który odbył się 
w Warszawie, druga to XXXI Światowe Dni 
Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie. 
Najlepiej podsumowała wielką imprezę, 
spotkanie ludzi młodych z całego świata 
z papieżem Franciszkiem „Gazeta Wybor-
cza”. Po prostu stwierdziła: „Gdyby te Dni 
Młodzieży nie były katolickie, należałoby 
się nimi zachwycać”. No tak, wszystko było 
piękne, wszelkie pesymistyczne wcześniej-
sze zapowiedzi porażki organizacyjnej, którą 
wieściła „Gazeta Wyborcza” się nie spraw-
dziły, więc największy grzech tej imprezy, że 
było to spotkanie młodzieży katolickiej... 
No tak, zawsze ten katolicyzm „Gazecie 
Wyborczej” jakoś przeszkadzał, szczegól-
nie katolicyzm polski, ale mało kiedy tak 
otwarcie redakcja się do tego przyznawała, 
jak zrobiła to tym razem.

Przed szczytem NATO „Gazeta Wyborcza” 
ostrzegała, że ze względów na objęcie rządów 
przez Prawo i Sprawiedliwość i prowadzo-
ną politykę w ramach retorsji na szczyt do 
Warszawy nie przyjedzie Barack Obama, 
a podpierając się prasą niemiecką, „Gazeta” 
ostrzegała, że szczyt może być przeniesiony 
do któregoś z krajów nadbałtyckich. W grud-
niu 2015 roku „Gazeta Wyborcza” napisała: 
„Ze źródeł «Gazety Wyborczej» wynika, że 
administracja prezydenta Baracka Obamy 
odkłada decyzję o spotkaniu z prezydentem 
Andrzejem Dudą, a zorganizowanie lipcowego 
szczytu NATO w Warszawie wcale «nie jest 
przesądzone»”. Źródła „Gazety Wyborczej” 
w USA okazały się mało wiarygodne, albo 
może były zwyczajnym chciejstwem, używając 
języka Melchiora Wańkowicza.

Jednak szczyt NATO w Warszawie się od-
był bez żadnych zgrzytów, przy sprawnej 
organizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa 
uczestnikom. Oczekiwanie wielu dziennika-
rzy i opozycyjnych polityków były jednorod-
ne: czy Obama skrytykuje polski rząd? I się 
zaczęło. Portal „naTemat.pl” zmienił sens 
wypowiedzi prezydenta USA w ten sposób, 
że odwrócił znaczenie jego słów. Na portalu 
przetłumaczono fragment wystąpienia na-
stępująco: „Demokracja, to nie tylko słowa 
Konstytucji, ale praworządność, niezależna 
władza sądownicza i wolna prasa. To są 
wartości, na którym Stanom Zjednoczonym 
bardzo zależy”. A co naprawdę powiedział 
prezydent Barack Obama?... „Wiem, że są to 
wartości, na których zależy Prezydentowi”, 
czyli Andrzejowi Dudzie. Zmieniono wiec 
sens wypowiedzi: to nie Stanom Zjedno-
czonym zależy na tych wartościach, aby były 

przestrzegane w Polsce, Obama powiedział: 
wiem, że na tych wartościach zależy prezy-
dentowi Dudzie. Portal „naTemat.pl” podał 
takie tłumaczenie 9 lipca i co szczególnie 
budzi zdziwienie, że dwa dni potem, 11 lipca 
portal „wPolityce.pl” zamieścił takie samo 
błędne tłumaczenie przemówienia Baracka 
Obamy. Jakby się umówili, aby sfałszować 
przesłanie amerykańskiego przywódcy. 

Oczywiście o wiele większego szumu nabrała 
interpretacja innego fragmentu wystąpienia 
Baracka Obamy. Doszło do tego, że ambasada 
USA w Polsce opublikowała autoryzowaną 
treść przemówienia Obamy, a kontrowersyjne 
zdanie brzmiało tam następująco: „W tym 
właśnie duchu wyraziłem w rozmowie z pre-
zydentem Dudą naszą troskę w związku 
z pewnymi działaniami oraz impasem wo-
kół Trybunału Konstytucyjnego”. Większość 
dziennikarzy tłumaczyła o „zaniepokojeniu 
Stanów Zjednoczonych sytuacją wokół Try-
bunału Konstytucyjnego”, a „Angora” nad wi-
nietą dała wypunktowane zdanie: „Prezydent 
Obama na szczycie NATO: Niepokoi impas 
wokół Trybunału Konstytucyjnego”. Mimo 
opublikowania oficjalnej wersji przemówie-
nia, nawet po trzech tygodniach od tego faktu 
w „Gazecie Wyborczej” znajdujemy wersję, 
która stworzyli dziennikarze. A wszystko 
przez jedno słowo użyte przez prezydenta 
USA „concerns”, które można przetłumaczyć 
jako „zaniepokojenie”, co jest najczęstszym 
znaczeniem, ale też i „troskę”.

To jedno zdanie o Trybunale Konstytu-
cyjnym zdominowało na kilka dni przekaz 
medialny w większości środków przekazu. 
Tylko w relacji nadanej przez „Wiadomości” 
TVP po prostu ten fragment pominięto, za 
co oberwało się publicznej telewizji włącznie 
z monitem od Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, której to była chyba ostatnia opi-
nia wydana pod nadzorem Jana Dworaka. 
Za to pominięcie władze polskie otrzymały 
nawet reprymendę od „Washington Post”, 
gdzie ważną rolę odgrywa Anne Applebaum, 
żona Radosława Sikorskiego. Amerykań-
scy czytelnicy chyba nie mają świadomości, 
że pisząc o sytuacji w Polsce, nie czyni tego 
jako obiektywny dziennikarz, bo jest przecież 
żoną wpływowego polityka poprzedniej ekipy 
rządowej, krytykującej obecną władzę na 
wszystkie możliwe sposoby.

Dla konkurencji szczytu NATO Adam 
Michnik i Mateusz Kijowski zorganizowa-
li manifestację KOD-u, na której miał być 
obecny Barack Obama, którego zaprosiła 
prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, a Kijowski zaprosił Madeleine Al-
bright i ambasadora USA w Polsce, bo przy 
okazji wiecu miano nadać bezimiennemu 

dotąd skwerowi nazwę Martina Luthera 
Kinga. Zapowiedziano udział 15 tys. osób, 
a według danych z warszawskiego ratusza 
przybyło tylko 300, a według innych danych, 
jeszcze mniej. Oczywiście ani była sekretarz, 
ani prezydent USA nie przybyli. Nawet nie 
było prezydent Warszawy, ale „Gazeta Wy-
borcza” musiała ogłosić sukces polityczny 
i frekwencyjny i zilustrowała obszerną relację 
zatytułowaną: „KOD na skwerze Martina 
Luthera Kinga: walczymy o godność” zdję-
ciem tłumu ubranego w czapki, szaliki i ciepłe 
palta, a tłem dla transparentów były bezlistne 
drzewa. Cóż, można walczyć o godność róż-
nymi sposobami. „Gazeta Wyborcza” czyni to 
poprzez manipulację albo po prostu oszustwo, 
bo za takowe należy uznać zamieszczenie 
ilustracji z innej manifestacji. I zrobić to tak 
nieumiejętnie, że z lipcowej imprezy dać fotkę 
zimowego nastroju, to trzeba mieć rzeczywi-
ście specyficzny gust i takt.

Dziennikarzom wiadomych mediów nie 
podobała się też wystawa dotycząca katastrofy 
smoleńskiej ustawiona na stadionie, gdzie 
trwały obrady szczytu. Straszono, że jest to 
nieuzgodnione z innymi państwami, człon-
kami NATO, że będzie to międzynarodowy 
skandal, itp. Dziennikarz Radia ZET podczas 
konferencji prasowej prezydenta Andrzeja 
Dudy i sekretarza generalnego NATO Jensa 
Stoltenberga, zadał pytanie temu drugiemu, 
czy to nie jest rzeczą nieodpowiednią, że na 
stadionie jest taka wystawa. Sekretarz NATO 
był pytaniem zdziwiony, ale opowiedział, że 
jest to decyzja niepodległego państwa. „Nie 
widzę w tym nic bulwersującego” – zakończył 
ku zdziwieniu niektórych polskich dzienni-
karzy, którzy liczyli na kolejny skandal, bo 
sami wcześniej chcieli go wywołać. Pisano 
przecież dużo wcześniej, znów powołując się 
na własne źródła, że członkowie NATO nie 
chcą tej wystawy. I znów chciejstwo polskich 
dziennikarzy przegrało z rzeczywistością. 
Skoro jednak ich przewidywania, sugestie 
się nie potwierdziły, pozostają jeszcze bluzgi 
zamiast komentarzy. I tak Sławomir Sie-
rakowski w „Gazecie Wyborczej” napisał: 
„A k...a, ale wstyd!”. A Kamil Durczok na 
Twitterze dołożył: „...teraz mogę, Kaczyński, 
Duda, Macierewicz: dziady jesteście, zwykłe, 
beznadziejne dziady. Wstyd”. A może jakaś 
argumentacja, panie Durczok, jakieś uza-
sadnienie tej wulgarnej opinii. To się nazywa 
dziennikarstwo bluzgające albo rynsztokowe. 
Nie mogą się niektórzy pogodzić z sukcesami 
Polski kierowanej przez obecny rząd, więc 
pozostają im wyłącznie plwociny. Smutne to 
i poniżej wszelkiego poziomu dziennikarskiej 
profesji. Bo cóż może być poniżej rynsztoka?

JAN ROSŁAN

Szczyt NATO – szczyt manipulacji
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Andrzej Zb. Brzozowski: Czy miarą 
dziennikarskiej rzetelności i dociekli-
wości jest ilość wytaczanych proce-
sów?
Piotr Niczyperowicz: Oczywiście NIE. 

Często procesy wytaczane są dziennika-
rzom, którzy nie stosują się do zapisów 
prawa prasowego i opierają się na relacjach 
tylko jednej ze stron, nie próbując nawet 
ustalić stanowiska strony przeciwnej. Jed-
nak równie często owa „strona przeciwna” 
odmawia komentarza, a po publikacji ma-
teriału grozi procesami sądowymi i żąda 
sprostowania zamieszczonego materiału. 
Zdarza się jednak tak – niestety zbyt często 
– że procesy wytaczane są dziennikarzom 
„niepokornym”, piszącym nie po linii wła-
dzy i lokalnych układów lub poruszających 
zbyt drażliwe tematy. Wówczas taki proces 
jest swoistą próbą kneblowania mediów. 
Dla lokalnych małych mediów jest to bar-
dzo kosztowne i czasochłonne. 

Jaka jest rola lokalnych mediów w na-
szym kraju?
Lokalne media zajmują się tematami, 

które są interesujące głównie dla miesz-
kańców danego regionu, dlatego ogólno-
polskie media rzadko je podejmują. Gdyby 
nie lokalne media, tematy takie byłyby 
pomijane, skutecznie wyciszane i zamia-
tane pod dywan. Często zdarza się też tak, 
że po nagłośnieniu tematu przez media 
lokalne, staje się on wiodącym tematem 
mediów ogólnopolskich. Mamy w naszym 
portalu wiele takich publikacji.  

Dlaczego tej roli nie odgrywają media 
ogólnopolskie, stając się jak dawniej 
mediami partyjnymi?
Być może dlatego, że mogą sobie na to 

pozwolić, bo media lokalne skutecznie 
wypełniły tę niszę informacyjną na ryn-
ku. Media lokalne powiązane z dużymi 
koncernami oraz media ogólnopolskie 
bardzo często rezygnują z podejmowania 
tematów lokalnych z powodu konfliktu 
interesów biznesowych czy, jak Pan to 
określił, partyjnych. 

Czasopisma związane z poszczegól-
nymi partiami mówią o sobie, że „są 
niezależne”. Gdzie w takim razie są te 
niezależne media?

Prawdziwie niezależne media są – moim 
zdaniem – na tak zwanej prowincji. Należą 
do nich portale czy też gazety prowadzone 
przez małe zespoły redakcyjne, z bardzo 
dokładnie określoną misją nagłaśniają spra-
wy, których nie chcą ruszyć duże tytuły. 
Dziennikarze takich małych redakcji często 

szykanowani, traktowani niepoważnie, 
z lekceważeniem stają w nierównej walce 
z molochami czy osobami ze świecznika. 
Takie media relacjonują zdarzenia bez 
względu na opcję. I na szczęście jest kilka 
takich wydawnictw. Tak zresztą w dużym 
skrócie pojmuję niezależne dziennikarstwo.

Piotr Niczyperowicz – rocznik 1962. Absolwent Wydziału Nawigacji Wyższej Szkoły 
Morskiej w Gdyni. Następnie ukończył studia Executive Master of Business Admini-
stration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Nottingham Trent 
University. Wydawca i redaktor naczelny ,,Express.Olsztyn.pl”, lokalnej gazety interne-
towej w Olsztynie. W ramach Konkursu im. Seweryna Pieniężnego za rok 2015 portal 
„Express.Olsztyn.pl” otrzymał, przyznawaną po raz pierwszy, Nagrodę Wolności Słowa. 

Piotr Niczyperowicz 
– niezależne media 
są na prowincji
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„Media narodowe”, to kolejny slogan, 
czy potrzeba chwili?
Mam nadzieję, że to nie slogan. Jeśli 

„media narodowe” staną się – strażnikiem 
pewnych wartości, których wyznacznikiem 
nie są jedynie statystyki i oglądalność – 
to zdecydowanie jest to potrzeba chwili. 
Szczególnie w tych niespokojnych czasach, 
kiedy grozi nam stopniowe zatracanie toż-
samości.

Co skłoniło Pana do założenia lokal-
nej gazety?
Na pewno nie chęć dorobienia się, bo 

przy takim profilu gazety trudno zakładać, 
że będzie się osiągało profity z tytułu jej 
prowadzenia. Szczególnie jeśli jest się nie-
wygodnym dla władzy, bo uważnie patrzy 
się jej na ręce. A to właśnie był główny 
powód założenia najpierw gazety, a potem 
portalu internetowego. 

W naszych lokalnych mediach brakowało 
mi informacji, o których szeptało się „na 
mieście”, a nikt nie miał odwagi ich opubli-
kować. Dopiero kiedy wystartowała gazeta 
okazało się, ile takich tematów nigdy nie 
ujrzałoby światła dziennego, ilu ludziom 
nie udałoby się pomóc.

Jakie wymagania ma Pan w stosunku 
do dziennikarzy, których Pan zatrud-
nia?
Muszą czuć to, co robią, nie bać się nad-

stawiania karku czy zadawania niewygod-
nych pytań. Konieczne oczywiście jest też 
doświadczenie i chęć ciągłego uczenia 
się. Ważną cechą jest lojalność – ale ta 
najważniejsza lojalność w stosunku do 
czytelników. Portal tworzą osoby z pasją, 
potrafiące kontaktować się z czytelnikami 
i to chyba jest najważniejsze.

Ma Pan duże doświadczenie bizneso-
we, czy możliwe jest funkcjonowanie 
lokalnej prasy bez sponsorów i rekla-
my?
Oczywiście, że to jest bardzo trudne. 

I kuszące, bo często za reklamodawcami 
i sponsorami idą duże pieniądze. Można 
żyć bez stresu, lekko, łatwo i przyjemnie 
pisząc tylko o tym, jakie wszystko jest do-
bre. Łatwo jest stać się pupilkiem władzy 
czy piewcą firmy X. Trudniej się z tego 
wyplątać. Dlatego trzeba uważać, aby nie 
popaść w uzależnienie finansowe, bo wtedy 
jest to koniec niezależności. Często różne 
firmy chciałyby się u nas reklamować, ale 
są w jakiś sposób powiązane są z władzą 
czy lokalnymi układami i aby ich nie urazić, 
dają reklamę tam, gdzie bezpiecznie. Mię-
dzy innymi dlatego musiałem zaniechać 
wydawania papierowej wersji „Expressu 
Olsztyn”. 

Czym się różni „Express.Olsztyn.pl”  
od mediów mainstreamowych?
Myślę, że przede wszystkim tym, że nasz 

portal nie ma z góry przykazane, aby „wa-

lić” tylko w partię X czy w prezydenta lub 
prezesa. Jeśli partia X zachowa się skan-
dalicznie, to my to nagłośnimy. Z kolei 
jeśli partia będąca z drugiej strony sceny 
politycznej zrobi coś pożytecznego – my 
ją za to pochwalimy. Nie musimy mieć 
ciśnienia na to, aby pokazywać pozytywy 
tam gdzie ich nie ma, albo szukać na siłę 
minusów tam, gdzie są plusy. No i oczy-
wiście zasięg naszego portalu – piszemy 
o naszym regionie.

Co najbardziej przeszkadza Panu w pro-
wadzeniu swojej dziennikarskiej dzia-
łalności?
Przede wszystkim tracenie czasu na 

procesy, które w większości wygrywamy, 
ale które niepotrzebnie absorbują naszą 
energię. 

Czy przy takiej ilości procesów związa-
nych z publikacjami w Pańskim piśmie, 
nie ma Pan tego wszystkiego zwyczaj-
nie dosyć?
Czasami mam, szczególnie wówczas, gdy 

wiem, że proces jest wytaczany z zemsty, 
tak jak to miało miejsce podczas mojego 
procesu o rzekome znieważenie policjantki 
z Pieniężna. Znieważona poczuła się ona 
dopiero kilka tygodni po fakcie, czyli po 
zatrzymaniu samochodu, którym jecha-
łem spod pomnika sowieckiego generała 
Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie, 
gdzie robiłem relację z wydarzenia odby-
wającego się pod pomnikiem. W trakcie 
procesu okazało się, że była to „zemsta” 
za opublikowanie materiału filmowego ze 
skandalicznie prowadzonej kontroli moje-
go samochodu. Zostałem już prawomocnie 
uniewinniony od tych absurdalnych za-
rzutów, ale w Olsztynie toczy się kolejny 
proces. Także o znieważenie policjantów 
i równie absurdalny. Zabiera mi to czas, 
o pieniądzach nie wspominając. Wówczas 
faktycznie zadaję sobie pytanie, po co mi 
to wszystko. Ale zaraz potem dociera do 
mnie, że właśnie po to, aby takie zdarzenia 
nie miały miejsca.

Czuje się Pan w jakiś sposób repre-
sjonowany, czy naciskany, aby nie 
poruszać tematów dla niektórych 
bardzo drażliwych?
Oczywiście. Czasami już po opublikowa-

niu jakiegoś materiału, ja i moi dzienni-
karze, jesteśmy atakowani telefonami czy 
e-mailami, aby natychmiast go zdjąć. Grozi 
się nam przy tym konsekwencjami, proce-
sami czy – jak to się zdarzyło w przypadku 
jednej z dziennikarek, która opisała sprawę 
olsztyńskiego adwokata, udzielającego 
pożyczek na lichwiarski procent – że ten 
„ją załatwi”. Oczywiście nie poddajemy 
się tym naciskom. Przy czym jeżeli zdarza 
nam się popełnić błąd, bo przecież każdy 
je popełnia – mamy odwagę przeprosić, 
sprostować i naprawić go. 

W dobie Internetu gazety „papierowe” 
mają jeszcze jakąś przyszłość?
Zdecydowanie tak! To jest także nasz cel 

– aby powrócić kiedyś, oby jak najszybciej, 
do wydawania gazety „papierowej”. Nie 
wszyscy mają dostęp do Internetu, a w 
obecnie wydawanych gazetach nierealnym 
jest, aby znaleźli tematy, które poruszamy 
my czy inne lokalne portale. Lubię gazety 
„papierowe” i chociaż Internet daje ogrom-
ne możliwości nie wyobrażam sobie świata 
bez papierowej książki czy gazety.

W Konkursie im. Seweryna Pieniężne-
go Pański portal „Express.Olsztyn.pl”  
otrzymał Nagrodę Wolności Słowa. 
Jak to się ma do ciągłego powtarzania 
słów o demokracji i wolności mediów 
w Polsce?
Mam nadzieję, że doczekam czasów, 

kiedy Nagroda Wolności Słowa nie bę-
dzie potrzebna, bo media po prostu będą 
wolne, a dziennikarze nie będą pisać pod 
dyktando i po linii. Dlatego tym bardziej 
jestem dumny z tego, że Nagroda przypadła 
właśnie portalowi „Express.Olsztyn.pl”. 
Nasz trud i odwaga zostały docenione. 
Motywuje nas to do dalszej pracy i nie 
spoczywania na laurach. No cóż, słowa wol-
ność i demokracja najgłośniej wykrzykiwali 
komunistyczni cenzorzy, a i teraz politycy 
posługujący się tymi sloganami często ła-
mią podstawowe standardy wolnościowe. 
Bardzo dobrze widać to w Olsztynie. 

Jakie nowe zadania stoją przed por-
talem „Express.Olsztyn.pl” i w jakim 
pójdzie on kierunku?
„Express.Olsztyn.pl” to jeszcze młoda 

gazeta – 3 września będziemy obchodzili 
czwarte urodziny. Wciąż się uczymy i wciąż 
staramy się jak najlepiej docierać do czy-
telników i pozyskiwać nowych. Tak, jak 
już mówiłem, chcemy jak najszybciej po-
wrócić do wydania papierowego. I dlatego 
intensywnie poszukujemy nowych źródeł 
finansowania. Ale będziemy dalej robili to, 
co robimy. „Express.Olsztyn.pl” to przede 
wszystkim furtka do obiektywnego spojrze-
nia na sprawy Olsztyna i regionu. Właśnie 
praca naszych dziennikarzy  pozwala – mam 
nadzieję – czytelnikowi na odróżnienie 
zwykłej papki dziennikarskiej od spraw 
ważnych i godnych uwagi, które to nie za-
wsze są podejmowane przez inne media. 
Warto zauważyć, iż portal problemów przez 
siebie podejmowanych nie traktuje jako 
jednorazowej sensacji, a trzyma ciągle rękę 
na pulsie. Myślę, że świadczy to o powoła-
niu dziennikarskim, gdzie na pierwszym 
miejscu nie stoi chęć zarobienia, a misja 
pokazania nieprawidłowości i próba po-
mocy ludziom. Będziemy dalej pokazywali 
jaki jest ten nasz Olsztyn i region. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI
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Nie wyróżniający się do tej pory niczym 
specjalnym telewizyjny program Pol-

sat News potrafi zaskakiwać. Innowacyjność 
do tej stacji wprowadziła niejaka Agnieszka 
Gozdyra. Wytrawna ta dziennikarka do 
swego programu „Skandaliści” zaprosiła 
rzecznika generała Jaruzelskiego z okresu 
stanu wojennego, Jerzego Urbana. Zapro-
szony gość zjawił się w studio przebrany za 
biskupa. Tłumaczył to tym, że „kazano mu 
przyjść w stroju pedofila”. Następnie sięgnął 
po papierosa i zaczął go palić.

Pani Gozdyra zaanonsowała widzom, że 
to taka impreza, która niewielu osobom 
w życiu się trafi – zobaczyć Jerzego Urba-
na, w stroju biskupa, palącego papierosa.

To było nowatorstwo. Dziś już trochę 
przestarzałe, bo miało miejsce ponad 
rok temu. Polsat News jednak ciągle się 
rozwija. Dowodem tego jest nowe osiąg-
nięcie, które powinno rozsławić stację 
i jej dziennikarzy.

Rzecz miała miejsce drugiego dnia 
pielgrzymki papieża Franciszka w Polsce 
z okazji Światowych Dni Młodzieży. Naj-
wyraźniej ambicją dziennikarza, prowa-
dzącego program było sprawienie radości 
i satysfakcji wszystkim wrogom Kościoła 
katolickiego w Polsce oraz przeciwnikom 
politycznym obecnej władzy.

Autor programu swoje zamierzenia 
wkomponował w bezpośrednią transmisję 
z Jasnej Góry w Częstochowie, na krótko 
przed Mszą św. z okazji 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. I to był świetny pomysł. 
Franciszek modlił się w kaplicy, w której 
wisi obraz jasnogórskiej Matki Boskiej, 
a w studiu jakby dla zgłębienia oglądanego 
obrazu z offu toczyła się rozmowa, a ściśle 
wypowiedź zaproszonego gościa.

Telewizyjne kamery starały się pokazać 
tę szczególną chwilę na Jasnej Górze. Na 
ekranie oglądaliśmy niemal cały czas wi-
dok skupionej twarzy papieża Franciszka, 
modlącego się w ciszy, przerywany łagod-
nymi przejściami na obraz Matki Bożej. 
I z powrotem.

W tym samym czasie słuchaliśmy nie-
bywałej wprost rozmowy jakiegoś gost-
ka (nie będę wymieniał jego nazwiska, 
bo doprawdy nie warto eksponować 
publicznie fanatyków antykościelnych), 
którego przedstawiono dwoma słowami 
„filozof, publicysta”. Ręczę, że nie był to 
prof. Jan Hartman, a ktoś dwukrotnie od 
niego młodszy. Jednakże równie biegły 
w wylewaniu wiader pomyj na Kościół 
i duchowieństwo katolickie.

Z jego ust padały, stymulowane milczącym 
zrozumieniem dramatu przez dziennikarza, 

oskarżenia na władzę, która doprowadziła 
do tragicznej sytuacji Polski. Do upadku, 
a właściwie zagłady demokracji. Gość spe-
cjalny przekonywał, że trzeba być ślepym, 
aby nie widzieć, jak obecnie rządząca partia, 
stwarzając pozory normalności i demo-
kracji „implantuje w kraju autorytaryzm”. 
Wspomaga ją w tym Kościół katolicki, który 
wbrew obowiązującej doktrynie, od dzie-
siątek lat wspiera w Polsce tylko jedną par-
tię polityczną. A przecież biskupi i księża 
wiedzą, że nie wolno opowiadać im się 
po żadnej stronie politycznych sporów. 
Biskupi – według gościa programu – mó-
wią, że nikogo nie popierają. „Wie Pan, to 
cyniczni kłamcy, kłamcy, kłamcy!” – mówił 
podniecony do prowadzącego dziennikarza. 
I dalej tłumaczył, że Kościół, a konkretnie 
ks. Rydzyk dostał 20 mln złotych łapówki, 
zaraz po zwycięstwie PiS w wyborach. Jego 
zdaniem, była to ohydna łapówka. „Pan 
wie, co takie pieniądze znaczą w budżecie 
polskiej uczelni? – pytał – Ja wiem” – od-
powiedział sam sobie.

Na ekranie telewizora ciągle oglądaliśmy 
modlącego się papieża i przebitki na nie-
przebrane tłumy wiernych oczekujących 
na nabożeństwo.

Gratuluję autorowi programu. I oczywi-
ście wydawcy.

Piórem Jerzego Jachowicza Nowe nowatorstwo Polsatu News

Wkrótce minie 15 lat od ukazania się 
jednej z najbardziej wstrętnych ksią-

żek III RP – zarazem ewidentnego donosu 
(„raportu” – do kogo?), wymierzonego 
w niezależną polską prasę prawicowo-nie-
podległościową. Idzie o wydaną w 2003 
roku przez Wydawnictwo WAB publikację 
Sergiusza Kowalskiego i Magdaleny Tulli 
Zamiast procesu. Raport o mowie nie-
nawiści. By ceremonii stało się zadość, 
dodać trzeba, że książkę wsparli finansowo 
Fundacja Batorego oraz Instytut Studiów 
Politycznych PAN, a zawarty w niej ma-
teriał to pokłosie badań Stowarzyszenia 
przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii 
„Otwarta Rzeczpospolita” nad zjawiskiem 
„mowy nienawiści” w polskiej prasie. Ba-
dania sfinansowała Ambasada Królestwa 
Niderlandów w Warszawie.

O czym mówimy?
Książka to specyficzna, instrumentalnie 

przeprowadzona „analiza” zawartości 5 
tytułów prasowych: „Naszego Dziennika”, 
„Naszej Polski”, „Najwyższego czasu”, 
„Głosu” oraz „Tygodnika Solidarność”. 
Badaniem objęto publikacje ww. tytu-
łach w roku 2001. Twórcy (kompilato-

rzy) skoncentrowali się niby na wielu 
segmentach zjawiska „mowy nienawiści”, 
naprawdę jednak publikacja zawiera gros 
przykładów czegoś, co nazywają oni „anty-
semityzmem”. Gdyby jednak ktoś zechciał 
wziąć publikację do ręki (nie jest już łatwo 
osiągalna!), szybko zorientowałby się, że 
klasyfikacja analizowanych materiałów 
odbywa się w myśl dawno już sformuło-
wanej zasady, iż antysemitą jest ten, kogo 
za antysemitę uznają Żydzi. Nie jest zatem 
istotne meritum sporu; najważniejsze to 
napiętnować każdego, kto ośmiela się 
podważać żydowskie racje.

Z takim stanowiskiem trudno dysku-
tować, równie efektywny może być spór 
z tzw. zaciętą płytą.

Nie przypadkiem zatytułowano po-
wyższy tekst „Donos na prawdę”. Czy 
się bowiem tego chce czy nie, między 
środowiskami żydowskimi w Polsce (a 
i nie tylko) a społecznością polską ist-
nieją zasadnicze różnice w bardzo wielu 
kwestiach. Trudno zgodzić się ze stano-
wiskiem, że rację ma jedynie żydowski 
punkt widzenia. Autorzy cytowanych 
i „analizowanych” tekstów nie byli (nie 

są) umysłowymi odmieńcami, oderwany-
mi od życia i historii, to publicyści często 
znani i wybitni, można – a nawet trzeba 
– zatem przyjąć, że tego, co pisali, nie 
wyssali sobie z palców. Ich „winą” było 
to, że ośmielili się negować żydowskie 
racje, obnażać hipokryzję, agresywność, 
podwójne standardy moralne. Zatem 
ludzie ci prezentowali jakąś prawdę, dla 
nich prawdę obiektywną, popartą faktami, 
doświadczeniem, własnym bądź cudzym 
dorobkiem intelektualnym. Gdyby było 
inaczej, publicyści ci trafiliby raczej na 
ławy oskarżonych za kłamstwa.

Oczywiście tytuł Zamiast procesu su-
geruje, że procesy odbyć się powinny 
(wiadomo, kto pisałby akty oskarżenia 
i wydawał wyroki!), ale autorom publikacji 
nie chodzi o to, by karać! Skądże znowu! 
Im idzie tylko o prawdę. Z tym, że o ICH 
prawdę. ICH prawda jest ex definitione 
ważniejsza, to prawda bardziej prawdziwa. 
Prawda ich oponentów, obrońców polskie-
go punktu widzenia, jest prawdą gorszą, 
a więc, logicznie rzecz biorąc, nieprawdą. 
Więc napisali (skompilowali) swój donos 
na nieprawdę.

Piórem Wojciecha Piotra Kwiatka Donos na prawdę
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Najnowsze informacje, rozmowy dnia, felietony, 
opinie, analizy, blogi dziennikarzy...

na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 

www.sdp.pl 
z a p r a s z a m y

SDP

Tym samym napisali donos na 
prawdę naszą, polską.

Trzeba przyznać, że od strony „me-
todologicznej” rzecz zrobiona jest fa-
chowo. Książka ma i aparat naukowy 
i stosowne objaśnienia, ma też rozdział 
poświęcony owej „metodologii”. Nosi 
on tytuł „Charakterystyka mowy nie-
nawiści” i zawiera liczne podrozdziały, 
np. „Obcość jako wymiar podstawowy”, 
„Obcość Żydów i innych mniejszości”, 
„Obcość Europy”, „Obcość obyczajowa: 
libertyni, homoseksualiści, feministki, 
sekty”, a w innej części owego wykładu 
metodologicznego, pt. „Dyskurs”, spoty-
kamy podrozdziały: „Walka z cieniem”, 

„Wspólnota sensów”, „Symetrie i asy-
metrie”, „Gry komunikacyjne”, „Relacje 
osobiste”, „Ironia” itd. itd. Dobra na-
ukowa robota, tyle że oddana w służbę 
złej sprawy.

Autorzy zadbali też o to, by czytelnik 
nie miał żadnych wątpliwości co do 
meritum „donosu”. Każde przytocze-
nie piętnowanego fragmentu publicy-
styki wyposażone jest w „komentarz 
wyjaśniający”, mający formę tzw. żywej 
paginy. Tu autorzy tłumaczą, co jest 
złego, „nienawistnego” w cytowanym 
fragmencie. Czytelnik nie musi się więc 
zastanawiać, czy to mowa nienawiści czy 
niekoniecznie. Autorzy wiedzą lepiej.

Zamiast procesu to publikacja bezprece-
densowa w „odnowionej” III RP, publikacja 
pokazująca, że nie o wolną debatę czy wolny 
spór tu idzie, a o stygmatyzację patriotycz-
nej, niezależnej myśli, wolnej prasy. Idę 
o zakład, że książka ta, leżąca zapewne 
w szufladach biurek różnych decydentów 
medialnych i nie tylko, służyła i może nadal 
służyć pomocą w ocenie „przydatności” tego 
i owego publicysty, naukowca, dziennikarza 
w razie, gdyby jakaś aplikacja zawodowa 
pojawiła się w grze o stanowisko, udział 
w rozmaitych przedsięwzięciach, dostęp 
do stypendiów, grantów, wyjazdów etc. 
To swoista „czarna lista”, index authorum 
prohibitarum XXI wieku.

Obrażeni na SDP koledzy „gazetowy-
borczy” założyli Towarzystwo Dzien-

nikarskie. Nasze bowiem stowarzyszenie 
zostało ich zdaniem opanowane przez 
propagandystów PiS. 

No cóż, nikt nie jest wolny od pokusy 
wyrażania swych poglądów i uprzedzeń. 
Nie są także koledzy z TD. Ostatnio zabrali 
głos w sprawie Jedwabnego. Oburza ich, że 
IPN wznowi śledztwo, gdyż wina Polaków 
została rzekomo udowodniona w poprzed-
nim śledztwie IPN w latach 2000-2004. 
A „nie pojawiły się żadne wiarygodne do-
wody na inną niż już udowodniona rolę 
obywateli polskich – sprawców tej zbrodni. 
Jako polscy dziennikarze wyrażamy z tego 
powodu najgłębsze zaniepokojenie” – piszą 
w oświadczeniu.

Tamto śledztwo zostało przerwane, kiedy 
badacze prowadzący ekshumację zaczęli 
na miejscu tragedii odkrywać łuski po 
nabojach, co wskazuje na udział Niem-
ców. A to są dowody usprawiedliwiające 
wznowienie śledztwa. Takie dowody już 
wtedy zaczęły się pojawiać podważając 
wersję puszczoną w świat przez Jana T. 
Grossa, która wyrządziła wielkie szkody 
reputacji Polaków. Dlatego warto prze-
prowadzić od nowa dochodzenie. Bo być 
może szykuje się sensacja. Każdy rasowy 
dziennikarz czeka na taką okazję, gdy ja-
kaś nowina wywraca ustalone poglądy. 
Jednak kolegów z TD wcale to nie cieszy. 

Ani spodziewana sensacja, ani szansa na 
oczyszczenie opinii o rodakach. Czemu? Co 
to za dziennikarze? Co to za rodacy, którzy 
są zainteresowani nie tyle dochodzeniem 
prawdy, ile naszym poniżeniem w oczach 
opinii publicznej świata?

Nie przesądzam wyników nowego śledz-
twa IPN. Mogą ujawnić się okoliczności, 
które wskażą na winę Polaków za tę zbrod-
nię, mimo obecności łusek. Wtedy trzeba 
będzie się przyznać do winy i dokonać 
ekspiacji. Dziwi mnie tylko przywiązanie 
kolegów z TD do najbardziej dla nas nieko-
rzystnej wersji i zupełny brak ciekawości, 
że mogło być inaczej.  

Tamto śledztwo zostało przerwane na żą-
danie rabina Polski Michaela Schudricha. 
Jego zdaniem ekshumacji zwłok zabrania 
prawo żydowskie. Jednak dr Ewa Kurek, 
badająca od 30 lat stosunki polsko-ży-
dowskie, zarzuciła mu kłamstwo: „Niech 
się rabin Schudrich modli, aby mu Pan 
Bóg żydowski wybaczył kłamstwa, jakie 
firmuje lub niewiedzę”, jak powiedziała 
w TVP Info. Na te słowa oburzyła się z ko-
lei B’nai B’irth Polin, organizacja, którą 
zdelegalizowały władze II RP za związki 
z masonerią, a władze III RP zezwoliły na 
reaktywację. Prezes BBP Sergiusz Kowalski 
oświadczył, że rabin Schudrich, „jako Żyd 
i rabin ma prawo do własnego stanowiska 
w każdej sprawie, m. in. dopuszczalności 
ekshumacji”. Z czego wyciągam wniosek, 

że nie ma jednoznacznego zakazu eks-
humacji w prawie żydowskim. To tylko 
interpretacja rabina Schudricha, któremu 
chyba zależało na obciążeniu winą Pola-
ków. W jakim celu?

Nie dziwi mnie stanowisko B’nai B’irth 
Polin. Jest to odział organizacji, która działa 
na całym świecie. Wśród zadań ma zwal-
czanie antysemityzmu, bigoterii i obronę 
interesów Żydów. Być może w ich intere-
sie leży przedstawianie Polaków w złym 
świetle w czasie niemieckiej okupacji. 
Przypuszczam, że to ułatwia żądanie od-
szkodowań od naszego państwa za mienie 
ofiar Zagłady. Nie można mieć o to żalu. 
Każdy dba o swoje. My też chcemy dbać 
o swe interesy w sprawie Jedwabnego. 
Dlatego nie rozumiem stanowiska Towa-
rzystwa Dziennikarskiego. Zachowuje się 
jak gdyby było oddziałem B’nai B’irth Polin. 
Ale przecież to absurd. Koledzy wyraźnie 
przedstawiają się w oświadczeniu jako 
„dziennikarze polscy”. Czy ktoś z władz 
TD może to nam wyjaśnić?

Uważam, że winy i zasługi Polaków wo-
bec Żydów podczas niemieckiej okupacji 
należy dogłębnie zbadać i przedstawić 
opinii publicznej w kraju i zagranicą. 
Dziennikarza mają obowiązek rzetelnie 
informować o postępach badań naukowych 
nie przywiązując się do żadnej z możliwych 
wersji tych wydarzeń. Chyba, że wolą upra-
wiać propagandę.

Piórem Krzysztofa Kłopotowskiego Dziwne towarzystwo
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Porozumienie przeciw monowładzy  
to zarówno autobiografia jednego 
z najważniejszych polskich polityków 
XX i XXI wieku, jak i historia dowodzo-
nej przez niego formacji politycznej 
– Porozumienia Centrum. To także 
doskonała odpowiedź dla wszystkich 
zatrwożonych dziś z powodu „zagrożo-
nej demokracji”. 
Książka przywraca pamięć o tym, kto 
robił na tę demokrację zamach, a kto 
o nią walczył w czasach upadającego 
PRL-u i po roku 1989. Pokazuje, jak 
środowiska związane z szeroko rozu-
mianą lewicą próbowały pod szyldem 
„Solidarności” stworzyć monopartyjny 
system władzy w  Polsce, jak z nowych 
rządów chciano wykluczyć tych, którzy 
nie podzielali poglądów władzy bądź 
też mieli „niesłuszne rodowody”. Ci, 
którzy tak głośno dziś krzyczą, mieli 

stać się jedynymi benefi-
cjentami solidarnościo-
wej rewolucji.
Można by tę politycz-
ną autobiografię szefa 
PiS-u nazwać Moją 
niezgodą czy Moim 
sprzeciwem. To Jarosław 
Kaczyński i dowodzo-
na przez niego partia 
Porozumienie Centrum 
postanowiły bronić 
wartości chrześcijań-
skich i  demokratycznych, zgodnych 
z narodową tradycją – nie dopuścić, 
aby totalitarny system odrodził się 
w demoliberalnej szacie. Były mo-
menty, gdy wydawałoby się, że walka 
Jarosława Kaczyńskiego skazana jest 
na niepowodzenie, kiedy zostawał sam 
na placu boju albo też formacja, której 

chciał przewodzić, była 
skrajnie podzielona.
Książka jest opowieścią 
o nadziei, o odwadze, 

o sensie walki, gdy już niewielu wierzy-
ło, że zakończy się ona zwycięstwem.

61-774 Poznań, ul. Wielka 10
tel. 61 855 06 90

www.zysk.com.pl
e-mail: sklep@zysk.com.pl

Nowości z Poznania
Jarosław Kaczyński, 
Porozumienie  
przeciw monowładzy. 
Z dziejów PC,  
Warszawa 2016, 
ss. 408 + 16 ilustr.,  
premiera: 4 lipca 2016.

Dziennikarze stali się 
głównymi winnymi 
stanu polskiego 
dziennikarstwa 
i odnoszę wrażenie, 
że prawie wszystkim 
z tym dobrze.

Obrazek z porannego kolegium. To 
jest ostatni tydzień mojej pracy 
w firmie – obwieszcza młody re-

porter. Zmieniam miasto, przenoszę się 
do Warszawy, do portalu – dodaje.

Ale jak to?  – słychać pomruki, kręcenie 
głową, niedowierzanie. Jednak po kilku 
minutach temat nie istnieje. Każdy wrócił 
do swoich zajęć.

Niedługo potem, na stronie Stowarzy-
szenia Gazet Lokalnych czytam, że lokalni 
wydawcy mają problemy z zatrudnieniem 
dziennikarzy. Ponoć ci doświadczeni nie 
garną się do tej pracy, a młodzi, nie chcą 
przyjść nawet na staż.

Ach ci dziennikarze. Nie chcą praco-
wać w lokalnych mediach, które – jak 
niedawno donosiła branżowa prasa – są 
ostatnią deską ratunku dla dziennikar-

stwa śledczego. Gonią – w domyśle – za 
pieniędzmi i sławą do stolicy.

Spadek etosu
Dziennikarze już dawno stali się głów-

nymi winnymi stanu polskiego dzienni-
karstwa i odnoszę wrażenie, że prawie 
wszystkim z tym dobrze. Jednak praw-
da jest też taka, że i my dziennikarze 
sami dajemy czasem pretekst do tego, 
by brak szacunku dla tego zawodu, był 
czymś normalnym. Choćby taka sytuacja. 
W jednym z lipcowych wydań tygodnika 
„Wspólnota” (Wydawnictwo Wspólnota 
Mateusz Orzechowski), wójt gminy Fir-
lej (powiat lubartowski, województwo 
lubelskie) Sławomir Cieszko użył wobec 
dziennikarza i reprezentowanej przez 
niego redakcji sformułowania „Nie róbcie 
z siebie już szmatławca!” i zażądał, by 
nie pisać o sprawie związanej z okolicz-
nościami zatrudnienia w urzędzie byłego 
posła PSL Henryka Smolarza. W innych 
mediach cisza. Każdy przechodzi nad tym 
do porządku dziennego. Nie takie rzeczy 
słyszałem pod swoim adresem – mówi 
mi dziennikarz, który od 20 lat opisuje 
lokalną politykę na Lubelszczyźnie.

Doskonale wiem, że praca dziennika-
rza nie należy do łatwych, a zaufanie 
społeczne potrzebne do wykonywania 

tego zawodu spada. To efekt nieustan-
nych prób dyskredytowania dziennikarzy 
przez różne środowiska, czego wypowiedź 
wójta gminy Firlej jest dobitnym przy-
kładem.

Brak solidarności
Mam świadomość specyfiki tego zawodu, 

więc – w imię wolności słowa  godzę się 
przyjmować także niesprawiedliwe oceny 
dziennikarskiej pracy. Jednak dziwię się 
kolegom i koleżankom, że nie reagują 
kiedy dziennikarze są obrażani, a tego 
typu sformułowania padają z ust oso-
by publicznej.

Wyjaśnienie tej „zagadki” jest jednak 
banalnie proste: brak solidarności. Spo-
wodowany jest on jednak nie obawą 
o przyszłość, utratę etatu, czy zaufania 
wydawcy lub naczelnego, ale statusem 
dziennikarskim właśnie. Marne zarobki 
i brak poważania zawodu dziennikarza 
sprawiają, że głos ten nie byłby słyszalny 
nawet w lokalnej społeczności. Wychylanie 
się więc nie ma sensu. Zamiast solidarno-
ści i walki o etos zawodu jest trwanie. Co 
gorsza, mam wrażenie, wszystkim jest ono 
na rękę. Dziennikarzom, bo dzięki takiemu 
trwaniu nie mają gorzej, a wydawcom 
i właścicielom, bo mogą tanio produkować 
swoje media. TOMASZ NIEŚPIAŁ

Kto obroni dziennikarza
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widziane z Warszawy

Żul pobił żula. Teraz pobity żąda 
od silniejszego 25 tysięcy złotych. 
Sędzia Kowalski drapie się w głowę. 

Przed chwilą sądził big-żula, który do-
prowadził do upadku zarządzanego przez 
siebie zakładu włókienniczego. Zniszczył 
„swoją” fabrykę, bo obiecano mu za to 25 
milionów, też złotych.

Jeden żul warszawski ma obitą mordę. 
Ten drugi ma pięści jak młoty. Żul, który 
jeszcze niedawno produkował ładne ko-
szulki jest delikatny (na oko) i uśmiecha 
się sympatycznie.

Ciekawe jakie zapadną wyroki?
Facet, który sprzedał całą flotę wielkiego 

przedsiębiorstwa żeglugowego (176 statków) 
dostaje pensje eurodeputowanego w ty-
siącach euro, ma też zapewnioną wysoką 
emeryturę. Jego koleś, który partycypował 
w rozpirzeniu przemysłu ma do wyboru 
kilkadziesiąt jachtów i port żeglarski. Inni 
beneficjenci transformacji ustrojowej mają 
hotele i mega kombinaty turystyczne. Poli-
tyczne żule mają się dobrze. Choć dawno 
już powinni stanąć przed sądem.

Wprawdzie jeszcze – naiwni dziennikarze – 
czepiają się ich po latach. Ale od publikacji do 
odebrania ukradzionego – daleka droga. Zbie-
rają się teraz komisje, typowani są społeczni 
sędziowie. Przypomina się sprawę Rywina. 
Ale skąd wziąć równowartość sprzedanego 
„ulgowo” państwowego dobra. Kikuty fabryk 
z rozbitymi oknami hal produkcyjnych i biu-
rowców straszą w Piotrkowie Trybunalskim 
(można oglądać z okna pociągu), Świętochło-
wicach (gruzy po wielkich zakładach „Zgoda” 
produkujących niegdyś silniki okrętowe), 
a nawet w Tolkmicku (po zniszczonych za-
kładach przetwórstwa rybnego).

Mleko się rozlało. Już nawet zapowiedź 
obniżenia ubeckich emerytur wywołała 

ogromny rejwach. Bieda niszczy bezpo-
wrotnie. Za to ukradzione procentuje. Upły-
wający czas sprzyja przedawnieniu spraw.

Czas to pieniądz. Rzeczywiście. Zarówno 
w biznesie uczciwym, jak i dla kandydata 
za kratki. Tylko Pan Bóg, choć nierychli-
wy, jest sprawiedliwy. Inni przywłaszczają 
sobie nazwy i określenia. Ziobro grzmi: to 
ostanie chwile „chwilówek”; ma zakończyć 
się bezkarność cwaniaków, którzy udzielają 
lichwiarskich pożyczek. Jasne! Ale nie do 
końca i nie dla wszystkich.

„Wyborcza” przytacza natychmiast wypo-
wiedź Tadeusza Białka, dyrektora zespołu 
prawnego Związku Banków Polskich: „prze-
pis jest bezcelowy, bo dubluje już istniejące 
regulacje”. A więc jest już prawo tylko eg-
zekucji nie ma. Senator Lidia Staroń pod-
jęła w Parlamencie ważną inicjatywę. Ale, 
że jest to inicjatywa popierana przez PiS, 
więc trzeba ją ośmieszać. Słyszymy: „bez-
względni przestępcy wykorzystują ludzką 
łatwowierność”. Zaraz, zaraz, czy to tylko 
dotyczy pieniędzy? A co zrobić z bezwzględ-
nymi łgarzami, którzy kłamią i manipulują 
informacjami? Pożyczkożerca naciągnie 
klienta na dziesięć, sto tysięcy, no może 
nawet zabierze mu domek. Jednorodzinny 
– w końcu! A gazeta kłamiąc śle łgarstwo do 
stu i więcej tysięcy czytelników. Kłamstwo 
oczywiste. I to nie jest karalne. Sto tysięcy 
ludzi czyta. Może nawet połowa nie wierzy. 
Albo łyka owe informacje częściowo, cza-
sem z niedowierzaniem. Ale jednak łyka. 
I potem trawi.

Rozsiewa się to na zasadzie: jedna pani dru-
giej...  (wiesz kochaniutka redaktor Czuch-
nowski w „Gazecie Wyborczej” napisał, że 
minister Błaszczak lekceważy ludzkie gesty 
europejskich społeczeństw, a przecież gdy 
w Polsce wprowadzono stan wojenny Fran-

cuzi pod pomnikiem Mickiewicza w Paryżu 
organizowali demonstracje, palili znicze 
i składali kwiaty. Tragedię w Nicei Błaszczak 
wykorzystuje by szczuć na obcych i poniżyć 
Europę, której ktoś taki jak on nie jest w sta-
nie zrozumieć. Taki minister to wstyd...).

Trzeba go więc ośmieszyć przywołując 
stan wojenny w Polsce i wieszcza Adama.

Ale co tam minister. Temat, który rozpali 
wchodzi na tapetę: Jedwabne. Wojciech 
Czuchnowski wraca do książki Jana To-
masza Grossa i jego ustaleń powtarzanych 
potem przez Prezydenta Komorowskie-
go. Czuchnowski pisze też, że Wildstein 
(„przeprosiny w imieniu całego narodu 
polskiego z podniosłego aktu coraz bardziej 
przeistaczają się w groteskę”) to publicy-
sta wygodny dla prawicy, bo „słowa w jego 
ustach mają szczególne znaczenie”.

Z artykułu trudno dociec czy Czuchnowski 
jest za tym, by wszystko zostało jeszcze raz 
zbadane, by przeprowadzono ekshumację 
do końca. GW przypomina obszerne ustale-
nia Grossa, podważa to, co mówi Krzysztof 
Wyszkowski, Sławomir Cenckiewicz, Piotr 
Gontarczyk i Jan Żaryn – przypominając, 
że to teraz doradca Prezydenta. Natomiast 
powtarza jeszcze raz uparcie: o przerwaniu 
ekshumacji zadecydował ówczesny mini-
ster sprawiedliwości Lech Kaczyński. Pyta 
wreszcie red. Czuchnowski: „tylko komu na 
końcu będzie wstyd?”.

Ano zobaczymy po ekshumacji.
Wiele się wkrótce dowiemy. O Amber 

Gold, o patriotyzmie Tuska, o przekrętach 
w stolicy, o biznesach prezydenta Gdańska 
i o wielu innych sprawach zamiecionych 
pod dywan. Sędziów – Kowalskich, Ma-
linowskich i Zielińskich – może od tego 
naprawdę rozboleć głowa. 

STEFAN TRUSZCZŃSKI 

Żule polityczne

Kikuty fabryk z rozbitymi oknami hal produkcyjnych i biurowców straszą m. in. w Świętochłowicach. 
Na zdjęciu to, co pozostało z Zakładów Urządzeń Technicznych „Zgoda”, 2016 FOT. © GRZEGORZ MIKA
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Monika Szczygło: Witam Pana serdecz-
nie.
Mirosław Baka: Dzień dobry, witam Panią 

i Państwa.
Rozmawiamy w Olsztynie. Z czym koja-
rzą się Panu Warmia i Mazury?
Oczywiście z jeziorami. Widzę Mazury 

i Warmię podobnie jak większość Pola-
ków, ale nie tylko, bo wiem, że miłośnicy 
tej krainy mieszkają także poza granicami 
kraju. Mazury są znane na całym świecie, 
na pewno w Europie. Sentymentalnie wspo-
minam także olsztyński Zamek, a dokładnie 
Olsztyńskie Spotkania Zamkowe „Śpiewaj-
my poezję”. Dobrze wspominam też od 
lat kontakt z Teatrem Jaracza. Przed laty 
graliśmy tu z Janem Jankowskim spektakl 
„Hłasko według Pięknych dwudziestolet-
nich” w reżyserii Macieja Dejczera. 

Tym razem odwiedził Pan Olsztyn 
ponownie ze względu na teatr. Podczas 
tegorocznych Olsztyńskich Spotkań 
Teatralnych zaprezentował się Pan 
wraz z Dorotą Kolak w spektaklu 
Teatru Wybrzeże „Seks dla opornych” 
w reżyserii Krystyny Jandy. Tematyka 
komedii dotyczyć może wielu z nas, 
jest niezwykle uniwersalna.
Tak, jest ona bardzo uniwersalna. Myślę, 

że jest to bardzo dobra komedia. Cieszy 
się dużą popularnością. Pomimo upływu 
czasu ten spektakl chce oglądać duża gru-
pa ludzi. Gdyby losy bohaterów, jakimi są 
Karol i Barbara, nie miały odzwierciedlenia 
w życiu par, które zasiadają na widowni nie 
osiągnęlibyśmy takiego sukcesu. Wszy-
scy odnajdują tam kawałek swojego życia. 
Wiem to bardzo dobrze. Pewnego dnia po 
premierze w Sopocie spotkałem się z gru-
pą moich przyjaciół. Poszliśmy do jakiejś 
knajpki na kolację. W czasie tego wieczoru 
rozgorzała niezwykle komiczna dyskusja 
pomiędzy żonami i mężami, wywołana właś-
nie tym spektaklem. Z pozycji obserwatora 
było to niezwykle ciekawe doświadczenie.

Aktorstwo 
ma wiele 

z psychologii
Z Mirosławem  
Baką rozmawia 
Monika Szczygło.
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To, o czym Pan mówi, świadczy o nie-
zwykłej sile aktorstwa. Jest to zawód, 
który działa terapeutycznie na widza. 
Odbiorca może spojrzeć na swoje życie 
i związane z nim trudności z odpowied-
niej perspektywy. Jakie znaczenie ma 
aktorstwo w Pana życiu?
Jest to niezwykle pojemny temat. Co-

dziennie przychodzą mi inne odpowiedzi 
na to pytanie. Na pewno bardzo mnie roz-
wija i jest sposobem życia. Jest to zawód, 
który wymaga grania na własnych emo-
cjach. Zawsze mówię, że muzyk gra np. na 
fortepianie czy flecie, a my gramy po pro-
stu na sobie, na własnych uczuciach. Jest 
w tym ogromna doza psychologii. Dodam 
tylko, że nie jest to też tak wesoły zawód jak 
się wielu osobom wydaje. Większość widzi 
tylko część tego fachu i nie zastanawia się 
nad jego drugą stroną mocy. Często bardzo 
dużo kosztuje nas nawet granie komedii. 
To też ma swoją cenę. Nie tylko Hamlety, 
Makbety czy Ryszardy... ale także inne ga-
tunki bardzo na nas wpływają i zostawiają 
ślady w psychice.

Teatr to jedna z płaszczyzn pańskiej 
drogi zawodowej. Kolejną jest świat 
filmu. W 1987 roku zagrał Pan w „Krót-
kim filmie o zabijaniu” w reżyserii 
Krzysztofa Kieślowskiego. W tym roku 
obchodzona jest 20. rocznica śmierci 
mistrza. Jaki wpływ na Pana twórcze 
życie wywarł Kieślowski?
To było jedno z moich pierwszych waż-

nych spotkań na początku drogi filmowej. 
Kręciliśmy wtedy „Dekalog”. Byłem wów-
czas studentem III roku łódzkiej filmówki 
i jednocześnie niedoświadczonym aktorem. 
Dopiero uczyłem się tego zawodu. W pew-
nym momencie spotkałem człowieka, który 
wyznaczył mi standardy myślenia o ak-
torstwie filmowym. Krzysztof Kieślowski 
nazwał pewne rzeczy po imieniu. To był 
niezwykły moment, w czasie którego na 
tej niezapisanej tablicy, czyli na mnie, 
wywarło to ogromne wrażenie i zostało 
właściwie na zawsze. 

Jedną sprawą było to, czego się od niego 
nauczyłem jako od reżysera, a drugą samo 
przebywanie z nim. Był charyzmatyczną 
osobowością, którą miałem okazję spotkać 
i poznać. W czasie pracy nigdy nie wyda-
wał rozkazów w stylu „zrób tak czy tak”. 
Zazwyczaj wcześniej opowiadał mi jakąś 
historię bądź przytaczał przykład. Spotka-
nie z Krzysztofem odcisnęło mocne piętno 
na moim późniejszym dorobku filmowym. 

Współpracowałem potem także Andrze-
jem Wajdą czy Władysławem Pasikow-
skim. Jednak myślami powracam do tego 
pierwszego spotkania z Krzysztofem. Być 
może myślę tak o tym też dlatego, że tak 
wcześnie odszedł. Poza tym nie ma się co 
oszukiwać, „Krótki film o zabijaniu” to 

chyba najważniejszy film w moim aktor-
skim dorobku. Trudno przebić rolę Jacka 
Łazara. Nie mówię tego z żadnym żalem, bo 
lepiej mieć tę rolę na swoim koncie już na 
początku kariery, niż nie mieć jej w ogóle. 
Poza tym jest to film, który otrzymał Eu-
ropejską Nagrodę Filmową oraz Nagrodę 
Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI 
i jest znany na całym świecie. 

Nawiążę teraz do piosenki aktorskiej. 
Od lat interpretuje Pan teksty 
wybitnych mistrzów słowa jak  
Włodzimierz Wysocki, Jan Wołek  
czy Edward Stachura. Kiedy  
rozpoczęła się ta przygoda?
Wszystko zaczęło się od Jurka Satanow-

skiego, który mówiąc potocznie wyłowił 
mnie do wykonywania tego gatunku. Kiedy 
zadzwonił do mnie po raz pierwszy byłem 
wniebowzięty, bo zawsze go ceniłem i wie-
działem, że wie co robi. Jednak pomimo 

całej atencji i ogromnej przyjemności 
piosence aktorskiej poświęcam najmniej 
uwagi, bo po prostu nie mam na to czasu. 
Inaczej jest w przypadku moich kolegów 
takich jak Jacek Bończyk, Mirek Czyżykie-
wicz czy Piotr Machalica, dla których jest 
to kluczowy element twórczości. Jednak do 
dziś z ogromną przyjemnością odbieram 
telefony i wchodzę we współpracę w Jur-
kiem, bo wiem, że podejmuje doskonałe 
decyzje i jest po prostu mistrzem.

Czego można Panu życzyć?
Chyba zdrowia, bo jestem już po pięćdzie-

siątce. A jak to mawiał profesor Aleksander 
Bardini: „Jeżeli mężczyzna po 55 roku 
budzi się i nic go nie boli to znaczy, że nie 
żyje” (śmiech). Proszę mi więc życzyć po 
prostu zdrowia.

Zatem tego z całego serca Panu życzę 
i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała MONIKA SZCZYGŁO

Na planie filmu „Krótki film o zabijaniu”; na zdjęciu: Andrzej Buhl (stoi) – kierow-
nictwo planu, Mirosław Baka, Krzysztof Kieślowski (z prawej) – reżyser, Dorota 
Seweryńska (z lewej) – charakteryzatorka, Henryk Jedynak (przy kamerze) – asystent 
operatora obrazu. FOT. © JACEK CICHECKI / SF „TOR”
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„Nie myśl, 
że książki znikną”

Umberto Eco

Od długiego czasu ludzi książki: 
autorów, wydawców, bibliote-
karzy, księgarzy, tłumaczy, wielu 

naukowców, a także branżowe (i nie tyl-
ko branżowe) media, nurtują problemy 
związane z przyszłością książki i czy-
telnictwa. Także czytelnicy i miłośnicy 
książek (czytaj bibliofile) zadają sobie 
podobne pytania.

Na rynku ukazało się w ostatnich la-
tach kilka ważnych publikacji zwartych, 
traktujących o książkach, czytelnictwie, 
ich znaczeniu w cywilizacyjnym rozwoju 
społeczeństw i narodów, a także przy-
szłości książki jako jednego z najważniej-
szych (jeśli nie najważniejszego) środków 
komunikacji między ludźmi, narodami, 
krajami. Przypomnijmy niektóre z nich.

Książki o książkach
W roku 2010 warszawskie wydaw-

nictwo W.A.B. wydało książkę pt. Nie 
myśl, że książki znikną. To wywiad-rzeka  
(a właściwie rozmowa) Jeana Philippe 
de Tonnaca z Umberto Eco – wybitnym 
włoskim filozofem, estetykiem i znanym 
pisarzem, oraz z Jeanem Claude Carrie-
re – francuskim pisarzem, filmowcem, 
dramaturgiem i aktorem. Owa książka 
to niesamowita narracja o książkach, 
lekturach, czytelnictwie, a także o przy-
szłości książki – dodać należy w opinii 
interlokutorów niezwykle obiecująca dla 
przyszłości książki.

Łukasz Gołębiewski – znany i ceniony 
analityk polskiego rynku książki, także 
pisarz i dziennikarz, założyciel Biblio-
teki Analiz – firmy zajmującej się rodzi-
mym rynkiem książki, wydał trzy eseje 
dotyczące kultury czytania i przyszłości 
książki (a właściwie przyszłości treści): 
Śmierć książki. No futur ebook (2008), 
E-Książka/Book. Szerokopasmowa kultu-
ra (2009) i Gdzie jest Czytelnik? (2012).

W owej trylogii autor wprawdzie sta-
ra się uciec od czarnych prognoz wobec 
tradycyjnej książki i czytelnictwa, ale 
jego poglądy i analizy stają w wyraźnej 
opozycji wobec poglądów dwóch wcześniej 
przytoczonych pisarzy. Puenta autora jest 

prosta: w najbliższej przyszłości obecne 
zapisy analogowe (literowe) mogą zastąpić 
w większości zapisy binarne (cyfrowe).

Najciekawszą (a zarazem najtrudniejszą) 
lekturą jest wydana – także dzięki Łuka-
szowi Gołębiewskiemu – publikacja pt. 
Przyszłość książki (2013). Ukazała się po 
raz pierwszy na rynku belgijskim w 2006 
roku, jako zbiór wypowiedzi europejskich 
naukowców, bibliotekarzy, lingwistów, 
historyków i literaturoznawców podczas 
konferencji (1988-1994) odnoszących 
się do przyszłości książki. Zebrane głosy 
i opinie nie wieszczą rychłego odejścia 
książki w niebyt. Przeciwnie – utwierdzają 
w przekonaniu, że pomimo idących coraz 
szybciej zmian technologicznych, cywiliza-
cyjnych i społecznych – książka przetrwa.

Ostatnią publikacją godną uwagi jest 
książka Szwecja czyta. Polska czyta 
(2015), wydana przez Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej. Książka w spo-
sób dobitny pokazuje różnice i sposób 
patrzenia na literaturę i promowa-
nie czytelnictwa w Szwecji i w Polsce.  
Opowiadają o tym niezwykle ciekawie 
szwedzcy i polscy wydawcy, biblioteka-
rze, pisarze, agenci literaccy, związkow-
cy, urzędnicy państwowi i samorządowi. 
Z treści książki wynika jasna konstatacja: 
dla własnego, a także społecznego dobra, 
wszyscy powinniśmy czytać, czytać i jeszcze 
raz czytać. Szwecja w tym przoduje, Polska 
to niestety widoczny outsider na tym polu.

Forma komunikacji 
Czy książka ma przyszłość? Zacznijmy 

od oczywistego stwierdzenia: książki i czy-
tanie – to bezsprzecznie najstarsza forma 
komunikacji. Opinie i wizje ludzi zwią-
zanych z książką (przykład wyżej) może 
nie są dla książki euforyczne, ale też nie 
mówią o jej upadku. Przeciwnie – mimo, 
że czasy mamy labilne (m. in. bardzo 
szybkie, coraz szybsze tempo zmian tech-
nologicznych i cywilizacyjnych) – książka 
przetrwa, jako ważny komponent komu-
nikacji, element kulturowej i twórczej 
wymiany, kontaktu i swoistej więzi między 
twórcą – autorem a odbiorcą – czytelni-
kiem. Hipertekst tego nie będzie w stanie 
nigdy w pełni zastąpić. Przyszłość kultury 
bez książki, niemal wszystkim wydaje się 
być barbarzyństwem. Większość obecnych 
konsumentów (czytaj czytelników) książek 

mimo wszystko nie jest przygotowana na 
zastąpienie tradycyjnej postaci książki 
ekranem komputera, telefonu komórko-
wego, czytnikiem czy smartfonem.

Komfort lektury, różnice pomiędzy 
czytaniem na ekranie i na papierze są 
aż nadto widoczne. Książka tradycyj-
na (drukowana) zapewnia umiejętność  
(a także wymóg) skupienia się na tekście 
w trakcie czytania. Media elektroniczne 
– niezależnie od sposobu przekazu treści 
– nie są i zapewne nigdy nie będą w stanie 
tych umiejętności zapewnić. Cytowany 
wyżej Umberto Eco stwierdza lakonicznie: 
„czytanie na ekranie komputera nie jest 
tym samym co czytanie książki”.

Zapewne z tych to powodów czytanie 
książek drukowanych określa się mianem 
„czytania intensywnego” (aktywnego), 
natomiast ten sam akt „konsumpcji” 
książki z ekranu komputera, smartfonu 
czy telefonu komórkowego określa się 
„czytaniem ekstensywnym” (biernym).

Zresztą także odsłuchiwanie książki 
z płyty CD („książki mówione”), to czy-
tanie w sposób oczywisty ekstensywne 
(bierne). Sam się na tym często łapię, 
słuchając książek mówionych w trakcie 
służbowych podróży samochodem.

Od co najmniej ćwierć wieku żyjemy 
– w podlegającej coraz szybszym zmia-
nom – nowej epoce, w której na główny 
sposób komunikowania się wybija się 
to, co nazywamy „wizualnością”. Poję-
ciem coraz szerzej rozumianym: to m. in. 
albo w szczególności telewizja, Internet, 
filmy i dzieła sztuki, ale także zdjęcia, 
materiały „wrzucane” do mediów społecz-
nościowych. To także (zwłaszcza wielko-
miejskie) środowisko, w którym żyjemy, 
mieszkamy, pracujemy. Do tego dochodzi 
szybkość i wielowymiarowość przekazów. 
Jesteśmy bombardowani nieustannie 
i coraz intensywniej setkami i tysiącami 
codziennych przekazów i informacji.

Internet i w ogóle media elektroniczne, to 
współcześnie jedno, ogromne śmietnisko 
tekstów i obrazów. Umiejętność ostrego 
selekcjonowania i interpretowania serwo-
wanych wartości i informacji powinna być 
jedną z podstawowych zalet i kompetencji 
współczesnego odbiorcy elektronicznych 
treści, przekazów i obrazów.

Przyszłość książki, 
przyszłość czytelnictwa

Ciąg dalszy na s. 32
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Zmiany cywilizacyjne
Z pewnością wpływ na postrzeganie 

książki i poziom czytelnictwa pośrednio 
(a być może i bezpośrednio) wywierać 
będą postępujące szybko, coraz szybciej, 
zmiany cywilizacyjno-techniczne, tech-
nizacja życia, szybko rosnąca automaty-
zacja i robotyzacja gospodarki. Należy 
wiedzieć, że w bardzo nieodległej przy-
szłości większość dzisiejszych stanowisk 
pracy i zawodów nieodwołalnie zniknie 
(już obecnie ponad 40 proc. obecnych 
zawodów można zastąpić przez roboty) 
i trzeba będzie adoptować się do nowej 
rzeczywistości, w której to większość pra-
cy wykonywać będą maszyny, a czynności 
zostaną w znacznym stopniu zautomaty-
zowane. Globalizacja, cyfrowa rewolucja 
i malejący udział tradycyjnych obecnie 
przemysłów w gospodarce, zmienią też 
pozycję pracowników w społecznej rze-
czywistości. W szczególności dotyczyć to 
będzie ludzi młodych, od których w coraz 
większym stopniu wymagane będą ela-
styczność i mobilność.

Pojawią się nowe formy świadczenia 
pracy (zresztą już obecne w gospodarce), 
jak praca zdalna, na telefon, samozatrud-
nienie, praca tymczasowa, outsourcing, 
szybkie zlecenia i szereg innych form. Do 
tego dojdą jeszcze zmiany demograficzne 

w przestrzeni społecznej, a zwłaszcza sta-
rzenie się społeczeństw. Według prognoz 
GUS szybko będzie rósł udział seniorów 
(60 lat i więcej) w liczbie ludności Polski. 
Obecnie wynosi 22,9 proc., by w roku 
2030 wzrosnąć do 30 proc., a w roku 
2050 przekroczyć poziom ponad 40 proc.

Z jednej strony seniorzy będą coraz 
ważniejsi dla kraju (to obecnie ponad 
jedna piąta ogólnej siły nabywczej na 
rynku), z drugiej strony obecny poziom 
ich kompetencji czytelniczych jest sto-
sunkowo niski – według raportów Bi-
blioteki Narodowej „ponad jedna trzecia 
badanych po 60 roku życia, znajduje się 
praktycznie poza kulturą pisma”. 

Powyższy wywód należy też uzupełnić 
o problemy migracyjne w większych pol-
skich miastach.

W Polsce w 18 największych miastach, 
w najbliższych 35 latach – jak się sza-
cuje – tylko w Warszawie i Rzeszowie 
notowany będzie wzrost ludności (zresz-
tą niemal mikroskopijny: Warszawa  
1,9 proc., Rzeszów 1 proc.). W pozosta-
łych miastach nastąpi widoczny spadek 
liczby mieszkańców (w niektórych bardzo 
bolesny): Poznań –  o 26,3 proc., Łódź 
– 31,3 proc., Bydgoszcz – 26,6 proc., 
Katowice – 31,1 proc., Kielce – 30,7 proc. 
czy Radom – 28,0 proc. W sumie w 16 
największych miastach polskich spadek 
ludności miejskiej, najbardziej aktywnej 

w kupnie i czytelnictwie książki, wyniesie 
sporo ponad milion osób.

Z pewnością będzie to miało wpływ 
na rozwój i relokację sieci bibliotek, 
księgarń i trendy czytelnicze.

Czym jest książka, 
czym jest czytanie?
Jest z pewnością jednym z najistotniej-

szych komponentów szeroko rozumianej 
kultury. Jest filozofią życia i nauką, najbar-
dziej uniwersalnym sposobem poznawania 
swego kraju i świata, sposobem przekazy-
wania myśli i wiedzy, umiejętności zro-
zumienia otaczającej nas rzeczywistości 
i własnego bytu. Czytanie jest tym, co może 
zmienić jakość naszego życia, naszą po-
zycję zarówno w życiu społecznym jak  
i w kulturze i przewartościować nasz sy-
stem wartości, oczekiwania, cele i zainte-
resowania. Jest to niezależne od tego czy 
tekst książki czytamy na papierze (książka 
tradycyjna), czy też na e-papierze (e-czyt-
niku, e-booku), dostępnym za pośredni-
ctwem internetowej chmury.

Niektórzy socjologowie spadek czytel-
nictwa w ostatnim dziesięcioleciu tłu-
maczą tym, że wizja postępu (dodajmy 
coraz szybszego) kojarzyć się nam za-
czyna coraz bardziej nie z dostępem do 
książki papierowej a rozwojem wszech-
ogarniających nowych technologii. 
Jest w tym zapewne tylko część prawdy  

Ciąg dalszy ze s. 31
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Jak to jednak zwykle bywa przy prze-
kazie wieści, w samym procesie kry-
je się duch występny a przewrotny. 

On to chytrze zmienia słów znaczenia, 
wręcza je potem – jak gorące, błyszczące 
ulęgałki – w dłonie krętaczy. 

Zdawałoby się, że przy takim przekazie 
trudno jest cokolwiek zmienić, dodać, 
wyszczerbić w znaczeniu. A jednak... do 
całkiem sporej grupy naszych rodaków 
dotarł zupełnie inny przekaz: „Poznacie 
Prawdę, a Prawda was zaboli”!

No i zrobili wszystko, aby ich nie zabo-
lała. Przez dwadzieścia pięć lat cukrowali 
tę Prawdę, dodawali jej różne konteksty 
i wykrzywiali jej znaczenie przez relaty-
wizującą rzeczywistość retorykę. Tłum 
tych, których zabolała, pracowicie uwijał 
się przy jej opluskwianiu, wyszydzaniu 
i unieważnianiu.

Prawda jednak spokojnie była na swoim 
miejscu, zakrywana patiomkinowskimi de-
koracjami, często wyszydzana i oskarżana. 

Prawda stała się głównym oskarżonym 
w III RP.  Cokolwiek by nie powiedziała za-
raz była za to zaganiana do ciemnego kąta. 

Wytaczano jej dziesiątki procesów, 
w czasie których wynajęci krętacze usi-
łowali ją ubłocić, wciągnąć ją do wspól-
noty winnych. 

Chytrzy krętacze błyszczeli w publicznych 
dyskusjach o moralności i etyce, a ona 
cierpliwie czekała w kącie. 

Jak już zapraszano ją do telewizji, to 
sadzano ją w towarzystwie kilku rozparzo-
nych przeciwników. Robili z niej wariatkę, 
pokazywali niebezpieczny wydźwięk jej 
słów. Usiłowali sprawić, że wszyscy zaczną 
się jej bać.

Ona nie miała nikogo już wyzwalać. Sta-
rali się pokazać, że jest sfiksowaną, nie-
modną staruszką w moherowym berecie, 
zacofaną i nienawidzącą świata. 

Jeśli już dopuszczano ją do głosu, to zawsze 
w takim chórze, który potrafił ją zagłuszyć. 

10 kwietnia 2010 roku wsadzono ją do 
samolotu i ci, którzy ciągle słyszeli, że 

Prawda boli, odetchnęli wreszcie z ulgą. 
Niech sobie leci i sczeźnie tam w błocie. 
Niech już nie wraca. 

Ona jednak wróciła, poszarpana, opluta 
i złachmaniona – nic jednak nie straciła 
ze swojej godności, ciągle śmiało patrzyła 
im prosto w oczy. 

Często nie miała do pierwszego, żywiła 
się w tanich barach, na ulicy była potrąca-
na przez dumnych ludzi korporacji, przez 
nowoczesnych właścicieli aut i mieszkań 
na kredyt. 

Wychowano następne pokolenie, które 
nie znało słów z Ewangelii Jana, uczono ich 
by na Prawdę spoglądali z podejrzliwością, 
na wszelki wypadek by jej nie słuchali...  

Wielu jej przyjaciół też już zaczęło wąt-
pić w to czy rzeczywiście ją znają. Byli 
też tacy, którzy ją znali, ale zwątpili w jej 
moc. Przestali wierzyć, że ona ma rację, ze 
smutkiem oglądali tryumfy krętaczy. Ona 
nie chodziła przecież w modnych ciuchach, 
nie szastała pieniędzmi, nie miała pomy-
słów na doskonałe biznesy, ba – nie miała 
nawet sensownego biznesplanu. 

Po prostu powtarzała swoje, z tym de-
nerwującym uśmiechem, z tą irytującą 
pewnością siebie. 

Ona rzeczywiście zabolała – wszystkich 
zabolała.  

Aż wreszcie zrozumieliśmy, że bez tego 
bólu nie ma wyzwolenia. Nie jest atrakcyj-
ną gwiazdką z telewizji, nie jest bogatym 
nababem. Jej nie potrzeba wiele, ale nie 
idzie na żadne kompromisy. 

Pewnego dnia wiele spojrzeń znów się na 
nią skierowało. Czy tym razem zwycięży? 

Trudno nam zrozumieć, że ona nie wal-
czy, nie zabiega o wpływy. Po prostu jest 
– jak sczerniała kapliczka przy drodze, 
jak zardzewiały drogowskaz. Jest i na-
dzieja wynika właśnie z tego, że zawsze 
będzie. Nawet jeśli nikt już nie będzie 
jej dostrzegał. 

Rzecz w tym, że ona w istocie nie dzieli. 
Każdy z nas ma do niej równorzędny 

dostęp.  WITOLD GADOWSKI

Stara Wariatka
„Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli”  
– tak często mawiał papież Jan Paweł II,  
rozważał te słowa także w encyklice  
„Redemptor hominis”. Słowa, z Ewangelii  
św. Jana często brzmiały w naszych uszach.   
Silne słowa, dające wielką nadzieję  
i drogowskaz w wędrówce do Civitas Dei.

– gdy kilkanaście lat temu podróżowałem  
londyńskim metrem ośmiu na dziesięciu 
pasażerów czytało książki lub gazety dru-
kowane. Przy kolejnej wizycie, kilka lat 
temu, zjawisko to samo, tyle, że podró-
żujący (głównie młodzi ludzie) zamiast 
tradycyjnej książki w większości mieli 
słuchawki w uszach albo też wpatrzeni 
byli w ekrany smartfonów lub innych 
przekaźników elektronicznych.

Jednak nie obawiajmy się. Skala czytel-
nictwa „elektronicznego” jest nadal dość 
płytka, a jego zasięg – wbrew obiegowym 
opiniom – jest nadal stosunkowo wąski. 

Książka tradycyjna (papierowa) jeszcze 
przez długie lata utrzymywać będzie pry-
mat w przekazie treści. Czytanie „papie-
rowe” wszak jest wciąż piękne i nęcące. 
W USA, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu 
niemal całkowicie wieszczono upadek 
książki papierowej, zaczęła się ponow-
nie odradzać, rosnąć zaczęła produkcja 
wydawnicza, a księgarnie, które setkami, 
tysiącami uległy likwidacji, ponownie 
zaczęły powstawać. Także znaczenie bi-
bliotek (publicznych i innych) będzie 
rosło. Obecnie w wielu krajach, w tym 
także w Polsce, przeżywają renesans – 
zmieniając się zarówno od środka, jak 
i na zewnątrz. Sposobów na ich uno-
wocześnienie jest dokładnie tyle, ile ich 
funkcjonuje. Biblioteki, podobnie jak 
księgarnie, mogą stać się komponentem 
tworzenia w miastach ciepłej i przyja-
znej przestrzeni społecznej/publicznej. 
I biblioteki, i księgarnie stawać się będą 
coraz bardziej miejscami spotkań, a być 
może i rozrywki. W krajach bogatych 
zaczęły pojawiać się tzw. mega-biblioteki  
(a także mega-księgarnie), tworzące ogrom-
ne kompleksy kulturalno-edukacyjne,  
a w przypadku księgarń – także handlowe.

Pamiętajmy jednak o jednym – kluczem 
do utrzymania i rozwoju czytelnictwa są 
dwie główne instytucje: dom i szkoła. 
Jeżeli potrafią ugruntować i rozbudzić 
w swoich społecznościach potrzebę czy-
tania, będziemy – na tle Europy i Świata 
– społeczeństwem światłym, twórczym 
i otwartym, jeżeli nie, będziemy tym 
„gorszym sortem” w globalnej rodzinie 
społeczeństw, państw i narodów.

I na koniec... kiedy Jan Gutenberg 
z Moguncji wynalazł druk (przełom  
1. i 2. poł. XV wieku) i od 1455 roku za-
częły pojawiać się książki drukowane 
(jako pierwsza 42-wierszowa Biblia), 
wieszczono – podobnie jak obecnie – 
szybki upadek książek rękopiśmiennych. 
Tymczasem w obiegu funkcjonowały one 
niemal równolegle z drukowanymi jesz-
cze przez ponad 150 lat. Czy tak będzie 
obecnie – ano pożyjemy, zobaczymy. 

JERZY OKUNIEWSKI
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Dyskusja w niektórych kręgach 
zmierza do obrony zamachowców 
z ostatnich dni poprzez wykaza-

nie, że nie są terrorystami, tylko szaleń-
cami. Że się leczyli, wpadali w depresję, 
mieli zaburzone stany świadomości. Czy 
jednak, każdy zbrodniarz nie jest osobą 
nie-normalną? Jest, na mocy swojego 
czynu, który normalny nie jest, bo gdy-
by był normalny, to osobnik, który go 
dokonał nie byłby wykluczany ze społe-
czeństwa – społeczeństwa normalnego, 
cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Bro-
nimy naszej normy, która uznawana jest 
za zdrową, i tą normą jest nie-zabijanie. 
Odstępstwem od reguły jest zgoda na 
zabijanie w czasie wojny (zbiorowo, ale 
tylko żołnierzy, a nie ludności cywilnej) 
w obronie przede wszystkim własnego 
terytorium, i w czasie pokoju, gdy jed-
nostkowo zostaniemy zmuszeni do obrony 
własnego życia. Amerykanie, nie mają 
z tym problemu: jeśli wchodzisz na teren 
ich posesji, możesz zostać zastrzelony. 
Ryzykujesz śmierć.

Czy terroryści są zatem szaleńcami, 
ludźmi nie-normalnymi? Na mocy tego 
rozumowania – tak, są. Ale dżihadyści 

lubią używać argumentu, że przecież 
Krzyżowcy – chrześcijanie robili to 
samo z muzułmanami w czasie wypraw 
krzyżowych, co oni – muzułmanie robią 
teraz z chrześcijanami, czyli zabijali ich. 
Jest jednak poważna różnica. Otóż war-
to przypomnieć, że wyprawy krzyżowe 
rozpoczęły się na skutek zajęcia przez 
Turków seldżuckich Grobu Świętego 
w Jerozolimie. W walkach ścierały się 
wielkie armie, a szlaki pielgrzymów 
osłaniali Templariusze. To wtedy głoś-
no było o skrytobójczych Asasynach, 
których można uznać za prekursorów 
współczesnego terroryzmu islamskiego. 
Asasyni przyjęli mordowanie swoich 
przeciwników za normę, a nie nadzwy-
czajną okoliczność (tym jest zabójstwo 
dla normalnych ludzi). Co więcej, ta 
metoda była religijnie usankcjonowa-
na. Zabijali władców muzułmańskich 
i chrześcijańskich (oskarża się ich m. in. 
o zgładzenie hrabiego Trypolisu Rajmun-
da I i Konrada z Montferratu). Umieli 
doskonale maskować się i przenikać do 
różnych środowisk, przyjmowali np. 
chrzest. Przypomina to jako żywo współ-
czesnych terrorystów: prowadzących 

knajpy, upijających się i biorących nar-
kotyki. Asasyni przed akcją byli odurzani 
haszyszem. W legendzie o przywódcy 
Asasynów, Starcu z Gór, przekazanej 
m. in. przez Marco Polo znajdujemy taki 
fragment:  „Gdy Starzec chciał kogoś 
zamordować, wybierał tego, który zdawał 
się być najsilniejszy i kazał jemu wykonać 
to zadanie [...]. Jeśli przeżył, wracał do 
swego pana. Jeśli został złapany, chciał 
umrzeć wierząc, że w ten sposób dosta-
nie się do raju”. Nie inaczej postępują 
przywódcy tzw. Państwa Islamskiego 
ze swoimi bojownikami: wysyłają ich na 
śmierć, każąc wierzyć, że trafią do raju.

Czy szaleństwem jest chęć dostania się 
do raju? Dla nas, Europejczyków, dla 
chrześcijan, szaleństwem jest wiara w to, 
że zabijając niewinnych ludzi spodobamy 
się Bogu. Ale – jak widać – nie dla wielu 
muzułmanów. I to jest klucz do zrozumie-
nia tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła 
się cywilizacja europejska. Wyjaśnianie 
przyczyn islamskiego terroryzmu w ka-
tegoriach błędnej kultury multikulti jest 
po prostu uproszczeniem, fałszem i mani-
pulacją. Myśląc, że to polityka multikulti 
jest przyczyną islamskiego terroryzmu, 
wpędzamy się w coraz głębsze nie-zrozu-
mienie sytuacji. Zatem zmiana tej polityki 
też nie przyniesie pozytywnych efektów, 
bo nie ona jest odpowiedzialna za islamski 
terroryzm. Dzisiaj źródła tego terroryzmu 
mają korzenie islamskie, religijne, tkwią 
w chęci zniszczenia wszystkich, których 
oni uważają za wrogów. Są wśród nich 
chrześcijanie, jazydzi, Kurdowie, ale są 
również szyici z Turcji czy Afganistanu. 
Tam nie było polityki multikulti, prawda? 
Jeśli jeszcze nie jesteś drogi Czytelniku 
przekonany, to przyjrzyj się geografii za-
machów terrorystycznych: zdecydowana 
większość przypada na Bliski Wschód 
i Północną Afrykę.

Oczywiście, należy dziś postawić tamę 
tej fali inwazji muzułmanów na Europę, 
ponadto należy uszczelnić granice, wzmóc 
kontrolę środowisk terrorogennych, 
deportować przestępców, oszczędniej 
przyznawać zasiłki, itd. Ale nie zapomi-
najmy, że kilkadziesiąt milionów muzuł-
manów jest już w Europie, a do dokonania  
zamachów na dużą skalę wystarczy  

Terrorysta czy szaleniec?
Pytanie jest źle postawione. Trzeba zbudować sylogizm. Każdy terrorysta 
zabija niewinnych ludzi. Zabijanie niewinnych ludzi jest szaleństwem 
i zbrodnią. Każdy terrorysta jest szaleńcem i zbrodniarzem.  
I nie ma znaczenia, czy ma żółte papiery. Ofiarom jest to obojętne.
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kilkadziesiąt osób. Nawet gdyby muzuł-
manów w Europie było kilka razy mniej, 
to i tak żadne siły policyjne i żadne służby 
bezpieczeństwa nie byłyby zdolne zapo-
biec wszystkim atakom terrorystycznym, 
do których doszło już na naszym konty-
nencie. Fala terroryzmu zaczęła się na 
dobre po wojnie w Iraku w 2003 roku, 
a kolejna przyszła po utworzeniu przez 
ISIS Kalifatu. I to jest klucz do zrozumie-
nia sytuacji. To wiedzą doskonale politycy 
na całym świecie, tylko zbyt wiele różnych 
interesów przemawia przeciwko likwidacji 
siedliska terroryzmu światowego. Interesy 
USA, Rosji, Turcji, Iranu, Syrii, Arabii 
Saudyjskiej czy Izraela nie są wspólne. 
Wielu zależy na podtrzymywaniu desta-
bilizacji na Bliskim Wschodzie. Reporta-
żyści, których książki o ISIS omawiałem 
na tych łamach wskazywali, że przeciw 
tzw. PI należy użyć szyitów i ewentualnie 
umiarkowanych sunnitów. Że tylko mu-
zułmanie mogą skończyć z terroryzmem, 
i że w tej walce bardzo pomocni są Kurdo-
wie. Ci Kurdowie, których zwalcza Turcja 
– członek NATO i posiadacz drugiej co 
do wielkości armii w Pakcie Północno-
atlantyckim...

Po Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, 
Francji, fala zamachów terrorystycznych 
dosięgnęła Niemcy. To już było zapowia-
dane przez PI w 2014 roku. Wystarczyło 
czytać i słuchać. Dziś tworzone napię-
cia w Europie sprzyjają celom Kalifatu. 
Sprzyja im wojna w Syrii, sprzyjają zama-
chy, sprzyja fala uchodźców, ale sprzyja 
również durne gadanie o konieczności 
deportacji wielkich grup muzułmanów 

z Europy. Po pierwsze, jak to zrobić? A po 
drugie, wystarczy sobie wyobrazić dalszą 
ich radykalizację, żeby zrozumieć, czym 
to może grozić. Tu nie trzeba wielkiej 
wyobraźni. Niestety, proste rozwiązania 
są dobre tylko na papierze... Bomba tyka, 
zapalnik trzeba rozbroić inteligentnie, 
a nie uderzając w niego na odlew siekierą. 
Polityka Europy musi być konsekwentna, 
długofalowa. Centralnym problemem 
jest jednak zakończenie wojny w Syrii 
i dekonstrukcja PI. To tam jest pod-
stawowe źródło obecnego terroryzmu. 
Niemiec, który przystał na służbę w tzw. 
Państwie Islamskim, Abu Qatada, mówi 
Jurgenowi Todenhoferowi, autorowi 
książki ISIS od środka, że do zamachów 
dojdzie również w Niemczech. Wezwał do 
tego rzecznik ISIS Al-Adnani. Było to we 
wrześniu 2014 roku. Rzecznik wezwał też 
do ataków na obywateli państw koalicji 
walczącej z PI. I jeszcze z wypowiedzi 

Abu Qatada: „Zadaniem naszej religii 
jest zasianie strachu w kufarze, muszą 
się nas bać. Nadal będziemy ścinać gło-
wy. Obojętnie, szyitom, chrześcijanom, 
jazydom, czy komukolwiek innemu”. 
Mają to robić bombami, nożami, czym 
popadnie. I robią.

Czy można ich powstrzymać? To py-
tanie dla służb państw w całej Europie 
i wielu innych krajów na świecie. Proste 
recepty i oskarżenia pod adresem służb 
we Francji czy Niemiec są zaspokajaniem 
naszej narodowej megalomanii, ale od 
tego bezpieczeństwa nam nie przybędzie. 
Sami, w pojedynkę też nie damy rady. 
Europa musi być solidarna. Krytyka in-
nych państw, bo u nich były zamachy, 
a u nas nie, jest rzeczą najgłupszą, jaką 
możemy robić. Obyśmy nie musieli prosić 
ich o pomoc... To tylko nadzieja, która 
umiera ponoć ostatnia.  

MAREK PALCZEWSKI

Mapa wszystkich zamachów 
po 11 września 2001 roku GRAF. © GEEKWEEK.PL
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Giną ludzie, biali mieszkańcy Eu-
ropy, ale przecież nie zawsze tak 
będzie. Już dziś niemieckie sta-

tystyki podają informacje o zniszczeniu 
ponad stu ośrodków przesiedleńczych, a po 
zamachu a Ansbach, gdzie uchodźca z Syrii 
detonował ładunek, zabijając dziewięć 
osób, Niemcy skandowali – „wynosić się!” 
i „wracajcie skąd przyszliście!”. W Wielkiej 
Brytanii – o czym już wiemy – we Francji, 
Niemczech, Belgii rośnie poczucie krzyw-
dy. Ludzie już wiedzą, że ich dobra wola 
i zaufanie zostały nadużyte, że nadchodzi 
czas walki o ich własne bezpieczeństwo 
i przetrwanie. Rdzenni mieszkańcy Europy 
dojrzewają do tego, aby bronić – być może 
nie wartości, bo tu trwa wielkie zamiesza-
nie – ale swoich praw do kontynentu, który 
urządzili w taki sposób, że daje się żyć 
spokojnie i dostatnio. Ja sama, wracając 
z weekendowego wypadu do Nałęczowa, 
po raz pierwszy myślałam – dobrze żyć 
w kraju, gdzie jest bezpiecznie. 

Od dawna wiadomo, że rządy, służby spe-
cjalne i media brytyjskie, francuskie i nie-
mieckie zwlekają z publikacją, ukrywają 
tragiczne skutki zamachów, pomniejszają 

winę polityków i policji – jak działo się to 
w Londynie, w Kolonii, a potem w Nicei, 
gdzie nakazano urzędniczce kłamać na 
temat miejsca, gdzie znajdowała się w fe-
ralnym momencie policja. A przez cały czas 
w lewicowych, a za nimi jak za panią mat-
ką, i w konserwatywnych mediach trwają 
spekulacje czy zamachowiec – morderca to 
islamista z kontaktami z ISIS czy „osobnik 
psychicznie niezrównoważony”? A co to za 
różnica, kiedy każdy z nich jest Arabem, 
muzułmaninem z Bliskiego Wschodu czy 
krajów Maghrebu, i z okrzykiem: „Allah 
jest wielki!” morduje niewinnych miesz-
kańców kraju, który go przygarnął? I czy 
jest „stabilny emocjonalnie” ktoś, kto sądzi, 
że należy zabijać ludzi tylko dlatego, że 
wyznają inną wiarę? Albo ten, kto przez 
lata żył w kraju, ogarniętym wojną, gdzie 
jedynym sposobem załatwiania spraw 
była przemoc? Czy taki człowiek ma czy 
nie ma kontaktów z ISIS, jest „stabilny 
emocjonalnie”? I tylko od czasu do czasu 
do wiadomości publicznej wyciekają infor-
macje, jak raport z 20 lipca br. Europolu 
(Europejskiego Urzędu ds. Policji), unijnej 
agencji z siedzibą w Hadze, której zada-

niem jest utrzymywanie bezpieczeństwa 
na terenie Unii Europejskiej. 

Raport twierdzi, że 2015 roku w zama-
chach terrorystycznych w UE zginęło 151 
osób. I już tutaj pojawiają się wątpliwo-
ści. Przecież jedynie w zamachu w Paryżu 
śmiertelnych ofiar było 137 i ponad 300 
rannych, a w Brukseli 32 i 316 rannych. 
To razem 169 ofiar śmiertelnych, a inne, 
także z 2015 roku? Dalej – agencja ostrze-
ga, że zagrożenie ze strony ekstremistów 
rośnie, a dżihadyści z ISIS będą prawdo-
podobnie „kłaść większy nacisk” na ataki 
za granicą. Że Unia boryka się z zagroże-
niem ze strony ekstremistów, a szanse na 
to, że się zmniejszy, są niewielkie. A co 
z szansami na zwiększenie, bo raczej na to 
się zanosi? Choć, zdaniem Europolu, nie 
ma dowodów, aby bojownicy regularnie 
docierali do Europy wśród uchodźców, 
„jest realne i bezpośrednie zagrożenie, 
że członkowie sunnickich środowisk po 
przybyciu do Europy będą podatni na rady-
kalizację” i werbowani przez dżihadystów. 
To bardzo ciekawe, bo dwóch ostatnich 
muzułmańskich morderców z Niemiec, 
to uchodźcy z Syrii, którym tam mocno 

Czy to już europejska wojna domowa, czy jeszcze nie? Etniczna, religijna, 
cywilizacyjno-kulturowa. Po Brukseli, Paryżu i Nicei teren działań wojennych 
przesunął się z Francji do Niemiec i mieliśmy Wuerzburg, Monachium, 
Reutlingen i Ansbach. 

FOT. © JOERG KOCH / GETTY IMAGES

Lewicowe mity 
a bezpieczeństwo kraju
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współczują prezydent Hollande i kanclerz 
Merkel, choć nie zwerbowani przez ISIS, 
nie podlegali indoktrynacji w Niemczech, 
ich czyny były dokładnie tak samo krwawe 
jakby dżihadystami byli. A może młodzi 
muzułmanie, wychowywani w krajach 
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, 
to potencjalny materiał na zamachowca? 

W Londynie sierżant Lee Rigby został 
zaszlachtowany przez dwóch Somalijczy-
ków, potem byli Pakistańczycy, Afgańczy-
cy, Libijczycy, Tunezyjczyk i Syryjczycy. 
Imigranci własnego chowu oraz przyby-
sze, których w ramach polityki multikulti, 
najpierw serdecznie przywitano, a potem 
przez 40 lat szczodrze obdarowywano so-
cjalem, domami i mieszkaniami, dostępem 
do bezpłatnej służby zdrowia i edukacji?

Może więc lepiej, a z pewnością bezpiecz-
niej, jest w ogóle nie przyjmować w Euro-
pie muzułmanów? Jeśli się nie chce mieć 
wojny domowej o kontynentalnym zasięgu, 
w dodatku „wojny z cieniami”, bo żadne 
służby specjalne ani policja nie ma pojęcia, 
co się dzieje w muzułmańskich gettach, 
gdzie rządzi prawo szariatu, „zbrodnie 
honoru” i forced marriages, „małżeństwa 
z przymusu”. Bo wspólnoty muzułmańskie 
są słabo penetrowalne i tak skonstruowa-
ne, że nikt nigdy nie poinformuje policji 
o planowanym zamachu, ani „przewodnik 
duchowy”, ani sąsiad, ani rodzice. Nie tylko 
my się boimy, w muzułmańskich wspól-
notach także rządzi strach. A na końcu 
raportu Europol dodaje: „równocześnie 
kolejne pokolenia bojowników rosną na 
terenach opanowanych przez ISIS w Syrii 
i Iraku”. A ja dodam jeszcze – nie tylko 
na terenach opanowanych przez DAESH, 
także w innych krajach „pasa muzułmań-
skiego” dookoła globu, od Indonezji, Ban-
gladeszu, Pakistanu, Afganistanu, Arabii 
Saudyjskiej, poprzez Somalię, Erytreę, 
Egipt, Libię, Algerię, Niger i Mali, aż do 
Senegalu i Maroka. Nie mówiąc o nowych 
generacjach dżihadystów, dorastających 
w państwach Unii.

Jeśli mandaryni z Brukseli oraz poli-
tycznie poprawne elity Niemiec, Francji, 
krajów Beneluksu na koniec się nie oc-
kną, będzie za późno nawet na modlitwę. 
Amerykanie na te nowe, niebezpieczne 
czasy rozważają wybór niekonwencjo-
nalnych liderów, może i u nas potrzebne 
są metody, których wczoraj nie braliśmy 
pod uwagę? Jakie to metody? Zamknąć 
granice Europy dla imigrantów, którzy za-
grażają naszym wartościom i stylowi życia, 
i naszemu bezpieczeństwu. Po co komu 
Schengen, jeśli wkrótce i tak zatrzymany 
zostanie przepływ ludzi, usług i towarów? 
Polacy w tym roku tłumnie pozostają na 
wakacje w Polsce. Podobnie moi znajo-
mi Anglicy. Ostatnio zaproponowałam 

mojej córce Siobhan spotkanie w British 
Museum, gdzie ciekawa wystawa. A ona 
na to: „Wiesz, przyjedź do nas na Acton, 
jest bezpiecznie”. 

Jak przy tym coraz niższym poziomie 
bezpieczeństwa przepływ ludzi, usług i to-
warów ma wyglądać – bo na pewno nie tak 
jak dotąd. Należy zweryfikować wszelkie 
formy socjalu, bo z dramatycznych scen 
w Calais wiemy, że im wyższe zasiłki, tym 
kraj popularniejszy wśród imigrantów. Ilu 
z nich z tego powodu uciekło z Polski do 
Niemiec? Następnie – stop ze zwyczajowym 
przywożeniem panien młodych z Pakistanu, 
Bangladeszu, Afganistanu, etc., za którymi 
legalnie przybywają jej rodzice oraz pół wio-
ski. Dalej: cała rodzina zidentyfikowanego 
dżihadysty, winna podlegać ekstradycji do 
kraju pochodzenia. Kiedy czytam brytyjskie 
gazety i rodzice morderców wypierają się 
wszelkiej wiedzy o planowanym zamachu 
przez ich syna, albo że ich piętnastoletnia 
córka zamierzała jechać na tereny ISIS jako 
„żona dla dżihadysty”, wiem, że nie mówią 
prawdy. Bo muzułmańskie nastolatki są tak 
kontrolowane, nie mają prawa westchnąć 
samodzielnie, a cóż dopiero planować ta-
kie przedsięwzięcia.

I jeszcze jedna ważna sprawa: kiedy widzę 
jak merem jednej z największych metropo-
lii świata, głosami nie tylko muzułmanów, 
ale i białej lewicy, zostaje Pakistańczyk, 

powiązany z ruchami radykalnymi, słyszę 
jak w każdej dyskusji w BBC muzułmanin 
ma ostatnie zdanie, skargi Metropolitan 
Police, że nie ma narzędzi by zapanować 
nad przestępczością w dzielnicach mu-
zułmańskich, nadreprezentacją pośród 
laureatów konkursów, szczęśliwców, któ-
rzy otrzymują granty do dobrych szkół, 
fundusze na produkcję filmową, myślę 
sobie – stop z „punktami za pochodzenie”. 
Nic za darmo. Polacy – obserwuję ten 
proces od ponad 20 lat – musieli ciężko 
pracować, aby zasłużyć na dobrą reputa-
cję u Anglików. A i tak, kiedy przychodzi 
do negocjacji z Unią, premier Cameron 
wspomina o „uciążliwych Polakach”, a nie 
niewykwalifikowanych i roszczeniowych 
imigrantach spoza Europy. Zobaczą Pań-
stwo, że tę samą strusią politykę będzie 
uprawiała Theresa May. 

Tydzień temu po dramacie w Nicei, znany 
publicysta z „Daily Maila” Leo McKinstry 
zakończył swoją jeremiadę takim oto pas-
susem: „Kiedyś bastion cywilizacji, dziś 
scena tragedii – i jakby to samo nie było 
dość smutne – Francja wydaje się być 
heroldem czarnej przyszłości Kontynen-
tu”. Pisał swój artykuł zaledwie tydzień 
temu, a już jego proroctwa się spełniają. 
Tymczasem w Niemczech.

ELŻBIETA KRÓLIKOWSKA-AVIS
26 lipca 2016

Calais, migranci w „Dżungli” 
– przygotowanie do „przejścia” 
do Wielkiej Brytanii 
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Może to niepatriotyczne, ale od kilku 
lat jestem klientem rosyjskiego 
sklepu „Vjatka”. Pozostaję na-

bywcą jednego tylko, kupowanego na zapas 
artykułu: kaszy gryczanej. W „Russian shop 
Vjatka” jest jej zawsze kilka rodzajów. Choć 
doskonała kasza gryczana z Ukrainy już się nie 
pojawia, kasza z Nowosybirska, sprowadzana 
z Rosji przez Niemcy, też jest bardzo dobra.

Obecność w sklepie „Vjatka” jest okazją 
do rozejrzenia się wśród spożywczych i nie-
-spożywczych artykułów. Koszulki trykoto-
we są tam zawsze. Pamiętam sprzed mniej 
więcej dziesięciu laty koszulkę w kolorze 
czarnym ozdobioną dużymi białymi litera-
mi C.C.C.P. (wychodźca z Leningradu kupił 
taką koszulkę dla urodzonego już w Ho-
landii dziewięcioletniego syna). Ostat-
nim razem koszulki w dużych męskich 
rozmiarach wypełniały połowę witryny. 
Zdobiły je symbole i teksty, np. wizerunek 
dwugłowego orła wraz ze słowami: „Ko-
cham cię Rosjo”. Uwagę zwracała koszulka 
w jasnym kolorze oliwkowym ze zdjęciem 
uśmiechającego się z zadowoleniem Putina 
i zdaniem: „Wszystko zgodnie z planem”.

Źle się ogląda tę koszulkę gdy specjaliści 
od prognoz politycznych przewidują poja-
wienie się Nowej Zimnej Wojny. A przecież 
niedość jeszcze nacieszyliśmy się upadkiem 
Muru Berlińskiego. 

Paszporty i wizy
Urodzony w 1949 w Groningen Gerard 

Wagenaar dobrze pamięta co oznaczało 
być mieszkańcem Berlina Wschodnie-
go; nie zapomina co znaczyła dlań nazwa 
„Ackerstrasse”.

Raz porównaliśmy swoje nieważne już 
paszporty; oba zawierały wielobarwne 

stemple DDR, ale tylko ja miałam różowa-
we wizy tranzytowe – „Durchreisesichtver-
merk für die Bundesrepublik Deutschland 
einschl. des Landes Berlin”. O tym, jak 
uzyskiwano taką wizę można było napisać 
odrębny reportaż. Gerard nie uznałby go 
za wytwór wyobraźni. Jego doświadczenia 
także przekraczały to, do czego był i jest 
przyzwyczajony „prawdziwy Holender”. 

Czasem podczas rytualnej wspólnej 
kawy pracowników ośrodka dzielnico-
wego, w jego miejscu pracy, wspomina 

„wypróbowanych towarzyszy z Ackerstras-
se”, z których niestety jeden okazał się 
„Stasi”. Twarze słuchających nie emanują 
specjalnym zaciekawieniem. Gerard nie 
znajdzie współdoznających słuchaczy, bo 
jego wschodnioberlińskie przeżycia są zbyt 
odległe od życia w systemie demokracji 
parlamentarnej, uznawanego tu za niczym 
nie zagrożoną oczywistość. 

Jako podróżujący do Niemieckiej Repub-
liki Demokratycznej Gerard jest prawdzi-
wym weteranem. Pierwszy stempel w jego 
paszporcie nosi datę 1974, pochodzi więc 
z okresu apogeum Zimnej Wojny. Podróż 
ta była przypadkowa, podjęta dla dodania 
otuchy byłemu narzeczonemu siostry, któ-

ry o tym, że jego narzeczeństwo się rozwia-
ło miał poinformować przyrodnich braci 
mieszkających w Berlinie Wschodnim.

Podróże do Berlina 
Wschodniego 
Gerard nadal jeździ do Berlina dwa razy 

do roku i zatrzymuje się przy Ackerstrasse, 
choć prawie wszyscy jego „wypróbowani 
towarzysze” zniknęli – rozproszyli się albo 
umarli. Z jedyną pozostałą osobą (kobietą) 
odbywa rundę po dawnych miejscach. 
Checkpoint Charlie omijają, bo mierzi ich 
komercyjny, turystyczny zgiełk. A oni nie 
są turystami lecz weteranami. 

Pytam Gerarda dlaczego nie przestaje 
jeździć do Berlina. 

– Bo jest to miejsce wiążące się z naj-
ważniejszymi doświadczeniami życia – 
odpowiada.

Kwestie prywatne zachowa w tajemnicy, 
ale dowiem się niektórych szczegółów. 

Szokujący był sam p r z e s k o k, który 
czasem określa jako przejście „z sytuacji 
wesela do sytuacji stypy”. Zaskakującym 
stał się pierwszy przejazd drogą tranzytową 
z Helmstedt do Poczdamu zaniedbaną 
strefą niczyją długości 162 kilometrów, 
pozbawioną stacji benzynowych i toalet, 
którą zmuszony był Fiatem 600 przebyć 
jak najszybciej. Zaskakująca była pierw-
sza kontrola graniczna, która – jak każda 
późniejsza – okazała się kontrolą całego 
samochodu, również przy pomocy prze-
suwanego pod spodem lustra. To wtedy 
po raz pierwszy dowiedział się, że ma sam 
opróżnić cały samochód, a potem wszystko 
zapakować z powrotem. 

Pożegnanie Ackerstrasse

Ciąg dalszy na s. 40

FOT. © LEE CORKRAN 
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Nadal ma w pamięci zdanie słyszane 
wielokrotnie w służbowych miejscach, 
np. podczas obowiązkowej wymiany pie-
niędzy w banku, czy natychmiastowego 
meldowania się w biurze Volkspolizei. 
Brzmiało: „Sie kommen aus das kapita-
listische Aussenland”. Wymawiane było             
z wrogością i niechęcią, może nawet ro-
dzajem obrzydzenia. 

Jedno ze szczególnie pamiętnych do-
świadczeń wiąże się z podróżą do Berlina 
Wschodniego pociągiem. Z przeciwnej 
strony wagonów skierowanych na bocznicę 
ujrzał dwadzieścia klatek z psami. Po ot-
warciu klatek psy rzuciły się przeszukiwać 
podwozia... Jako pasażer – za zamkniętym 
oknem – zbyt był zszokowany aby zrobić 
zdjęcie więc może o tym tylko opowiadać.

Przejście „Checkpoint Charlie”
Z trzeciego piętra domu mieszkalne-

go przy Ackerstrasse widział Mur, wieże 
strażnicze i fragment strzeżonego obszaru. 
Czasem miał okazję obserwować jak straż-
nicy wystawiali na zewnątrz stół i krzesła 
i, przez godzinę lub półtorej, pili herbatę. 
Jeden z pracowników straży granicznej, 
który też mieszkał na Ackerstrasse po-
wiadamiał go kiedy będzie miał służbę 
i Gerard nie tracił dwóch, trzech godzin 
na przejściu granicznym. 

Dwie sytuacje, w których znalazł się Ge-
rard były rzeczywiście niebezpieczne. Raz 
w drodze powrotnej do Holandii na przejściu 
Checkpoint Charlie po opróżnieniu całego 
samochodu odkryto (należący do współto-
warzysza podróży), nieznany strażnikom, 
model aparatu fotograficznego „Praktica”. 
Gerard, który jako kierowca odpowiedzialny 
był także za zawartość samochodu, otrzymał 
polecenie przejazdu na osobny parking, 
gdzie aparat został zarekwirowany, a on 

sam zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa 
przemysłowego. Znalazł się w celi, z której 
trzykrotnie był wzywany dla złożenia zeznań. 
Gdy po około dwunastu godzinach nadeszła 
wiadomość, że ten typ aparatu „Praktica” 
jest produkowany wyłącznie na eksport do 
krajów zachodnich, został zwolniony i mógł 
kontynuować podróż.

Inny graniczny incydent był bardziej 
groteskowy i groźniejszy. 

Wuj berlińskiej przyjaciółki, kolekcjo-
ner znaczków pocztowych, ofiarował mu 
nieostemplowany znaczek z wizerunkiem 
holenderskiego malarza Fransa Halsa. 
Gerard wsunął znaczek beztrosko do port-
fela... Gdy w drodze powrotnej poleco-
no mu opróżnić portfel, widok znaczka 
zaalarmował strażników. Znów został 
osadzony w celi, znów składał wyjaśnie-
nia. Podejrzenie było poważne: przemyt 
dewiz na Zachód, za co groziła kara co 
najmniej dziesięciu lat. Po dwóch dniach 
drzwi celi otworzyły się... Gerard ujrzał 
swego znajomego, Vopo z Ackerstrasse, 
który zaniepokojony tym, że rzucający się 
w oczy Fiat 600 wciąż stoi przed domem, 
rozpoczął poszukiwania. To on sprawił, że 
Gerard mógł kontynuować podróż. 

Wschodnioberlińska 
codzienność
Byłam ciekawa obserwacji Gerarda na 

temat codziennego życia. Co wypunktuje? 

Opowiadał o zapisach na samochód Tra-
bant z okresem oczekiwania 10-15 lat, 
o oczekiwaniu na założenie telefonu trwa-
jącym lat 10 i o tym, że prawdziwa kawa, 
ulubiony codzienny napój Holendrów, nie 
była do kupienia w supermarketach, a je-
dynie w specjalnym sklepie, w torebkach 
pięćdziesięciogramowych za wygórowaną 
cenę pięciu wschodnich marek. W sklepach 
warzywnych widział najczęściej jeden tylko 
artykuł. Jeśli np. kalafior, wiadomo było 
co dziś będzie jadło pół Berlina. 

Jednak najmocniej obciążała jego psy-
chikę świadomość podwójnej obecności 
policji – tej jawnej, umundurowanej i tej 
nierozpoznawalnej, potencjalnie ukrytej 
nawet w osobie kogoś, z kim łączyła go 
bliska znajomość lub przyjaźń. 

Jeden z wieloletnich przyjaciół Gerarda 
z Ackerstrasse romansował z dziewczyną, 
która była członkiem partii SED (Sozia-
listische Einheitspartei Deutschlands). 
Gdy po paru latach zdecydowali się na 
ślub i on musiał zostać członkiem partii, 
co wiązało się ze złożeniem oświadczenia, 
że nie utrzymuje „zachodnich” kontaktów. 
Oznaczało to koniec wieloletniej przyjaźni 
z Gerardem. Widzieli się już potem tyl-
ko raz. Wizyta odbyła się po zapadnięciu 
zmroku i po upewnieniu się, że gość wej-
dzie do budynku niepostrzeżenie.              

To, że nie może mieć zaufania absolut-
nie do nikogo, było dla Gerarda bardzo 
przykrym wewnętrznym doświadczeniem. 
Bardzo dlań ważne osobiste kontakty w Ber-
linie Wschodnim stawiały go i we własnym 
kraju w sytuacji podejrzanego. Po kilku 
podróżach zorientował się, że holender-
ska tajna policja  r o z p r a c o w u j e  go  
jako obywatela Holandii, który z jakichś 
– jakich? – powodów wciąż podróżuje na 
„tamtą stronę ”. 

Jednocześnie możność bezpośredniego 
zaznajomienia się z realiami życia codzien-
nego w DDR sprawiły, że warunki życia 
w kraju ojczystym zaczął postrzegać z no-
wej perspektywy. Narodowa skłonność do 
narzekania zaczęła Gerarda niepomiernie 
razić, a ponadto za każdym razem odczu-
wał po powrocie ogromną ulgę i przez 
następne kilka miesięcy wyczulony był 
na komfortową łatwość życia codziennego 
i podwójnie nią usatysfakcjonowany.

Pytam go jeszcze o pierwsze euforyczne 
doświadczenia z okresu upadku Muru. Był 
jednym z tysięcy tych, którzy nocą 9 listo-
pada 1989 roku zaopatrzeni w młotki, dłu-
ta, łomy rozbijali go w sensie dosłownym, 
atakując z furią betonową powierzchnię. 
Pamięta, że byli wśród nich ci, u których 
za pięć zachodnich marek na godzinę wy-
pożyczyć można było te narzędzia. Przeży-
ciem najmocniejszym okazało się pierwsze 
przejście pod Bramą Brandenburską.

Ciąg dalszy ze s. 39

Amerykańskie czołgi przy Checkpoint 
Charlie, 1961 FOT. © CSU ARCHIVES
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W ponad ćwierć wieku później wspo-
mnienia Gerarda wciąż są żywe, a skrom-
ne, mało zrozumiałe dla postronnych 
pamiątki nadal przechowywane. Na przy-
kład pechowy znaczek z podobizną Fransa 
Halsa czy termos, z którego oczekując 
dobę na spóźniony pociąg z Warszawy, 
zamknięty na dworcu wraz z kilku innymi 
pasażerami, w rodzaju kojca z siatki me-
talowej, przydzielał sobie co dwie godziny 
kilka łyków kawy. 

Na krańcu Ackerstrasse znajduje się teraz 
miejsce pamięci z fragmentami Muru oraz 
zdjęciami i nazwiskami tych, którzy zginęli 
zabici przez strażników. Dwumiesięczne 
niemowlę było najmłodszą z ofiar. 

JOANNA PASZKIEWICZ-JÄGERS

Stempel 
okolicz-
nościowy 
z 22 grudnia 
1989 roku
FOT. © G. WAGENAAR

1963 2011
Skrzyżowanie Ackrestrasse 
z Bernauer Strasse, 1963 – 2011
FOT. © HAJOTTHU / WIKIMEDIA.ORG
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Potem samolotowe drinki – whisky, gin 
i jakoś tam nawiązała się rozmowa. 
Powiedziałem, że jestem dziennika-

rzem, że robiłem filmy w Afryce i – w końcu 
– że domyślam się z jakiej roboty wracają. 
Powiedziałem też, że jeśli będą mieli jakieś 
kłopoty po powrocie do kraju to może uda 
mi się im pomóc, wszak służba w obcych 
wojskach była Polakom surowo zabroniona. 

Patrzyli na mnie bez emocji i oczywiście 
nie przyznali, że wracają ze służby we fran-
cuskiej Legii Cudzoziemskiej. Ale też nie 

zaprzeczyli. A byli tam – to było widać, 
słychać i czuć. Zostawiłem im wizytówkę.

Po kilku latach
Telefon od nich odezwał się jednak do-

piero po kilku latach. Chcieli pogadać, 
bo jednak problemy w końcu mieli. Po-
wiedziałem, że szkoda iż tak długo cze-
kali, bo jestem akurat pozbawiony pracy 
i możliwości działania. A tak to było ze 
mną. Jeden prezes mnie hołubił a drugi 
wywalał z pracy. 

Jak wiadomo służba wojskowa w obcych 
formacjach była w Polsce karana więzieniem. 
Wówczas zresztą, przed laty, szykany wobec 
żołnierzy – Polaków w obcych armiach były 
o tyle śmieszne, że przecież w gruncie rzeczy 
cała nasza armia pracowała... u obcych. Na-
zywało się to Układ Warszawski.

Mijały lata, dziś byli legioniści mają swoje 
Stowarzyszenie w Polsce i dumnie wypina-
ją piersi z zasłużonymi medalami. Okazało 
się, że niektórzy z nich mają dwudziesto-, 
trzydziestoletnie staże w Afryce, Indochi-
nach i Bóg jeden wie gdzie jeszcze. Ubierają 
się więc w bojowe mundury i wkładają na 
głowę „kepi”. Można ich spotkać 14 lipca 
w dniu Święta Narodowego Francji w am-
basadzie przy ulicy Pięknej 1. Rzeczywiście 
żołnierze z Legii Cudzoziemskiej prezentu-
ją się wspaniale. To są prawdziwi żołnierze.

Elita bojowa świata
Francuska elitarna jednostka bojowa te-

oretycznie powinna zatrudniać wyłącznie 
obywateli obcych państw. Jednak około 10 
proc. stanowią w niej rodowici Francuzi. 
Tyle, ze przy rekrutacji otrzymają obywa-
telstwo Belgii, Szwajcarii lub Luksemburga. 
Jest to najbardziej zróżnicowana armia 
świata pod względem rodzimych kultur i po-
chodzenia ochotników. Słynie z twardych 

Legalni legioniści
Było to ćwierć wieku wstecz. Leciałem z Konga, a właściwie wtedy już 
z Zairu do Brukseli. Obok dwóch ogorzałych chłopaków. Nie wyglądali 
na gryzipiórków. Młodzi, ale już z bruzdami na twarzy, łapy jak bochny, 
spojrzenie zimne, bez emocji, długo panowało milczenie. Ale i lot trwał 
wiele godzin. Wreszcie usłyszałem zdawkowe słowa po polsku. 

Stara Pasłęka – miejsce spotkań 
legionistów w Polsce
FOT. © STEFAN TRUSZCZYŃSKI
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1. Légionnaire, tu es un volontaire 
servant la France avec honneur et fidélité.

2. Chaque légionnaire est ton frère 
d’arme, quelle que soit sa nationalité, 
sa race, sa religion. Tu lui manifestes 
toujours la solidarité étroite qui doit unir 
les membres d’une même famille.

3. Respectueux des traditions, attaché  
à tes chefs, la discipline et la camaraderie 
sont ta force, le courage et la loyauté 
tes vertus.

4. Fier de ton état de légionnaire, tu le 
montres dans ta tenue toujours élégante, 
ton comportement toujours digne mais 
modeste, ton casernement toujours net.

5. Soldat d’élite, tu t’entraînes avec 
rigueur, tu entretiens ton arme comme 

ton bien le plus précieux, tu as le souci 
constant de ta forme physique.

6. La mission est sacrée, tu l’exécutes 
jusqu'au bout et, s’il le faut, en opérations, 
au péril de ta vie.

7. Au combat tu agis sans passion et sans 
haine, tu respectes les ennemis vaincus, 
tu n’abandonnes jamais ni tes morts, ni 
tes blessés, ni tes armes.

Legia Cudzoziemska na świecie

Główne Pułki i jednostki:
Dowództwo Legii Cudzoziemskiej (COMLE)
Rekrutacja Legii Cudzoziemskiej (GRLE)
1 Regiment cudzoziemski (1er RE)
4 Regiment cudzoziemski (4ème RE)

Pułki „bojowe”  stacjonujące na terytorium kontynentalnym Francji:
Pierwszy regiment cudzoziemski wojsk pancernych (1er REC)
Pierwszy regiment cudzoziemski wojsk inżynieryjskich (1er REG)
Drugi regiment cudzoziemski piechoty (2ème REI)
Drugi regiment cudzoziemski spadochroniarzy (2éme REP)

Pułki „bojowe”  stacjonujące poza Francja kontynentalną:
Trzeci regiment cudzoziemski piechoty (3ème REI)
13 półbrygada cudzoziemska (13ème DBLE)
Oddziały Legii Cudzoziemskiej na wyspie Mayotte (DLEM)

Code d’honneur du légionnaire

metod szkoleniowych i brutalnej dyscypliny. 
Legia szkoli bardzo dobrze. Jej oddziały są 
świetnie zorganizowane i skuteczne, na naj-
wyższym poziomie wyszkolenia żołnierzy. 

Francuska Legia Cudzoziemska służy 
interesom Francji. Obecnie liczy oko-
ło 8 tys. żołnierzy, w tym 400 oficerów  
i 1 700 podoficerów. Legia to jedenaście 
pułków – regimentów. Najbardziej znany 
jest ten elitarny. To spadochroniarze z bazą 
na Korsyce. Panuje tam najbardziej zaost-
rzona dyscyplina i ciągła gotowość bojowa. 
Legia francuska to formacja wojskowa dys-
ponująca najnowocześniejszym sprzętem. 

Tradycje Legii – rzecz święta
Kodeks honorowy w artykule 1 głosi: 

„Legionisto, jesteś ochotnikiem służącym 
Francji z honorem i wiernością”. Artykuł 2 
stwierdza: „Każdy legionista jest twoim 
towarzyszem broni, jaka by nie była jego 
narodowość, rasa czy religia. Wyrażasz to 
solidarnością, która łączy członków jednej 
rodziny”. Obecnie w szeregach Legii repre-
zentowanych jest ponad 140 narodowości, 
z tym że niemal wszyscy wyżsi oficerowie 
są Francuzami.

Jest miejsce w Polsce, gdzie raz do roku 
spotykają się byli legioniści. To Stara Pasłęka 
nad Zalewem Wiślanym w pobliżu Braniewa. 
Pływam tam co roku. Jest tam symboliczne 
muzeum. Radzę pojechać i zobaczyć. 

A może i nam przydałaby się taka Legia? 
Sugeruję pod rozwagę. Do francuskiej Legii 
Cudzoziemskiej przyjmują podobno nawet 
do czterdziestki.

STEFAN TRUSZCZŃSKI
kapral podchorąży
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Nie tylko dziś, ale chyba od zawsze 
człowieka fascynowało: co jest za 
horyzontem? Niegdyś inne jednak 

były techniczne środki przemieszczania 
się. Samochód czy samolot umożliwiają 
dziś szybkie pokonywanie przestrzeni. 
Dawniej zajmowało to tygodnie czy mie-
siące. Powodów do podróżowania było 
niemało: handel, dyplomacja, potrzeby 
religijne, zdobywanie wykształcenia czy 
wręcz „żyłka odkrywcy”. Często w historii 
wędrowały całe ludy. 

Ponad 3 tysiące lat temu Mojżesz prowadził 
swój naród do Ziemi Obiecanej. Wiele stuleci 
temu swoje wędrówki ludów odbyli m. in. 
Celtowie, Goci, Hunowie, Madziarzy i inni. 
Europejczycy, poczynając od XVI wieku, 
zasiedlili olbrzymie obszary obu Ameryk, 
Australii, południowej Afryki czy północnej 
Azji. Powstawały wielkie imperia: Cyrusa 
Wielkiego, Aleksandra Macedońskiego, 
rzymskie, arabskie, mongolskie, rosyjskie 
czy brytyjskie. Wiązało się to z wojnami, pod-
bojami, przemieszczaniem całych narodów.

Żeglarze i odkrywcy
Imponujące były osiągnięcia niektórych 

narodów żeglarskich. W starożytności 
wielkimi żeglarzami byli Grecy i Fenicjanie. 
Homerowska Odyseja jest wszak opisem 
podróży. Średniowieczna Europa żyła 
w strachu przed najazdami Wikingów, ale 
podziwiała ich jako żeglarzy i odkrywców. 
Wikingowie opanowali Anglię, Irlandię, 
Islandię, północną Francję, południową 
Italię i południową Grenlandię. Docierali 
na Ruś, do Konstantynopola i Ameryki 
Północnej. Zajmując Sycylię potrafili wspa-
niale pogodzić kulturę normańską, grecką, 
muzułmańską i łacińską. Dodając swój 
olbrzymi talent organizatorski stworzyli 
tam na 100 lat XI i XII wieku zamożne 
i tolerancyjne państwo będące do dziś 
chlubą historii Sycylii i Sycylijczyków.

Pacyfik i jego wyspy pozwoliły Poli-
nezyjczykom rozwinąć swoje talenty 

żeglarskie. Potrafili oni poruszać się po 
obszarze dziesiątków milionów kilome-
trów kwadratowych. Kolonizację wysp 
Polinezji rozpoczęli 3 tysiące lat temu. 
Do dziś uchodzą za znakomitych żegla-
rzy. W XX wieku sławę zdobył norweski 
uczony i podróżnik Thor Heyerdal, który 
próbował prześledzić trasy żeglarskich 
ludów Pacyfiku dokonując m. in. samemu 
kilku nadzwyczaj interesujących wyczynów 
żeglarskich domniemanymi śladami ba-
danych przez siebie ludów .

Jako wielcy żeglarze mieli „swoje 5 mi-
nut w historii” również Portugalczycy. 
Pamiętają o tym do dziś. Mało kto z nas 
zna z historii jakiegokolwiek króla portu-
galskiego, jednak książę Henryk Żeglarz 
– portugalski królewicz jest postacią zna-
ną. Zamorskie imperia dzięki świetnemu 
opanowaniu sztuki żeglowania potrafili 
stworzyć też Brytyjczycy, Holendrzy i Hi-
szpanie. Dziesiątki i setki tysięcy młodych 
ludzi szukało swojej szansy z dala od kraju 
ojczystego. Dzisiejsza emigracja 2 mi-
lionów młodych Polaków jest poniekąd 
kontynuacją tego trendu.

Podróżnicy
Podróżowano jednak też dla samej przy-

jemności podróżowania, ciekawości, po-
trzeby poznawania w celach (jak to dziś 
nazywamy) krajoznawczych, dla rozrywki 
i odpoczynku.

Nie wszyscy miłośnicy piękna Grecji 
wiedzą, że już ponad 1800 lat temu po-
wstał (do dziś wznawiany) Przewodnik 
po Helladzie – dzieło greckiego pisarza 
Pauzaniasza. Pauzaniasz korzystał rów-
nież z opisów innych podróżników, lecz 
większość opisanych przez siebie miejsc 
poznał osobiście. Opisuje on poszczegól-
ne obiekty, świątynie, rzeźby, miejsca; 
przytacza mity i legendy. Jego przewodnik 
jest cennym źródłem do poznania greckiej 
sztuki, religii, wierzeń, a niekiedy nawet 
lokalnych zwyczajów z II wieku.

Historia zna wielu turystów z byłych epok. 
Do najsłynniejszych chyba należy Wenecjanin 
Marco Polo (1254-1324), który jako młody 
człowiek wyruszył w swoją 23-letnią podróż 
po Azji gdzie poznał dobrze Chiny (z władcą 
których Kubiłaj-chanem się zaprzyjaźnił), 
wrócił do Europy okrążając Indochiny i In-
die. Marco Polo pozostawił piękny reportaż  
Opisanie świata (ciekawostką jest, że napisa-
ny on został w genueńskim więzieniu), który 
zyskał ogromną popularność w Europie. 
Wiadomo, że m. in. Krzysztof Kolumb był 
jednym z tych czytelników w których książka 
ta rozbudziła tęsknotę za światem.Wielu 
uznało jednak opisy te za przesadzone np. 
w określaniu liczebności miast azjatyckich. 
Stąd słynny Wenecjanin nazywany był nie-
kiedy „Messer Marco Milione”. 

Innym słynnym podróżnikiem i pamięt-
nikarzem tej epoki był Arab z Tangeru nad 
Cieśniną Gibraltarską Ibn Batuta. Pocho-
dzący z zamożnej rodziny student prawa 
wyruszył w roku 1325 na pielgrzymkę do 
Mekki – świętego miasta islamu. Jednak 
młodemu człowiekowi włóczęga przypad-
ła do gustu. Ibn Batuta przyłączył się do 

Podróże niegdyś
Wakacje, turystyka, wypoczynek, podróże  
– w XXI wieku pojęcia bliskie większości naszych 
rodaków, szczególnie w miesiącach letnich. Jedni 
szukają wypoczynku czy możliwości „wyciszenia 
się” – inni zaś mocnych wrażeń, okazji „wyżycia 
się” czy wzbogacenia swojej wiedzy. Stąd pełne  
są zarówno plaże (o ile słońce nie zawiedzie), 
górskie szlaki, jak i słynne obiekty krajoznawcze.
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karawany kupieckiej, w swojej 24-letniej 
podróży poznał cały niemal ówczesny 
muzułmański świat, dotarł również do 
Indii i Chin. Zarabiał na chleb jako kupiec, 
urzędnik, kadi, towarzysz podróży i dyplo-
mata. Jego dziennik podróży świadczy, że 
miał otwarte szeroko oczy i chłonny umysł.

Pielgrzymi
Epoka wypraw krzyżowych umożliwiła 

tysiącom Europejczyków poznanie niezna-
nych im krajów. Wśród krzyżowców byli 
cesarze, królowie i książęta. Pielgrzymki do 
Ziemi Świętej, Rzymu, Loreto czy Santiago 
de Compostela stały się wręcz obowiąz-
kiem wielu chrześcijan. Nasi królowie 
często pielgrzymowali na Jasną Górę czy 
na Święty Krzyż. To ruch pielgrzymkowy 
uchodzi  za pierwowzór masowej turystyki.

Pielgrzymki do Rzymu zawsze były popu-
larne wśród katolików, natomiast od kilku-
nastu lat wzrasta popularność pielgrzymek 
szlakiem św. Jakuba do Santiago de Com-
postela tzw. Camino de Santiago. Od 1200 
lat rozbudowaną pajęczyną (kilka tysięcy 
kilometrów) tego szlaku podążali pielgrzy-

mi z wielu krajów Europy. Najsłynniejsza 
i najpopularniejsza 750-kilometrowa część 
szlaku tzw. Camino Frances biegnie, wbrew 
nazwie, prawie w całości przez terytorium 
Hiszpanii i kończy się w miejscowości Fi-
sterra (w tłumaczeniu: kraniec ziemi) nad 
Atlantykiem gdzie pielgrzymi zbierali muszle 
będące atrybutem św. Jakuba. Rocznie różne 
odcinki szlaku pokonuje blisko 300 tysięcy 
pielgrzymów, w tym około 3 tysięcy Polaków. 
Pielgrzymki te, w odróżnieniu od często-
chowskich, odbywane są indywidualnie lub 
w małych grupkach, pieszo lub rowerem. Od 
roku 2006 część szlaku św. Jakuba (tzw. Ca-
mino Polaco) przebiega m. in. przez Olsztyn. 
W ubiegłym roku, 119-dniową pielgrzymkę 
z Kaliningradu do Santiago de Compostela, 
odbył Marek Kamiński – słynny podróżnik 
i zdobywca biegunów.

Polscy podróżnicy
Polacy podróżowali od wieków. Książę 

sandomierski Henryk wziął udział w II 
wyprawie krzyżowej. W połowie XIII wieku 
w poselstwie papieskim do mongolskiego 
chana brał udział wrocławski franciszkanin 
Benedykt Polak. Tradycja głosi, że w 1300 
roku pielgrzymem do Rzymu był książę 
kujawski Władysław Łokietek, późniejszy 
król. Do Santiago de Compostela pielgrzy-
mowali biskup Jan Dantyszek, ojciec króla 
Jakub Sobieski czy św. Jan Paweł II. 

Poczynając od XIII wieku wielu młodych 
naszych rodaków zdobywało wykształ-
cenie na uniwersytetach włoskich, fran-
cuskich czy niemieckich. Szczególnym 
okresem była epoka Renesansu gdzie  na 
uniwersytetach zachodnich przebywało 
wielu późniejszych polityków, wodzów, 
uczonych, pisarzy, a nawet królów. Uni-
wersytet w Padwie do dziś chlubi się m. in. 
Mikołajem Kopernikiem czy węgierskim 
księciem i polskim królem Stefanem Bato-
rym. Ponadto wielu królów polskich odbyło 
w swoich młodzieńczych latach podróże po 
Europie; większość z nich znała inne kraje, 
wszyscy władali kilkoma językami obcymi.

Wojny rzucały Polaków na różne krańce 
świata. Jednym ze znanych obrazów Rem-
brandta jest „Lisowczyk” przedstawiający 
jednego z polskich kawalerzystów, którzy 
byli postrachem środkowej Europy doby 
wojny trzydziestoletniej. Liczni polscy 
jeńcy z czasów awantur o Dymitrów Samo-
zwańców wcielani byli do oddziałów, które 
dla Rosji zdobywały Syberię. Początkowa 
część pamiętników pana Paska poświęcona 
jest wspomnieniom z udziału autora w wy-
prawie do Danii jako młodego wówczas 
żołnierza  dywizji Czarnieckiego.  Epopeja 
napoleońska wielu młodym ludziom dała 
okazję poznania Europy, wszak nasz hymn 
ułożony został w słonecznej Italii, Somo-
sierra jest do dziś chlubą Polaków.

Pamiętniki z podróży
Jednym z najbardziej znanych utworów 

Juliusza Słowackiego są jego wiersze z po-
dróży do Neapolu, Grecji i Ziemi Świętej m. 
in. „Grób Agamemnona”. Piękne impresje 
z podróży pozostawili też Jan Potocki, Jan 
Parandowski, Jarosław Iwaszkiewicz. Bodaj 
najpiękniejszym dziełem napisanym prozą 
w języku polskim w XVI wieku jest Podróż 
do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu napisana 
przez litewskiego magnata księcia Mikołaja 
K. Radziwiłła zwanego „Sierotką”. Również 
słynny hrabia Maurycy Beniowski pozosta-
wił barwne pamiętniki ze swoich licznych 
przygód z różnych zakątków świata (a był  
m. in. na Syberii, Kamczatce, Madaga-
skarze, Stanach Zjednoczonych, Francji) 
– pamiętniki na tyle barwne, że do dziś 
badacze biedzą się wielce, aby oddzielić 
w nich prawdę od fantazji, ubarwień i prze-
inaczeń Beniowskiego. Jako ciekawostkę 
wspominam swoje spotkanie sprzed po-
nad dwudziestu lat z pewnym bułgarskim 
biznesmenem o tymże nazwisku, który 
przyznawał się do hrabiego Maurycego jako 
swego pradziada – nie wiem do dziś na ile to 
prawda, a na ile ów współczesny Beniowski 
dorównać pragnął swemu imiennikowi 
w talencie rozmijania się z prawdą.

Wiek XIX był okresem powstania wielu 
organizacji turystycznych w nowoczesnym 
znaczeniu. W 1873 roku w zaborze austria-
ckim powstało Towarzystwo Tatrzańskie – 
organizacja bardzo zasłużona w krzewieniu 
turystyki wśród Polaków. Dzięki Tytusowi 
Chałubińskiemu Tatry stały się wręcz „Mek-
ką” polskich turystów. W Tatrach zakochały 
się setki tysięcy Polaków w ciągu ostatnich 150 
lat. Do dziś na tatrzańskich szlakach można 
spotkać wielu znanych ludzi nauki, kultury 
czy polityki. W Tatry chodzą i siedemdziesię-
cioletni nobliwi panowie, i ludzie w średnim 
wieku, i młodzież – i wszyscy dobrze się tam 
czują; piękno gór potrafi zachwycić.

Pomimo, że już ponad dwadzieścia lat 
temu świat otworzył się dla Polaków, to 
piękno ojczystego kraju nadal robi wrażenie. 
Stąd, jak obserwuję, polscy wczasowicze na 
Lido di Jesolo czy na Krecie, ale również 
w Krynicy, Juracie czy Mikołajkach. Stąd 
polscy turyści w zamkach nad Loarą czy 
w wiedeńskim Hofburgu, ale też w Mal-
borku, Wilanowie czy Łańcucie; wędrowcy 
natomiast zarówno w Alpach czy Pirene-
jach, ale też w Tatrach, Bieszczadach czy 
Górach Świętokrzyskich. I to jest piękne.

*
Wspominając tegoroczne letnie wojaże, 

życzmy sobie pięknych i pełnych wrażeń 
wakacyjnych podróży również w latach 
kolejnych. I aby zawsze tkwiła w nas cieka-
wość świata i chęć jego poznawania prze-
kazana nam przez wcześniejsze pokolenia.

WOJCIECH GOLJAT    

Pomnik Odkrywców w Lizbonie – wznie-
siony w 500. rocznicę śmierci Henryka 
Żeglarza (1394-1460). Monument ma 
kształt historycznego żaglowca i liczy 52 
metry wysokości. Na pomniku uwiecznio-
no łącznie 33 postacie, którym na dziobie 
przewodzi Henryk Żeglarz z modelem 
karaweli w jednej ręce i mapą świata 
w drugiej; obok niego znajdują się posta-

cie żeglarzy, odkrywców i podróżników, 
m. in. Vasco da Gamy, Ferdynanda 
Magellana, Diogo Cão, Nuno Goncal-
vesa, Luisa de Camoesa, Bartolomeo 
Diasa, Alfonso de Albuquerque. 
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W Skansenie Miejskim dobromiej-
skiego Centrum Kulturalno-
-Bibliotecznego trwa wystawa 

grafik geniusza holenderskiego „złotego 
wieku” – Rembrandta Harmenszoona 
van Rijn jednego z największych artystów 
XVII stulecia.

– To kolejna wystawa z cyklu „Mistrzowie 
Świata Sztuki”, wcześniej pojawili się dwaj 
wielcy twórcy: Salvator Dali i Pablo Picas-
so – podkreśla Andrzej Fabisiak, dyrektor 
CKB i organizator ekspozycji. – Cieszę się 
z tej wystawy bo oglądają grafiki miesz-
kańcy gminy Dobre Miasto oraz turyści 
z kraju i zza granicy; we wrześniu dołączą 
uczniowie szkół.

W bieżącym roku przypada 410. rocznica 
urodzin tego wielkiego malarza, rysow-
nika i grafika. Urodził się 15 lipca 1606 
roku w Lejdzie, zmarł 4 października 1669 
roku w Amsterdamie. Malarstwa uczył 
się u Jacoba van Swanenburgha i Pietera 
Lastmana, grafiki zaś u Jorisa van Vieta.

Pozostawił po sobie około 300 obrazów 
olejnych, 300 grafik i około 2 tysięcy rysun-

ków. Charakterystyczną cechą jego dzieł jest 
zafascynowanie efektami światła i głębo-
kich cieni. Jego styl i technika ewoluowały 
z biegiem lat, jednak zamiłowanie do dra-
matycznego oświetlenia malowanych scen 
zajmowało centralną pozycję w jego całej 
twórczości tak malarskiej, jak graficznej. 

– Grafiki zachwycają dbałoś-
cią artysty o detal i światłocień. 
W tych małych akwafortach 
Rembrandt mistrzowsko ze-
stawia czerń i biel, te kolory 
przenikają się, by stworzyć róż-
ne konteksty funkcjonowania 
światła w pejzażach czy scenach 
rodzajowych – z fascynacją pod-
kreśla dyrektor Andrzej Fabisiak 
i dodaje: „Oglądającym wysta-
wione dzieła szczególnie podo-
ba się precyzja, emocje, prawda 
o człowieku w scenach z Nowego 
Testamentu i autoportretach”.

Motywy najczęściej powtarza-
jące się w twórczości holender-
skiego mistrza to sceny z Biblii, 

holenderskie pejzaże, autoportrety, sceny 
rodzajowe, i to właśnie niektóre z grafik 
o tej tematyce możemy podziwiać na do-
bromiejskiej wystawie, które pochodzą 
z prywatnej kolekcji giżyckiego marszanda 
i kolekcjonera sztuki Dariusza Matyjasa.
 ANDRZEJ SZTUMSKI

Rembrandt w Dobrym Mieście
Mistrzowie Świata Sztuki

„Autoportret”, 1631

„Zdjęcie z krzyża”, 1633 „Omval”, 1645 „Wiatrak”, 1641

„Trzy drzewa”, 1650
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Tomek dołączył do Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą” na samym 
początku jej powstania, ma numer 

3 na liście podopiecznych. Początki jego 
życia były trudne. W okresie prenatalnym 
z powodu niewydolności łożyska doszło do 
niedożywienia, niedokrwienia, niedotle-
nienia i niedowagi płodu. Od 29. tygodnia 
ciąży stosowano dożywianie kroplówkami 
oraz serie zastrzyków stymulujących roz-
wój pęcherzyków płucnych.

Tomek urodził się w 34. tygodniu ciąży 
wysokiego ryzyka. Jako wcześniak niedługo 
po urodzeniu doznał wylewu krwi do móz-
gu oraz zapalenia płuc w wyniku zakażenia 
bakteryjnego. Podejrzewano, że dziecko 
nigdy nie będzie chodzić ani mówić. Le-
karze zdiagnozowali po dłuższym czasie 
u chłopca dziecięce porażenie mózgowe, 

zaburzenie rozwoju mowy oraz zaburzenie 
rozwoju psychospołecznego. Rozpoczął 
się trwający całe życie proces rehabilitacji 
ruchowej i neurologicznej. Przez pierwsze 
siedem lat Tomek przebywał pod opieką 
Ośrodka Wczesnej Interwencji w Warsza-
wie, gdzie zajmowali się nim neurolog, 
logopeda, psycholog oraz fizjoterapeuta.

Od 15 lat dwa lub trzy razy w roku To-
mek wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne 
podczas wakacji i ferii zimowych dzięki 
środkom zgromadzonym poprzez Funda-
cję Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Korzysta 
również z hipoterapii i zajęć na basenie. 
Jest to niezwykle istotne, ponieważ aby 
terapia przyniosła efekty, powinna być 
rozpoczęta jak najwcześniej, a następnie 
systematycznie kontynuowana zgodnie 
z zaleceniami specjalistów.

Przełamywanie trudności
Tomasz Kacprzak miał zajęcia we wszyst-

kich kolejno powstających ośrodkach re-
habilitacji Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”. Poznał dawny gabinet reha-
bilitacyjny przy ul. Łomiańskiej, ośrodki 
AMICUS, BIOMICUS oraz najnowszy 
ośrodek dla młodzieży i osób dorosłych 
– CEMICUS. Elżbieta Kacprzak wspomina 
początki terapii syna: „Jedna z pierwszych 
neurologopedów Fundacji − Anna Woźniak 
− bardzo pomogła w rozwoju mowy mojego 
syna. Ciężko pracowała nad tym, aby zaczął 
mówić. To świetna terapeutka, bardzo za-
angażowana i oddana małym pacjentom. 
Przyjmowała nas w pierwszym gabinecie 
Fundacji Dzieciom na Łomiańskiej”.

Sukcesy Tomasza Kacprzaka
Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS prowadzi efektywną terapię młodzieży oraz 
osób dorosłych dotkniętych głównie chorobami neurologicznymi. Ich losy 
niejednokrotnie od wielu lat związane są z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”. Przykładem jest historia 20-letniego Tomasza Kacprzaka z Warszawy.

Ciąg dalszy na s. 48

Tomek Kacprzak z mamą oraz 
terapeutą Marcinem Klepaczką 
w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS 
FOT. © FUNDACJA DZIECIOM
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Rehabilitacja, leczenie, uczestniczenie 
w życiu społecznym to najważniejsze po-
trzeby podopiecznych Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”. „Syn w wieku siedmiu 
lat dzięki środkom zebranym w Fundacji 
odbył pielgrzymkę do Watykanu i San Gio-
vanni Rotondo. Była to dla niego ogromna 
przygoda i radość. Zobaczył wtedy świat, 
zdobył nowe doświadczenia. Przy gro-
bie św. Ojca Pio niespodziewanie odzy-
skał mowę. Rok później rozpoczął naukę 
w klasie integracyjnej szkoły podstawowej 
w Warszawie. Od najmłodszych lat pasjo-
nował się geografią, zawsze był ciekawy 
świata i ludzi. Jego pokój wypełniają mapy 
i globusy. W zeszłym roku Tomek ukończył 
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława 
Limanowskiego z Oddziałami Integracyj-
nymi w Warszawie. Zdał z dobrym wyni-
kiem egzamin maturalny. Wspierała nas 
nieżyjąca już dyrektor liceum − Aldona 
Bałazińska-Lazur. Zawsze wierzyła w Tom-
ka, poza tym jako geografka zaszczepiła 
w nim pasję do tego przedmiotu. Obecnie 
syn uczy się w szkole policealnej na kierun-
ku administracja. Jesteśmy z niego bardzo 
dumni” − opowiada Elżbieta Kacprzak.

Słynną Żoliborską Jedynkę, jak określa 
się I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesła-
wa Limanowskiego w Warszawie, ukończył 
również patron Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” − wybitny kardiochirurg prof. 
Zbigniew Religa. Po uzyskaniu w roku 
1956 świadectwa dojrzałości rozpoczął 
studia na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Warszawie.

Terapia w CEMICUSIE
Tomasz Kacprzak jako dorosły pod-

opieczny kontynuuje terapię w CEMI-
CUSIE. Marcin Klepaczka – masażysta 
zatrudniony w tym ośrodku – szczególną 
uwagę poświęca pacjentom ze schorze-
niami neurologicznymi. U Tomka stosu-
je masaż łącznotkankowy, rozluźnianie 
mięśniowo-powięziowe oraz ćwiczenia 
korekcyjne. Celem zabiegów jest powrót 
do osi ciała. 

Indywidualna terapia z doświadczonym 
masażystą przyniosła znakomite efek-
ty w bardzo krótkim czasie. Po zaledwie 
czterech godzinach zabiegów w CEMICU-
SIE udało się w znacznym stopniu sko-
rygować postawę ciała Tomka. Elżbieta 
Kacprzak opowiada: „Dla mnie Marcin 
Klepaczka jest cudotwórcą. Tomek miał 
zawsze słabe mięśnie, okrągłe plecy i nad-
miernie wystające łopatki. Już po kilku 
spotkaniach terapeuta «wyprostował» 
Tomka. Poprawiła się jego postawa, głowa 
wróciła do pionu. Tomek lepiej oddycha 
i śpi w nocy. Różnica jest ogromna dzięki 

rehabilitacji w CEMICUSIE. Bardzo się 
cieszę, bo są efekty i nie tracimy czasu. 
Każdy dzień terapii ma znaczenie, pomaga 
nam spełniać nasze marzenia. Nikt w ro-
dzinie nie wierzył, że Tomek osiągnie tak 
dużo. Wszystko to zawdzięczamy Fundacji 
Dzieciom «Zdążyć z Pomocą» – dobrej 
rehabilitacji, środkom finansowym z wpłat 
1 procenta podatku, darowizn ludzi dobrej 
woli oraz od sponsorów”.

*
Niezbędne jest kontynuowanie leczenia 

Tomka oraz jego uczestnictwo w tur-
nusach rehabilitacyjnych, optymalnie 
kilka razy w roku. Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” prosi o dalsze wspie-
ranie Tomasza Kacprzaka i innych pod-
opiecznych, ponieważ wtedy cuda stają 
się możliwe...

ANNA KRYSZCZUK

zdążyć z pomocą
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WPŁATY DLA TOMASZA KACPRZAKA 
PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 3 Kacprzak Tomasz darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia

Tomkowi można również przekazać 1 % podatku. 
W formularzu PIT prosimy wpisać numer: KRS 0000037904, a w rubryce 
„Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1 %” podać: 3 Kacprzak Tomasz
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Elżbieta Kacprzak – mama Tomka, która odkryła w sobie pasję do origami, 
w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS  FOT. © FUNDACJA DZIECIOM
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Michał Elwiro Andriolli 
zapamiętał z dzieciń-
stwa „tę gorączkową 

ciekawość oglądania, jak ma-
larz rysuje. A potem zachęty. 
Ojciec, trynitarz od Pana Jezusa 
na Antokolu, widział malca, co 
gorliwie rysuje kościół, rozpytał, 
pogłaskał i wyniósł dwa pierni-
ki, ale co najlepsze, powiedział: 
Będzie z ciebie wielki malarz”. 

Rodzinne Wilno
W długich włóczęgach po świe-

cie tęsknił nieraz do legendarne-
go lasu, gdzie „mój wuj polował 
i zabierał mnie na łęk siodła 
przed siebie. A dwór z salą, gdzie 
na ścianach wizerunki królów 
polskich, i pokój wuja Klemensa 
ze złotej Gwardii Napoleona. 
A na ścianach pistolety i szable 
– cel moich marzeń, a w kącie 
kufer, na którym siadaliśmy za-
słuchani w opowiadania wuja 
i ojca mego, również napoleonisty”. 

W twórczości Andriollego obraz dworku 
pojawia się często, a środowisko gniazda 
rodowego odegrało dużą rolę w kształ-
towaniu jego osobowości artystycznej. 
Oprócz ojca, którego prace oglądał co 
dzień, prawdziwym mistrzem był dla niego 
Antoni Zalewski. Wspaniałe jego litografie 
ozdabiały większość dworów i dworków. 
Ponadto cykl rysunków do chętnie czyta-
nych Pamiętników kwestarza Ignacego 
Chodźki. Te „sarmackie” cykle ilustracji 
stały się dla młodego Andriollego jedną 
z największych lekcji polskiej literatury, 
historii i sztuki. 

„Poznać swój kraj” było hasłem epoki, 
szczególnie dla młodzieńca poszukującego 
tematów do swoich prac. Odkrywanie i szki-
cowanie zabytków historycznych stało się 
pasją Andriollego do końca życia. Na zdol-
nościach młodego artysty poznał się wcześ-
niej Władysław Syrokomla. Miał w swoim 
dworku jeden jego obraz i kilka rysunków. 

Latem, gdy zmrok krył miasto, na ulicy 
Zamkowej, Dominikańskiej lub Wileń-
skiej, słychać było dźwięki fortepianu albo 

melodyjny śpiew. Wówczas działał jeszcze 
w Wilnie Stanisław Moniuszko. Głośnym 
wydarzeniem artystycznym w 1848 roku 
było estradowe wykonanie „Halki”. Andriol-
li był gorącym wielbicielem jego twórczości. 

Studia artystyczne
Michał Elwiro w roku 1855 rozpoczął 

studia w Moskwie. Zapisał się na wydział 
lekarski, ale wkrótce zamiast do prosekto-
rium, uczęszcza do Moskiewskiej Szkoły 
Malarstwa i Rzeźby. W roku 1857 otrzymał 
dyplom Cesarskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych w Sankt Petersburgu. Powrócił do 
Wilna, ale już w roku 1860 podjął kolejne 
studia w rzymskiej Akademii Świętego Łu-
kasza, gdzie w konkursie otrzyma później 
srebrny medal.  

Andriolli we Włoszech poznał Wła-
dysława Mickiewicza, który utrzy-
muje kontakty z samym Giuseppe 
Garibaldim, pod którego wodzą trwa wal-
ka o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch.  
Słowa manifestu, ogłoszonego w Paryżu 
w „Przeglądzie Rzeczy Polskich” (1859), 
brzmią mocno: „Sprawa włoska jest 

Andriolli 
artysta i człowiek 

Michał Elwiro Andriolli, litografia autorstwa 
Władysława Walkiewicza, XIX w. 
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Cz. I. Lata 1836-1868

Michał Elwiro Andriolli – urodził się  
2 listopada 1836 roku w Wilnie. Był synem 
kapitana wojsk napoleońskich pochodze-
nia włoskiego, osiadłego w Wilnie. W la-
tach 1855-1858 studiował w Moskiewskiej 
Szkole Malarstwa i Rzeźby oraz w Cesar-
skiej Akademii Sztuk Pięknych w Sankt 
Petersburgu, a od 1861 roku w Akademii 
Świętego Łukasza w Rzymie. Brał udział 
w powstaniu styczniowym w oddziale Lu-
dwika Narbutta. Po aresztowaniu w 1864 
roku, uciekł z więzienia i przedostał się 
do Londynu, a następnie Paryża. Do kraju 
wrócił jako Emisariusz Komitetu Emigracji 
Polskiej. W 1866 roku zostaje areszto-
wany i zesłany do Wiatki (dziś Kirowa) 
w Rosji Środkowej. Ułaskawiony w 1871 
roku przyjechał do Warszawy, gdzie 
pracował jako ilustrator czasopism (m. in. 
„Tygodnika Ilustrowanego”) oraz książek 
(Mickiewicza, Słowackiego, Kraszewskiego, 
Orzeszkowej). W roku 1875 poślubił Nata-
lię Helenę Tarnowską – rzeźbiarkę. W roku 
1878 umiera jego córka, a małżeństwo 
zostaje rozwiązane z winy bezspornej mał-
żonka w 1887 roku. W latach 1883-1886  
pracował w Paryżu dla wydawnictwa 
Firmin-Didót, wykonując ilustracje m. in. 
do dzieł Szekspira i powieści J. F. Coopera. 
Do 1880 roku Andriolli mieszkał w Stasi-
nowie (dziś część Mińska Mazowieckiego). 
W dalszych latach osiedlił się na północ od 
Karczewa, w folwarku Anielin. W swojej 
posiadłości nad rzeką Świder wybudował 
prócz swojej willi również kilkanaście 
domów na wynajem według własnych 
projektów, nadając im specyficzny styl, 
dla którego określenia upowszechniła się 
nazwa „świdermajer”. Szczególnie polubił 
Nałęczów, gdzie zmarł 23 sierpnia 1893 
roku i zgodnie ze swoją wolą spoczywa na 
miejskim cmentarzu, w cieniu lip.

Rzeźba  
Michała Elwiro 
Andriolliego  
w Pijalni Wód 
Mineralnych 
w Nałęczowie, 
gips, wyk.  
Władysław 
Frycz 
FOT. © ANNA ORDYŃSKA
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naszą sprawą”. Walka o niepodległość 
Italii działa na Polaków niezwykle po-
budzająco. Andriolli upodobał sobie 
hasła i życie obozowe garibaldczyków.  
Przebywał na zgrupowaniach legionu cu-
dzoziemskiego. Młodzieńczy okres studiów 
zostaje zamknięty. 

Udział w ruchu zbrojnym
W 1861 roku Andriolli powrócił do kraju. 

Swoje Wilno postrzega jako odmienione: 
manifestacje, komitety spiskowe, nieustan-
ne represje wzmagają stan napięcia. Elwiro 
od razu znalazł się w sercu tych spraw. 
Z rozkazu wydziału powstania organi-
zuje oddział ochotników, który w marcu 
1863 roku, po krwawej walce w okolicy 
Mitkiszek, zostaje rozbity, pozostawiając 
wielu zabitych. Powraca do Wilna po dalsze 
rozkazy oraz organizuje oddział posiłkowy, 
walczącemu w ziemi lidzkiej Ludwikowi 
Narbuttowi. 

Ostatnią walkę stoczyli 5 maja 1863 
roku. Narbutt ciężko ranny dalej kierował 
walką, gdy padł ugodzony kulą w pierś, 
skonał. Andriolli raniony w lewe ramię, 
dzięki matce Ludwika – Krystynie Nar-
buttowej został w chłopskim przebra-
niu odwieziony do Wilna. Noce spędza 

na cmentarzu Bernardyńskim, następ-
nie ukrywa się w stogu siana w okolicy 
Kowna. Jednak nadal werbuje ludzi do 
powstania. 

Agitatorem zaczęła interesować się po-
licja, więc ucieka do Rygi przebrany za 
księdza. Następnie z Rygi szwedzkim stat-
kiem udaje się do Kopenhagi i Londynu. 

W roku 1864 jest już w Paryżu, 
gdzie trafia do „L’illustration”, 
jednego z najpopularniejszych 
pism Francji. Tu skontaktował 
się z Władysławem Mickiewiczem, 
który powierzył mu wykonanie 
ilustracji do wydanych w języku 
francuskim Pamiętników starego 
szlachcica litewskiego Henryka 
Rzewuskiego. 

W 1866 roku przez Szwajcarię, 
Niemcy, Austrię i Ateny, Elwiro 
wyrusza do Konstantynopola, gdzie 
pod pseudonimem „Jankowski” 
retuszuje portrety. Następnie 
francuskim parostatkiem popłynie 
na Krym, do Odessy, stamtąd zaś 
uda się przez Mołdawię na Podole. 

„Panorama Wilna”
FOT. © MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE

Adam Mickiewicz z Antonim 
Edwardem Odyńcem  
na Wezuwiuszu, 1881
FOT. © PODKARPACKA BIBLIOTEKA CYFROWA

Ciąg dalszy na s. 52



52

BEZWIERSZÓWKInr 9-10 (135-136) wrzesień-październik 2016artystyczne wędrówki

52

Zdradzony przez przewodnika trafia do 
twierdzy w Chocimiu. W trakcie drama-
tycznej ucieczki przez wyłamaną kratę, 
zostaje pochwycony i ciężko skatowany. 
Gdy nieco ozdrowiał, wysłano go do Wil-
na, gdzie czekał dawny wyrok za udział 
w powstaniu. 

W maju 1867 roku ogłoszono manifest 
cesarski o uwolnieniu obwinionych od 
śledztwa i sądu powstańców. Gdy Andriolli 
postanowił ujawnić się, władze poznały 
całą jego powstańczą przeszłość; jasną się 
stała tajna informacja o skierowaniu go 

jako emisariusza przez paryski Komitet 
Emigracji Polskiej przez Odessę do kra-
ju. Zostaje oskarżony o „zbrojny udział 
w powstaniu, pełnienie obowiązków ko-
misarza władz rewolucyjnych na gubernię 
kowieńską i przedzieranie się nielegalnie 
do kraju w roli emisariusza”. 

3 lipca 1868 roku sąd ogłosił wyrok – 
„przestępcę politycznego Elwira Andriolli 
pozbawić wszelkich praw i wysłać na ro-
boty katorżnicze na lat 15”.

Jak w powieści przygodowej, rzadziej niż 
w życiu, będzie miał miejsce fakt, który 
stanie się powodem zaskakującego zła-
godzenia kary.  TADEUSZ BRZESKI

„Śmierć Ludwika Narbutta w Dubiczach”, litografia, 1864-1865 FOT. © LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Portret Nowosilcowa z albumu 
Włodzimierza Spasowicza, 
ołówek, około 1870 r.
FOT. © MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
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Wernisaż prof. Małgorzaty Cho-

micz i koncert zespołu jazzo-
wego „Adam Wendt Acoustic 

Set” w zadarskim kościele św. Donata oraz 
wystawa w Muzeum Narodowym złożyły 
się na „Wieczór Polski w Zadarze”, jaki 
odbył się 1 lipca. Głównym organizatorem 
wydarzenia była Ambasada RP w Zagrze-
biu, zaś jednym z patronów medialnych 
– „Bez Wierszówki”.

Program „Wieczoru” zainaugurowano 
w Muzeum zadarskim otwarciem wystawy 
pt. „Cracovia 3D – Krakowska przestrzeń 
miejska w dobie funkcjonowania prawa 
magdeburskiego”. W ramach prezentacji 
przedstawiono 500-letni okres rozwoju 
i historii tego królewskiego miasta. Wy-
stawę zorganizowało Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa i Muzeum Narodowe 
w Zadarze we współpracy z Polskim To-
warzystwem Kulturalnym „Morskie Oko”, 
a jej kuratorem był Piotr Opaliński.

Druga część „Wieczoru” odbyła się 
w miejscu szczególnym, symbolu tego dal-
matyńskiego miasta – kościele św. Donata. 
Ta wzniesiona w IX wieku świątynia, o nie-
typowym cylindrycznym kształcie (wnętrze 
wysokie na 27 i szerokie na 22 metry, obec-
nie nie posiada żadnego wyposażenia i nie 
pełni już funkcji religijnych), od końca XIX 
wieku do 1954 roku była siedzibą Muzeum 
Archeologicznego, obecnie ze względu na 
świetną akustykę jest miejscem koncertów 
muzyki poważnej. W ramach „Wieczorów 
muzycznych” (Glazbene veceri u sv. Dona-
tu) odbywają się w tym miejscu koncerty 
muzyki średniowiecznej, renesansowej 
i wczesnobarokowej.

W ramach ekspozycji, autorstwa za-
mieszkałej w Perugii polskiej artystki, 
zatytułowanej „Deploratio” (łac. opłakiwa-
nie) zaprezentowano wykonane z flizeliny  
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„pokrwawione” koszule jako symbol cier-
pienia i śmierci kobiet. „Białe koszule, 
splamione czerwonym kolorem lub całko-
wicie nim zbryzgane, nie są obiektami typu 
ready made. Artystka wykonała je sama, 
zbliżając się empatycznie w trakcie ich 
szycia do doświadczeń ofiar – podkreśla dr 
Ewa Gładkowska z Wydziału Sztuki UWM.  
– Problem bezkarności aktów przemocy 
wobec kobiet, społecznego przyzwolenia 
na nie, zdaje się być niemożliwy wizu-
alnie do przekazania. A jednak artystka 
przezwycięża tę przeszkodę. Koszula, jako 
część garderoby najbliższa ciału, której 
ono nadaje formę, jest tu drugą skórą, na 
której zostały ślady zbrodni. Małgorzata 
Chomicz, pochylając się na dramatem 
kobiet, znajduje w sobie siłę, by nadać 
temu doświadczeniu plastyczny wyraz”. 

Doktor Gładkowska zauważa, że często 
bywa, iż „wystawy zaczynają żyć swoim 
własnym życiem. Inne miejsce i przestrzeń 
nadają im nowe znaczenie. Wystawa 
w kościele św. Donata w Zadarze tworzy 
nową czasoprzestrzeń dla prac Małgorzaty 
Chomicz [...]. Surowe piękno jej wnętrza 
sprawia, że osiem koszul zawieszonych 
pod wysoko osadzonym bębnem kopuły 
kościoła staje się symbolem zwycięstwa 
słabszych, ich wyzwolenia od ludzkiego 
cierpienia i zaistnienia w pamięci”.

Niezwykle sugestywnie, co do miejsca 
i ekspozycji, całość polskich spotkań 
w Zadarze dopełnił koncert tria jazzowe-
go „Adam Wendt Acoustic Set” (Adam 
Wendt – saksofon tenorowy i sopranowy, 
Paweł Zagańczyk – akordeon, bandoneon 
i Jarosław Stokowski – kontrabas).

Oprócz Ambasady RP i wspomnianych 
już krakowskich instytucji kultury, współ-
organizatorami „Wieczoru Polskiego” ze 
strony chorwackiej było Miasto Zadar 
wraz z lokalnymi placówkami: Muzeum 
Narodowym, Muzeum Archeologicznym, 
Biurem Koncertowym i Izbą Turystyczną 
Miasta Zadar. IRENEUSZ ST. BRUSKI

Wieczór Polski 
w Zadarze
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Czytałem te notatki i artykuły i byłem 
trochę zdziwiony ich treścią. Paweł 
Śpiewak, dyrektor Żydowskiego 

Instytutu Historycznego w „Tygodniku 
Powszechnym” wspomniał, że książka 
Wiesela zatytułowana A świat milczał 
to „rozprawa teologiczna”, nie określił 
jej wspomnieniami z obozu koncentra-
cyjnego, choć stwierdził, że Elie Wiesel 
„z rodzicami na początku 1944 r. został 
przetransportowany do Auschwitz”. Za-
pewne Paweł Śpiewak doskonale wiele 
o wielu zastrzeżeniach wnoszonych do 
twórczości Wiesela, a jednak ani słowem 
o nich nie wspomniał. Agencje praso-
we po śmierci Wiesela określiły go jako 
„ocalałym z Auschwitz sumieniem świata” 
lub „apostołem Holocaustu”. Śpiewak nie 
wspomniał o najsłynniejszej książce Wie-
sela zatytułowanej Noc, wydanej w roku 
1956 w Paryżu z przedmową noblisty 
François Mauriaca, która zdobyła wielką 
popularność i wielomilionowe nakłady, 
a jej autor otrzymał ponad sto doktoratów 
honorowych różnych uniwersytetów, a w 
roku 1986 na wniosek parlamentarzystów 
niemieckich pokojową Nagrodę Nobla. 
Dlaczego nie literacką, można by zapytać? 
Ponieważ do twórczości Wiesela o tematyce 
obozowej było dużo poważnych zastrzeżeń. 
Claude Lanzmann, który zrealizował głośny 
film „Shoah”, po śmierci Wiesela w telewizji 
francuskiej powiedział wprost, że „nie było 
go w Auschwitz”, a znał Wiesela od roku 
1945. Imre Kertesz, węgierski Żyd, więzień 
Auschwitz, laureat literackiej Nagrody 
Nobla stwierdził, że Wiesel mógł być w Aus-
chwitz „najwyżej 3 lub 4 dni”, a przecież 
Wiesel też był węgierskim Żydem.

Elie Wiesel w książce Noc twierdzi, że 
w Auschwitz przebywał osiem miesięcy, 
potem został przetransportowany do Bu-
chenwaldu. Jednak jego relacje zostały 
podważone co do prawdomówności, bo 
opisuje zdarzenia, które nigdy w obozie 
nie miały miejsca, a były przykładowo 
wymysłem radzieckiej propagandy. Wiesel 
twierdzi, że na środku placu obozowego 
były wielkie dwa ogniska, do jednego z nich 
wrzucano dzieci, do drugiego dorosłych 

Żydów. Tak sobie niektórzy wyobrażali 
eksterminację w obozie Żydów, gdy do-
wiadywali się o ich paleniu. Elie Wiesel 
nigdy nie pokazał swego wytatuowanego 
numeru obozowego, czym wzbudzał jeszcze 
większe podejrzenia, że tam nigdy nie był. 

Nikolaus Gruner napisał o Wieselu książ-
kę Skradziona tożsamość, gdzie zanegował 
jego obozowy życiorys. A trzy lata temu 
szef periodyku „Enqute Bebat”, także 
potomek Żydów przeprowadził dzienni-
karskie śledztwo i doszedł do wniosku, 
że Wiesel nie był ani dnia w Auschwitz, 
ani w Buchenwaldzie. Wszystko co opisał, 
to były odtworzone relacje innych osób 
albo autorski wymysł. Przypomina się 
historia Jerzego Kosińskiego i jego głośna 
onegdaj książka Malowany ptak. Autor 
twierdził, że jest to jego autobiografia. 
Po latach się okazało, że książka mało 
ma wspólnego z autobiografią i Kosiński 
być może mały ma udział w jej napisaniu, 
bo pomagały mu w jej powstawaniu inne 
osoby. Joanna Siedlecka poświęciła kon-
frontacji opisywanej rzeczywistości przez 
Kosińskiego całą książkę udawadniając, 
jak autor okazywaną pomoc w czasie woj-
ny interpretował jako przejaw polskiego 
antysemityzmu, a amerykańscy dzien-
nikarze poddali w wątpliwość sprawcze 
autorstwo książki polskiego pisarza, który 
tym samym bardzo stracił na autorytecie 
w swoim środowisku.

Dlaczego jednak po śmierci Elie Wiesela 
nikt w polskiej prasie nie wspomniał o za-
strzeżeniach, jakie wnoszono do jego re-
lacji? Jednak znalazł się jeden dociekliwy 
i sprawiedliwy dziennikarz. Jerzy Szczygieł 
w „Gościu Niedzielnym” opublikował tekst 
„Zagadka sukcesu”, gdzie przypomniał 
o dziwnej karierze Wiesela. Jego tekstem też 
posiłkowałem się w tym felietonie. Szczygieł 
przypomniał także antypolonizm Wiesela 
i jego antykatolicyzm. Wiesel stwierdził: „Na 
tej ziemi skażonej i przeklętej żyją Polacy. 
A ci, którzy żyją na ziemi skażonej, sami są 
skażeni i przeklęci”. Wiesel określił kard. 
Jean-Marie Lustigera „zdrajcą narodu ży-
dowskiego”, bo namawiał kardynała – któ-
rego uważał za przyjaciela – do powrotu do 
judaizmu. Gdy kardynał odmówił, nazwał go 
zdrajcą i zerwał znajomość. To jest dopiero 
objaw przyjaźni i tolerancji.

Czy Paweł Śpiewak nie znał prawdziwych 
poglądów Elie Wiesela? Czy nie wiedział 
o licznych zastrzeżeniach, co do prawdzi-
wości jego relacji i to zgłaszanych przez 
środowiska żydowskie? Musiał wiedzieć. 
A inni dziennikarze po prostu powtórzyli 
agencyjne depesze. Dobrze, że znalazł się 
jednak jeden dziennikarz, który miał od-
wagę poszukiwać prawdy i o tym napisać. 
Ważne jest to, że choć jeden sprawiedliwy 
człowiek się znajdzie i spróbuje oddać 
prawdę wydarzeń, zjawisk i osób.

JAN ROSŁAN

Jeden dociekliwy
Prawie wszystkie tytuły prasowe odnotowały śmierć Elie Wiesela. W notatkach 
czy artykułach przypomniano, że to on rozpowszechnił pojęcie Holocaustu 
na określenie zagłady Żydów podczas II wojny światowej. Jest to określenie 
religijne i oznacza ofiarę całopalną i nie wszyscy Żydzi ten termin akceptują. 
Niektórzy, szczególnie osoby niewierzące, używają określenia Shoah.
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W końcu czerwca i na początku 
lipca przeszła przez media fala 
przypomnień i „napomnień” 

związanych z 70. rocznicą mordu kiele-
ckiego z 4 lipca 1946 roku, w którego wy-
niku zginęło około 40 Żydów ocalałych 
z Holokaustu.

Zwycięstwo propagandy
Napomnień, gdyż tenor wszystkich wy-

stąpień medialnych dotyczących Kielc 
(oprócz informacji telewizyjnych i pub-
likacji prasowych o rocznicy, poświęcił 
temu tematowi swój program  telewizyjny 
„Warto rozmawiać” red. Jan Pospieszal-
ski, o czym poniżej) był zdumiewająco 
jednolity, wszystkie one bowiem mówiły 
o pogromie, o tym, że pod przewodem 
milicji i wojska to tłum antysemickich 
Polaków dokonał tej potwornej zbrodni. 
Wyjaśniano bowiem, że prokuratorzy IPN 
odrzucili wszystkie tzw. „teorie spisko-
we”, a więc zarówno hipotezę ubeckiej 
prowokacji, jak i dokonania mordu przez 
funkcjonariuszy NKWD i UB, z elemen-
tami inscenizacji mającej ukazać udział 
cywilów w morderczej akcji, według z góry 
założonego scenariusza. Mieli oni odrzucić 
również tezę, że było to dzieło podziemia 
niepodległościowego (chociaż była roz-
patrywana hipoteza, że zbrodnia została 
dokonana na zlecenie rządu londyńskiego 
(sic!). Przesłanką do odrzucenia wszystkich 
tych hipotez (także tej, że zbrodni dokonać 
mieli „andersowcy”, co było ulubioną tezą 
propagandy komunistycznej) był brak 
potwierdzenia ich w... dokumentach.

Przyjęto natomiast tezę, że jakkolwiek 
zbrodnię zainicjowali funkcjonariusze MO 
i UB, i oni dokonali pierwszych zabójstw, 
to później jakoby dopuścili tłum (przedtem 
podburzony specjalnie kolportowaną wieś-
cią, że Żydzi porwali dziecko „na macę”), 
który wdarł się do domu żydowskiego przy 
ulicy Planty 7 i dokonał „dzieła” lub raczej 
pierwszej jego fazy. Druga nastąpiła bowiem 
po dwu-, trzygodzinnej przerwie począwszy 
od godziny 14, kiedy to przybyli „robotni-
cy” z huty „Ludwików”, m. in. niosąc jako 
narzędzia mordu żebra żeliwnych kalory-
ferów i, rzekomo razem z „motłochem”, 
do godziny 17 dokończyli krwawej roboty.

Brak dokumentów... 
Jest to niezwykle częsty argument w tego 

rodzaju sprawach. Argument powalający. 
No, bo jeśli nie można jakiejś hipotezy po-
twierdzić dokumentem, to nie można przyjąć 
jej za prawdziwą. Cóż, powiedzmy sobie 
jednak, że i w dokumentach nie ma wielu 
danych. Czy jest w jakichkolwiek dokumen-
tach spis 49 rodzajów tortur stosowanych 
przez ubeckich śledczych, opisanych przez 
Kazimierza Moczarskiego? Nie ma. A czy jest 
coś o tym, że Luna Brystygierowa uwielbiała 
podsądnym jądra osobiście przytrzaskiwać 
szufladą biurka? Nie ma. A są to informacje 
prawdziwe! Oprócz dokumentów istnieją 
różne źródła wiedzy, także pośrednie. Na 
przykład ktoś zauważył w szafce jednego 
z „robotników” w hucie „Ludwików” rewol-
wer. Nie mógł to być prawdziwy robotnik, bo 
ten, gdyby nawet miał broń, na pewno nie 
trzymałby jej w szafce na ubranie.

Słowem, w 70. rocznicę kieleckiej zbrodni 
postarano się w mediach utrzymać relacje 
w klimacie oskarżeń Polaków o antysemi-
tyzm typu niemieckiego, uzasadniający po-
równania do  Kryształowej Nocy czy nawet 
do Holokaustu. Fakt, że tego rodzaju klimaty 
i diagnozy społeczne najwyraźniej przetrwały 
do dziś dnia, jest wielkim i jakże trwałym 
zwycięstwem propagandy komunistycznej. 
A oto jeden tylko przykład: historyk IPN, 
Marcin Urynowicz opowiada, dowodząc 
niejako, iż „tłum” uwierzył w bajkę o po-
rwaniu ośmioletniego Henia, że „tu mamy 
do czynienia [ze społeczeństwem] przesiąk-
niętym ludowymi zabobonami”. Chodzi 
o opowieści „o Żydach porywających dzieci”, 
„wpisujące się także w nauczanie Kościoła” 
(!). Na dowód pisze o wielowiekowym kulcie 
trzyletniego św. Szymona z Trydentu, na 
którym Żydzi dokonali mordu rytualnego, 
podkreślając, że po Vaticanum II wycofa-
no się już z kultu tego świętego (czy raczej 
błogosławionego). Abstrahując od prawdy 
historycznej (wina morderców chłopca – 
15 Askenazyjczyków została potwierdzo-
na), popularność tego kultu w Polsce lat 
czterdziestych ubiegłego wieku jest nader 
wątpliwa. Podobnie jak rzekome ówczesne 
przeświadczenia (wedle ww. historyka), że 
Żydzi mieli mordować dzieci już nie na macę, 
lecz po to, by ich krew wstrzykiwać sobie do 
żył dla wzmocnienia zdrowotnego wobec 
wyczerpania wojennego, o czym też pisze 
wzmiankowany autor (wszystko to można 
znaleźć w „Plusie-Minusie” z 2-3 lipca br.). 

Ciąg dalszy na s. 56

Żaden wolny kielczanin...

Kamienica przy ul. Planty 7,  
miejsce pogromu Żydów w 1946 r.  
FOT. © KRZYSZTOF BIELAWSKI / POLIN.PL
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Było inaczej 
Charakterystyczne, że w mediach, w któ-

rych pisano lub mówiono o rocznicy, nie 
znalazłem nikogo, kto powołałby się na 
książkę Krzysztofa Kąkolewskiego Umarły 
cmentarz (I wyd. 1996). Jej autor, jeden 
z najwybitniejszych i najoryginalniejszych 
reportażystów polskich, zdobywca Lauru 
SDP, przez pewien czas (także w czasie 
kieleckich wydarzeń) młodziutki mieszka-
niec Kielc, zawarł w niej rezultaty ponad 
dwudziestoletnich, przeprowadzonych 
przez siebie badań nad tą zbrodnią. 

To on pierwszy stwierdził, że była to 
krwawa inscenizacja NKWD-owsko-
-UB-ecka, że nie było żadnego motłochu 
w domu żydowskim przy ulicy Planty 7, 
i że żaden wolny obywatel nie wziął udziału 
w mordzie. Pamiętam, jak omawiając tę 
książkę 20 lat temu w „Naszej Polsce” 
(jej drugie, „podziemne” – jak mawiał 
autor – wydanie ukazało się około 10 lat 
później), z dumą i z ulgą zarazem napisa-
łem w tytule: „Żaden wolny kielczanin”...  
Z ulgą, gdyż poprzednio żyłem w smutnym 
i przygnębiającym przekonaniu, że za tę 
zbrodnię odpowiedzialni są wolni Polacy.

Pójdźmy więc tropem dociekliwego re-
portera. Czy była to prowokacja NKWD-
-UB, czy też nie? Owszem, była próba 
prowokacji, lecz nieudana. Musimy się 
cofnąć o kilka tygodni. Otóż podobne 
prowokacje próbowano zorganizować 
w okresie poprzedzającym lipiec 1946 
roku,  m. in. w Budapeszcie, na Słowacji, 
a także w Krakowie i w Rzeszowie. Próby 
te nie powiodły się w pełni. Próba kielecka 
też w gruncie rzeczy spaliła na panewce. 
Ośmioletniego Henia Błaszczyka prze-
trzymywano w komisariacie MO razem 
z ojcem – konfidentem UB. Nie w żadnej 
piwnicy żydowskiej. W domu przy ulicy 
Planty 7 żadnych piwnic w ogóle nie było. 
Mały zresztą plątał się w zeznaniach, nie 
wiedział właściwie (lub raczej nie mógł po-
wiedzieć), gdzie go przetrzymywano. Jako 
dorosły, przyznał się do tego w pewnym 
wywiadzie, który po latach przedrukowała 
nawet „Gazeta Wyborcza”, przemilcza-
jąc osobę dziennikarza śledczego, czyli 
Kąkolewskiego, który ten wywiad prze-
prowadził. 

W obliczu porażki prowokacji, UB nadzo-
rowane m. in. przez tzw. jewsekcję NKWD 
z jej szefem Michaiłem Diominem (tę 
wiedzę też zawdzięczamy dociekliwości 
autora Umarłego cmentarza), postano-
wiło działać w taki sposób, by można było 
zwalić winę na „motłoch”. Tym bardziej 
że panowało na ulicach miasta dość duże 
ożywienie, było to kilka dni po głosowa-
niu „3 x tak”, pełnia lata, ludzie zbierali 

się w małe grona, komentowali sytuację 
polityczną, było wśród nich sporo przed-
stawicieli prywatnej inicjatywy jawnie 
niechętnych nowemu ustrojowi i nowej 
władzy „ludowej”, co pod koniec dnia, 
jak się okazało, miało wielkie, a nawet 
śmiertelne znaczenie. Brzmi to tajemniczo, 
ale za chwilę się wyjaśni.

Tak, jak się dzisiaj opowiada i pisze, 
morderczą akcję rzeczywiście rozpoczęli 
ludzie w mundurach milicji i „ludowe-
go” wojska. Jedną z pierwszych ofiar był 
przywódca syjonistów kieleckich, szef 
Komitetu Żydowskiego, dr Seweryn Ka-
hane, rabin. Miał on plan przywrócenia 
kieleckim przedsiębiorczym Żydom pozycji 
społecznej sprzed wojny, co nie mogło, 
rzecz jasna, podobać się ludowej władzy. 
Został zastrzelony katyńskim strzałem 
z rewolweru w tył głowy. Jest prawdopo-
dobne, że mord ten był wykonany przez 
oficera NKWD.

Potem, wedle powtarzanych do dzisiaj re-
lacji i po zamordowaniu jeszcze pewnej 
liczby osób, miał być rzekomo wpuszczony 
ów wdzierający się do żydowskiego domu 
tłum. Rzecz w tym jednak, iż wedle relacji 
licznych świadków na ów placyk przed 
domem przy ulicy Planty 7 i do samego 
domu, otoczonego ścisłym kordonem służb 
mundurowych, nie wpuszczono nikogo! 
Ani dwóch księży, którzy przybiegli zaalar-
mowani (nieprawdziwymi) wiadomościa-
mi o antysemickim tłumie mordującym 
Żydów, żeby go uspokoić i powstrzymać, 
ani nawet prokuratora kieleckiej proku-
ratury, którego widocznie miejscowe UB 
nie powiadomiło o akcji. Wkrótce potem 
ów prokurator, Jan Wrzeszcz, został od-
sądzony od czci i wiary i skazany przez 
władzę ludową na śmierć cywilną, za to, że 
domagał się przeprowadzenia rzetelnego 
śledztwa w tej sprawie.

Nawiasem mówiąc, w domu przy ulicy 
Planty 7 mieszkali nie tylko Żydzi syjoniści, 
w dużej części wybierający się na emigra-
cję do Izraela, lecz również, w sąsiedniej 
klatce schodowej, Żydzi – funkcjonariusze 
kieleckiego UB, nb. kierowanego przez 
etnicznego Polaka, majora Władysława 
Sobczyńskiego. Jest zatem prawie pewne, 
że gdyby to wolni kielczanie – „morder-
czy antysemici” dokonywali tej zbrodni, 
nie wybraliby syjonistów, którzy byli im 
obojętni, ale Żydów-ubeków i tych by za-
atakowali przede wszystkim. Tymczasem 
Żydom-ubekom włos z głowy nie spadł, 
mordercy bowiem wiedzieli dobrze, jakie 
są ich cele.

Jednym z nich było zastraszenie Żydów 
(szczególnie tych, których około 250 tys. 
właśnie przyjechało do Polski w drodze 
repatriacji z ZSRS), by czym prędzej ich się 
pozbyć. I to się wkrótce potem właściwie 

Ciąg dalszy ze s. 55

Grób ofiar pogromu na kieleckim 
cmentarzu żydowskim FOT. © ELY1 / WIKIPEDIA.ORG
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udało, choć komuniści nie chwalili się tym 
publicznie (prasa na ten temat milczała 
zupełnie, w myśl zasady, że o czym się 
nie pisze, tego nie ma), aby nie drażnić 
Polaków, z których niejeden skorzystałby 
z podobnego prawa do opuszczenia „lu-
dowej” ojczyzny. A co by wówczas robił 
kat Mokotowa, Piotr Śmietański, gdyby 
Pileccy, Dekutowscy, Cieplińscy, Szen-
dzielarze, Niepokólczyccy i liczni inni 
wymknęli się za granicę?

Inne cele organizatorów zbrodni i ich 
mocodawców to w wymiarze krajowym 
„przykrycie” sfałszowania wyników gło-
sowania „3 x tak”, sromotnie przegranego 
przez władze, a w wymiarze międzyna-
rodowym – sprawy 
Katynia, która na-
stępnego dnia miała 
znaleźć się na wokan-
dzie procesu norym-
berskiego. Tego, że 
nie dopuszczą do 
tego Rosjanie, nie 
można było prze-
widzieć. Chodziło 
też o to, by stawiać 
i uzasadniać tezę, 
że antysemiccy Po-
lacy nie mogą być 
pozostawieni sa-
mym sobie, sami 
się rządzić, lecz 
muszą mieć nad 
sobą radzieckiego 
nadzorcę. Podob-
nie tezę, iż Polska 
powinna stać się siedemnastą republiką 
radziecką, bo inaczej rozpęta się w niej 
antysemityzm nie do opanowania, stawiał 
i uzasadniał tuż po wojnie Julian Tuwim 
w jednym ze swoich listów do znajomego.

To nie była nieudolność kieleckiego UB, 
które – jak pisze się dzisiaj – nie potrafiło 
powstrzymać rozpędzających się krwa-
wych zajść. Świadczy o tym m. in. dalsza 
(po krótkotrwałych perturbacjach) bły-
skotliwa kariera Spychaja-Sobczyńskiego. 
Z drugiej strony, aż po rok 1947, władze 
„ukryły” rodzinę Błaszczyków, przetrzy-
mując ich w zamknięciu, żeby tajemnica 
się nie wydała. Miało być tak, jak głosiła 
ówczesna propaganda: polscy antysemici, 
andersowcy, „prywaciarze”, polska anty-
semicka reakcja samorzutnie dokonała 
tej ohydnej zbrodni, w taki sposób, że nie 
można było ich powstrzymać.

Notoryczne pomijanie dzieła Kąkolew-
skiego (będącego nie tylko wybitną pozycją 
literatury faktu, lecz czymś więcej, rodza-
jem czynu, uniewinniającego naród polski 
od zarzutu popełnienia zbrodni, której 
nie popełnił!) można wytłumaczyć sobie 
jedynie chęcią utrwalenia mitu o polskim 

krwawym antysemityzmie; o książce, do-
dajmy, nie było mowy także we wspomnia-
nym, niedobrym tym razem programie 
Pospieszalskiego, poświęconym w więk-
szym stopniu rozmaitym wątpliwościom 
niż relacjom o dokonanych ustaleniach.

„Antysemityzm werbalny”
W Polsce w zasadzie nigdy nie było 

pomysłów morderczych wobec Żydów, 
antysemityzmu typu hitlerowskiego, 
niemieckiego z lat 1933-1945. Nie li-
czymy oczywiście działań indywiduów 
i środowisk przestępczych, wypaczo-
nych moralnie przez wojnę i okupację 
(szmalcownicy, wśród nich nie tylko 

Polacy, lecz także 
Żydzi, Białorusini 
i Ukraińcy, bezli-
tośnie tępieni przez 
Polskie Państwo 
Podziemne), ani 
zdarzeń incyden-
talnych, takich jak 
napady rabunkowe 
(dotykały nie tylko 
Żydów), nader liczne 
w okresie powojen-
nym, czy niemało 
poległych w walkach 
z niepodległościo-
wym podziemiem 
oficerów żydowskie-
go pochodzenia z UB 
czy KBW.

Po wojnie natomiast, 
jeśli nie liczyć poje-

dynczych prymitywów, czy środowisk 
ulegających ideologii jakichś pseudo na-
rodowców, pojawiła się, jeśli tak można 
powiedzieć, pewna odmiana antysemity-
zmu (pojęcie to jest wysoce nieprecyzyj-
ne), który Robert Tekieli nader zręcznie 
nazwał „antysemityzmem werbalnym”. Po 
prostu lubimy „gadać na Żydów”, to się 
utarło w wyniku wielowiekowej tradycji 
współżycia obu nacji, dosyć szczególnego, 
bo Żydzi zachowywali swoją odrębność 
religijną i obyczajową, a nawet więcej 
niż odrębność (poza jednostkami asymi-
lującymi się), a było ich do czasu zagłady 
bardzo dużo, skoro w 1880 roku na zie-
miach polskich stanowili trzy czwarte całej 
światowej diaspory. I przetrwało (owo 
„gadanie na Żydów”) aż po czasy, gdy 
ich populacja stała się znikoma. Dodać 
trzeba koniecznie, że owe resentymenty 
piętnowała i tępiła inteligencja polska, nie 
unikając pisania prawdy o niekoniecznie 
chlubnym postępowaniu niektórych po-
staci świata żydowskiego (patrz np. Dzien-
niki Marii Dąbrowskiej).

Marek Jan Chodakiewicz, autor 
i redaktor m. in. dwóch książek o sto-

sunkach polsko-żydowskich, Po Zagła-
dzie (2008) oraz Złote serca czy złote 
żniwa (2011), które nazywam odtrutkami 
na Jana Tomasza Grossa i jego kłamli-
we elukubracje, obliczył, że w tego ro-
dzaju incydentach i zdarzeniach zginęło 
w Polsce w latach 1944-1947 nieco ponad 
600 Żydów.

Nie tylko Kąkolewski
Czym innym był mord kielecki. Zapla-

nowaną i precyzyjnie przeprowadzoną 
zbrodnią policji politycznej, z elementa-
mi inscenizacji tak wyreżyserowanej, by 
można było oskarżyć niczego nie przeczu-
wających kielczan. A jak ich wyłoniono 
i wyłapano? W bardzo prosty sposób. 

Oto w owe grupki rozprawiają-
cych mężczyzn wmieszali się tajniacy, 
umiejętnie podtrzymując rozmowy, 
podsłuchując itp. I kto nieostrożnie 
powiedział na przykład, że głosował  
„2 x tak, a raz nie”, kto pomstował na wła-
dzę ludową, kto po prostu był zamożnym 
rzemieślnikiem czy kupcem, tego tajniak 
klepał przyjaźnie po ramieniu dłonią po-
krytą od wewnątrz warstwą kredy i już 
był naznaczony. Zgarnąć później takich 
naznaczonych kilkudziesięciu z ulicy 
i aresztować to już dla służb była prosta 
sprawa. Wiadomo, że dziewięciu spośród 
tak wyłapanych zamordowano w linczu 
sądowym (bez prawa do obrony), wyko-
nując egzekucję zaledwie w osiem dni po 
„procesie”. Pięćdziesięciu innych skazano 
(kilku uniewinniono) w różnych później-
szych procesach na kary więzienia, ale 
nie wiemy, czy w ogóle kary te odbywali, 
albo czy rzeczywiście mieli coś wspólnego 
z tą zbrodnią.

O naznaczaniu kredą mówił również 
sędzia Andrzej Jankowski, długoletni 
szef Okręgowej Komisji Badania Zbrod-
ni Hitlerowskich w Kielcach, potwierdzał 
także fakt, iż nikogo nie wpuszczano na 
placyk i do domu przy ulicy Planty 7, 
a co dopiero „motłochu”! Wyniki badań 
Krzysztofa Kąkolewskiego potwierdza-
ją także: Jerzy Robert Nowak, ks. Jan 
Śledzianowski, zmarły dopiero co Iwo 
Cyprian Pogonowski i inni.

Honor dziennikarstwa ratuje dzisiaj In-
ternet, gdzie znalazłem na przykład „MP 
Monitor Polski” (i kilka innych publikacji), 
a w nim obszerny wywiad z sędzią Jan-
kowskim oraz zestawienie: relacji proku-
ratorów IPN, opartej na dokumentach, 
a raczej na ich szczątkach, bo większość 
uległa zniszczeniu w 1988 roku – z opo-
wieścią uwzględniającą dogłębne badania, 
także te, które przeprowadził Krzysztof 
Kąkolewski, choć powołują się na niego 
tylko pojedynczy autorzy.    

JERZY BIERNACKI
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polskie drogi

Cz. I. Marzec 1968

Marzec 1968 roku... Byłem wte-
dy studentem drugiego roku 
filologii polskiej na Uniwersy-

tecie Łódzkim. Po zakazaniu „Dziadów” 
i rozgromieniu studentów w Warszawie 
i na naszym Uniwersytecie odbył się wiec. 
Wszedłem do Komitetu Strajkowego, na-
pisaliśmy ulotki broniące „Dziadów” i stu-
dentów warszawskich. Na następny dzień 
po napisaniu ulotek został uchwalony wiec 
solidarnościowy wszystkich studentów 
Łodzi. Od rana gromadziliśmy się w Biblio-
tece Uniwersytetu Łódzkiego, by wyruszyć 
o oznaczonej godzinie.

I
Siedząc w „Piekiełku” [kawiarenka 

w podziemiach biblioteki, miejsce spot-
kań humanistów] obserwowaliśmy przez 
okienka wzmożone patrole milicji wokół 
budynku. Wreszcie nadeszła ustalona 
godzina, chyba 14? Biblioteka była już 
otoczona kordonem ORMO? MO? ro-
botników? SB? Aby wyjść razem, wy-
toczyliśmy się kręgami jak w zabawie 
dziecięcej, każdy krąg trzymał się mocno 
za ręce. Nastąpił natychmiastowy napór 
„porządkowych” pragnących rozerwać 
koła. Wyraźnie czułem alkohol, jakim 
zionęli. Kilkanaście minut wytrzymaliśmy 
ich napór. Potem ich pały poszły w ruch, 
rozbiegliśmy się i każdy na własną rękę 
starał się dotrzeć pod gmach Politechniki, 
gdzie miał się odbyć wiec. Zanim i on zo-
stał rozpędzony, ustaliliśmy konieczność 

strajku wszystkich uczelni łódzkich. Miał 
się odbyć nazajutrz.

Tu przywołam wspomnienie mojej ko-
leżanki z roku, Ewy S. o tym wydarzeniu. 
Ważne – a mnie umknęło!

„Sam wiec w marcu 1968 pamiętam 
troszkę inaczej niż Ty. Pamiętam tę czerń 
ubraną w biel opasek wzdłuż parku Ma-
tejki, zastanawialiśmy się ORMO? MO? 
robotnicy? pamiętam budy, szczelnie 
wypełniające ul. Narutowicza, pamiętam 
nas w kręgach, dziewczyny do środka, 
pamiętam odczytanie deklaracji poparcia 
i solidarności ze studentami z Warszawy. 
Ale Ty nie wspominasz o jednym, co ja 
pamiętam. Jak przez ten krąg splecionych 
naszych rąk przedarł się jeden z tych czar-
nych z opaskami i powiedział coś w tym 
stylu: «Nas tu przywieźli, żebyśmy bili 
nasze dzieci. A nasze dzieci to nie jest bana-
nowa młodzież. Nam dali wódki, żebyśmy 
podnieśli rękę na nasze dzieci».

Taki był sens.
To był robotnik obstawiający wiec. Potem 

był jego proces. Koleżanka, mocno zaanga-
żowana w te wydarzenia (Krysia? Z roku. 
Nazwiska nie kojarzę, nie była w mojej 
grupie), prosiła mnie, abym wystąpiła 
w charakterze świadka na tym procesie. 
Mówiła, że ten robotnik stracił pracę, że 
ma dzieci na utrzymaniu. Ale ja się bałam, 
bo co miałam powiedzieć? Nie wstydzę się 
tego do dzisiaj”.

II
Już od rana przebywaliśmy w bibliotece, 

nie uczestnicząc w zajęciach programo-

wych. Nikt z „porządkowych” do gmachu 
nie wkroczył, jakaś autonomia uczelni 
jeszcze wtedy istniała. Uchwaliliśmy ko-
nieczność strajku nocnego. Był rok 1968 
– i o materacach czy innych udogodnie-
niach, jakie obserwowaliśmy przy strajkach 
w latach osiemdziesiątych, nikomu się 
nie śniło. Mieliśmy spać na ławkach lub 
gołej podłodze.

Wieczorem cały nasz komitet został we-
zwany do rektora na naradę. Nie tylko my, 
wszystkie komitety strajkowe ze wszystkich 
wydziałów Uniwersytetu. Myślę, że to samo 
też odbywało się w rektoratach innych 
uczelni łódzkich. I wtedy zdarzył się jeden 
z najważniejszych momentów w moim 
życiu. Siedzieliśmy za stołem prezydial-
nym, przed nami rektor i profesorowie. 
Gdy zaczęli nas namawiać do przerwa-
nia strajku, grożąc wszelkimi możliwymi 
konsekwencjami – coś się jakby we mnie 
przekręciło. Nie było już sprawiedliwe-
go ustroju, w którym żyliśmy! Wszystkie 
dawne ideały „wzięły w łeb”. Nie było już 
socjalistów ani wierzących, nie było już 
profesorów ani studentów. Byli rządzący 
i rządzeni! Zrozumiałem całą tę machinę, 
która świetnie wie, jak wyglądają jej rządy, 
a prawda i sprawiedliwość w ogóle ich 
nie obchodzą!

Zrozumiałem, że idąc za szlachetnymi 
pobudkami, dostaliśmy się w tryby, które 
mogą nas zmiażdżyć! To tak, jakby uczci-
wy człowiek siadł do kart i w trakcie gry 
zorientował się, że gra z samymi szulera-
mi! Pozostało wycofać się z tej szulerni 
z najmniejszymi stratami. Prawie wszyscy 

Wspomnienia człowieka  
patriotycznego (1968-1990)
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z nas to zrozumieli, gdyż prawie wszyscy 
z komitetów zgodziliśmy się na przerwanie 
strajku (w naszym komitecie na pięć osób 
zgodziły się cztery – poza jedną dziewczy-
ną, Krysia miała na imię).

Potem zrozumiałem, że część przynaj-
mniej naszych profesorów nie była taka 
zła. Rektor stanowiskiem przypłacił własną 
decyzję bronienia nas, miał bowiem pole-
cenie z partii, PZPR-u oczywiście, natych-
miastowego odebrania nam legitymacji 
studenckich i relegowania nas z uczelni. 
Ale tego nie zrobił!

Wróciliśmy do strajkujących. Mimo że 
wypowiedzieliśmy się za przerwaniem 
strajku, ogół studentów postanowił straj-
kować przynajmniej do rana. Tej nocy 
chyba najbardziej się wstydzę – może nie 
wstydzę się? – wspomnienia o niej są po 
prostu bardzo przykre. Gdy tłumaczyliśmy 
kolegom swoje racje, oni dziwili się. Jak to? 
Pojechaliśmy przecież do rektoratu zdecy-
dowani kontynuować strajk, a po powrocie 
tylko jedna osoba nie zmieniła decyzji! 
Wyrzucono ją potem z PZPR – gdyż akurat 
ona jedna była już kandydatem na „członka 
partii”. Pamiętam, że z płaczem oddawała 
wtedy legitymację partyjną! 

Wtedy wielu młodych występowało 
w Marcu jako „komuniści walczący o spra-
wiedliwość”. Broniąc się przed zarzutami 
tchórzostwa, usiłowaliśmy przedstawić 
swoje racje. Ale takie chwile, jak tamte 
w rektoracie, trzeba przeżyć na własnej 
skórze, przekazać ich się nie da. Oczywi-
ście, mimo swoich poglądów, pozostaliśmy 
razem z kolegami strajkując – chyba z lo-
jalności wobec nich!

III
Noc w bibliotece. Snujemy się po koryta-

rzach, śpimy na stołach w salach, w których 
wcześniej mieliśmy wykłady i ćwiczenia. 
Później, w roku 1980 i 1981 strajkowanie 
stało się łatwiejsze dzięki społecznej akcep-

tacji. Kto tego nie przeżywał sam w 1968 lub 
1970 roku, to nie zrozumie, czym to było.

Rano przyjechali do nas profesorowie 
i delegaci innych wydziałów oznajmiając, 
że zakończyli strajk. Zrobiliśmy to samo 
i rozeszliśmy się do domów.

Ale dla mnie dopiero wtedy nastąpiło 
rozwiązanie: najdłużej broniło się w Łodzi 
Studium Nauczycielskie. A przewodził straj-
kującym taki „mały Andrzejek powiatowy” 
– syn pierwszego sekretarza z Częstochowy. 
Znałem go ze słyszenia ucząc się w tym 
mieście: to był łobuz i grandziarz, jakich 
mało! Na dodatek bezkarny, bo milicjanci 
salutowali synowi Pierwszego Sekretarza 
Częstochowy, zamiast wsadzić do aresztu 
za różne świństwa, jakie robił! I gdy pro-
fesorowie namawiali ich do zaprzestania 
strajku, ten „bohatersko” grał na pianinie 
„Jeszcze Polska nie zginęła...”. Jak się o tym 
dowiedziałem, to rzekłem sobie: Uciekaj 
Antoni od takich strajkujących! Jak ciebie 
wyrzucą z uczelni, to żaden ważny czy bo-
gaty ojciec się za tobą nie wstawi!

Marzec zakończył się dla mnie dobrze 
– nie wyrzucono mnie z uczelni, skoń-
czyłem studia i zostałem nauczycielem. 
Ale teraz wspominam jedno zdanie, które 
padło wtedy, a rozstrzygnęło o moich 
losach. W Marcu przyjaźniłem się z Ja-
ckiem Berezinem, studentem filologii 
rok niżej. I on kiedyś woła mnie i mówi: 
„Postanowiliśmy zbierać pieniądze i ku-
pić pistolety, by mieć czym walczyć! Do-
łączysz się?”.

Wyśmiałem go serdecznie! I postanowi-
łem żyć wyłącznie dla siebie. Jacek i cała 
ich Grupa – na szczęście nie kupili pistole-
tów, a w latach siedemdziesiątych „walczyli 
piórem”. Teraz myślę, że gdyby Jacek nie 
użył tych dziecinnych słów o pistoletach – 
to chyba bym się do nich dołączył. 

Jak to jedno zdanie może wytyczyć losy 
człowieka na długie lata...

ANTONI SODUŁA

Marzec 1968 roku w Łodzi w świetle 
materiałów Służby Bezpieczeństwa 
FOT. © MARZEC1968.PL

FOT. © MARZEC1968.PL
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Jest on historykiem-poetą roman-
tycznym, gdyż wyznaje bezwzględną 
wyższość ducha nad materią, dlatego 

przeciwstawia się krytykom Józefa Becka 
obarczających go odpowiedzialnością za 
wybuch II hekatomby. Tomasz Łysiak na-
zywając Becka „ministrem spraw honoru” 
uważa, że nie mógł on postąpić inaczej, 
albowiem, abstrahując od determinant 
czysto politycznych, honor – a ja pozwalam 
sobie tu nieskromnie dodać – oraz ofiary 
są motorem dziejów.

Lecz twórca nie jest – i tu odkrywa się 
nowy wymiar jego historiozofii – „zwy-
kłym”, rzekłbym, romantykiem. On niczym 
nasi dziewiętnastowieczni geniusze (z po-
czątku i końca stulecia – np. Wyspiański) 
chce być „siłą fatalną”, co „zjadaczy chleba 
w aniołów przerobi”, toteż chyli czoła przed 
najwyższą mocą naszej, polskiej Historii 
– panującym w niej Królem Duchem. Czy-
tając te eseje odnosi się przedziwne 
wrażenie, jakoby autor niemal 
„zmysłowo” odczuwał działania 
Ducha swego narodu...

Publikuje eseje w „Gazecie 
Polskiej”, gdzie jest kierownikiem 
działu historycznego, i „wSieci”. Wy-
dał ich wybór w tomie o porywającym, 
poetyckim tytule Medalion na pancerzu 
(Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2015, 
ss. 456). Pierwszy rozdział to „Medalion 
z Matką Boską”; ów medalion staje się 
więc jakby symbolem duszy polskiej, któ-
rej patronuje Królowa Polski. A pancerz 
symbolizuje, jak mniemam, moralność, 
która broni tę duszę przed złem. Właś-
ciwie powinienem napisać: broniła, bo 
teraz przestał być tarczą. Jesteśmy A. D. 
2016, po najstraszliwszych historyczno-
-moralno-politycznych doświadczeniach 
i ranach, właściwie odsłonięci, nieodpor-
ni  na wszelkie działania ciemności.

Publicysta, jak przystało na romantyka, 
tropi prawdę, by nią rozumieć i doskona-
lić świat, polski świat. Andrzej Nowak we 
wstępie do tego zbioru szkiców przywołuje 
słynną dewizę o. Jacka Salija o „braniu 
prawdy w posiadanie”. I właśnie autor  

Medalionu na pancerzu bierze ją bez reszty, 
dosłownie, tak konkretną, że aż nie wypada 
pytać, jaka to prawda – chrześcijańska; 
jest osnową jego duszy i tej książki. „Jeśli 
popatrzeć na historię sercem – wywodzi 
Tomasz Łysiak – jeśli zrozumieć, że dzieje 
ojczyste to nie tylko ciąg faktów i suchych 
zdarzeń, lecz także rozwój ducha, przepływ 
sił niezwykłych, ponadfizycznych, które 
potrafią się wzbudzić i dawać ludziom na-
pęd do czynienia rzeczy niezwykłych” – to 
dochodzi się do oczywistego wniosku, że 
duch rządzi światem, że on zawsze wprawia 
w ruch naturę ożywioną. Kto dzisiaj ma 
odwagę publicznie to głosić? Zagłuszają 
nas wrzaski moralnych ślepców, głupców 
i cyników. Dlatego Medalion na pancerzu 
jest krzykiem, który miałby wstrząsnąć 
sumieniami Polaków. Czy wzruszy? 

Moralność 
jednostek i na-
rodów tworzy wspo-
mniana na początku 
supremacja ducha nad materią. 
„Istnieją  wartości wyższe – miłość do 
Boga i Ojczyzny, wiara w ludzką God-
ność i szacunek dla Życia człowieka [...] 
nie ma półśrodka, nie istnieje ścieżka na 
skróty”. Treść owych dwu ostatnich zdań 
to przesłanie płynące ze źródeł kultury: 
w moralności nie ma kompromisów, jest 
jedynie jej wierność, aż po gotowość Gol-
goty. Tymczasem „do głów dzieci płyną  
[...] przykłady, jeden za drugim. Wszystkie 
mówią – «na tym świecie nie ma reguł 
przyzwoitości». Uczciwość przestała być 

cnotą  tych, którym poruczono władanie  
Rzecząpospolitą”.

Właśnie! Tomasz Łysiak przepełnia 
eseje materiałem wybuchowym: wyda-
rzenia historyczne zestawia ze współ-
czesnymi, współczesność mierzy miarą 
czasu minionego. Taki ogląd eksploduje 
umysłowo, politycznie, moralnie i siła 
wybuchu niszczy sybaryckie zadowole-
nie z III Rzeczypospolitej, której wie-
lu się wstydzi, zamiast odczuwać z niej 
dumę. Ile majestatu jest w pojęciu i sło-
wie „Rzeczpospolita”, a ile razy były one 
hańbione z naszej i obcych winy. Pisząc 
o bohaterach narodowych, o wielkości 
narodu i państwa polskiego, eseista idzie 
śladami Sienkiewicza – pokrzepia nasze 
serca zasmucone szalbierstwem poli-
tycznym tych, którym do 25 październi-
ka zeszłego roku „poruczono władanie 
Rzecząpospolitą”. O PRL nie wypada tu 
nawet wspomnieć, bo to nie była żadna 

rzeczpospolita. Na szczęście!
Język i styl autora jest, po-

wiedziałbym, osob-
liwie „miękki”, 
czasami uro-
czysty, niekiedy 
wzniosły, a przy 
tym zdarza się, 
że święta pasja 

ponosi autora, 
wtedy język „twardnie-

je”, zbliża się do potocznego, 
takim, jakim od stulecia z górą rodacy 

mówią między sobą - nazywając Niemców 
– Szwabami, Rosjan – Moskalami z łapami 
wyciągniętymi na nas.

Nie bez satysfakcji, którą łatwo wy-
czuwa się w lekturze, eseista posługu-
je się poetyckimi przenośniami. Toteż 
w pierwszym akapicie skonstatowałem, 
że uprawia (tworzy?) gatunek „publi-
cystyki poetyckiej”. Pisze na przykład 
o łzie (domniemanej?), która w 1919 roku 
w Wilnie pod obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej stoczyła się po policzku 
Piłsudskiego, że „wwierciła się w bruk, 
roztrzaskała czas i przestrzeń i dotarła do 

Historia poezją zapisywana
Pobudzenie do miłości żarliwej
O dziejach pisano i pisze się uczenie, publicystyczne, gawędziarsko, 
sensacyjnie. Ale dzisiaj nikt nie pisze, a i dawniej niewielu pisało tak jak 
Tomasz Łysiak. Jego pisarstwo jest gatunkiem łączącym publicystykę z... 
poezją. I to o nie byle jakich proweniencjach. 
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po latach

tych trudnych lat Solidarności”. Jakież 
to piękne! Albo przypomina krótką sek-
wencję z Pożogi Zofii Kossak-Szczuckiej, 
jak to fura z pijanymi sołdatami uderzyła 
w jadącą bryczkę, a potem przenosi się 
myślą (poetycką) do XX wieku, czasów 
straszliwych: „taka fura  właśnie, rozpę-
dzona, pełna pijanego hultajstwa spadła 
na nas 17 września”.

Autor ma niepospolity talent literacki 
i umie obficie zeń korzystać. Za swego 
mistrza w owym „poetyzowaniu” esei-
styki historycznej obiera Juliusza Kade-
na Bandrowskiego, legionistę, pisarza 
i publicystę. Nazywa go „reporterem 
o duszy poety”, uznaje za „wspaniałego 
poetę ukrywającego się pod skórą pisarza, 
krytyka literackiego i reportera”. Pisze, że 
„muzyczne wykształcenie musiało mieć 
swoje znaczenie, pisał bowiem  z wielkim 
wyczuciem rytmu, bawiąc się słowami, 
brzmieniami, kontrastami. «Piłsudczycy» 
są z ducha młodopolscy, jakby wywie-
dzieni z Wyspiańskiego, pełni patosu, 
polotu, uniesienia, gorącego tętna pol-
skiego. Ale też [...] pełni genialnej ostrości 
spojrzenia. Taką ostrość mają jedynie 
poeci, którzy piszą prozą. Tak pisał swe 
eseje kulturalne Herbert, teraz robi to 
Rymkiewicz. Nie trzeba pisać wierszy, by 
być poetą”. Wystarczy zdaniem Łysiaka 
umiejętnie obserwować i przeżywać świat 
i owo doznanie zapisywać „za pomocą 
tak uderzająco trafnych słów, że całość 
stanowi zapis iście metafizyczny, poru-
szający wyobraźnię i serce”.

No to mamy klucz do zrozumienia i prze-
żywania esejów historycznych Tomasza 
Łysiaka – on też swą poetyckość ukrywa 
pod powłoką pisarza-publicysty, dając 
nam, spragnionym duchowości i uczciwo-
ści w życiu publicznym, literacko piękną 
pociechę, że polskość to normalność i nie 
zginie, póki ją kochamy. Medalion na pan-
cerzu pobudza do miłości żarliwej.

JACEK WEGNER
T. Łysiak, Medalion na pancerzu, 
Prohibita, Warszawa 2016, ss. 456.

01-519 Warszawa, ul. Dmińska 4, 
tel. 22 425 66 68

www.prohobia.pl
e-mail: wydawnictwo@prohibita.pl

Posłuchajcie wzruszającej histo-
rii. Rozłączyła ich wojna i Powsta-
nie. Chociaż od tamtej chwili minęło 

76 lat, dziewczynka ze zdjęcia, nie może 
zapomnieć o chłopcu. Nie wiadomo czy 
żyje, czy przeżył całe piekło, które ogarnęło 
Warszawę w 1945 roku. Jeżeli znacie dalsze 
losy Janusza, dajcie nam znać.

„Pora letnia zazwyczaj obfituje w wa-
kacyjne ogłoszenia typu: miała na imię 
Zosia, jechała pociągiem z Trójmiasta do 
Warszawy, wysiadła tak nagle... Czeka 
Bartek” – pisze Rada Samorządu Miesz-
kańców Osiedla Kamionek – tymczasem 
my mamy historię z ulicy Rybnej. Tylko 
trochę podobną, bo z kilkudziesięcioletnią 
już historią w tle. Z łezką w oku prezentu-
jemy udostępnione nam zdjęcie. 

Jest wiosna 1940 roku. Kamionek. Ulica 
Rybna. Pod kwitnącym krzakiem bzu para 
dzieci. Imienia młodej damy nie wypada 
nam zdradzać ze względów oczywistych. 
On miał na imię Janusz. I jest przez wid-
niejącą na zdjęciu damę poszukiwany. 

Rodzice Janusza, mieszkający wówczas 
przy ul. Rybnej robili dużo zdjęć na Ka-
mionku.  Czy ktoś coś słyszał, złapie trop 
późniejszych losów Janusza?

Informacje prosimy kierować na adres 
redakcji lub bezpośrednio Rady Samo-
rządu Mieszkańców Osiedla Kamionek 
(e-mail: rada@kamionek.pl).  RED.

Rozłączyła ich wojna.
Szuka Go po 76 latach.
Pomożecie?

Romeo i Julia 
z Rybnej
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Światowe Dni Młodzieży dobiegły 
końca; szybko minęły chwile we 
wspólnocie pielgrzymów w Kra-

kowie, i w tej szerszej, obejmującej cały 
świat za pomocą mediów. Ostanie słowa 
i gesty Papieża. Po tych dniach zostaną 
niezwykłe przeżycia, papieskie homi-
lie oraz niezliczone artykuły, książki 
i opracowania. Dla tych, którzy osobi-
ście wzięli udział pozostaną znajomo-
ści i przyjaźnie, i pamięć niezwykłych 
przeżyć zarówno na krakowskich Bło-
niach, na Franciszkańskiej 3, Kampusie 
Miłosierdzia w Brzegach i w tylu miejscach 
Polski, gdzie młodzi z całego świata trafili 
jeszcze przed Krakowem. Pozostanie rów-
nież niewielka pamiątka, zwłaszcza dla 

młodych z Warmii i Mazur – karki pocztowe 
przygotowane przez Filatelię Maltańską 
i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

Na pierwszej z kartek zaprezentowano 
sylwetkę papieża Franciszka na tle 
wież kościoła Mariackiego w Kra-
kowie i bazyliki w Gietrzwałdzie, 
na drugiej – w tle pojawił się szczyt 
sanktuarium jasnogórskiego.

Postać św. Jana Pawła II – 
inicjatora Światowych Dni Mło-
dzieży – znalazła się na trzeciej 
kartce upamiętniającej etap jas-
nogórski papieskiej pielgrzymki.

Na wszystkich karkach pojawiło 
się logo ŚDM, a także hasło „Do 
źródeł miłosierdzia”.

Karki związane z etapem krakow-
skim zostały przesłane pocztą ku-
rierską z Gietrzwałdu do Krakowa, 
z etapem jasnogórskim zaś do Czę-
stochowy, gdzie ostemplowano je 
datownikami Poczty Polskiej: Kra-
ków 1 i Częstochowa 1. Ponadto na 
karkach znalazł się stempel Poczty 
Specjalnej Filatelii Maltańskiej. Na 
każdej z kartek umieszczono także 
okazjonalne naklejki Światowych 
Dni Młodzieży.

Oprócz tego powstały trzy karki 
pocztowe związane z jasnogórskim 
etapem papieskiego pielgrzymo-
wania. Na karkach przedstawiono 
sanktuarium i pomnik papieża Jana 

Pawła na Jasnej Górze i napis: „Światowe 
Dni Młodzieży 2016” oraz określenia wy-
darzeń, kolejno: „W 25. rocznicę wizyty 
Papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze 
w Światowe Dni Młodzieży w 1991 roku”, 
„W 25. rocznicę Poczty Drużyny Harcer-
skiej «Czarna Jedynka»” i na trzeciej kart-
ce „Uroczysta Msza upamiętniająca 1050. 
rocznicę Chrztu Polski, celebrowana przez 
Papieża Franciszka na Jasnej Górze”.

Karki te zostały przesłane pocztą lotni-
czą z Częstochowy do Watykanu, gdzie 
ostemplowano je datownikami Poczty 
Polskiej – Częstochowa 1 i Poczty Miasta-
-Pańswa Watykańskiego. Ponadto na kar-
kach znalazł się stempel Poczty Specjalnej 
Filatelii Maltańskiej. Na każdej z kartek 
umieszczono także okazjonalne naklejki 
Światowych Dni Młodzieży. Całość edycji 
dopełniają specjalne koperty.

Wszystkie wydawnictwa upamięt-
niające Światowe Dni Młodzieży 2016 
opracowali: Zdzisław Szaflicki, Ireneusz 
St. Bruski i Janusz Cejmer, w którego 
olsztyńskim Studiu Projekt karki pocz-
towe powstały.

Dla zainteresowanych walorami filate-
listycznymi – tel. 505 691 291, e-mail: 
filatelia.maltanska@gmail.com.  AS

Filatelistyczny rarytas 
na ŚDM
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Było, minęło...
Komu medal się należy
Za Światowe Dni Młodzieży?
Chętnych wielu, bez radości
Wróżę powrót „normalności”.
W to najłatwiej jest uwierzyć.

Pytania
Minął rok prezydentury.
Rok sukcesów? Rok ponury?
Jedni chwalą, inni ganią.
Komu wierzyć? Którym zdaniom?
Kiedy wreszcie runą mury?

ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Okiem satyryka

63

Wydawać by się mogło, że o Adamie 
Mickiewiczu nie da się już stworzyć 

żadnego odkrywczego dzieła. Bohdan Ur-
bankowski – autor najlepszej monografii 
o Józefie Piłsudskim – wyrównuje rekord 
życiowy, udowadnia, że można o poecie 
napisać w sposób pasjonujący, nowatorski 
i zarazem jakże współczesny. 

W tej nietypowej biografii (Adam Mickie-
wicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci, 
Warszawa 2016, ss. 590 + 32 ilustr.) B. Ur-
bankowski odkrywa tajemnice życia i twór-
czości Mickiewicza, opowiada o pierwszych 
miłościach poety i jego zagadkowej śmierci 
w Konstantynopolu, przytacza dokumenty 
wyjaśniające spór o jego książęce, szla-
checkie, a nawet chłopskie pochodzenie, 
w oparciu o źródła obala „rewelacje” na 
temat żydowskiej proweniencji wieszcza. 
Z erudycją pisze o religijnych rozterkach 
i herezjach Mickiewicza, przybliża jego pre-

kursorską filozofię i odurzenie mistycznym 
towianizmem, przy okazji rozstrzygając 
wieloletni spór o ewentualną agentu-
ralność Andrzeja Towiańskiego. Łącząc 
wiedzę z wnikliwością detektywa, autor 
analizuje rzekome szyfry dzieł Mickiewicza. 

Dzieło Bohdana Urbankowskiego potwier-
dza, iż słowa Zygmunta Krasińskiego My 
z niego wszyscy nie straciły na aktualności. 

Dodatkową atrakcją książki są „Listy 
w niebieskich kopertach” – nagradzany 
już i wystawiany, lecz dotąd niedrukowany 
zbiór wierszy poświęconych Mickiewiczo-
wi. Układają się one w epicką opowieść, 
która sięga zaświatów, lecz nawet i tam 
się nie kończy.

Autora tej imponującej biografii naszego 
Wieszcza stałym czytelnikom „Bez Wier-
szówki” przybliżać nie trzeba, zatem jedynie 
krótko... Bohdan Urbankowski to poeta, 
filozof, dramaturg, twórca ruchu Nowe-

go Romantyzmu. 
W latach 1992- 
-2000 – prezes  
Warszawskiego 
Oddziału odno-
wionego Związku 
Literatów Pol-
skich. Przewodniczący Rady Programowej 
Związku Piłsudczyków, kierownik działu 
kultury „Gazety Polskiej”. Laureat wielu 
nagród literackich (im. Juliusza Słowackiego, 
im. Cypriana Kamila Norwida, im. Georga 
Trakla) i najważniejszej z nagród dzienni-
karskich – Lauru SDP (2013). W czasach 
PRL inwigilowany przez SB (jako figurant 
„Romantyk”) i wielokrotnie usuwany z pracy. 
Był współredaktorem wielu pism i wydaw-
nictw podziemnych. Odznaczony m. in. 
medalem NSZZ „Solidarność” za zasługi 
w walce o „Niepodległość Polski i Prawa 
Człowieka”.  AS

Doczekaliśmy wreszcie Słownika Dzien-
nikarzy Warmii i Mazur. Publikacja 

powstała z okazji 60-lecia olsztyńskie-
go Oddziału SDP, które obchodziliśmy  
16 marca 2012 roku. W Słowniku zawarto 
informacje o prawie 140. ludziach mediów.

Pomysł powstania Słownika wyklu-
wał się przez lata i wreszcie za kadencji 
prezes Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak 
(2002-2011) podjął się tego zadania 
Krzysztof Panasik wraz z Andrzejem Zb. 
Brzozowskim, który od 2007 roku na 
łamach miesięcznika „Bez Wierszówki” 
przybliżał lokalnych dziennikarzy w ra-
mach cyklu „Twarze olsztyńskich mediów”.

Jeszcze przed jubileuszem autorzy przy-
stąpili do pracy, informowali o projekcie, 
rozsyłali ankiety, przypominali i kierowali 
prośby do dziennikarzy regionu warmiń-
sko-mazurskiego o włączenie się w po-
wstanie tego opracowania biograficznego. 
Jednak początkowy zapał wypalił się... 
Jeden z kolejnych Zarządów olsztyńskiego 
Oddziału próbował zaistniały pat rozwiązać 
zmianą redaktora prowadzącego. Nic to 

nie dało; pomimo dobrych chęci nowego 
redaktora (którego nazwisko może pomiń-
my milczeniem w związku z tym, że nic 
nie zrobił) kolejny rok okazał się rokiem 
zmarnowanym. Dopiero kolejna zmiana 
i podjęcie się redakcji przez wytrawnych 
redaktorów – Jerzego Pantaka i Jana Ro-
słana – zaowocowało opracowaniem i re-
dakcją zebranych materiałów, i w efekcie 
finalizacją jubileuszowego pomysłu.

Słownik wreszcie powstał i został wy-
drukowany. Składają się na niego trzy 
główne części: biogramy 71. dziennikarzy 
(s. 11-84), 37. wywiadów Andrzeja Zb. 
Brzozowskiego – stanowiących przedruk 
z SDP-owskiego miesięcznika „Bez Wier-
szówki” z lat 2007-2011 (s. 85-208) i 81. 
biogramów zmarłych dziennikarzy (s. 209-
259). Całość dopełniły zdjęcia z dzienni-
karskiego życia niektórych olsztyńskich 
redakcji i oddziału SDP, w większości 
z archiwum redaktora Pantaka.

„Pośpiech jest zasadniczą wadą tej książki, 
choć ma ona mnóstwo innych wad i żadna 
krytyka nas nie zdziwi” – pokornie stwier-

dzają redaktorzy 
opracowania – 
to jednak to, co 
najważniejsze... 
wreszcie po wielu 
latach mamy pierw-
sze kompendium wiedzy o środowisku dzien-
nikarskim regionu. Wprawdzie, jak to zwykle 
bywa, gdy biogramy piszą sami zainteresowa-
ni, o pewnych sprawach, zwłaszcza tych dość 
kontrowersyjnych, informacji nie znajdziemy. 
Kogo zabrakło na łamach Słownika nie będę 
nawet próbował wymieniać, aby kogoś nie 
pominąć, ale to „zasługa” nie tylko opraco-
wujących ale samych dziennikarzy, którzy nie 
zechcieli odpowiedzieć na kierowane apele 
redaktorów i nie dostarczyli ankiety.

Pomimo wszystkich mankamentów, 
pierwszy krok został zrobiony. A samym 
redaktorom, którzy dokończyli dzieła, 
ukazanie się Słownika przydało swoistych 
skrzydeł. Już myślą o kolejnej edycji i za-
praszają wszystkich dziennikarzy regionu 
Warmii i Mazur do współtworzenia dru-
giego wydania.  ISB

Wydawnictwo Zysk i S-ka Urbankowski o Mickiewiczu

Wydawnictwo SDP Dziennikarze o sobie...
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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

Księgarnie „Książnicy Polskiej” oraz księgarnie partnerskie
Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 3/5 (Centrum Książki)
Olsztyn, 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)
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rodzinny piknik
„Orszak Przyjaciól Świetego Franciszka”– ,

Organizatorzy Partnerzy

W programie: 
 Tor przeszkód dla zwierząt

Pokaz psów do adopcji ze Schroniska w Józefowie
Zbiórka pieniężna i rzeczowa dla Schroniska w Józefowie

Pokaz psich sztuczek: Rysa i Oda
Porady Doroty Sumińskiej

Pokaz taneczny – Ania YouYa Jujka
 Pokazy akrobatyczne na rowerze – Piotr Bielak

Występ iluzjonisty – Tomasz Pałasz 
Triki piłkarskie – Akademia Be Freestyle 

 Pokaz psów do dogoterapii – frima Caneliag
Zabawy ze strażakami:  kolejka tyrolska, wspinaczka 

Dmuchańce, Fotobudka 

Loteria fantowa (10 zł) – każdy los wygrywa

i wiele innych atrakcji

Imprezę poprowadzi Anna YouYa Jujka

Zabierz swojego zwierzaka  
i weź udzial w wyjatkowym wydarzeniu!– ,

Patroni medialni

2 października 2016
Park Kępa Potocka w Warszawie 

Rozpoczęcie Orszaku o godz. 12:00 
przy Rondzie Jerzego Turowicza  
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