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Od naczelnego 

We wszystkich oddziałach Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich, od 

Wrocławia po Olsztyn, od Rzeszowa po 
Gdańsk, odbywają się zebrania żurnali-
stów. Wybierani są delegaci na Zjazd SDP 
oraz trwają dyskusje nad wnioskami, które 
zostaną złożone podczas obrad jesienią 
w Kazimierzu nad Wisłą.

W niektórych regionach walne zebra-
nia to także okazja do oceny działalności 
oddziału i jego władz wybranych przed 
trzema laty, to wybory nowej jego repre-
zentacji i uchwalenie programu pracy. Dla 
wszystkich jednak to stosowny czas do za-
stanowienia nad kondycją Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich Anno Domini 2017. 

Dzisiaj, kiedy od Zjazdu dzieli nas jeszcze 
– czy już tylko – pięć miesięcy, warto pod-
jąć tematy, które nurtują członków naszej 
organizacji. Między innymi to „czy SDP 
żyje dziennikarskim życiem?, czy jego głos 
jest słyszalny?, czy skupia reprezentatywne 
środowisko lokalnych mediów?” – pyta 
na naszych łamach red. Tadeusz Nieśpiał 
z Lublina (zob. s. 8). Jednak oprócz spraw 
o zasięgu regionalnym, istotnych dla Lub-
lina, Szczecina, Krakowa czy Łodzi, należy 
zatrzymać się nad sprawami w skali ogól-
nokrajowej. 

Tematów jest sporo... media Stowarzy-
szenia (portal sdp.pl i czasopisma firmo-
wane przez Stowarzyszenie), gospodarka 
finansami, sprawy zagraniczne, projekty 
prowadzone przez Zarząd Główny i jego 
podwykonawcy, działalność Fundacji Soli-
darności Dziennikarskiej, ciągnąca się od 
wielu lat sprawa domu seniora etc. 

Ze smutkiem należy stwierdzić, że 
jak bumerang w czasie ostatnich ka-
dencji Zarządu Głównego SDP wraca 
sprawa łączenia przez członków władz 
Stowarzyszenia, zarówno naczelnych, 
jak i oddziałów, funkcji urzędniczych 
w administracji państwowej i samorzą-

dowej, w administrowaniu TVP czy w tym 
urzędzie – który SDP na ostatnim Zjeź-
dzie wnioskował zlikwidować – Krajowej 
Radzie Radiofonii i Telewizji. 

Wielu zasłania się tym, że Statut tego nie 
zabrania. Zgoda, a gdzie dobre obyczaje, 
o które pytał na naszych łamach red. Jan 
Rosłan, pisząc m. in.: „Jest chyba coś nie-
właściwego w tym, gdy jednocześnie za-
siada się na kierowniczych stanowiskach 
w państwowych mediach i jednocześnie 
pełni się kierownicze stanowisko w sto-
warzyszeniu. Nie wspominam już o tym, 
że czasami dochodzi jeszcze i zasiadanie 
na potrójnych stołkach, to znaczy w me-
diach publicznych, w Zarządzie Głównym 
SDP i jednocześnie w firmie bezpośrednio 
podległej temu Zarządowi”. 

Czy nie jest to wewnętrzny konflikt in-
teresów? – Samego siebie oceniać się 
jednak nie powinno. Statut SDP takie 
sytuacje dopuszcza, bo być może jego 
twórcy takich sytuacji nie przewidzieli, że 
członek zarządu z urzędu będzie oceniać 
swoją własną pracę za którą otrzymuje 
wynagrodzenie – dodaje red. Rosłan. 

W obecnym wydaniu „Bez Wierszów-
ki” znajdziemy informacje z oddziałów, 
których przedstawiciele zechcieli napisać 
o tym, co dzieje się u nich. Są to informa-
cje z sześciu oddziałów. Ale oddziałów 
jest przecież szesnaście. Zatem kolejny 
raz zapraszam wszystkich. Zapraszam 
również do dyskusji przedzjazdowej, dla 
której chcemy udostępnić łamy kolejnej 
edycji naszego pisma, które ukaże się już 
po wakacjach, we wrześniu.

A tymczasem wspaniałego wypoczynku. 
Nie tylko dla żurnalistów, członków SDP, 
ale wszystkich – jakże licznych w różnych 
zakątkach naszej pięknej ojczyzny i poza 
jej granicami – szanownych Czytelników.

Do zobaczenia po wakacjach... 
IRENEUSZ ST. BRUSKI

Wakacyjnie 
i przedzjazdowo...

DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW 

MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO
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Międzynarodowe organizacje dzienni-
karskie, w tym Europejska Federacja 

Dziennikarzy (EFJ) i Międzynarodowa Fede-
racja Dziennikarzy (IFJ) wzywają państwa 
członkowskie Stałej Rady Organizacji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) 
do mianowania nowego Przedstawiciela ds. 
Wolności Mediów bez dalszej zwłoki, tak aby 
zapewniona była ciągłość działania urzędu

Przedstawiciel ds. Wolności Mediów ma 
unikalny mandat do ochrony i promowania 
wolności mediów we wszystkich 57 pań-
stwach członkowskich OBWE.

Kadencja Dunji Mijatović, byłego Przed-
stawiciela ds. Wolności Mediów, zakończyła 
się 10 marca 2017 roku. Od tego czasu nie 
ma żadnej informacji o wyborze jej następ-
cy. Media w wielu państwach członkowskich 
są przedmiotem ataków, a brak Przedsta-
wiciela ds. Wolności Mediów powoduje, że 
są one coraz słabiej chronione. 

Letter to OSCE on the position 
of OSCE Representative on 
Freedom of the Media

We, the undersigned, journalists’ and 
freedom of expression organisations, 

are writing to urge the Permanent Council 
of the Organization for Security and Coop-
eration in Europe to appoint a new mandate 
holder to the Office of OSCE Representative 
on Freedom of the Media (RFoM) following 
the end of Ms Dunja Mijatović’s tenure in 
the position in March of this year. 

As we stated in our letter dated 16 February 
2017, we believe strongly in the high value and 
importance of the Office of the RFoM, and in 
the mandate for the Representative that has 
been agreed by all OSCE participating states: 

„The OSCE Representative on Freedom of 
the Media has an early warning function and 
provides rapid response to serious non-com-
pliance with regard to free media and freedom 
of expression. The OSCE participating States 
consider freedom of expression a fundamen-
tal and internationally recognized human 
right and a basic component of a democratic 
society. Free media is essential to a free and 
open society and accountable governments. 
The Representative is mandated to observe 
media developments in the participating 
States and to advocate and promote full com-
pliance with the Organisation’s principles 
and commitments in respect of freedom of 
expression and free media”. 

Since its inception in 1998, the Office has 
had a mandate holder without interruption, 
and successive Representatives on Freedom 
of the Media have helped to maintain freedom 
of media on the policy agenda within the 
OSCE and made a considerable contribution 
to a number of initiatives related to press 
freedom in the OSCE region. This was made 
possible by both the independence conferred 
on the Office and the profile of the Represent-
atives who have shown determination, vision 
and steadfastness in fulfilling their mandate. 

The former mandate holder, Ms Dun-
ja Mijatović, left the Office on 10 March 
2017, having served a one year extension 
of her two three-year terms. The Austrian 
Chairmanship of the OSCE gave a deadline 
of 7 April 2017 for nominations for her 
replacement and yet, to date, there has 
been no announcement of her successor. 

This situation is of great concern to media 
and other stakeholders, including many 
organisations actively concerned for media 

freedom in Europe who fear losing a valuable 
partner and voice. The work of the RFoM 
remains of critical importance, with jour-
nalists and media workers facing significant 
and new pressures across the OSCE region. 

While the Office of the Representative 
has continued to uphold its mandate in 
the transition period since Ms Mijatović’s 
departure, the strong leadership of the 
Representative is essential to ensure na-
tional governments across the region re-
main accountable to their commitments 
to the protection of journalists and media 
independence. A failure to appoint a new 
mandate holder risks rolling back progress 
achieved in protecting media freedoms, 
undermining advances into promoting 
stable, tolerant and accountable societies. 

That is why we urge all Participating 
States to press on the OSCE the need to 
appoint a new Representative on Freedom 
of the Media without delay and to ensure 
the Office’s achievements over the last two 
decades are not lost. 

We also encourage the Participating States 
to use their collective weight to influence the 
choice of the new Representative, and by doing 
so, ensure the best profile possible with a track 
record of independence and proved commit-
ment to freedom of expression and freedom of 
the press for this important position. 

ARTICLE 19 
Association of European Journalists

Committee to Protect Journalists 
European Federation of Journalists

International Federation of Journalists 
Index On Censorship International Press Institute 

Reporters Sans Frontières 
20 June, 2017 

Organizacje dziennikarskie za szybkim powołaniem 
Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów

Represje wobec dziennikarzy 
na Białorusi
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 

z oburzeniem przyjmuje kolejne wyroki 
i kary finansowe nakładane przez władze 
białoruskie na dziennikarzy relacjonujących 
protesty uliczne w Mińsku, Homlu, Witeb-
sku, Orszy, Bobrujsku i innych miastach. 
Za niedopuszczalne uznaje też zastraszanie 
dziennikarzy i ich rodzin, w szczególności 
grożenie odebraniem dzieci, co miało miej-
sce w przypadku dziennikarki Biełsatu.

Wzywamy do natychmiastowego uwolnienia 
dziennikarzy przebywających w więzieniach 
i aresztach oraz do zaprzestania kolejnych aresz-
towań. Przypominamy władzom białoruskim, 
że relacjonowanie wydarzeń mających miej-
sce na Białorusi, jest prawem i obowiązkiem 

dziennikarzy, a interwencja policji i innych 
służb, które uniemożliwiają dziennikarzom 
wykonywanie ich pracy, jest poważnym na-
ruszeniem zasady wolności mediów.

Warszawa, 31 marca 2017

Apel o uwolnienie dziennikarza 
Romana Sushchenki
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 

wzywa władze rosyjskie do natychmiasto-
wego uwolnienia dziennikarza ukraińskie-
go Romana Sushchenki i przypomina, że 
przetrzymywanie w areszcie zagranicznego 
dziennikarza bez przekonujących dowodów 
działalności przestępczej jest niezgodne 
z prawem i europejskimi standardami.

Roman Sushchenko, paryski korespondent 
ukraińskiej agencji prasowej Ukrinform, został 

aresztowany w Moskwie pod zarzutem szpiego-
stwa. Dziennikarz przebywa w rosyjskim aresz-
cie już ponad 7 miesięcy. Pod koniec kwietnia 
moskiewski sąd po raz kolejny przedłużył areszt 
dla niego. Apelacja od wyroku przedłużającego 
areszt do końca czerwca 2017 roku, ma być 
rozpatrywana przez sąd 18 maja.

SDP wspólnie z ukraińskimi i międzyna-
rodowymi organizacjami dziennikarskimi 
angażuje się z pełnym naciskiem w to, by 
Roman Shushchenko szybko odzyskał wol-
ność i aby postępowanie w jego sprawie 
dobiegło do szczęśliwego końca.

Agnecja Ukrinform prowadzi na swoich 
stronach specjalną zakładkę z informacjami 
dotyczącymi sprawy Romana Shushchenki: 
www.ukrinform.ua/rubric-volususenku.

Warszawa, 12 maja 2017

Oświadczenia Zarządu Głównego SDP
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W dniach 18-19 maja br. odbył 
się w Bukareszcie Zjazd Eu-
ropejskiej Federacji Dzienni-

karzy (EFJ). Uczestniczyło w nim ponad 
70 delegatów, przy czym z krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej było zaledwie 
kilka osób, w tym przedstawiciele SDP 
[Zbigniew Rytel, członek ZG SDP – red.]. 
Druga spośród dwóch polskich organi-
zacji dziennikarskich należących do EFJ 
nie wysłała swojego delegata. Takie kraje 
jak Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Ło-
twa, Estonia, Białoruś w ogóle nie były 
reprezentowane, a z Ukrainy przyjechał 
tylko jeden delegat z Narodowego Związku 
Dziennikarzy Ukrainy NSJU. 

Podczas Zjazdu omówione zostały rezulta-
ty pracy grup eksperckich działających w ra-
mach EFJ czyli Grupy Eksperckiej ds. Praw 
Pracowniczych (LAREG), Praw Autorskich 
(AREG), Freelancerów (FREG), Nadawców 
(BREG) i Cyfryzacji (DEG), przyjęto raport 
finansowy za rok 2016, a także budżet na rok 
2017. Sytuacja finansowa EFJ jest stabilna 
i opiera się z jednej strony na składkach, 
które organizacja europejska sprawnie po-
biera od organizacji krajowych (w ściąganiu 
składek bardzo pomaga prawo do głoso-
wania podczas zjazdów EFJ tylko dla tych 
organizacji, które mają uregulowane składki 
członkowskie). Drugim filarem budżetu EFJ 

są projekty, których EFJ realizuje z roku na 
rok coraz więcej.

Delegaci przyjęli szereg uchwał, z których 
większość przegłosowana była bez żadnych 
dyskusji. Były to na przykład uchwały do-
tyczące praw nietypowych pracowników 
do godziwego wynagrodzenia, jakości 
dziennikarstwa i przyszłości zawodu czy 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Kon-
trowersje i emocje wzbudziły dwie uchwały. 
Pierwsza z nich to uchwała dotycząca praw 
autorskich, a druga to uchwała dotycząca 
Turcji. Osią sporu w przypadku uchwały 
dotyczącej praw autorskich była kwestia 

udziału wydawców w pracach nad euro-
pejską ustawą o prawach autorskich. Część 
delegatów optowała za współpracą z wydaw-
cami, część za zdecydowanymi działaniami 
w celu wykluczenia wydawców z prac nad 
ustawą. W przypadku uchwały dotyczącej 
Turcji, wszyscy delegaci byli zgodni co do 
tego, że trzeba wspierać tureckich dzien-
nikarzy, jednak uchwalono jedynie tyle, że 
Steering Committee EFJ wyda oświadczenie 
w tej sprawie.

Treść wszystkich uchwał została opubli-
kowana na stronach European Federation 
of Journalists. DOROTA ZIELIŃSKA

FOT. © TWITTER #EFJBUCHAREST17 

Zjazd Europejskiej 
Federacji Dziennikarzy



4

BEZWIERSZÓWKInr 6-8 (144-146) czerwiec-sierpień 2017

4

aktualności z oddziałów SDP

Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, liczący pra-

wie stu członków zwyczajnych, będzie re-
prezentowany na listopadowym Zjeździe 
Delegatów SDP w Kazimierzu Dolnym 
przez siedem osób. 

Na walnym zebraniu Oddziału 
w kwietniu br. zostało wybranych pię-
ciu delegatów: Rafał Błaszak, Rafał 

Bubnicki, Monika Karaźniewicz, Jan 
Poniatowski i Aleksandra Solarewicz. 
Oprócz nich w Zjeździe weźmie udział 
dwoje członków Oddziału Dolnośląskie-
go, którzy są we władzach SDP obecnej 
kadencji: Anna Fastnacht-Stupnicka, 
sekretarz Komisji Interwencyjnej, oraz 
Zbigniew Zawada, członek Komisji Re-
wizyjnej. 

W Walnym Zebraniu wziął udział przed-
stawiciel Zarządu Głównego SDP – red. 
Stefan Truszczyński. Sekretarz generalny 
SDP przedstawił sprawozdanie z działal-
ności statutowej Stowarzyszenia w 2016 
roku i zachęcił wybranych do rychłego 
spotkania w celu omówienia stanowiska, 
jakie będą prezentować na Zjeździe.

ANNA FASTNACHT-STUPNICKA

SDP Wrocław Wrocław wybrał delegatów

7 czerwca odbyło się Walne Zebranie 
Członków Oddziału Warszawskiego 

SDP. Spośród 94 osób wybraliśmy 70 de-
legatów na Zjazd Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich, który jesienią br. odbędzie 
się w Kazimierzu nad Wisłą. 

14 miejsc przy stołach obrad w kazimier-
skim Domu Pracy Twórczej SDP pozo-
stanie nieobsadzonych. Jeśli miał to być 
wyraz niewiary w skuteczność działania 
obecnego kierownictwa Oddziału War-
szawskiego, to „Kolega Kierownik” czyli 
nad-redaktor Marcin Wolski ma niewiele 
czasu do przemyśleń... Osobiście ufam, iż 
do listopadowych dni i nocy wykoncypuje 
rozwiązanie – jak przyciągnąć i przekonać 
młodszych żurnalistów. Bardzo niedobrze 
się stało, że podczas Walnego pominęliśmy 
punkt zasadniczy czyli dyskusję programo-
wą: KU CZEMU ZMIERZAMY? 

Lat przybywa a dylematy z lat 90., jak 
choćby budowa Domu Seniora-Dziennika-
rza, nadal wiszą nad Stowarzyszeniem, jak 
przysłowiowy „miecz Damoklesa”! Nota-

bene: samo określenie wywodzi się od losu, 
jaki spotkał Damoklesa, dworzanina tyra-
na Syrakuz na Sycylii – według greckiej 
definicji osobistości dysponującej dobrze 
opłacaną gwardią przyboczną! – Dionizju-
sza Starszego (430-367 p.n.e.). Dionizjusz, 
chcąc unaocznić swój los schlebiające-
mu mu Damoklesowi, który nazywał go 
najszczęśliwszym ze śmiertelników, za-
proponował pochlebcy, aby ten na jeden 
dzień wcielił się w jego rolę. Pozwolił mu 
nawet położyć się na swoim złotym łożu 
w pełnej przepychu komnacie i ucztować. 
Podczas wieczornej uczty nakazał zawiesić 
nad Damoklesem ostry miecz na końskim 
włosie. Miało to unaocznić kruchość jego 
potęgi... Ale to tylko dygresja!

Z kronikarskiego obowiązku warto odno-
tować, że nr 70 na liście Delegatów Oddzia-
łu Warszawskiego – Maciej M. (nie mylić 
z umoczonym mecenasem z warszawskiego 
Ratusza), rocznik 1972, to od sześciu lat 
nasz najmłodszy „nabytek” z „Gazety Pol-
skiej Codziennie”!

Podobnie – jak kol. Jacek Wegner – „uwa-
żam się za konserwatystę, jak niemało mo-
ich koleżanek i kolegów po piórze; co więcej 
– z radością zauważam, że młodzi dzienni-
karze podobnie, rzekłbym, konserwatywnie 
patrzą na świat. Wielu z nich wstępuje do 
naszego Stowarzyszenia. Zebranie Oddziału 
Warszawskiego 7 czerwca to znakomita 
sposobność do powiadomienia nas, ilu 
w mijającej kadencji młodych dziennikarzy 
zasiliło nasze szeregi. Kieruję ten postulat 
do kol. Marcina Wolskiego, żeby zadbał 
o przedstawienie zebranym takich wia-
domości” (zob. „Państwo skarlałe”, s. 74).

Okazuje się, że Biuro Oddziału Warszaw-
skiego SDP nie jest skłonne udzielić „takiej 
informacji”. Według kol. Wandy Nadobnik 
z Komisji Członkowskiej Oddziału w pierw-
szym półroczu 2017 roku zgłosiło od 30 do 
50 obiecujących, nowych dziennikarzy. 
Pytanie zatem brzmi: co, jako Stowarzy-
szenie Dziennikarzy Polskich, mamy im 
do zaoferowania?

BOGDAN KRAWCZYK

SDP Warszawa  Potencjał  
czyli o starych pretensjach (w nowym opakowaniu)

Warszawscy żurnaliści obradują...
FOT. © BOGDAN KRAWCZYK
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Rada Ministrów przyjęła projekt usta-
wy o zmianie ustawy Prawo prasowe, 
przedłożony przez ministra kultury 

i dziedzictwa narodowego. 24 maja projekt 
wpłynął do Sejmu, 7 czerwca skierowano go 
do pierwszego czytania w komisjach.

Rząd zmienił przepisy dotyczące autoryza-
cji. Jest to konieczne, bo Europejski Trybu-
nał Praw Człowieka w Strasburgu w wyroku 
wydanym w 2011 roku uznał, że polskie 
przepisy dotyczące autoryzacji są niezgodne 
z Europejską Konwencją Praw Człowieka 
i naruszają zasady funkcjonowania spo-
łeczeństwa demokratycznego, w którym 
wolność słowa jest wartością nadrzędną. 
Projekt nowelizacji ustawy wprowadza 
także regulacje dekomunizacyjne.

Trybunał w Strasburgu rozpoznawał skargę 
wniesioną przez Jerzego Wizerkaniuka, re-
daktora naczelnego „Gazety Kościańskiej”, 
który opublikował w niej wywiad z jednym 
z posłów bez jego wyraźnej zgody. Doszło do 
postępowania sądowego przeciwko dzienni-
karzowi, które zostało warunkowo umorzone 
na rok, ale sąd nakazał mu zapłatę 1 tys. zło-
tych na cel społeczny. Europejski Trybunał 
Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził 
jednak, że sankcja nałożona na dziennikarza 
za publikację tekstu bez autoryzacji była 
nadmierna i nieproporcjonalna.

Trybunał uznał, że przepisy polskiej 
ustawy dają osobom, z którymi przepro-
wadzono wywiad „nieograniczone prawo 
zapobiegania opublikowaniu przez dzien-
nikarza wywiadu uznanego za kłopotliwy 
lub niepochlebny, niezależnie od tego jak 
jest prawdziwy lub dokładny”. Dodatkowo 
stwierdził, że polskie regulacje „mogą spra-
wić, iż dziennikarze będą unikać stawiania 
wnikliwych pytań z obawy, że ich rozmówca 
może później zablokować publikację całe-
go wywiadu odmawiając autoryzacji lub 
wybierać rozmówców uznanych za współ-
pracujących, ze szkodą dla jakości debaty 
publicznej”. Trybunał zwrócił też uwagę 
na brak terminów, w których autoryza-
cja powinna być dokonana. Podkreślił, że 
„wiadomość jest towarem łatwo ulegającym 
popsuciu i opóźnienie jej publikacji, nawet 
przez krótki okres, może pozbawić ją cał-
kowitej wartości i zainteresowania nią”.

Z tych względów zaproponowano rozwią-
zania, które dostosują polskie prawo pra-
sowe do wyroku Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka.

Autoryzacja została wprowadzona do 
prawa prasowego w czasach PRL. Na jego 
podstawie dziennikarz nie może odmówić 
osobie udzielającej informacji, autoryzacji 
dosłownie cytowanej wypowiedzi, jeśli nie 
była ona uprzednio publikowana. Ustawa nie 
zawiera terminów na dokonanie autoryzacji. 
Naruszenie wymogu autoryzacji (odmowa 
lub jej nieprawidłowe przeprowadzenie) 
uznano w niej za przestępstwo, za które grozi 
kara grzywny lub ograniczenia wolności.

W nowych przepisach utrzymano zasadę, 
że dziennikarz nie może odmówić osobie 
udzielającej informacji, autoryzacji dosłow-
nie cytowanej wypowiedzi. Nadal autoryza-
cji nie będzie wymagała wypowiedź, która 
została opublikowana. Dodano natomiast 
przepis, zgodnie z którym dziennikarz nie 
będzie musiał uzyskiwać autoryzacji wypo-
wiedzi wygłoszonej publicznie, np. podczas 
konferencji prasowej lub innego wystąpie-
nia publicznego. Dziennikarz będzie musiał 
informować osobę udzielającą informacji 
o prawie do autoryzacji dosłownie cyto-
wanej wypowiedzi. Osoba, która będzie 
chciała skorzystać z tego prawa, musi zgłosić 
dziennikarzowi żądanie autoryzacji wypo-
wiedzi – niezwłocznie po jej udzieleniu.

Nowe prawo wskazuje terminy na doko-
nanie autoryzacji. W przypadku udzielania 
wypowiedzi dla dziennika jej autor miał-
by na autoryzację 6 godzin od momentu 
jej udzielenia. W przypadku wypowiedzi 
dla czasopisma termin ten będzie dłuższy 
i wyniesie 24 godziny. Jeśli nie dojdzie do 
przekazania autoryzacji w tych terminach, 
dziennikarz będzie mógł uznać, że rozmów-
ca nie ma żadnych zastrzeżeń do tekstu 
i zgadza się na jego publikację w brzmie-
niu przez niego przedstawionym. Dzięki 
tym przepisom nie będzie dochodziło do 
nieuzasadnionego przedłużania procedury 
autoryzacji, a tym samym blokowania przez 
rozmówcę publikacji tekstu w prasie.

Wprowadzono także przepisy, które mają 
chronić dziennikarzy przed wprowadzaniem 
przez rozmówców – w ramach autoryza-
cji – znaczących zmian w już udzielonych 
wypowiedziach lub wywiadach. Autoryza-
cją nie będzie przedstawianie przez osobę 
udzielającą informacji nowych pytań lub 
odpowiedzi albo nowych informacji, a także 
zmian kolejności wypowiedzi w autoryzo-
wanym tekście przewidzianym do publikacji 
w prasie. W takiej sytuacji dziennikarz bę-

dzie mógł opublikować wypowiedź w pier-
wotnej wersji.

Według nowych przepisów, brak auto-
ryzacji nie będzie przestępstwem – będzie 
wykroczeniem. Oznacza to, że dziennikarz 
nie będzie ponosił już odpowiedzialności 
karnej, czyli jest to złagodzenie sankcji za 
brak autoryzacji. Publikowanie wypowiedzi 
bez umożliwienia osobie udzielającej infor-
macji dokonania autoryzacji będzie podlegać 
karze grzywny. Żadnej odpowiedzialności 
nie poniesie dziennikarz, który wprawdzie 
nie umożliwi dokonania autoryzacji, ale 
opublikuje cytaty, zgodnie z udzieloną wy-
powiedzią.  Rozwiązanie to zwiększy poziom 
pewności prawnej dziennikarzy.

Przed wejściem nowych przepisów w życie 
mają obowiązywać dotychczasowe regula-
cje. Chodzi o to, aby nie wprowadzać chaosu 
ponownym wszczynaniem już rozpoczętych 
procedur autoryzacyjnych. 

Do projektu nowelizacji ustawy Prawo 
prasowe wprowadzono także regulacje de-
komunizujące.

Przede wszystkim uchylono przepisy do-
tyczące realizowania przez dziennikarza 
ogólnej linii programowej, określonej w sta-
tucie lub regulaminie redakcji. Powszechnie 
uznaje się, że obowiązek podporządkowywa-
nia się dziennikarza preferencjom ideowym 
obowiązującym w redakcji, stanowi ograni-
czenie wolności słowa i jego wolności do wy-
konywania obowiązków, zgodnie z własnym 
sumieniem. Możliwość rozwiązania stosunku 
pracy w przypadku wyrażania przez dzien-
nikarza własnych poglądów i korzystania 
z prawa do swobodnej wypowiedzi narusza 
art. 54 Konstytucji RP (chodzi o zapis, że 
każdemu zapewnia się wolność wyrażania 
swoich poglądów oraz pozyskiwania i roz-
powszechniania informacji).

Uchylono przepisy dotyczące Rady Praso-
wej. Obowiązująca ustawa mówi o Radzie 
Prasowej, której członkowie powoływani 
są przez premiera. Mimo obowiązywania 
tej regulacji, w praktyce Rada Prasowa od 
dawna nie funkcjonuje – ostatnia została 
powołana w 1985 roku, a po zakończe-
niu kadencji w 1988 roku, nigdy więcej jej 
nie reaktywowano.

Wskazano, że redaktorem naczelnym 
dziennika lub czasopisma nie może być 
osoba skazana za najcięższe przestępstwa 
przeciwko interesom Polski.

ISB, KPRM

Projekt o zmianie ustawy 
Prawo prasowe

SDP Warszawa  Potencjał  
czyli o starych pretensjach (w nowym opakowaniu)
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aktualności z oddziałów SDP

Dwaj członkowie Warmińsko-Mazur-
skiego Oddziału SDP – dr Piotr Kardela 

i mgr Paweł P. Warot otrzymali stopnie na-
ukowe – doktora habilitowanego i doktora.

Piotr Kardela 
– doktorem habilitowanym
Rada Wydziału Humanistycznego Uni-

wersytetu Zielonogórskiego w głosowaniu 
tajnym w dniu 28 lutego br. podjęła uchwa-
łę w sprawie nadania dr. Piotrowi Kardeli 
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk humanistycznych w dyscyplinie histo-
ria (za – 47, przeciw – 2, wstrzymało się 2, 
głosów nieważnych – 0). Uchwała weszła 
w życie z dniem podjęcia. Podstawą była pra-
ca pt. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 
w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-
1990 wydana w 2015 roku przez Oddział 
IPN w Białymstoku, którą prezentowaliśmy 
na łamach „Bez Wierszówki”.

Paweł Piotr Warot – doktorem 
Otwarta obrona odbyła się 14 marca br. 

na Wydziale Humanistycznym Uniwersy-
tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Promotorem pracy pt. „Wojewódzki Urząd 

Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie 
w latach 1945-1956. Powstanie, struktury, 
działalność” był prof. zw. dr hab. Tadeusz 
Wolsza. Praca przedstawia okoliczności po-
wstania komunistycznego aparatu represji na 
Warmii i Mazurach, zmieniające się struktury 
oraz obsadę kierowniczą WUBP. Następnie 
przedstawione są obszary, którymi UB się 
zajmował: udział w sfałszowanych referen-

dum i wyborach 1946-1947, inwigilacja partii 
politycznych, walka z podziemiem, niszczenie 
Kościoła katolickiego, polityka represyjna 
wobec Warmiaków i Mazurów, „ochrona” 
gospodarki czyli udział w kolektywizacji wsi, 
tzw. walce o handel itd. Praca powinna ukazać 
się jeszcze w tym roku drukiem.

Naszym Kolegom gratulujemy!
IRENEUSZ ST. BRUSKI

SDP Olsztyn Osiągnięcia naukowe członków SDP

Odbywający 15 maja br. posiedzenie, 
Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowa-

rzyszenia Dziennikarzy Polskich poświęcił 
sporo uwagi aktualnym zdarzeniom w wy-
brzeżowym środowisku dziennikarskim. 
Z niepokojem obserwujemy narastanie kon-
fliktów pomiędzy dziennikarzami a przed-
stawicielami samorządu terytorialnego. 

Zarząd Oddziału Gdańskiego SDP pod-
kreśla, że misją mediów jest m. in. moni-

torowanie poczynań władzy, w tym władzy 
samorządowej. Wszelkie działania w tym 
przedmiocie są jak najbardziej pożądane, 
nie może to jednak odbywać się z narusze-
niem godności osób wypowiadających się 
na dany temat.

Krytycznie oceniamy również ograniczanie 
dostępu dziennikarzy do informacji i opinii 
ze strony władz publicznych; próby nacisku 
na niezależne media, a także inwektywy 

płynące z ust włodarzy miast pod adresem 
dziennikarzy. Jednak wzywanie środowiska 
dziennikarskiego do bojkotu jakiejkolwiek 
osoby publicznej uważamy za niewłaściwe.

Apelujemy zarówno do przedstawicieli 
władz jak i dziennikarzy o poszanowa-
nie prawa, zachowanie rozsądku oraz 
przestrzeganie standardów zawodowych 
i etycznych we wzajemnych relacjach.

TADEUSZ WOŹNIAK

SDP Gdańsk  O sytuacji w środowisku dziennikarskim Wybrzeża

Piotr Kardela zastąpił na tym stanowi-
sku Barbarę Bojaryn-Kazberuk, która 

10 kwietnia br. złożyła rezygnację. Barbara 
Bojaryn-Kazberuk kierowała białostockim 
Instytutu Pamięci Narodowej przez 5 lat. 
Wcześniej była dziennikarką radiową. 
Pracowała w Radiu Białystok, gdzie była 
również dyrektorem programowym.

Piotr Kardela – rocznik 1968, urodził 
się w Chełmie; ukończył historię w Lub-
linie (UMCS), doktoryzował się (2000) 
i habilitował (2017) na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Pracował jako historyk 
w Muzeum Regionalnym w Krasnymsta-
wie (1992-1994) oraz nauczyciel w Zespole 
Szkół im. Cypriana K. Norwida w No-
wym Mieście Lubawskim (1994-2006). 

W latach 2006-2007 był pełnomocnikiem 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
a w latach 2016-2017 jego doradcą. Od 
2006 roku pracował w Delegaturze IPN 
w Olsztynie. Zajmował się m. in. tematyką 
działań służb w PRL wobec mniejszości 
etnicznych i narodowych w regionie oraz 
środowiska artystycznego i dziennikar-
skiego Olsztyna. Razem z innym pracow-
nikiem olsztyńskiego Instytutu Pawłem 
Warotem zasłynął cyklem artykułów i au-
dycji w Polskim Radiu Olsztyn, w których 
ujawniał olsztyńskich agentów SB.

Jest autorem pięciu książek, m. in. Ra-
dio Olsztyn w latach 1980-1992 (2014), 
redaktor pracy Twarze olsztyńskiej bez-

pieki. Obsada stanowisk kierowniczych 
Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpie-
czeństwa w Olsztynie. Informator perso-
nalny (Białystok 2007), autor blisko 100 
artykułów naukowych w pracach zbioro-
wych i periodykach specjalistycznych oraz 
ponad 100 artykułów prasowych; uczest-
nik kilkudziesięciu międzynarodowych 
i ogólnopolskich konferencji naukowych, 
w tym współorganizator dwóch konferencji 
ogólnopolskich w Olsztynie: „Prasa pod-
ziemna w PRL” (2010) i „Czerwiec ’89 po 
25 latach” (2014). Odznaczony Medalem 
„Pro Patria” za szczególne zasługi w kulty-
wowaniu pamięci o walce o niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej.

BEATA ŚWIERKOWSKA-CHROMY, ISB

Piotr Kardela dyrektorem oddziału IPN w Białymstoku

Paweł P. Warot i Piotr Kardela (z lewej) FOT. © ARCHIWUM PRYWATNE
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W związku z upływem kadencji obec-
nych władz naczelnych Stowarzy-

szenia Dziennikarzy Polskich informujemy, 
że w dniach 18-19 listopada 2017 roku 
odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Delegatów SDP. Zjazd będzie miał 
miejsce w Domu Pracy Twórczej SDP w Ka-
zimierzu Dolnym. 

W związku z powyższym prosimy o zwoła-
nie walnych zebrań członków w celu doko-
nania wyboru delegatów na powyższy Zjazd 
w sugerowanym terminie do końca czerwca 
br. Do dnia 1 września br. należy przesłać 
listy delegatów poszczególnych oddziałów 
w formie elektronicznej na adres: sdp@
sdp.pl oraz w formie tradycyjnej (papie-

rowej) do Biura Zarządu Głównego SDP 
(00-366 Warszawa, ul. Foksal 3/5).

Zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu SDP, w Zjeź-
dzie Delegatów udział biorą z prawem głoso-
wania delegaci wybrani w tajnym głosowaniu 
na walnych zebraniach oddziałów, w pro-
porcji jeden delegat na każdą rozpoczętą 
liczbę 20 członków. Ponadto § 28 ust. 2 
Statutu stanowi, że „w Zjeździe Delegatów 
uczestniczą na prawach delegata członkowie 
ustępujących władz Stowarzyszenia”. 

Statut zawiera wyraźne doprecyzowanie, 
iż chodzi o władze „ustępujące”. Prawa de-
legatów na Zjeździe będą więc przysługiwać 
delegatom z wyboru, ale również – z mocy 
samego Statutu – członkom władz naczel-

nych: Prezesowi SDP, Zarządu Głównego, 
Głównej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego 
Sądu Dziennikarskiego, Komisji Interwen-
cyjnej oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu 
SDP. Tylko powyższe władze będą miały na 
Zjeździe status władz ustępujących. Oznacza 
to, że nie ma w tym przypadku zastosowania 
definicja „władz Stowarzyszenia” zawarta 
w § 91 pkt 3 Statutu SDP – a co się z tym 
wiąże, praw delegatów nie nabędą członko-
wie byłych władz oddziałów SDP (chyba że 
funkcja delegatów zostanie im powierzona 
w drodze wyborów). 

Za Zarząd Główny
KRZYSZTOF SKOWROŃSKI

Warszawa, 6 marca 2017

Zjazd Delegatów 2017

§ 27 1. Zjazd Delegatów jest najwyższą 
władzą Stowarzyszenia i może być zwy-

czajny lub nadzwyczajny.
2. Zjazd Delegatów zwyczajny (sprawo-

zdawczo-wyborczy) zwoływany jest przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia co 3 lata.

§ 28 1. W Zjeździe Delegatów udział biorą 
z prawem głosowania delegaci wybrani w taj-
nym głosowaniu na Walnych Zebraniach 
Oddziałów, w proporcji 1 delegat na każdą roz-
poczętą liczbę 20 członków. Mandat delegata 
trwa do czasu wybrania nowych delegatów.

2. W Zjeździe Delegatów uczestniczą na 
prawach delegata członkowie ustępujących 
władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi i wspierający 
nie będący członkami zwyczajnymi SDP 
i zaproszeni goście uczestniczą w Zjeździe 
Delegatów bez prawa głosowania.

§ 29 1. O miejscu i terminie oraz projek-
cie porządku dziennego Zjazdu Delegatów 
Zarząd Główny Stowarzyszenia powiadamia 
delegatów i zarządy oddziałów co najmniej 
z miesięcznym wyprzedzeniem.

2. Szczegółowe przepisy wyborcze uchwa-
la Zarząd Główny Stowarzyszenia na ze-
braniu, na którym podejmuje uchwałę 

o rozpoczęciu kampanii sprawozdawczo-
-wyborczej, powołując równocześnie Ko-
misję Zjazdową.

3. Każdy członek Stowarzyszenia może 
zgłaszać wnioski na piśmie do Komisji Zjaz-
dowej przynajmniej na 15 dni przed Zjaz-
dem. Wnioski zgłoszone po tym terminie 
zostaną rozpatrzone na Zjeździe Delegatów 
w trybie wolnych wniosków.

§ 30 1. Zjazd Delegatów władny jest podej-
mować uchwały w obecności co najmniej 
połowy delegatów uprawnionych do głoso-
wania. W drugim terminie Zjazd podejmuje 
decyzje i uchwały bez względu na liczbę 
obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Zjazd Delegatów obraduje według 
uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Obradami Zjazdu Delegatów kieruje 
Prezydium w składzie: przewodniczący, 
zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.

4. Członek ustępujących władz nie może 
wejść w skład Prezydium Zjazdu Delegatów 
i powołanych na nim komisji.

§ 31 Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:
1. Uchwalanie i zmiana Statutu, regulami-

nu działania: Zarządu Głównego, Głównej 
Komisji Rewizyjnej i Zjazdu Delegatów,

2. Ustalenie głównych kierunków dzia-
łania Stowarzyszenia na okres kadencji,

3. Rozpatrywanie sprawozdań z działal-
ności Zarządu Głównego, Głównej Komisji 
Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Dzienni-
karskiego,

4. Analiza wniosków zgłoszonych na 
Zjazd przez naczelne i terenowe władze 
lub poszczególnych członków Stowarzy-
szenia,

5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał 
Zarządu Głównego,

6. Udzielenie absolutorium ustępują-
cemu Zarządowi Głównemu na wniosek 
Głównej Komisji Rewizyjnej,

7. Nadawanie godności Prezesa Hono-
rowego SDP i członków honorowych SDP,

8. Wybór władz naczelnych Stowarzy-
szenia: a) wybór Prezesa Stowarzysze-
nia, b) 12 członków Zarządu Głównego,  
c) 5 członków Głównej Komisji Rewi-
zyjnej, d) 9 członków Naczelnego Sądu 
Dziennikarskiego, e) Rzecznika Dyscy-
plinarnego Stowarzyszenia, f) 5 członków 
Komisji Interwencyjnej, g) podejmowanie 
uchwały o rozwiązaniu SDP i przeznacze-
niu jego majątku.

Zjazd Delegatów według Statutu SDP

W związku z organizacją Zjazdu De-
legatów Stowarzyszenia Dzienni-

karzy Polskich, który odbędzie się 18 
listopada br. w Domu Pracy Twórczej 
SDP w Kazimierzu Dolnym, w sierp-
niu rozpocznie się opracowywanie 

szczegółowych sprawozdań z wyko-
nania uchwał poprzedniego zjazdu. 
W związku z tym przygotowany będzie 
m. in. raport dotyczący lustracji władz 
SDP. Przypominam tym osobom, które 
jeszcze tego nie zrobiły, o przesłaniu 

do Biura Zarządu Głównego SDP od-
powiednich dokumentów z Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

 Z poważaniem
BOŻENNA DOBRZYŃSKA

dyrektor Biura ZG SDP

Lustracja władz SDP
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W sobotnie południe, 20 maja br., 
gościliśmy u naszych kolegów 

z Wielkopolskiego Oddziału SDP – Arka-
dego-Radosława i Marka Fiedlerów – w ich 
rodzinnym domu. Wybór miejsca nie był 
przypadkowy. Jednym z tematów spotkania 
było 90-lecie Radia Poznań.

Słynny podróżnik Arkady Fiedler współ-
pracował z Radiem Poznańskim niemal od 
samego początku rozgłośni. Wśród wielu 
historycznych dokumentów zachowały się 
m. in. zdjęcia Fiedlera przekazywane z dru-
giej półkuli drogą radiograficzną (systemem 
Fultona). Kuzyn Fiedlera, Zenon Kosidowski, 
w 1928 roku został kierownikiem programów 
literackich. Znany był już wtedy jako autor 
pionierskiej pracy „Artystyczne słuchowiska 
radiowe”, był też redaktorem poznańskiego 
pisma „Tydzień Radiowy”. 

Jego działalność wpisała się w złoty okres 
Radia Poznańskiego. Słuchowiska tworzyli 
wtedy tacy mistrzowie jak Emil Zegadłowicz, 
Janusz Warnecki czy wielka aktorka Stani-
sława Wysocka. Wówczas zainstalowano też 
pierwszą w Polsce maszynę do tworzenia 
efektów radiowych. Wykorzystano ją przy 
realizacji oryginalnego słuchowiska Emi-
la Zegadłowicza „Nad brzegami Zodiaku”. 
Zostało ono nadane w 1930 roku, w trzecią 
rocznicę powstania rozgłośni i przyniosło 
uznanie autorowi. Do dziś uchodzi ono za 
najciekawsze słuchowisko tamtych czasów.

Podczas spotkania w Puszczykowie szyb-
ko przeszliśmy od historii do współczes-
ności. Pozytywnie oceniono odejście od 
nazwy „Radio Merkury” (obowiązującej 
od 1990 roku) na rzecz „Radia Poznań”. 
Zgodziliśmy się, że jasne doprecyzowa-
nie, iż chodzi o radio publiczne, powrót 
do chlubnej tradycji, a także określenie 
miejsca działalności, ułatwia pracę dzien-
nikarzom.

Miłym akcentem spotkania w Puszczyko-
wie było przekazanie uczestnikom jubileu-
szowych upominków przygotowanych na 
90-lecie Radia. Wśród nich znalazła się 
płyta Krzysztofa Komedy, który nagrywał 
swoje utwory w poznańskim studiu.

Po Muzeum Pracowni Arkadego Fiedlera, 
gdzie zebrane są książki pisarza, liczne 
eksponaty z podróży i fantastyczne zdjęcia, 
oprowadzała nas Krystyna Fiedler. Arkady 
Radosław pokazał nam Ogród Kultur i To-
lerancji, który otacza Muzeum. Jest tam 
imponujący zbiór rzeźb, inspirowanych 
wyprawami całej rodziny. Dużo czasu spę-
dziliśmy we wnętrzu pomniejszonej kopii 
piramidy Cheopsa. To wyraźnie ulubione 
miejsce Arkadego. Jego zdaniem wytwarza 
się tam energia, która dobrze działa na czło-
wieka. Tak sugestywnie o tym opowiadał, 
że rzeczywiście poczuliśmy zdwojoną chęć 
do życia i kolejnych spotkań.

BARBARA MICZKO-MALCHER

SDP Poznań Dziennikarze w Muzeum Arkadego Fiedlera

Kilka dni temu dotarł do mnie list od 
kolegów z Lubelskiego Oddziału Stowa-

rzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zaprosili 
mnie na zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 
Jak się okazuje, mija właśnie trzyletnia ka-
dencja obecnych władz Oddziału. 

Przyznam, nie jestem jakoś szczególnie 
aktywnym działaczem SDP. Bije się w pierś, 
mea culpa. Ale skoro już zostałem zaproszo-
ny, to postanowiłem zastanowić się nad tym 
jakie były ostatnie trzy lata i co w Lubelskim 
Oddziale słychać. Zapewne wiele inicjatyw 
zupełnie – świadomie lub częściej nie mając 
o nich pojęcia – przeoczyłem. Z drugiej jed-
nak strony w kilku naprawdę wartościowych 
spotkaniach autorskich uczestniczyłem. Jak 
choćby ostatnie wizyty znanych dziennikarzy 
Marcina Mamonia i Witolda Gadowskiego, 
są godne odnotowania. 

Jednak nie samymi eventami dziennikar-
stwo żyje. I tu pojawia się moja pewna wąt-
pliwość. Czy SDP żyje dziennikarskim życiem 
w Lublinie, a szerzej – na Lubelszczyźnie? 
Czy jego głos jest słyszalny w mieście i regio-
nie? Czy skupia reprezentatywne środowisko 
lokalnych mediów?

O ile w skali krajowej nie mam wątpli-
wości, że SDP – mimo różnych, także 
nieudolnych prób jego dyskredytowania 
– jest najważniejszą i najbardziej presti-
żową organizacją dziennikarską w Polsce. 
O tyle w lokalnej rzeczywistości jest w tym 
względzie, jak sądzę, wiele do zrobienia. 
To bynajmniej nie zarzut do miejscowych 
władz Stowarzyszenia. Rozumiem, że trud-
no jest działać nie mając do tego instru-
mentów, ludzi i pieniędzy. To raczej apel 
do samego środowiska dziennikarskiego 
o aktywność w zajmowaniu się sprawami 
mediów, toczenie wewnętrznych sporów 
w imię dobra dziennikarstwa i dziennika-
rzy na Lubelszczyźnie. 

Jeśli nie będziemy potrafili zaangażować 
się w obronę naszych kolegów i koleżanek, 
ale też i dziennikarskich zasad, jeśli kry-
tyczne uwagi o stanie naszego zawodu, 
będziemy formułować wyłącznie w ocze-
kiwaniu na konferencje prasowe, jeśli 
obojętnie będziemy przechodzić wobec 
jawnego łamania standardów zawodowych, 
to staniemy się wyłącznie pracownikami 
mediów. A może jednak warto wyjść po-

nad codzienność, by słowo „dziennikarz” 
znaczyło coś więcej. Lokalnie.

A może przynajmniej warto przy okazji 
naszego Walnego rozpocząć taką dyskusję. 
I otworzyć się na nowe środowiska, rozpo-
cząć akcję marketingową wśród dzienni-
karzy, by lubelski SDP skupiał wszystkich 
wartościowych dziennikarzy w regionie. 
Zaproponować im coś, co sprawi, że będą 
chcieli się zaangażować.

Marzy mi się lokalny portal branżo-
wy, może jakiś periodyk drukowany. 
Wystawy, prelekcje, znakomici goście 
z kraju i zagranicy. Wierzę, że wspól-
nymi siłami udałoby się zrobić więcej. 
Nie mam też wątpliwości, że obecne władze 
Oddziału robią co mogą. Przyszłym (co 
wcale nie musi oznaczać, że nowym) życzę, 
by choćby część tych postulatów, udało 
im się zrealizować. A wszystkich, którym 
leży na sercu dobro dziennikarstwa na 
Lubelszczyźnie, zapraszam na 31 lipca, na 
godzinę 16  do siedziby oddziału przy ul. 
Królewskiej 3. Porozmawiajmy o naszych 
sprawach. Warto.

TOMASZ NIEŚPIAŁ

SDP Lublin Porozmawiajmy o naszych sprawach
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Maj na Foksal – zainaugurowa-
ny w bieżącym roku dopiero 
9 maja – to doroczny projekt 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
i Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, 
który objął cykl wydarzeń kulturalnych, 
jak prezentacje filmów i książek, spotka-
nia i koncerty. Wszystkie imprezy miały 
charakter otwarty i nieodpłatny. Projekt 
dofinansowało Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

– Projekt ma na celu integrację różnych 
grup społecznych zarówno pod wzglę-
dem wieku, jak i pochodzenia społecznego 
(zwłaszcza do grup defaworyzowanych) 
poprzez wspólne aktywności z dziedziny 
edukacji kulturalnej   warsztaty literackie, 
taneczne, wokalne, filmowe i fotograficzne, 
debaty wokół rocznic „majowych” – czy-
tamy w założeniach przedstawionych na 
stronie Fundacji Solidarności Dziennikar-
skiej. – Całość zadania zaplanowana jest 
w formach interaktywnych, zachęcających 
do aktywnego uczestnictwa i umożliwia-
jących zdobywanie nowych umiejętności. 
Część wydarzeń dotyczy zagadnień i prob-
lemów środowiska dziennikarskiego, dla 
którego to wydarzenie jest możliwością 
ogólnopolskiego spotkania, wymiany do-
świadczeń i dyskusji. 

W ramach siedemnastu imprez odbyło 
się pięć projekcji filmowych – „Żołnierz 
Niezłomny Kościoła” (2016, reż. Jolana 
Hajdasz) – filmem tym zainaugurowano te-
goroczny cykl spotkań, „Polski patriotyzm 
Artura Rubinsteina” (2016, reż. Wojciech 
Grochowalski), „Powiększenie” (1966, 
reż. Michelangelo Antonioni), „Praskie 
katownie” (2016, reż. Ewa Żmigrodzka;  
zob. s. 10) i „Chopin: The Space Cencert” 
(2010, reż. Adam Ustynowicz; zob. s. 11); 
dwa spotkania autorskie z dziennikarzami 
SDP – Teresą Kaczorowską autorką albu-
mu XV Międzynarodowego Motocyklowe-
go Rajdu Katyńskiego pt. Od Warszawy do 
Tobolska (Zenon Narojek Warszawa 2016) 
i Marcinem Wolskim o jego najnowszej 
political fiction zatytułowanej Powrót 
Almanzora (Zysk i S-ka 2017) oraz „spot-
kanie z nauką polską”, w ramach którego 
o „dobrej zmianie w metrologii polskiej” 
mówił dr Włodzimierz Lewandowski. 

Sala Centrum Prasowego przy Foksal 
gościła również prof. Krzysztofa Szwa-
grzyka, któremu towarzyszyli wolonta-
riusze z Instytutu Pamięci Narodowej, 
którzy pełni poświęcenia pracowali m. 
in. na „Łączce” (zob. s. 10). Ponadto 
– pod patronatem Ambasady Ukrainy 

w Polsce – odbył się wernisaż wystawy 
fotografii Olesia Kromplasa pt. „Promka” 
o obrońcach miasteczka Awdijiwka na 
wschodzie Ukrainy.

Aby zaprezentować całość poruszonej 
tematyki nie sposób nie wspomnieć aż 
czterech (!) „kryminalnych spotkań z pa-
nem Kwiatkiem” poświęconych... pisaniu 
powieści kryminalnej, koncertu polskiej 
piosenki emigracyjnej („My od Lwowa za 
daleko...”) w wykonaniu Garwolińskiego 
Teatru Muzycznego Od Czapy wraz z mu-
zykami Martą Sobczak i Julianem Czapo-
rowskim oraz potańcówkę z Warszawską 
Orkiestrą Sentymentalną („Warsztaty 
miejskich tańców dawnej Warszawy”), 
którą wielu uczestników zapamiętało naj-
bardziej. 

Równie życzliwie, jak potańcówkę, przy-
jęto spotkanie zatytułowane „Hildegarda 
z Bingen czyli Doktor Kościoła na Foksal”. 
Pisarka i dziennikarka Elżbieta Ruman 
zaprezentowała dzieło tej niezwykłej be-
nedyktynki, która niemal tysiąc lat temu 
opisała współczesny nam świat i jego 
problemy; sposoby na życie w harmonii, 
leczenie i dietę, zapewniające zdrowie ciała 
i ducha (zob. s. 11).

Podjęto również – co warte podkreślenia 
– próbę wyjścia poza mury Domu Dzienni-
karza do młodego pokolenia z projektem 
edukacyjnej gry miejskiej pt. „Przewrót 
Majowy”, przygotowanym i prowadzonym 
przez red. Stefana Truszczyńskiego. 

Ponadto w ramach tegorocznego „Maja 
na Foksal” Klub Fotografii Prasowej SDP 
prowadził warsztaty fotografii reporterskiej 
i portretowej, w których wzięli udział pod-
opieczni z Fundacji Joanny Radziwiłł „Opie-
kuńcze Skrzydła” z warszawskiej Pragi.

Maj na Foksal 2017 – zakończony  
22 czerwca – przeszedł do historii. Czy był 
udany? Najlepiej ocenią biorący w nim 
udział. Pogratulować organizatorom tych 
spotkań, którym udało się zgromadzić naj-
liczniejszą publikę, wszak nie jest to łatwe, 
gdy każdy warszawski dzień przynosi wiele 
konkurencyjnych imprez. Wielka szkoda 
jedynie, że w programie zabrakło większe-
go udziału partnerów spoza stolicy, wszak 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich to 
nie tylko Warszawa...  ISB

Maj na Foksal 2017
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W ramach Maja na Foksal,  
8 czerwca, odbyło się spotkanie 
z wiceprezesem Instytutu Pa-

mięci Narodowej prof. Krzysztofem Szwa-
grzykiem, który zaprezentował miejsca 
związane z komunistycznym terrorem lat 
40. i 50. w Warszawie. Uczestnicy obejrzeli 
także film pt. „Praskie katownie”. 

Profesor z pasją opowiadał o poszukiwa-
niu mogił bohaterów narodowych, mor-
dowanych przez komunistyczny reżim. 

Jaka była skala represji? Tego nikt nie 
wie. Dokumenty były starannie nisz-
czone lub ukrywane. Ludzie znikali bez 
śladu. Oblicza się, że w Polsce w latach  
1944-1956 na skutek terroru komunistycz-
nego śmierć mogło ponieść nawet ponad 
50 tys. ludzi. Znaczny odsetek wśród nich 
stanowili polscy żołnierze podziemia nie-
podległościowego. Ginęli w trakcie obław 
i podczas potyczek z grupami NKWD, UB, 
MO i KBW. Inni byli zabijani podczas 
tortur w katowniach lub umierali w celach 
śmierci. 

Ciała zabitych grzebano w pośpiesznie 
i potajemnie wykopanych dołach, w więk-
szości w miejscach do dziś nieznanych: na 
cmentarzach, w lasach, na terenach obiek-
tów wojskowych, w pobliżu siedzib służb 
bezpieczeństwa. „Chciano ich nie tylko 
zlikwidować fizycznie, ale także zatrzeć 
pamięć o nich – stwierdził prof. Szwagrzyk. 
– Staramy się odnaleźć ich ślady. Nie jest 
to łatwe. Dotychczas odnaleźliśmy szczątki 
ponad 700 osób. A zidentyfikowaliśmy 
tylko trochę ponad 60 z nich. Przed nami 
jeszcze wiele lat pracy”.

Tylko w Warszawie wstępna liczba ofiar, 
które w tych latach stracono, zamordowa-
no lub zmarły wskutek tortur sięga ponad 
2,5 tys. osób. – Na „Łączce” znaleźliśmy 
sto kilkadziesiąt osób, na cmentarzu na 
Bródnie ponad 20, podobnie na cmen-
tarzu na Służewiu. A gdzie jest reszta? 
Mówi się o potajemnych pochówkach na 
Polu Mokotowskim, na podwórku LO im. 
Władysława IV i cmentarzu cholerycznym 
na Pradze. Będziemy sprawdzać – zazna-
czył prelegent. 

Identyfikację zwłok przyśpieszy powo-
łanie specjalnego konsorcjum – zespołu 
kilku szpitali, w których będzie się prze-
prowadzać specjalistyczne badania, które 
dotychczas były robione w jednym miejscu. 

Instytut Pamięci Narodowej szuka miejsc 
pochówku ofiar nie tylko na terenie obecnej 
Polski, ale także na Kresach. – Pracownicy 
IPN i wolontariusze mieli wyruszyć właśnie 
na Wołyń. Wszystko było już spakowane 
i przygotowane, ale władze Ukrainy za-

broniły wjazdu. Powód? W Hruszowicach 
zlikwidowano pomnik, upamiętniający 
UPA. Nie ma żadnych przepisów, aby na 
terenie Polski honorować pomnikami 
formację, które ma na rękach krew Pola-
ków – stwierdził wiceprezes IPN. „Strona 
ukraińska postąpiła w krzywdzący nas 
sposób, ale jestem optymistą i mam na-
dzieję, że się jakoś porozumiemy – dodał 
prof. Szwagrzyk. – Czas nagli, bo umierają 
ostatni świadkowie tych wydarzeń, którzy 
mogą wskazać miejsca, gdzie leżą ofiary 
rzezi wołyńskiej. A dotychczas przebadano 
zaledwie 5 proc. takich miejsc”. 

Zawiedzeni byli nie tylko specjaliści 
z IPN, ale także wolontariusze, którzy 
szykowali się do wyjazdu. Ochotnicy, 
pracujący przy ekshumacjach, pochodzą 
z różnych stron Polski, ale i świata, np. 
z Anglii, Belgii, a nawet z USA i Australii. 
Tylko w tym roku przybyło ich już 150. 
Wykonują na „Łączce” i w innych miej-
scach pochówków najczarniejszą robotę, 
przesiewając starannie tony piasku, tak by 
nie została zagubiona najmniejsza kostecz-
ka, guzik od munduru, strzęp ubrania...

Przybyłych licznie do Domu Dzienni-
karza na Foksal, by wysłuchać prelekcji 
profesora i obejrzeć film, spotkała miła 
niespodzianka. Każdy otrzymał „kamyk 
pamięci”, ozdobiony symbolami patrio-
tycznymi przez malarkę Hannę Korecką 
oraz kasetę z filmem „Praskie katownie”. 
Natomiast w ręce profesora trafił jego por-
tret namalowany przez Larysę Jaromską. 

– Namalowałam ten portret, gdyż by-
łam na „Łączce” z grupą artystów „Rota”. 
Oprowadzał nas pan profesor, pokazując 
najnowsze odkrycia. Kilka osób się popła-
kało, a ja także byłam bardzo wzruszona 
– powiedziała malarka. – Uważam, że prof. 
Szwagrzyk to człowiek niezwykłej odwagi, 
wiedzy i mądrości. I kiedy koledzy zapro-

ponowali mi namalowanie jego portretu 
od razu się zgodziłam.

Spotkanie uświetniła wystawa obrazów, 
namalowanych przez Bognę Lewtak-
-Baczyńską i Hannę Korecką, oraz mini 
koncert piosenek patriotycznych w wy-
konaniu Roman Gryglewicza. Ponadto 
Grażyna Miernicka – wiceprzewodnicząca 
Stronnictwa Pracy wręczyła odznaczenia 
„Pro memoria” najbardziej zasłużonym 
działaczom walczącym o pamięć Żołnierzy 
Wyklętych. Otrzymali je m. in. Janusz Zie-
liński ze Stowarzyszenia Obrońców Krzyża 
i Hanna Korecka z grupy „Rota”, która od 
wielu lat współorganizuje patriotyczne 
wystawy malarskie. 

Wieczór zakończył pokaz wstrząsające-
go filmu „Praskie katownie” w reżyserii 
Ewy Szakalickiej, pokazujący kilkanaście 
miejsc tortur i kaźni polskich patriotów. 
Udało się nawet dotrzeć do trójki żołnierzy 
podziemia niepodległościowego, którzy 
byli więzieni, przesłuchiwani i torturowani 
w siedzibach NKWD i UB na Pradze.

Wieloletni praski radny, Jacek Wacho-
wicz, inicjator nakręcenia filmu, stwierdził: 
„Profesor Szwagrzyk to wspaniały człowiek. 
Widać, że odnalezienie szczątków naszych 
bohaterów narodowych to jego pasja i ży-
ciowe powołanie. Gdyby nie jego zapał, 
poświęcenie i ofiarność, poszukiwania 
byłyby o wiele mniej skuteczne”. 

HANNA BUDZISZ

By czas nie zaćmił, i niepamięć...
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Podczas Maja na Foksal, 6 czerwca od-
było się spotkanie poświęcone niezwy-

kłej postaci – św. Hildegardzie z Bingen 
(1098-1179). Była jedną z niewielu kobiet 
– Doktorów Kościoła.

„Święta Hildegarda niemal tysiąc lat temu, 
dzięki niezwykłym wizjom, opisała nasz 
świat i jego problemy, a także sposoby le-
czenie niemalże wszystkich, występujących 
dziś schorzeń” – powiedziała prowadzą-
ca prezentację Elżbieta Ruman, pisarka 
i dziennikarka telewizyjna, która propaguje 
wielkie dzieło Hildegardy z Bingen.

Prowadząca przybliżyła hildegardowe 
sposoby na życie w harmonii, leczenie i die-
tę, która zapewnia zdrowie ciała i ducha. 
Sześć reguł św. Hildegardy to: (1) właściwie 
jeść i pić, (2) czerpać energię z czterech 
żywiołów świata: ognia, wody, powietrza, 
ziemi, (3) zachowywać równowagę między 
ruchem i spokojem, (4) odnaleźć natural-
ny rytm snu i czuwania, (5) praktykować 
sztukę wydalania szkodliwych substancji: 
bańki, upusty, kąpiele, (6) podtrzymywać 
uzdrawiające siły duchowe – wady zastę-
pować cnotami chrześcijańskimi.

Red. Ruman podkreśliła znaczenie 
w diecie trzech produktów w 100 proc. 
przyswajalnych przez człowieka: orkiszu, 
kopru włoskiego oraz kasztanów jadalnych. 
Szczególnie wiele miejsca poświęciła orki-
szowi – zbożu, które nie poddaje się mo-
dyfikacjom genetycznym. Orkisz zawiera 
rodanid – rodzaj witaminy B, występujący 
jeszcze tylko w mleku matki. Ma on właś-
ciwości antynowotworowe, jest rodzajem 
naturalnego antybiotyku.

Prowadząca zaprezentowała także trzy 
niezwykłe rośliny: galgant chiński, bertram 
oraz dyptam (tzw. Krzew Mojżesza), których 
niezwykłe działanie potwierdza współczesna 
medycyna. Z kolei kuracją „cenniejszą niż 
złoto” nazwała kurację wszechwłogą górską.  

Goście mogli również skosztować hil-
degardowych orkiszowych „ciasteczek na 
inteligencję”.  PW

O sposobie 
na życie według 
św. Hildegardy

Film ten niesie przesłanie, które jest 
bardzo polskie. Pokazuje jak wielką 
siłę ma polska muzyka romantycz-

na. Dopiero w kosmosie naprawdę widać 
geniusz Fryderyka Chopina. Potrafił on 
w stworzonych przez siebie dźwiękach wy-
razić uczucia ludzi na całym globie – po-
wiedział reżyser Adam Ustynowicz o nowej 
wersji swojego filmu „Chopin: The Space 
Concert”, którego pokaz odbył się 22 czerw-
ca, na zakończenie tegorocznego projektu 
Maj na Foksal.

Przed pokazem A. Ustynowicz przedstawił 
niezwykłą historię powstania filmu. Płk pil. 
George D. Zamka – amerykański kosmonau-
ta polskiego pochodzenia zabrał dwie płyty 
z muzyką Chopina (nagrane specjalnie pod 
batutą Tomasza Radziwinowicza w Studiu 
Koncertowym PR im. Witolda Lutosławskie-
go) w podróż na stację kosmiczną w 2010 
roku. Powrót nastąpił dokładnie w 200. 
rocznicę narodzin wielkiego kompozytora 
– 22 lutego 2010 roku. Zamka później wie-
lokrotnie gościł w Polsce, został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego.

Załoga promu kosmicznego STS-130 
Endeavour nakręciła zdjęcia Ziemi, które 
przekazała polskiemu reżyserowi. Powstał 
pierwszy film muzyczny nakręcony w kos-
mosie, który został nagrodzony Grand 
Prix na Festiwalu Muzycznym w Monaco 
w 2012 roku.

Nowa wersja „Chopin – The Space Con-
cert” zawiera poklatkowe zdjęcia pokazujące 
nocne obrazy naszej planety. Zostały one 
zrobione w 2015 roku na orbicie okołoziem-
skiej podczas wyprawy 42/43 do Międzyna-
rodowej Stacji Kosmicznej. Podczas ośmiu 
miesięcy wykonano ponad milion fotografii 
w ultra wysokiej rozdzielczości.

Dzięki polskiej platformie ATENDE 
Software (partner technologiczny projek-
tu) skróconą wersję filmu będzie można 
udostępnić dla wszystkich szkół na całym 
świecie w czasie Kosmicznego Tygodnia 
ONZ (4-10 października 2017). Wcześniej, 
3 października w Warszawie zorganizo-
wana zostanie Konferencja poświęcona 
programowi Edukacji Ery Kosmicznej. Jest 
on inicjatywą nauczycieli. Koordynatorem 
będzie dyrektor i rada pedagogiczna LO im. 
Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej 
(niedaleko miejsca urodzin Chopina). 

– Szukamy inspiracji do tworzenia progra-
mów lekcji, a ten film to wspaniała książka 
interdyscyplinarna. Dziękujemy za ten dar 
dla uczniów – powiedziała podczas spot-
kania dyrektor szkoły Urszula Matusiak.

Adam Ustynowicz zapowiedział także, 
że album z filmem ma zostać wręczony 
Prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, 
podczas jego planowanej wizyty w Polsce.  

PIOTR WOLNIEWICZ

Na zakończenie 
o Chopinie w kosmosie

Kadr z filmu „Wizja – Z życia Hildegardy 
z Bingen” (2009; Francja, Niemcy) FOT. © FDB.PL
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Ponad 400 absolwentów przyjechało 9 i 10 czerwca br. na jubileuszowy XV Zjazd, 
który odbywał się w 80. rocznicę powstania I Liceum Ogólnokształcącego  
im. dr. Władysława Gębika dawn. Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie.  
Chociaż pochodzą z różnych roczników, wszystkich ich do dziś łączy wspomnienie 
szkoły od lat pielęgnującej jedyną w swoim rodzaju tradycję i rytuały.

Przemarsz uczestników Zjazdu z katedry kwidzyńskiej  
do I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Konarskiego 12
FOT. © RAFAŁ MALEC / KWIDZYN.NASZEMIASTO.PL

Absolwenci, wychowankowie 
i nauczyciele

12
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Zjazd rozpoczęła msza w katedrze po-
święcona wychowankom i nauczy-
cielom szkoły, po której uczestnicy, 

poprzedzani przez mażoretki i kwidzyńską 
orkiestrę dętą „Helikon”, przemaszerowali 
do szkoły. Tam uroczyście odsłonięto Tablicę 
pamiątkową Zjazdu oraz kolejną, z inicjatywy 
wychowanków, poświęconą nieżyjącemu 
już poloniście, autorowi wielu publikacji 
naukowych dotyczących teorii literatury 
oraz metodyki nauczania, dr. Stanisławowi 
Bortnowskiemu (1935-2014). 

Zanim mury szkoły wypełniły wspo-
mnienia, uczestnicy XV zajazdu spotkali 
się w auli na oficjalnej części Zjazdu. Po 
wystąpieniu dyrektora szkoły Sebastiana 
Więckowskiego rozpoczęła się część arty-
styczna, na którą złożyły się wspomnienia 
absolwentów odczytane przez uczniów 
oraz bardzo starannie i symbolicznie do-
brane utwory muzyczne. Opracowaniem 
muzycznym zajął się Marcin Sawicki, 
a dobór treści to dzieło nauczycieli będą-
cych zarazem absolwentami I LO – Alicji 
Gniteckiej-Podlawskiej oraz Mieczysława 
Dzikowskiego, który osobiście wziął udział 
w przedstawieniu, akompaniując na gi-
tarze podczas jednego z wykonywanych 
utworów. Pewnie nie przypadkowo była 
to „Nasza klasa” Jacka Kaczmarskiego, 
która mimo upływu lat, nie straciła na 
aktualności. 

Gdy wykonawcy zeszli ze sceny opanowali 
ją goście Zjazdu. Posypały się życzenia, 
podziękowania, a nawet deklaracje do-
tyczące inwestycji w szkole. Przemówili 
m. in. senator Leszek Czarnobaj – absol-
went LO i honorowy ambasador powiatu 
kwidzyńskiego, Jerzy Godzik – starosta 
kwidzyński. W imieniu Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich głos zabrał dr Ire-
neusz St. Bruski – absolwent LO i prezes 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP, 
który m. in. podziękował za udział dyrekcji 
i uczniów Liceum w olsztyńskich obcho-
dach 115. rocznicy urodzin dr. Władysława 
Gębika i odsłonięciu Tablicy pamiątkowej 
poświęconej dyrektorowi Polskiego Gim-
nazjum w Kwidzynie, który powojenne lata 
związał z Olsztynem.

Wszystkie wystąpienia łączyło dobitnie 
wyrażane poczucie dumy z bycia absol-
wentem tej szkoły oraz przekonanie o pa-
nującym w niej wyjątkowym klimacie. 
Przybyłych pochłonęły wspomnienia lat 
spędzonych w murach szkoły. Przywoły-
wane były postaci dawnych nauczycieli 
i kolegów oraz wyjątkowych chwil, które 
zostały w pamięci na całe życie. „Kapeć”, 
„Buc”, „Cytryna”, „kaczy chód” czy „bieg 
w maskach p.gaz wokół klombu” – zebrani 
wymieniali się słowami, których znaczenie 
może zrozumieć tylko absolwent I LO. 

AS, TVK

Uczestnicy Zjazdu na dziedzińcu Liceum
FOT. © RAFAŁ MALEC / KWIDZYN.NASZEMIASTO.PL

Odsłonięcie Tablicy poświęconej 
dr. Stanisławowi Bortnowskiemu 
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

Wychowankowie Polskiego Gimnazjum, 
nauczyciele i absolwenci Liceum 
FOT. © RAFAŁ MALEC / KWIDZYN.NASZEMIASTO.PL
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Z Brygidą Grysiak, 
laureatką tegorocznej 
Nagrody „Ślad” imienia 
Biskupa Jana Chrapka 
rozmawia Błażej Torański.

Błażej Torański: Co Pani czuje, kiedy 
czyta i słyszy w mediach prawicowych, 
w środowiskach bliskich Pani systemowi 
wartości, że TVN kłamie i manipuluje?
Brygida Grysiak: Jest mi przykro, ale 

robię swoje.
Oburza się Pani wewnętrznie czy przy-
znaje rację?
Nie namówi mnie Pan na ocenę pracy 

moich koleżanek i kolegów z redakcji.
Nie miałem nawet takiego zamiaru.
Podam Panu przykład. Dla programu 

„Czarno na białym” realizowałam niedawno 
reportaż o „Łączce”, części cmentarza na 
Powązkach, gdzie anonimowo i potajemnie 
chowano ofiary stalinowskich zbrodni. Nie 
chciałby pan przeczytać tego, co czytałam 
o tym materiale w Internecie. Tylko dlatego, 
że zacytowałam w nim fragment wypowie-
dzi pewnego posła, który wprost porównał 
to, co dzieje się dziś w Polsce do tego, co 
działo się w Stanie Wojennym oraz po 1945 
roku w odniesieniu do Żołnierzy Wyklę-
tych. Pytałam o polityczne wykorzystywanie 
ich pamięci. Osobiście uważam, że to jest 
polityczne wykorzystywanie ich pamięci.  
I nawet najpiękniejsza rodzinna karta tegoż 
posła takich porównań nie usprawiedliwia. 

Nie atakowano mnie wprawdzie personal-
nie, ale to był mój reportaż, którego wielu 
z atakujących najwyraźniej nie obejrzało.

Była to mowa nienawiści?
Hejt jest wszechobecny w sieci, po każ-

dej ze stron. Ale nie lubię mówić o dwóch 
stronach barykady, bo nie bardzo wiem, 
gdzie ta barykada miałaby się znajdować.

Może między dobrem a złem? Prawdą 
a kłamstwem?
To byłoby proste. Ale tak nie jest. Tę gra-

nicę każdy ma w swojej głowie, w sercu, 
w umyśle. Nienawiść w sieci leje się stru-
mieniami, a boli mnie szczególnie, jeśli 
pojawia się ze strony nas – chrześcijan.  
Brzmi to górnolotnie, ale będę powtarzać, 
jak mantrę: Jezus nie hejtował. Chciał, aby 
nasza mowa była prosta: w której „tak” 
oznacza „tak”, a „nie” – „nie”. Ale nikogo 
nie nienawidził, nikim nie pogardzał, nie 
obrażał. Jest mi szczególnie przykro, jeśli 
ludzie, którzy uważają się za praktykujących 
katolików, równocześnie gardzą drugim 
człowiekiem, używają języka nienawiści 
i pogardy. Przeżywam to osobiście.

Ano właśnie. Patron Pani Nagrody 
„Ślad”, biskup Jan Chrapek, przez całe 
życie uczył, jak się spierać z szacunkiem.
Nie tylko on. Jezus mówił: „Kochaj bliź-

niego swego, jak siebie samego”. My, lu-
dzie Kościoła, wszystko to wiemy, tylko co 
z tego wynika?

Dlaczego w polskiej polityce i dzien-
nikarstwie tak wiele jest pogardy 
i nienawiści?
Bo uwierzyliśmy, że jesteśmy na wojnie. 

A kiedy odczłowieczysz wroga, to będziesz 

mógł bez skrupułów do niego strzelać. I za-
bijać. Poza tym, łatwiej zarządzać emocjami 
niż merytoryczną debatą. Dlatego w Sejmie 
i w mediach więcej jest emocji niż faktów. 
I nie ma już granic. Można powiedzieć i na-
pisać wszystko.

Ja nie czuję się na froncie. Nie przyjmuję 
argumentu, że Internet rządzi się swoimi 
prawami. Nie mam konta na Facebooku. 
Na Twitterze założyłam, bo przez wiele lat 
zajmowałam się polityką, a politycy zaczęli 
tam ogłaszać ważne decyzje. Jestem bar-
dziej obserwatorem, aniżeli uczestnikiem. 
Przeraża mnie język debaty.

Omijają Panią hejterskie ataki. Czy 
pamięta Pani jednak dwa lata temu list 
otwarty, jaki skierowała do Pani rzecz-
niczka Ambasady Rosyjskiej w Polsce 
po wywiadzie z ambasadorem Siergie-
jem Andriejewem?
Zarzuciła nam manipulację.
„Postaraliście się stworzyć jak najbar-
dziej negatywny wizerunek Ambasa-
dora Rosji. Zniekształciliście sens jego 
wypowiedzi tak, żeby pasowała do 
całości, przyciągała widownię, wyglą-
dała skandalicznie” – napisała.
To nieprawda. Zresztą, po tym liście opub-

likowaliśmy ponad godzinne nagranie, „su-
rówkę”, aby każdy widz mógł wyrobić sobie 
pogląd na ten temat. Żaden dziennikarz tego 
robić nie lubi, ale nie było wyjścia. Niczego nie 
zmanipulowałam. Spodziewałam się, że bę-
dzie reakcja ambasady, bo padły mocne słowa.

Andriejew ocenił, że stosunki Polski 
z Rosją są najgorsze od 1945 roku i jest 
to „wybór strony polskiej”. Dodał też, 

Robię swoje

FOT. © RADEK PIETRUSZKA / PAP
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że Polska była częściowo odpowiedzial-
na za wybuch drugiej wojny światowej.
Co wywołało ciąg politycznych reakcji. 

I słusznie.
Mówiła Pani w jednym z wywiadów, że 
w rozmowach z politykami jest „stanow-
cza, konsekwentna, ale nie napastliwa”.
Naprawdę? Musiałam być wtedy dużo 

młodsza. (śmiech)
Czy to jest skuteczna metoda dotarcia 
do prawdy drugiego człowieka?
W przypadku polityków kluczem jest do-

bre przygotowanie i dobra pamięć. Do tego 
pokora. I konsekwencja, to fakt. Napastli-
wości po prostu nie lubię. Przy reportażach 
społecznych moi bohaterowie nie walczą 
o głosy, nie prowadzą gry i nie próbują mnie 
w tę grę wciągnąć. Są prawdziwi. Tutaj klu-
czem jest słuchanie, wrażliwość i otwarcie 
na spotkanie z drugim człowiekiem. Każde 
z tych spotkać mnie ubogaca i jest dla mnie 
prawdziwą radością. Jak ja to określiłam?

„Nawet w takiej dziedzinie, jak dzienni-
karstwo polityczne ja daję radę. Jestem 
stanowcza, konsekwentna, ale nie 
napastliwa. Zresztą politycy, jak inni roz-
mówcy, czują, kiedy dziennikarz ich sza-
nuje, potrafi zbudować jakąś relację”.
Przestałam się zajmować polityką także 

dlatego, że straciłam do niej serce. Realizuję 
teraz głównie reportaże społeczne. Nie jeżdżę 
do swoich bohaterów po to, żeby zrealizować 
fajny reportaż, ale dlatego, że jestem ich cie-
kawa, fascynują mnie i bardzo, ale to bardzo 
chce o nich opowiedzieć naszym widzom. 
I cieszę się jak dziecko, że mogę to robić.

Którzy z bohaterów zostawili na Pani 
psychice największy ślad?
Każdy zostawia w moim życiu jakiś ślad. 

I mogłabym właściwie wymieniać od koń-
ca: od profesora Krzysztofa Szwagrzyka, 
niezwykle ujmującego, dobrego, ciepłego, 
skromnego człowieka, z błyskiem w oku 
i z misją, za którą mu dziękuję i za którą 
dziękowac mu będą nasze dzieci i wnuki. 
Z wcześniejszych – jałmużnik papieski, 
arcybiskup Konrad Krajewski. Siostra za-
konna Małgorzata Chmielewska. Helena 
Pyz, polska lekarka, niepełnosprawna, 
jeżdżąca na wózku, która od trzydziestu 
lat leczy w Indiach chorych na trąd. Albo 
bardziej anonimowi, jak Olga, niemal nie-
słysząca, która skończyła zwyczajne studia 
nie przyznając się do swej ułomności, bo 
świetnie czyta z ust. Dziewczyna ogromnej 
wiary, z wielką radością celebrująca każdy 
dzień. To o niej był mój pierwszy reportaż 
w „Czarno na białym”. Poznałam ją kilka 
miesięcy wcześniej i od razu wiedziałam, 
że kiedyś muszę o niej opowiedzieć innym.

Tych bohaterów było wielu. Ale którzy 
z nich wstrząsnęli Pani życiem na tyle, 
że ujrzała Pani smugę światła, która 
zapowiadała poranek?

Ładnie powiedziane. Z wieloma z nich 
jestem w kontakcie. I ciągle mną wstrząsają. 
Arcybiskup Konrad Krajewski na przykład 
oddał swoje mieszkanie uchodźcom, za-
mieszkał w pomieszczeniach przy biurze, 
ciągle coś swojego oddaje innym, przemie-
rza tysiące kilometrów, żeby być przy kimś, 
kto właśnie go potrzebuje. Tak przyleciał 
na pogrzeb niepełnosprawnego chłopca, 
który utopił się w szambie. Pod Kaliszem. 
Mawia, że nie ma nic lepszego do roboty 
niż naśladować Jezusa. To mnie wzrusza 
i to mną wstrząsa.

Ale kto zasadniczo zmienił Pani życie?
Moje dzieci zmieniły moje życie. Dzięki 

nim wiem dzisiaj, kim jestem. I jaka jestem 
silna. I jak umiem kochać. Cokolwiek nam 
się dziś wydaje, na koniec dnia będziemy 
sądzeni właśnie z miłości. Jan Paweł II  zmie-
nił moje życie. Kiedy chorował i umierał na 
oczach całego świata, sporo zrozumiałam. To 
o jego  życiu codziennym, o tym, co działo się 
w papieskich apartamentach, kiedy nie było 
w nich gości, a przy stole zasiadali sami do-
mownicy, opowiedział mi w wywiadzie-rzece 
arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. To był 
kopernikański przewrót w moim życiu. Po-
tem była książka o matkach, o obronie życia.

Wybrałam życie. Aborcja to nie jest 
powód do dumy.
Każda z tych rozmów utwierdziła mnie 

w przekonaniu, że warto wybierać życie. 
W każdej sytuacji. Te matki też zostawiły 
we mnie ślad.

Pani ciągle wierzy, że dziennikarstwo 
może znaczyć więcej i że dziennikarz 
może zrobić dużo dobrego. To ideali-
styczne spojrzenie. Kiedy udało się Pan 
uczynić dobro, takie namacalne?
Niezręcznie o tym mówić, ale wydałam 

pięć  książek. Reakcje na nie przeszły moje 
najśmielsze oczekiwania. Zwłaszcza na 
Wybrałam życie [zbiór reportaży o kobie-
tach, które podjęły decyzję, by urodzić swe 
dzieci i żadna tego nie żałuje, choć miały 
wiele przesłanek, by pozbyć się niechcianej 
ciąży – BT]. Było kilka wydań. Ciągle dostaję 
listy od samotnych matek, pojawiają się 
one w moim życiu i z tego rodzi się dobro, 
ale nie będę o tym opowiadać.

Jest namacalne?
Wręcz materialne. I to jest niezwykłe. 

Ponadto w programie „Czarno na białym” 
jestem zaledwie półtora roku i nie mam 
mandatu, aby specjalnie rozwodzić się nad 
tymi, które już powstały. Ale wspomnę kilku. 
O księdzu, który poszedł do domu publicz-
nego z kolędą. O świeckiej misjonarce, która 
pomaga ludziom w Indiach. O uchodźcach 
z oblężonego, syryjskiego miasta Homs. Po 
emisji tego ostatniego masowo posypały się 
e-maile z ofertami pomocy. Jestem pew-
na, że warto takie reportaże robić. Odkąd 
przestałam zajmować się polityką i zajęłam 

się tematyką społeczną mam pewność, że 
wbrew temu, co się powszechnie mówi, 
dziennikarstwo się nie skończyło. Społeczne 
dziennikarstwo zawsze miało głęboki sens 
i dobro, które może się z niego urodzić bywa 
namacalne. Materialne. To jest fantastyczne 
i dziś wiem już na pewno, że dlatego zosta-
łam dziennikarką.

Czy były też inne motywacje Pani 
ucieczki od polityki i newsów do 
reportaży i książek? Nie raziło Pani, że 
w mediach od lat dominuje chamstwo, 
prymitywizm, miałkość, jazgot i propa-
ganda? Nie ma dyskursu publicznego, 
tylko walki kogutów.
Nie użyłabym tych słów, ale chciałam 

przeorganizować życie zawodowe, bo mam 
dwoje małych dzieci. Nie wyobrażałam już 
sobie spędzania długich godzin na koryta-
rzach sejmowych i relacjonowania tego, co 
się tam dzieje. Praca reportera politycznego 
nigdy się nie kończy. Trzeba czytać ustawy, 
być zawsze na bieżąco. Drugi powód był 
taki, że słabo odnajduję się w dyskursie 
coraz szybszym i płytszym. Tęskniłam 
do czegoś więcej i TVN24 stworzył mi ta-
kie możliwości.

Nigdy, pracując w TVN-ie, nie miała Pani 
konfliktu sumienia?
Nigdy nikt nie powiedział mi, co mam 

mówić na antenie. W redakcji toczymy 
czasami  mocne, naturalne dyskusje na 
różne tematy. Ale nie czuję się tutaj sa-
motną wyspą. Z wielu powodów uważam, 
że TVN24 to  moje miejsce.

Nie czuje się Pani listkiem figowym?
Gdybym się czuła, to bym w tej stacji nie 

pracowała. Wie Pan, ja po prostu uprawiam 
swój ogródek najlepiej, jak tylko potrafię.  

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał BŁAŻEJ TORAŃSKI

Brygida Grysiak – rocznik 1979, 
absolwentka Wydziału Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Dziennikarka TVN24. 
W zawodzie zaczynała od współpracy 
z „Gazetą Krakowską”, Radiem Kraków 
i TVP2. W latach 2001-2005 była repor-
terką TVN24 w Małopolsce, a potem re-
porterką sejmową stacji. Od maja 2015 
roku realizuje reportaże dla programu 
„Czarno na białym”. Jest autorką pięciu 
książek: wywiadu-rzeki z ks. Mieczysła-
wem Mokrzyckim – Najbardziej lubił 
wtorki (o nieznanych wcześniej faktach 
z życia papieża Jana Pawła II, 2008), 
Kobiety w życiu Jana Pawła II (razem 
z Pawłem Zuchniewiczem, 2010), Miej-
sce dla każdego. Opowieść o świętości 
Jana Pawła II (2013), Wybrałam życie 
(2012) i Kochają mnie do szaleństwa. 
Prawdziwa historia Jureczka (2015).
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W 2017 roku mija 140 lat od 
objawień Matki Bożej w Gie-
trzwałdzie, w niedużej warmiń-

skiej wiosce w pobliżu Olsztyna. Mimo że 
objawienia te, jako jedyne w Polsce, są 
potwierdzone przez Kościół to jednak dla 
większości Polaków są nieznane. 

Wiedza na ten temat z reguły ogranicza 
się do tego, ż Matka Boża objawiła się 
dwóm dziewczynkom i nakazała odmawiać 
różaniec. Z roku na rok jednak coraz więcej 
osób pielgrzymuje do Gietrzwałdu, aby tu 
na wzgórzu, gdzie mieści się sanktuarium 
Maryjne i kapliczka objawień, a nieco dalej 
Źródełko, spotkać się z Maryją i napełnić 
się Bożym pokojem, którym to miejsce 
w sposób szczególny emanuje. Sprzyja 
ono pogłębionej modlitwie i duchowe-
mu odrodzeniu.

W roku 1877 wieść o objawieniach przy-
ciągała do Gietrzwałdu rzesze pielgrzymów, 
nie tylko z Warmii i pobliskich Mazur, ale 
i z dalszych regionów ówczesnego państwa 
pruskiego: Powiśla,  Kaszub, Poznańskie-
go, ze Śląska. Przybywali nawet Polacy 
spoza kordonu, czyli z zaboru rosyjskie-
go i dalekich kresów. Dominował żywioł 
polski, ale pielgrzymowali także Niemcy, 
Litwini, a nawet Czesi. Dla Polaków, którzy 
wówczas byli pozbawieni własnej państwo-
wości, fakt że objawiająca się Matka Boża 
przemawiała do dziewczynek po polsku, 
był wyraźnym znakiem, iż samo Niebo 
ujęło się za polskim narodem zniewolonym 
przez zaborców. Oczywiście, orędzie Matki 
Bożej, która przez ponad dwa miesiące 
codziennie objawiała się osobom widzą-
cym podczas odmawiania różańca, nie 
dotyczyło spraw politycznych ale wiary 
i kondycji moralnej człowieka. Natomiast 
ówczesne władze pruskie ze swoją poli-
tyką Kulturkampfu robiły wszystko, aby 
ograniczyć ruch pielgrzymkowy, a same 
objawienia próbowano w różny sposób 
zdyskredytować. Szykanowany był też 
proboszcz parafii gietrzwałdzkiej ks. Au-
gustyn Weichsel, który był przekonany 
o autentyczności objawień.

Spróbujmy wyobrazić sobie ten czas 
sprzed 140. laty. Spokojna warmińska 
wioska, w której nagle zaczynają się dziać 
sprawy niezwykłe. Pojawia się Gość z nie-
ba. Ogromne zaskoczenie dla dwóch dziew-
czynek Justyny Szafryńskiej (ur. 1864) 
i Barbary Samulowskiej (ur. 1865), którym 
ukazała się Piękna Pani i wkrótce przed-

stawiła się jako Niepokalanie Poczęta. 
Zaskoczony jest też proboszcz Augustyn 
Weichsel – Niemiec, ale znający dobrze 
język polski oraz mieszkańców swojej pa-
rafii. On to wszystko obserwuje, bada, spi-
suje zeznania widzących, jest pełen wahań 
i wątpliwości, ale coraz bardziej utwierdza 
się, że te objawienia są autentyczne.

Nie było to jednak łatwe, wszak obok 
wspomnianych wizjonerek były jeszcze dwie 
inne: Katarzyna Wieczorek (ur. 1853) i El-
żbieta Bilitewska (ur. 1831), które w 1880 
roku lokalne władze kościelne uznały za 
niewiarygodne. Obecnie na plan pierwszy 
Kościół wysuwa drugą z wizjonerek, póź-
niejszą zakonnicę – Barbarę Samulowską, 
rozpoczynając w 2005 roku jej proces bea-
tyfikacyjny. Pierwsza wizjonerka Justyna 
Szafryńska, która podobnie jak Samulow-
ska, trafiła do zgromadzenia zakonnego. 
Po 14 latach przebywania w nim zerwała 
z życiem zakonnym. Niektórych to może nie 
dziwi, że zapadło o niej głuche milczenie, 
tym bardziej, że „coś takiego” zdarzyło się 
w XIX wieku. Warto jednak przeanalizować 
dokumenty, które powinny zachować się 
w archiwach zakonnych, aby odpowiedzieć 
na pytanie: dlaczego Justyna tak postąpiła 
i jakie były dalsze losy jej życia? Wszak 
świętość można osiągnąć w każdym stanie... 

Czas objawień na warmińskiej ziemi stał 
się treścią słuchowiska zatytułowanego 
„Orędzie z gietrzwałdzkiego klonu”, któ-
rego pierwszą część Polskie Radio Olsztyn 
wyemituje w niedzielę, 25 czerwca. Jego 
autorem jest dziennikarz radiowy Zenon 
Złakowski, reżyserem Jaromir Wroni-
szewski przy współpracy Marka Markie-
wicza, opiekunem artystycznym aktor 
Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie 
– Cezary Ilczyna. Akustycznie zrealizował 
słuchowisko Ryszard Szmit. W audycji 
wykorzystano fragmenty „Oratorium gie-
trzwałdzkiego” Jacka Sykulskiego oraz 
muzykę Tomasza Marka. 

Kolejne dziesięciominutowe części słu-
chowiska, a jest ich łącznie czternaście, 
będą emitowane co tydzień, w kolejne 
niedziele o godzinie 8.45, a powtarzane 
w poniedziałek o 20.50. W ten sposób słu-
chacze Radia Olsztyn będą mogli przez całe 
lato niejako towarzyszyć tym objawieniom, 
które w roku 1877 trwały właśnie w okresie 
letnim, od 27 czerwca do 16 września. 
Będzie to okazja, aby bliżej poznać osoby 
widzące oraz innych mieszkańców Gietrz-
wałdu i okolic, ich poglądy, emocje oraz 
klimat tych niezwykłych wydarzeń sprzed 
stu czterdziestu lat.

IRENEUSZ ST. BRUSKI

„Serial gietrzwałdzki” 
na antenie Radia Olsztyn

Dyskusja twórców słuchowiska „Orędzie z gietrzwałdzkiego klonu” w studiu Pol-
skiego Radia Olsztyn; od lewej: Zenon Złakowski (autor słuchowiska), Cezary Ilczyna 
(aktor i opiekun artystyczny), Adrianna Cudnik (aktorka), Ryszard Szmit (realizator 
akustyczny) i Jaromir Wroniszewski (reżyser). FOT. © ADAM J. SOCHA / PRO
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23 października 2001 roku Rada 
Wydziału Humanistycznego 
podjęła decyzję o powołaniu 

kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja 
Społeczna w formie wyższych studiów 
zawodowych licencjackich stacjonarnych 
i zaocznych. 30 listopada 2001 roku Se-
nat UWM w Olsztynie zaakceptował tę 
propozycję i umieścił ją w ofercie dydak-
tycznej na rok akademicki 2002/2003.  
21 maja 2002 roku Rada Wydziału Huma-
nistycznego zadecydowała o przekształ-
ceniu Katedry Literatury Współczesnej, 
kierowanej przez prof. dr. hab. Andrzeja 
Staniszewskiego w Katedrę Literatury 
Współczesnej i Dziennikarstwa. 

1 stycznia 2005 roku na podstawie Zarzą-
dzenia Rektora UWM (nr 44, 15 XII 2004) 
utworzono samodzielną jednostkę Instytut 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 
a pięć lat później Instytut podzielono na Za-
kłady, które zastąpiły poprzednie Pracownie.

Obecnie Instytut podzielony jest na 
cztery zakłady: Zakład Kultury Mediów 
(kierownik – prof. zw. dr hab. Andrzej 
Staniszewski), Zakład Historii Mediów 
i Metod Badań Medioznawczych (prof. 
UWM dr hab. Zbigniew Anculewicz), 
Zakład Komunikacji Społecznej i Języ-
ka Mediów (prof. zw. dr hab. Aleksan-
der Kiklewicz), Zakład Filmu i Nowych 
Mediów (prof. UWM dr hab. Mariola 
Marczak), a realizowane w nich badania 
konstytuowane są przez aspekty dotyczą-
ce funkcjonowania spektrum mediów. 
Poza obszarami związanymi z analizą 
mediów takich jak telewizja, radio, prasa 
w centrum zainteresowań pracownicy 
jednostki stawiają także środowiska sie-
ciowe w tym strony internetowe, blogi, 
fora, a nawet gry.

W działalności naukowej pracownicy 
Instytutu zajmują się nie tylko proble-
matyką dotyczącą mediów traktowanych 

systemowo. Ponieważ media, kultura i pro-
cesy komunikowania są nierozerwalnie 
związane z ludzką egzystencją w badaniach 
prowadzonych w Instytucie Dziennikar-
stwa i Komunikacji Społecznej istotną rolę 
odgrywają te aspekty, które pozwalają na 
obrazowanie przemian uwzględniających 
strukturę językową tworzonych i percy-
powanych komunikatów. Naturalnym 
środowiskiem dla prowadzonych badań 
są w rezultacie między innymi gatunki 
informacyjne podlegające ciągłemu prze-
twarzaniu w dominujących w mediasferze 
mediach elektronicznych, wszelkie formy 
odsyłające do gatunków publicystycz-
nych, literatura, a także niejednorodne 
pod względem struktury wytwory kinowe 
a nawet teatralne.

Siedziba Instytutu Dziennikarstwa  
i Komunikacji Społecznej UWM
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

Dziennikarstwo i Komunikacja 
Społeczna na UWM
2002-2017

17



18

BEZWIERSZÓWKInr 6-8 (144-146) czerwiec-sierpień 2017studia dziennikarskie

Z prof. Andrzejem 
Staniszewskim, 
dyrektorem Instytutu 
Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej 
UWM rozmawia 
Karolina Kobak.

Karolina Kobak: W 2017 roku obchodzimy 
piętnastolecie kierunku dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna na Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazurskim. Panie 
Profesorze jakie były tego początki?
Andrzej Staniszewski: To było na początku 

tego wieku, lata 2000-2001 i dojrzewała 
w nas myśl, żeby otworzyć dziennikarstwo 
i komunikację społeczną, bo takiego kierun-
ku w Polsce brakowało. Zaczęły powstawać 
różne ośrodki, niektóre funkcjonują już wiele 
lat, chociażby dziennikarstwo na Uniwer-
sytecie Warszawskim, a w Olsztynie, na 
tym ogromnym terenie Polski północno-
-wschodniej, takiej jednostki nie było. 

Historia rozpoczęła się 1 października 
2002 roku... 
Zaczęliśmy bardzo skromnie – od zebrania 

się ludzi pochodzących z różnych dziedzin 
nauki, mających różne zainteresowania. 
Trzeba było stworzyć dorobek medialny: 
z prasy, radia, telewizji, a później także 
z nowych mediów. O tym, jak to jest trudna 
sztuka przekonaliśmy się po latach, mozol-
nie zbieraliśmy materiały i dzięki temu, po 
sześciu latach, mieliśmy już absolwentów 
studiów magisterskich. Momentami było 
po 300 osób na roku. Przeszliśmy 15 lat, 
trzy razy pełne okresy pięcioletnie. Uwa-
żam, że reprezentujemy solidny poziom. 
W porównaniu z Lublinem czy z Krakowem 
wcale nie jesteśmy outsiderami. 

Czy na początku istnienia Instytutu 
były jakieś trudności?
Musieliśmy się wszystkiego uczyć. Na 

studiach historycznych czy politologicz-
nych, historii radia i telewizji nie było, 
Public Relations i reklamy też trzeba było 
się uczyć od podstaw. Na szczęście ten 
dorobek i wiedzę systematycznie powięk-
szaliśmy, w tej chwili kadra liczy 20 osób 
i w takiej liczbie działaliśmy w zasadzie od 
początku. Parę osób odeszło, parę nowych 
przyszło. Jedną z najtrudniejszych rzeczy, 

jaka była do pokonania to charakter prac 
dyplomowych, po pierwszej akredytacji 
zwrócono nam na to uwagę. Pracowa-
li u nas filmoznawcy, reżyserzy filmowi 
i teatralni, którzy mieli tendencję do wy-
puszczania w świat prac dyplomowych nie 
posiadających charakteru medialnego. Na 
dziennikarstwie materiał źródłowy trzeba 
„przepuścić” przez filtr mediów. Teraz nie 
mamy z tym najmniejszych problemów. 

Jak mógłby Pan Profesor scharaktery-
zować kadrę?
To bardzo szczęśliwy konglomerat „mło-

dych ze starymi”. Przewaga jest ludzi „śred-
nio-młodych”, po habilitacjach i to oni 
wiodą prym. Bardzo ważne jest jednak to, 
że nikt nikomu nie wchodzi w paradę, każ-
dy ma swoją cząstkę zainteresowań, jedni 
są po językoznawstwie, inni po politologii, 
historii, literaturoznawstwie. Nasza kadra 
jest coraz bardziej rozpoznawana, mamy 
dobry układ personalny, są przedstawiciele 

mediów tradycyjnych, a jednocześnie są 
bardzo dobrzy znawcy nowych mediów. 
Rekordzistka, jeśli chodzi o szczęśliwe 
zakończenie przewodu habilitacyjnego, 
miała 37 lat. Następna habilitacja to 38 
lat, to jest naprawdę świetny wynik. 

Kiedy powstawał Instytut, czy wyobrażał 
sobie Pan jak będzie za piętnaście lat?
Na początku miałem wizję i widzę, że ona 

jest realizowana. Nasz Instytut działa bardzo 
spokojnie pod względem organizacyjnym. 
Naukowy dorobek mamy jeden z najlepszych 
na wydziale, stopni naukowych przybywa, 
teraz trzeba tylko zrobić krok do przodu. Lu-
dzie muszą mieć satysfakcję z pracy i myślę, 
że większość ma, z roku na rok przybywa 
tytułów. Zawsze ważne jest jednak doświad-
czenie dziennikarskie. 

Ma Pan Profesor jakieś marzenie, albo 
wyobrażenie tego Instytutu za parę lat?
Ja raczej praktycznie podchodzę do 

tego. Według mnie studia dziennikarskie  

Przy takich studentach 
trudno się zestarzeć!
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powinny być studiami elitarnymi, na sali 
nie może siedzieć sto osób, to nie ma sen-
su. Po drugim, trzecim roku powinna być 
specjalizacja: albo teoria, albo praktyka. 
Kamera, radio, od razu trzeba coś wybrać, 
bo nie wszyscy się do tego nadają.

Zatem jak być dobrym dziennikarzem?
Nie ma na to recepty. Nie ma. Trzeba być 

ciekawym świata, mieć umiejętność współ-
pracy z ludźmi. Mnie dziennikarstwo dużo 
pomogło w życiu. Pracowałem jako dzien-
nikarz dziesięć lat, najpierw, już na trzecim 
roku studiów, w „Nowościach Toruńskich”, 
potem siedem lat w „Panoramie Północy”. 
Często trzeba było kombinować. Dostałem 
polecenie z redakcji: „Masz zrobić materiał, 
bez niego nie wracaj”. Do dziennikarstwa 
trzeba mieć predyspozycje i charakter, nie 
ma tu miejsca dla przypadkowych ludzi. 

Dlaczego warto studiować dziennikar-
stwo w Olsztynie?
Tu jest dużo do zrobienia. W Olsztynie 

zawsze będzie potrzebny dziennikarz, to 
jest środowisko na dorobku. W każdej 
redakcji jest dział sportowy, kulturalny, 
potrzebny będzie specjalista od określo-
nych dyscyplin. Dziennikarstwo będzie się 
rozwijać i dobrze, że mamy specjalistów 
od nowych mediów, którzy się na tym 
znają, przekazują swoją wiedzę. Podczas 
piętnastolecia był panel poświęcony absol-
wentom. Z dużą satysfakcją patrzyłem na 
wypowiedzi osób, które pracują w różnych 
redakcjach. Jaką oni mieli determinację, 
żeby zostać dziennikarzami! Tylko, że to 
już na studiach trzeba robić, szukać, udzie-
lać się, pisać. W Olsztynie jest więcej do 
zrobienia niż gdzie indziej, bo to jest teren 
niezagospodarowany medialnie. Przydała-
by się duża rozgłośnia radiowa, telewizja. 

Czy na koniec mógłby Pan Profesor po-
wiedzieć kilka słów o swoich studentach...
Wyznaję taką zasadę, że studenci dzien-

nikarstwa są zupełnie inni niż pozostali. 
Wykładałem piętnaście lat na filologii, 
dziesięć lat na kulturoznawstwie, dziesięć 
lat na bibliotekoznawstwie. Student dzien-
nikarstwa zawsze jest inny, niepoukładany, 
plotkujący, znający realia życia, przebiegły. 
Nie jest łatwo prowadzić wykład na dzien-
nikarstwie. To jest towarzystwo, które 
naprawdę trzeba zmobilizować, żeby się 
podporządkowali, bo każdy jest bohaterem 
jak jest w grupie. To wcale jednak nie ozna-
cza, że to są minusy, bo trudno się zesta-
rzeć przy takich studentach. Przeżyłem już 
tyle rzeczy, różnych sytuacji ze studentami 
i wcale nie narzekam. Jak ja tu siedzę pięć 
dni w tygodniu, ile się tu rzeczy dowiem od 
studentów to bym mógł kronikę napisać 
i jeszcze bym na tym zarobił. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała KAROLINA KOBAK

absolwentka IDZiKS, 2017 FO
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Marek Nowakowski czuwa nade 
mną, czego dziś Państwo i ja je-
steśmy świadkami – stwierdził 

Wojciech Chmielewski odbierając Nagrodę 
podczas uroczystości, która odbyła się 30 
maja w Pałacu Rzeczypospolitej.  Pisarz 
opowiadał zgromadzonym o przyjaźni z Mar-
kiem Nowakowskim, wspólnych spacerach 
po Warszawie i rozmowach. – Marek pokazał 
mi, w jaki sposób powstaje literatura – przy-
znał Chmielewski.

– Nagradzamy Wojciecha Chmielewskiego 
nie za to, że byłby jakimś naśladowcą, czy 
broń Boże! – epigonem Marka Nowakow-
skiego – uzasadniał werdykt Kapituły Na-
grody Literackiej prof. Maciej Urbanowski. 
– Jury chodziło raczej o bliskość pewnego 
modelu pisarstwa i pewnej postawy wo-
bec świata, jaka łączyła obu pisarzy, ale też 
ważną i ciekawą odmienność prozy Chmie-
lewskiego, którą potwierdza on kolejnymi 
publikacjami. 

Zdaniem profesora w pisarstwie Chmielew-
skiego nie ma narcystycznego zapatrzenia się 
we własne ja. – Jest czujna, krytyczna, a za-
razem pełna specyficznej litości obserwacja 
świata, jest lapidarność, oszczędność języka, 
precyzyjnie rysującego kontury współczesno-
ści – argumentował. – Precyzja nie oznacza 
braku wrażliwości – podkreślił dodając, że 
podziwia wyczulenie Laureata na sensualny 
szczegół, na to jak umie wyrazić brzydotę, 
ale także urodę tego, co zwyczajne.

Na inaugurację Nagrody im. Marka No-
wakowskiego specjalny list wystosował 
Prezydent RP Andrzej Duda, który odczytał 
prof. Andrzej Waśko. 

„Z okazji pierwszej edycji tego lauru skła-
dam wyrazy uznania i wdzięczności inicja-
torom, fundatorom, członkom Kapituły oraz 
wszystkim osobom i instytucjom, dzięki 
którym narodziło się to przedsięwzięcie. 
Bardzo się cieszę, że zmarły przed trzema 
laty wybitny pisarz i wspaniały człowiek 
będzie odtąd upamiętniony nagrodą lite-
racką swojego imienia” – napisał w liście 
skierowanym do zgromadzonych w Pałacu 
Rzeczypospolitej gości, wśród których była 
m. in. Jolanta Nowakowska. 

Prezydent zauważył, że nie bez znaczenia 
jest miejsce, w którym odbywa się inaugura-
cyjna uroczystość. Uznał je za symboliczne: 
„Oto Rzeczpospolita oddaje cześć znakomi-
temu pisarzowi, jednemu z najważniejszych 
twórców nowoczesnej literatury polskiej, 
mistrzowi sztuki prozatorskiej. A także 
szczeremu patriocie, człowiekowi miłują-
cemu wolność, głęboko zaangażowanemu 

w sprawy społeczne i narodowe, uważne-
mu obserwatorowi polskiej rzeczywistości 
i przemian”. Prezydent przyznał, że Marek 
Nowakowski swoimi książkami wyznaczył 
bardzo wymagający punkt odniesienia dla 
współczesnych pisarzy. 

– Tu w Pałacu Rzeczypospolitej znajduje się 
już część rękopisów Marka Nowakowskiego, 
które pisarz przekazał jeszcze za życia – przy-
pomniał w swoim wystąpieniu dr Tomasz 
Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. 
Powołanie Nagrody Literackiej im. Marka 
Nowakowskiego jest możliwe dzięki środkom 
finansowym przekazanym przez International 
Paper z okazji jej 25-lecia działalności w Pol-
sce. – Mamy nadzieję, że to będzie znak dla 
innych komercyjnych podmiotów, że warto 
inwestować w kulturę w Polsce – dodał dy-
rektor Biblioteki Narodowej. 

Nagrodę w wysokości 100 tys. złotych 
ufundowała firma, której główna siedziba 
znajduje się w Memphis, mieście ulubionego 
pisarza Marka Nowakowskiego – Williama 
Faulknera – zauważył dyrektor Makowski. 
Laureat otrzymał również zaprojektowaną 
i wykonaną przez prof. Macieja Aleksan-
drowicza specjalnie na tę okazję statuetkę 
wykonaną z brązu i granitu. 

Nagroda im. Marka Nowakowskiego przy-
znawana będzie corocznie pisarzom za opo-
wiadanie lub cykl opowiadań. Twórczość 
laureatów powinna zawierać istotne walory 
poznawcze oraz charakteryzować się nie-
konwencjonalnością sądów, opinii, odwagą 
i precyzją myśli oraz pięknem słowa. Mottem 
Nagrody są słowa Marka Nowakowskiego: 
„Nie jesteśmy znikąd”.

W skład Kapituły Nagrody weszli: Maciej 
Urbanowski (wiceprzewodniczący), Anto-
ni Libera, Włodzimierz Bolecki, Janusz 
Drzewucki, Irena Makarewicz, Krzysztof 
Masłoń i Mateusz Matyszkowicz. Prze-
wodniczący kapituły dr Tomasz Burek 

zmarł 1 maja br., kilka dni przed pierwszym 
posiedzeniem jury. 

Wojciech Chmielewski – rocznik 1969, 
absolwent historii i dziennikarstwa 

na Uniwersytecie Warszawskim, prozaik, 
eseista i krytyk literacki, autor słuchowisk 
radiowych. Debiutował w 2003 roku na 
łamach „Nowej Okolicy Poetów” opowia-
daniem „Biały bokser”. Publikował m. in. 
w „Odrze”, „Arcanach”, „Wyspie”, „Borus-
sii”. Do 2016 roku stale współpracował 
z dziennikiem „Rzeczpospolita”, gdzie na 
łamach dodatku „Plus Minus” ukazywały 
się jego opowiadania, a także eseje i recen-
zje poświęcone głównie prozie najnowszej. 
Uznanie zdobył jako prozaik, zwłaszcza 
jako nowelista. Jego debiutancki zbiór 
opowiadań Biały bokser (2006) zdobył 
wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Lite-
racką im. Józefa Mackiewicza, natomiast 
tom Brzytwa (2008) był nominowany do 
Nagrody Mediów Publicznych „Cogito”.

Krytycy widzą w Chmielewskim kontynuato-
ra nurtu realistycznego w nowoczesnej prozie 
polskiej, nawiązującego m. in. do twórczości 
Marka Nowakowskiego i Kornela Filipowicza. 
Sam pisarz wyznawał w jednym z wywiadów: 
„Jestem raczej realistą, to znaczy staram się 
przedstawiać rzeczywistość na tyle praw-
dopodobnie, na ile pozwala mi na to moja 
wyobraźnia”. Chmielewskiemu bliska jest 
koncepcja języka jako narzędzia diagnozo-
wania rzeczywistości. Jego prozę wyróżnia 
stylistyczna powściągliwość i lapidarność. 
Wyróżnia go językowy słuch, wrażliwość na 
zmysłowy konkret. Dorobek autora Brzy-
twy cechuje także duża różnorodność for-
malna. Są w nim miniatury prozatorskie, 
obrazki, przypominające quasi-reportaże 
lub scenki dramatyczne, ale także klasyczne 
nowele i opowiadania, obszerna opowieść 
(Belweder gryzie w rękę, 2017), wreszcie 
powieść Kawa u Doroty (2010). AS, BN
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Wojciech Chmielewski laureatem 
Nagrody im. Marka Nowakowskiego
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O Marku Nowakowskim (1935-2014) 
nie da się mówić i pisać w czasie 
przeszłym. Obecny jest nie tylko 

w książkach, w codziennych rozmowach, 
a nawet w knajpach; tych które przetrwały 
„rozpasany kapitalizm” lat 90. Jego ulubio-
nym zwrotem był czasownik „farmazonić” 
to jest bredzić, szajbować czyli opowiadać 
„rzeczy-nie-stworzone”. Słowo farmazon 
(od franc. franc-maçon czyli wolnomy-
śliciel) przewijało się w wielu sytuacjach 
i niespodziewanych kontekstach.

Zapamiętałem taką oto wymianę zdań:
– Ryniu (od Ryszard) co cię trzyma przy 

kolekturze Totolotka, skoro co tydzień 
dokładasz do nie swojego interesu!

– A jak myślisz? – odbija piłeczkę pan 
Ryszard przez przyjaciół zwany „Niewy-
raźnym”. System mię trzyma, to oczywiste! 
Bez systemu nie rzucałbym po trzy kupony 
tygodniowo na żer pazernego Peerelu.

– A jaki to system?
– Wiesz, przepijmy po jednym i wyjdźmy 

przed knajpę!
Wyszli. Pan Ryszard sceptycznie patrzy 

w niebo upstrzone nielicznymi obłoczkami. 
Pan Mareczek (określenie zarezerwowa-
ne dla wieloletnich znajomych) wydaje 
dźwięki zbliżone do zduszonego indora. 
Oczekiwanie przerywane leciuchnym po-
wiewem wiatru w chłodnawe popołudnie...

– I co ma być według niebieskiego sy-
stemu? – chichocze Marek.

– Dużo nie trafimy, ale na pewno liczby 
będą roz-rzuc-one!

Potem spacer z „Parany” do „Piotrusia” 
i miękkie lądowanie w „Mecie” przy ul. 
Foksal. Z takich to „peregrynacyj” pan 
Marek, „najwarsiawiejszy” z pisarzy po-
kolenia „Współczesności”, tkał serdeczne 
opowieści o zmaganiach prostych ludzi 
z nielekką rzeczywistością „nierealnego 
socjalizma”. Już tylko wyliczenie pozy-
cji książkowych; od Ten stary złodziej 
(1958) po Pióro. Autobiografia (2012) 
oraz Dziennik podróży w przeszłość 
(2014) łącznie 35 tomów, a także 16 sce-
nariuszy filmowych, by wymienić „Metę” 
w reżyserii Antoniego Krauze, czy etiudę 
„Kiedy ranne wstają zorze” Mateusza Gło-
wackiego. Ten dorobek budzi szacunek!

W roku 1976 Marek Nowakowski złożył 
podpis pod „Memoriałem 101”, prote-
stem polskich intelektualistów przeciwko 
zmianom w peerelowskiej Konstytucji. 
We wrześniu tegoż roku angażuje się 
w działania Komitetu Obrony Robotni-
ków; publikuje książkę Zapis, drukuje 
pod pseudonimem w paryskiej „Kultu-
rze”. Podczas wojny polsko-jaruzelskiej 
w podziemnym „Tygodniku Mazowsze” 
publikuje migawki ze stanu wojennego, 
zapisuje emocje i bezprawne działania 
władz wojskowych. Z tych nieocenionych 
relacji złoży się tomik Raport o stanie 
wojennym – przetłumaczony na Za-

chodzie, który ukazuje pisarza nie tylko 
zapatrzonego w miejski folklor. 

Marek Nowakowski ugruntowuje sta-
tus pisarza wrażliwego na zło społeczne. 
On, dawny aktywista Związku Młodzieży 
Polskiej, „szczeniacko zaczadzony mar-
ksizmem” – wedle własnego określenia! 

Rok 1984 przynosi mu kilkumiesięczny 
areszt za współpracę z Radiem Wolna 
Europa, za „działalność na szkodę in-
teresów PRL”. Tumult wywołany przez 
europejskie PEN-Cluby sprawił, iż gen. 
Kiszczak poniechał represji wobec krnąb-
rnego pisarza. W dokumentalnym filmie 
„Errata do biografii – Marek Nowakow-
ski” powiedział: „Nigdy nie myślałem, 
żeby Polskę opuścić. Nawet w najgorszych 
chwilach, w społecznych zawirowaniach, 
zamętach, zawsze «tu», tu mój dom, 
może być i burdelowaty, i ohydny, ale 
jakoś... ludzie, korzenie, kontakty, pejzaż 
swojski... Nigdy nie myślałem, że będę 
«gdzieś», że wyrzuci mnie los. Chciałem 
tu być do końca, na dobre i na złe”.

W latach 80. blisko związany był ze śro-
dowiskiem KOR-owskim. Jego małżonka, 
Penelopa o profilu Chopina (określenie 
Janusza Szpotańskiego), broniła w lutym 
1985 roku Adama Michnika w procesie 
więźniów politycznych stanu wojennego. 
Po obradach Okrągłego Stołu i ugodzie 

W maju przypadła 3. rocznica śmierci Marka Nowakowskiego – pisa-
rza, scenarzysty i publicysty, mistrza opowiadań, autora m. in. Benka 
Kwiaciarza i Marynarskiej ballady, który zadebiutował w 1957 roku 
opowiadaniem „Kwadratowy” na łamach „Nowej Kultury”. W swojej 
twórczości zajmował się przemilczanymi w literaturze obszarami życia; 
bohaterami jego opowieści często byli ludzie z niższych warstw spo-
łecznych, z marginesu, z  peryferii wielkomiejskich. W latach 90. wydał 
kilka książek w satyryczny sposób ukazujących rzeczywistość społeczną 
Polski z okresu transformacji ustrojowej. W 2005 roku ukazała się książ-
ka Nekropolis, w której Nowakowski wracał do Warszawy z lat swojej 
młodości, dając obraz ówczesnego życia literackiego stolicy. Całe życie 
związany z Warszawą, w której urodził się 2 marca 1935 roku, i gdzie 
zmarł 16 maja 2014 roku.
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Peregrynacje Marka Nowakowskiego

Szkic do portretu

Ciąg dalszy na s. 23
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Był to pies przewodnik. Prowadził 
ślepego. Ślepy był barczystym męż-
czyzną o ordynarnym głosie. Nosił 

pilśniowy kapelusz, martwe oczy osłaniał 
przydymionymi okularami, twarz miał oko-
loną czarną, połyskliwą brodą. Grywał na 
harmonii w ruchliwych miejscach miasta. 
Najchętniej pod domem handlowym i w 
pobliżu dworca. Siedział na kamiennym 
murku przed rozkładem jazdy pociągów, 
wystawiał metalową puszkę i wygrywał na 
harmonii smętne, staroświeckie melodie. 
Pies układał się obok i drzemał. Drzemkę 
przerywały mu natrętne muchy. Kłapał 
wtedy szczękami. Pysk miał posiwiały, 
rzadką sierść na grzbiecie i zapadłe boki.

Psy przewodniki rekrutują się przeważnie 
z rasy owczarków alzackich. Ten także 
był owczarkiem i służbę swą traktował 
sumiennie. Choć drzemał zazwyczaj, to 
nigdy nie tracił czujności i ilekroć jakiś 
złodziejaszek próbował wybrać z puszki 
drobniaki, pies zrywał się i warcząc groź-
nie, przeganiał niegodziwca.

Wieczorem jego ślepy pan przenosił się 
pod luksusowy hotel dla cudzoziemców. 
Zgarniał pieniądze do kieszeni i gwizdał. 
Pies zrywał się natychmiast i ślepiec chwy-
tał go za rzemienny pałąk przytwierdzony 
do grzbietu. Pies ruszał przodem, a jego 
pan za nim. Znał szlaki wędrówek żebraka 
i pewnie torował sobie drogę wśród tłumu 
przechodniów śpieszących do dworca. Za-
trzymywał się przed światłami i ostrożnie 
wiódł swego pana przez przejścia pozba-
wione świateł. A kiedy zdarzało się, że 
znaleźli się na jezdni osaczeni przez sunące 
w dwie strony auta, pies zatrzymywał się 
jak wryty. Raz nawet uratował swemu panu 
życie. Zza zakrętu wynurzyła się z nad-
mierną szybkością wywrotka załadowana 
żwirem. Byli akurat naprzeciw niej i pies 
silnym szarpnięciem rzemiennego uchwytu 
pociągnął człowieka za sobą. Wywrotka po-
toczyła się tuż, potrącając harmonię prze-
wieszoną przez ramię żebraka. Z suchym 
grzechotem posypał się na asfalt żwir. 
Ślepiec nie zorientował się w niebezpie-
czeństwie. Stał na szeroko rozstawionych 
nogach, barczysty, w przydymionych oku-
larach i klął tubalnym głosem. Zdzielił psa 
białą laską po grzbiecie. Dopiero widzowie 
tego dramatycznego zdarzenia wyjaśnili 
mu przyczynę zachowania psa. 

– Panie... – powtarzali. – Co za wspa-
niały pies! 

Żebrak zamruczał coś niezrozumiale 
i ruszył dalej. Wilczur sunął przed nim 
z powagą. Trucht swój zestrajał dokład-

nie z krokiem ociemniałego. Docierali 
do hotelu i tu przebywali do późnej nocy. 
Cudzoziemcy wchodzili i wychodzili fron-
towym wejściem ozdobionym marmurowy-
mi kolumnami i nieraz do puszki ślepego 
wrzucali obcą walutę, przeważnie w mo-
netach, choć zdarzały się również bankno-
ty. Ociemniały żebrak 
zamawiał u portiera 
butelkę wódki. Pić 
zaczynał na miejscu. 
Wreszcie niepewną 
ręką chwytał rze-
mienny pas w pałąk 
przytwierdzony do 
grzbietu psa. Roz-
kołysanym krokiem 
ruszał w powrotną 
drogę. Potykał się 
i złorzeczył. Potrą-
cał ludzi, którzy roz-
stępowali się przed 
nim w milczeniu. 
Złość swą skupiał 
na psie. Kopniaka-
mi zmuszał go do 
przyśpieszania lub 
zwalniania, boleśnie kłuł laską pod ogon. 
Pies humory swego pana znosił cierpliwie 
i tylko niżej opuszczał łeb ze stulonymi 
uszami. Brnęli ciemnym, opustoszałym 
miastem. Pies przewodnik i jego pan. 
Dochodzili do przystanku i oczekiwali na 
tramwaj. Pies wprowadzał swego pana 
przednim wejściem do wagonu, a ludzie 
ustępowali mu miejsca. Pies kładł się pod 
ławę. Jechali do pętli na krańcu miasta. 
Ślepiec mieszkał na dalekim przedmieś-
ciu. Była tu niegdyś cegielnia. Pozostał 
po niej jedynie komin i zarośnięte trzciną 
glinianki. Ślepiec miał tutaj swój dom. 
Piętrowy, z prefabrykatów. Piętro jeszcze 
nie zostało wykończone. W domu tym 
mieszkała oprócz niego młoda kobieta, 
która ubierała się z przesadną elegancją. 
Była jego kochanką i ślepiec często kłócił 
się z nią po powrocie. Posądzał ją o nie-
wierność. Szukał obcego mężczyzny. 

Niekiedy, rozjuszony do ostateczności, 
rzucał się na nią znienacka i jeżeli w porę 
nie odskoczyła, chwytał ją za włosy i bił 
pięścią, gdzie popadło. Pies krył się pod 
łóżko. Długo w noc rozlegały się przekleń-
stwa, płacz kobiety i ciężkie, niezgrabne 
przetaczanie się ociemniałego mężczyzny. 
Aż wreszcie zmęczony ślepiec zwalał się 
na łóżko i zasypiał. 

Trwało to latami. Młoda kobieta opuś-
ciła ślepca. Pojawiła się następna. Chuda 

i brzydka. Czasem ona zabierała ślepca 
z jego żebraczych posterunków. Przeważ-
nie jednak po dawnemu zajmował się tym 
pies przewodnik. Ostrożnym truchtem, 
z nastroszonymi czujnie uszami, wędro-
wał wraz z człowiekiem w chaosie ludzi 
i samochodów. Ślepiec nie dbał o swego 

psa. Często zapominał 
o nakarmieniu go i nie-
raz, gdy przerywał muzy-
kowanie, żeby posilić się 
samemu, pies skomlał ci-
cho przypominając o swo-
jej obecności. Ślepiec nie 
zwracał na niego uwagi. 
Wtedy pies trącał wilgot-
nym nosem jego dłoń. 

– Paszoł won! – odpę-
dzał go ślepiec. 

Pies był już stary i niedo-
łężniał w sposób widoczny. 
Poruszał się coraz wolniej. 
A od pewnego czasu postę-
pował niedowład jego tyl-
nych kończyn. Właściwie 
w pełni sprawne pozostały 
jedynie przednie łapy. Mo-

zolnie wlókł za sobą zad. Przykry był to 
widok, kiedy zniedołężniały pies prowadził 
swego ociemniałego pana. 

Ten wieczór nastąpił po zwykłym dniu 
ślepca. Z rana siedział na murku przed 
halą dworca i grał na harmonii. Potem 
przeniósł się pod hotel dla cudzoziemców. 
Pies prowadził go cierpliwie. Nadal był 
uważny i wyczekiwał na zmiany świateł 
przy przechodzeniu jezdni. Roztropnie 
kluczył pełnymi przeszkód ulicami miasta. 
Niekiedy przechodnie odwracali się za 
nimi. Kuśtykający pies i ślepiec. Obraz 
nieszczęścia. Pod hotelem ślepiec uraczył 
się obficie wódką, chwytnymi palcami 
przeliczył żebraczy utarg w metalowej 
puszce, przesypał monety do przepaścistej 
kieszeni kurtki i złożył harmonię. Instru-
ment wydał ostatni, płaczliwy dźwięk. Pies 
na ten znajomy sygnał był gotów i ruszy-
li w drogę powrotną. Jechali jak zwykle 
tramwajem do pętli i stamtąd podążyli 
krętymi uliczkami wśród parterowych 
domków w stronę opuszczonej cegielni. 
Pijany ślepiec wyrywał do przodu, pies 
natomiast wyraźnie ustawał. Ślepiec kopał 
psa w bezwładny, wlokący się po ziemi zad. 

– Bladź! – powtarzał uporczywie. 
Myślał zapewne o tej chudej i brzydkiej 

kobiecie, która czekała w domu na przed-
mieściu. Też jej nie wierzył. Też ją posą-
dzał o rozliczne zdrady. Pies przewodnik  

Pies ślepca
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elit drugiej „Solidarności”, drogi pisarza 
i redaktora „Gazety Wyborczej” rozjechały 
się zdecydowanie. Markowi Nowakow-
skiemu bliżej było do środowiska „Gazety 
Polskiej” i mecenasa Premiera Jana Ol-
szewskiego. Dla portalu Niezależna.tv pi-
sarz mówił: „Nie dawajcie się ogłupianiu, 
nie poddawajcie się jednowładztwu me-
diów [wcześniej M. Nowakowski zarzuca 
partii rządzącej propagandę kłamstw 
w mainstreamowych mediach – BK], nie 
słuchajcie bełkotu polityków, nie czytaj-
cie bzdur, które wypisują dziennikarze 
służący władzy jak najemne marionetki, 
tylko patrzcie na rzeczywistość, patrzcie 
na te grupy, które koło was powstają 
i przyłączajcie się do nich. Chodźcie 
na zebrania klubu «Gazety Polskiej», 
oglądajcie filmy poza obiegiem, wtedy 
zobaczycie prawdziwą Polskę, która jest 
oddzielona od propagandy grubą kotarą. 
[...] Bądźcie samodzielni, oddzielajcie 
plewy od ziarna”.

W zbiorze Homo Politicus (1992) dał 
obraz III RP jako „bazaru Jewropy”. 
Tytułowy Homo Politicus to człowiek 
bez właściwości, konformista jak Stasio 
Bombiak z podlaskiej wsi Moczydło, na-
der zgrabnie poruszający się z pomocą 

kolegi z tzw. Organów w świecie, gdzie 
wszystko jest do kupienia. 

Źródłem moralnej zapaści, zdaniem 
Marka Nowakowskiego, stała się „roz-
biórka kapitału «Solidarności» – metodą 
ustępstw i zaniechań”. Ta trucizna rodem 
z PRL-u wrosła w nową rzeczywistość 
wyrzucając na margines ludzi prawych 
i uczciwych...

I na koniec tego krótkiego „szkicu” kilka 
myśli Marka sprzed pół wieku o dzien-
nikarzach, które skreślił w tomie Pióro. 
Autobiografia literacka:

„Dziennikarze w tamtych latach to była 
w przewadze swołocz! Gotowi do kariery, 
do gorliwego wypełniania poleceń, od-
czytujący w lot intencje mocodawców. 
A już zagraniczni korespondenci stanowili 
elitę cynicznych kłamców i szalbierzy. 
Prześcigali się w ideowej gorliwości. Rów-
nocześnie mocno związani z bezpieką 
i podobnymi służbami. Pisząc prasowe 
korespondencje do swoich gazet zarazem 
składali sekretne raporty do tzw. Orga-
nów” (s. 184).

Marek Nowakowski o swoich peregry-
nacjach w Pałacu Mostowskich napi-
sał zgrabną książeczkę pt. Kryptonim 
„Nowy”. Ale to już zupełnie inne „far-
mazony”... 

BOGDAN KRAWCZYK

dyszał i rzęził. Daremnie próbował wes-
przeć swój korpus na tylnych łapach, które 
gięły się zaraz jak łodygi i osuwały. Dotarli 
już na to brzydkie, ciemne pustkowie. Czer-
niał komin cegielni, widoczny doskonale 
w księżycową dziś noc. Od wiaduktu kręta 
droga między gliniankami prowadziła do 
domu ślepca. Tu pies utknął. Nie mógł już. 
Zwalił się na ziemię. Dyszał jak człowiek. 
Jego ociemniały pan brutalnie szarpnął 
rzemienny pałąk umocowany na grzbiecie 
zwierzęcia. Pies nie wstał jednak. 

Wtedy ślepca ogarnęła furia. Zamachnął 
się laską. Uderzył psa w grzbiet. Raz, 
drugi i trzeci. Pies zaskomlał cicho. Śle-
piec obracał laską. Kopał psa w zapad-
łe boki, które poruszały się jak miechy 
harmonii. Pies skowyczał coraz bardziej 
żałośnie. Aż zacichł w pewnej chwili. 
Sierść na grzbiecie zjeżyła mu się jak 
grzebień i dźwignął z ziemi swój kościsty 
korpus. Stanął, chwiejąc się na niepew-
nych łapach. Jednocześnie zawarczał. 
Był to warkot z głębi piersi, bulgotliwy, 
wilczy jakiś. Ślepiec opuścił laskę. Zasłu-
chał się, jakby nie wiedząc, skąd płynie 
ten dźwięk. Pies cofnął się gwałtownie 
i rzemienny uchwyt wysunął się z dłoni 
żebraka. Ślepiec odstąpił krok w jego 
stronę i wyciągnął rękę. Szukał rzemie-
nia. Warkot psa stał się bardziej groźny, 
zgoła ostrzegawczy. Ślepiec zatrzymał 
się. Cofnął dłoń. Wyciągnął z kieszeni 
zawiniątko z jedzeniem. 

– Na, na! – powtórzył kilkakroć łagod-
nym głosem. 

Wabił psa. Czuł jego bliskość. Nawet 
ciężki, starczy oddech. 

Ale pies pokuśtykał niezdarnie w prze-
ciwną stronę. 

Ociemniały żebrak pozostał samotny 
na ścieżynce między gliniankami. Słyszał 
szelest trzcin. Kumkanie żab. Nie słyszał 
już psa. Długo tak stał. Jeszcze zatoczył 
wokół siebie ostatni krąg wyciągniętą la-
ską i zawołał ochrypłym głosem. Jednak 
bezskutecznie. Psa już dawno nie było.

Może zwyczajem starych zwierząt dotarł 
gdzieś na ustronie i tam zdechnie. 

A żebrak? Rankiem znaleźli go rybacy 
w gliniance. Przy trzcinach pływał jego 
kapelusz. A nieco dalej w niegłębokiej 
wodzie spoczywało ciało ociemniałego. 
Pod nim, jak kamień, który pociągnął go 
do dna, tkwiła w mule przewieszona przez 
ramię harmonia. Wyciągnęli go bosakiem. 
W zaciśniętej dłoni trzymał białą laskę. 

MAREK NOWAKOWSKI
„Kultura” 1984, nr 6/441

Ciąg dalszy ze s. 21

Antoni Krauze i Marek Nowakowski, Warszawa, 28 listopada 2012 FOT. © BOGDAN KRAWCZYK
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Andrzej Zb. Brzozowski: „Debata” to 
Pana autorski pomysł, skąd potrzeba 
powstania właśnie takiego pisma? 
Bogdan Bachmura: Nie spodziewałem się, 

że będę coś poza pismami podziemnymi 
wydawał i myślałem, że moja rola na tym 
się skończyła. Nigdy zresztą dziennika-
rzem, ani wydawcą się nie czułem. Pisma 
podziemne były rodzajem broni przeciw 
komunie. Powstanie „Debaty” wynikło ze 
stanu wolności słowa, jaki mamy w naszym 
kraju. Nominalnie jest to wolny kraj z wol-
nymi dziennikarzami, ale jak z tą wolnoś-
cią słowa jest naprawdę, najlepiej wiedzą 
sami dziennikarze. „Debata” miała nie 
tyle zmienić ten stan rzeczy, ale na miarę 
naszych skromnych możliwości stworzyć 
przestrzeń wolnego słowa dla ludzi, którzy 
taką potrzebę zachowali. W tym sensie 
jest to powrót do idei prasy podziemnej.

Wśród publicystów „Debaty” jest wielu 
historyków i pracowników naukowych, 
czy jest to wyraz dbania o poziom pisma?
Zespół ludzi piszących do „Debaty” jest 

trochę zdeterminowany naszymi moż-
liwościami lokalnymi. Ludzie piszący 

w „Debacie” o historii Olsztyna i regionu 
wykonali wspaniałą robotę. Pokazali wy-
darzenia o dużym przekroju czasowym 
i tematycznym: od końca XIX wieku po 
czasy PRL. Często mało lub w ogóle nie 
znane. Poziom tych publikacji to dla mnie, 
jako wydawcy, powód do wielkiej dumy. 
Inną kwestią jest bieżąca publicystyka. 
Tu problemem jest nie tyle poziom, ile 
odwaga pisania, zwłaszcza o sprawach 
lokalnych. Olsztyn to przecież klasyczny 
przykład funkcjonowania lokalnych sitw 
i układów. Ale jakoś dajemy radę. 

Motto „Debaty” to cytat z Józefa 
Mackiewicza: „Tylko prawda jest 
ciekawa”, ale czasami, żeby do niej 
dotrzeć, trzeba się przedrzeć przez 
wątki sensacyjne?
Pewnie ma Pan na myśli publikacje, które 

ukazywały się w pierwszych numerach „De-
baty”, a dotyczące dossier tajnych współ-
pracowników Służby Bezpieczeństwa, co 
w pewnym sensie wpłynęło na popular-
ność pisma. Były one sensacyjne tylko 
w tym sensie, że nikt się tym wcześniej 
w naszym regionie nie zajmował. Ich ge-
neza to zresztą zupełny przypadek. Piotra 
Kardelę i Pawła Warota, historyków IPN, 
poznałem tuż przed wydaniem pierwszego 
numeru dzięki Wojtkowi Ciesielskiemu. 
Padła propozycja współpracy. Nie wahałem 
się przez chwilę. To był początek jednego 
z najciekawszych, pouczających i dość 
dramatycznych doświadczeń w prawie 
dziesięcioletniej historii „Debaty”. 

„Debata” porusza tematy polityczne, 
społeczne, historyczne i kulturalne, takie 
było założenie, czy tak po prostu wyszło?
„Debata” tak naprawdę jest pismem re-

dagowanym spontanicznie. Takim zbio-
rem artykułów, kompilacją tego, co ludzie 
współpracujący z nami chcą pisać. Tu nie 
ma żadnych długofalowych zamiarów, 
a jedyną strategią, tym co łączy autorów 
jest pewien sposób postrzegania rzeczywi-
stości, którego wspólnym mianownikiem 
jest konserwatyzm.

Kształt pisma jest zdeterminowany jego 
społecznym charakterem, ponieważ osoby 
piszące w „Debacie” nie otrzymują ho-
norariów. Moją osobistą intencją przy 
tworzeniu „Debaty” była poważna, pogłę-

biona dyskusja o demokracji jako systemie, 
prawie nieobecna w polskiej publicystyce. 
Pozyskanie autorów do takiej dyskusji nie 
jest łatwe, ale mam nadzieję na rozwinięcie 
pisma właśnie w tym kierunku. 

Jak można rozpoznać na rynku medial-
nym niezależne czasopismo?
Doświadczenie z „Debatą” nauczyło mnie, 

że w tej kwestii można polegać na czytel-
nikach. Uzależnienie prasy od pieniędzy, 
władzy, partii czy lokalnych układów rodzi 
tęsknotę za autentycznością przekazu. 
Dlatego dla mnie największym uznaniem 
czytelników dla niezależności „Debaty” 
jest jej kolportaż, który od początku miał 
wszelkie cechy improwizacji i sponta-
niczności. Było to możliwe dzięki setkom 
bezimiennych osób, które spontanicznie 
odbierają „Debatę” po kilka czy kilkanaście 
egzemplarzy z różnych punktów w mieście 
i na własną rękę je kolportują. To najlepsza 
okazja, żeby im serdecznie podziękować.

Czym różni się „Debata” od innych tego 
typu pism?
Nie potrafię porównać „Debaty” z inny-

mi pismami, bo nic mi nie przychodzi do 
głowy. Nie dlatego, że jesteśmy tacy wspa-
niali i profesjonalni. Mam dystans do za-
wartości naszego społecznie wydawanego 
pisma. Jednak wielokrotnie rozmawiałem 
z naszymi czytelnikami spoza Olsztyna, 
z Łodzi, Wrocławia czy Białegostoku, któ-
rzy pytali, dlaczego u nas nie ma takiego 
pisma? Podobne pytania usłyszeliśmy na 
spotkaniu z czytelnikami w Warszawie. 
Z czego wynikają te pytania? Może z tego, 
że żyjemy w czasach, gdzie dziesięcioletnia, 
społecznie motywowana współpraca to 
fenomen sam w sobie? Może dopiero wtedy 
wolność nabiera rzeczywistego sensu, gdy 
owocuje wartościowym sporem i zgodną 
współpracą? 

Co jest największym sukcesem „Debaty”?
Chyba to, o czym mówiłem wcześniej. 

Nasi czytelnicy. Jeżeli ktoś kolportuje pis-
mo nie znając twórców i autorów „Debaty”, 
to jest to dla mnie sukces, którego się nie 
spodziewałem. Do tej pory myślałem, że 
była to dobra metoda na kolportaż pod-
ziemnej bibuły. No i to, że jako środowisko, 
przez dziesięć lat, pomimo wielu trudnych 
momentów, trzymamy się razem.

Bogdan Bachmura 
– sukces „Debaty” 
to czytelnicy
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Co z ideałów „Solidarności”, o które 
Pan walczył, zostało do dzisiaj?
Dawno pogodziłem się z myślą, że ko-

lejny raz „rewolucja pożarła własne dzie-
ci”. Jestem w tej komfortowej sytuacji, 
że od osiemnastu lat zajmuję się teorią 
demokracji, więc łatwiej mi zrozumieć 
wspólne, ideowo – oświeceniowe korze-
nie poprzedniego i obecnego systemu 
w którym żyjemy. To ma swoje praktyczne 
konsekwencje. Najgorzej mają ci, którzy 
ciągle filtrują obecną rzeczywistość przez 
pryzmat ideałów o które walczyli w cza-
sach „Solidarności”. Niestety, żyjemy 
w czasach bezideowych, które symboli-
zuje powiedzenie: szmal i śmierć fraje-
rom. To piętno czasów indywidualizmu 
i konsumpcji. Cena za życie w czasach 
niespotykanego dotychczas materialnego 
dobrobytu. W takim otoczeniu, w sensie 
społecznym i politycznym, dobro wspólne 
czy solidarność to z konieczności puste 
hasła. A co do ideałów „Solidarności”, to 
te wyrażone w 21. Gdańskich Postulatach 
dziś z konieczności straciły aktualność, 
ponieważ były podyktowane potrzebą 
konkretnej sytuacji oraz wynikały z innego 
kontekstu gospodarczego i politycznego. 
Ludzie pamiętający tamte czasy tęsknią 
za atmosferą narodowego zjednoczenia 
wokół wspólnej sprawy. Warto jednak 
pamiętać, że mogło ono nastąpić tylko 
w warunkach jednoczesnego, ideowego 
i materialnego rozkładu znienawidzonego 
systemu. Dzisiaj mamy czas systemo-
wej i cywilizacyjnej dekadencji, której 
towarzyszy brak świeżych idei i zdol-
ności tworzenia historii. Historia cywi-
lizacji pokazuje, że taki stan nie może 
trwać wiecznie.

Mówi Pan otwarcie, że nie przepada za 
demokracją, czy to słowo jest dla Pana 
tylko pustym frazesem?
Zdecydowanie tak. Nie bez powodu już 

Platon i Arystoteles, a za nimi cała plejada 
wielkich umysłów zaliczało demokrację do 
grona złych ustrojów.

My demokrację gloryfikujemy, wystawi-
liśmy sobie w głowach jej pomnik, i dla-
tego jesteśmy bezradni wobec jej coraz 
szybszego rozkładu. Wszyscy, na czele 
z politykami, prześcigają się w obronie 
demokracji. Tymczasem znawcy przed-
miotu, oczywiście rzadko przez kogo 
czytani, dawno nie nazywają tego, co nas 
otacza, demokracją. Dla nich to klasyczne 
rządy oligarchii (co zresztą wspomniani 
klasyczni mędrcy doskonale przewidzie-
li), a cała „demokratyczna” reszta to tylko 
przedstawienie dla żądnego wrażeń „su-
werena”. Sytuacja ta przypomina czasy 
komuny, kiedy to ludzie władzy bronili 
socjalizmu, choć nikt nie wiedział, co to 
konkretnie znaczy. Podobnie jest dzisiaj 

z obroną demokracji. Jedynym dla niej 
ratunkiem jest wysiłek zakwestionowania 
samej siebie i zbudowania wszystkiego 
od nowa. Czegoś takiego, czego dokonali 
ponad dwa wieki temu Ojcowie Zało-
życiele Stanów Zjednoczonych. Ale kto 
dzisiaj miałby to zrobić?

Jakie inicjatywy podejmuje Stowarzy-
szenie „Święta Warmia, które powo-
łał Pan do życia, i którego jest Pan 
prezesem? 
Powstanie „Świętej Warmii” było 

w założeniu kompatybilne z powstaniem 
„Debaty”. Chodziło o wyjście poza ramy 
klasycznego dziennikarstwa i połącze-
nie poruszanych na łamach papierowej 
„Debaty” i portalu „Debata” tematów 
z możliwością ich dalszej kontynuacji 
przez Stowarzyszenie. Przykładem mogą 
być choćby wielokrotne publikacje na 
temat zagospodarowywania odpadów, 
które, dzięki działaniu osób zrzeszonych 
w „Świętej Warmii”, mogły być przeno-
szone na forum Rady Miasta Olsztyna, 
oraz kontynuowane w formie różnych 
społecznych akcji. Tak się działo w wielu 
sprawach, ich dokumentacja zajmuje już 
kilka segregatorów.

Pańska argumentacja nieprzyjęcia Krzy-
ża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski 
z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nie 
miała raczej, jak w większości przypad-
ków, podtekstów politycznych?
Nie przyjmując tego odznaczenia zda-

wałem sobie sprawę z problemu odbioru 
społecznego. Dlatego zdecydowałem się 
na napisanie wyjaśnienia w formie listu 
otwartego do Prezydenta Andrzeja Dudy. 
Zamiar powiódł się tylko połowicznie, 
bo część czytelników, zwłaszcza tych 
partyjnie zorientowanych, i tak wiedziała 
swoje. Przede wszystkim całe to zamie-
szanie było niepotrzebne, choć mam 
świadomość, że wnioskodawcami od-
znaczenia kierowały szlachetne intencje. 
Dlaczego odmówiłem jego przyjęcia? 
Bo do tego potrzebna jest nie tylko sa-
tysfakcja z własnej postawy, ale także 
zadowolenie z jej rezultatów. Recydy-
wa partyjniactwa, triumfalny powrót 
„miernych, ale wiernych”, znów „elyty” 
zamiast rzeczywistych elit, kreowanie 
przez polityków podziałów społecznych, 
rewolucja światopoglądowa, nieznany 
dotychczas upadek religijności i dobrych 
obyczajów. Nie wystarczy? Zbyt dużo jest 
do zrobienia, aby wypinać piersi po me-
dale. Proroczy Alexis de Tocqueville znów 
miał racje, twierdząc, że „Rewolucjoni-
ści dziedziczą cechy kultury politycznej 
poprzedniego ustroju”. W niektórych 
kwestiach udało się je nawet udoskonalić. 

Prawdę mówiąc najchętniej zamieniłbym 
to odznaczenie na pół godziny rozmowy 

z Prezydentem Dudą. Pewnie nic by to nie 
zmieniło, ale miałbym czyste sumienie, że 
próbowałem. 

Na koniec poproszę o anegdotę, oczy-
wiście z pańskim udziałem.
Zdarzenie miało miejsce dziesięć lat 

temu, na starcie „Debaty”. Nasz kolega 
Wojtek Grotecki ze Stowarzyszenia „Mała 
Ojczyzna”, także publicysta „Debaty”, 
postanowił wtedy kandydować do Sejmu. 
Żal się nam zrobiło, że taki porządny fa-
cet pójdzie na zmarnowanie. Napisaliśmy 
więc apel do wyborców następującej tre-
ści: „Zwracamy się z apelem do wyborców 
naszego regionu o powstrzymanie się 
przed głosowaniem na Wojciecha Gro-
teckiego (lista nr 3, pozycja 20). Naszym 
obowiązkiem jest chronić naszego kolegę, 
człowieka rzadkiej dziś prawości i uczci-
wości przed skutkami przebywania w tak 
nieciekawym otoczeniu jakim jest Sejm 
RP”. Apel, oczywiście za wiedzą i zgodą 
Wojtka, postanowiliśmy zamieścić w „De-
bacie”, a także, jako płatne ogłoszenie, 
w „Gazecie Olsztyńskiej”.

Nigdy nie zapomnę miny pani w biurze 
ogłoszeń, gdy zapoznała się z treścią na-
szego apelu. Po dłuższej chwili oznajmiła, 
że za chwilę wróci. Trwało to dobre kilka 
minut, po czym powiedziała, że ktoś do 
mnie w tej sprawie zadzwoni. Następnego 
dnia powiadomiono mnie, że ogłoszenie 
nie zostanie zamieszczone, ponieważ jego 
treść „jest niezgodna z linią programo-
wą Gazety Olsztyńskiej”. Apel oczywiście 
ukazał się w „Debacie”, Wojtek ostatecz-
nie uszedł z tego kandydowania cało, ale 
wspomnienie „linii programowej” „Gazety 
Olsztyńskiej” okazało się bezcenne.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Bogdan Bachmura – pomysłodawca 
i wydawca miesięcznika regionalnego 
„Debata”, ukazującego się od dziesięciu 
lat w Olsztynie, za który w tegorocznym 
Konkursie im. Seweryna Pieniężnego 
otrzymał Nagrodę Wolności Słowa. 
W stanie wojennym przewodniczący 
Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność”, organizator podziemnej 
działalności wydawniczej. Wydawca i re-
daktor pism: „Biuletyn Informacyjny”, 
„Solidarność Regionu Warmińsko-Ma-
zurskiego”, współwydawca „Rezonansu” 
oraz „Inicjatyw Warmińskich”. Członek 
Stowarzyszenia Represjonowanych 
w Stanie Wojennym Regionu Warmiń-
sko-Mazurskiego „Pro Patria”, wice-
przewodniczący Stowarzyszenia „Mała 
Ojczyzna”, współzałożyciel i prezes 
Stowarzyszenia „Święta Warmia” oraz 
prezes Fundacji „Debata”.
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69 proc. widzów ogląda Telewizję 
Polską – wynika z badania 
przeprowadzonego przez 

CBOS. 34 proc. ankietowanych uznało, 
że programy informacyjne i publicystyczne 
TVP są wiarygodne i zasługują na zaufa-
nie, a 32 proc. ma przeciwne zdanie. Dla 
porównania TVN za wiarygodne źródło 
informacji uważa 40 proc. (odmienne 
zdanie ma 23 proc.) respondentów. Go-
łym okiem widać, że odsetek odpowiedzi 
korzystnych dla TVP pokrywa się prawie 
całkowicie z poparciem sondażowym dla 
Prawa i Sprawiedliwości.

Co oznaczają te liczby dla telewizji pub-
licznej? Po pierwsze, że TVP nie udało się 
przekonać do siebie zwolenników innych 
opcji politycznych; że TVP postrzegana 
jest jako telewizja rządowa: że nadal jed-
na czwarta widzów uznaje telewizję za 
główne źródło informacji. Zatem liczba 
oglądających ma znaczenie dla reklamo-
dawców i polityków, budujących swój 
medialny wizerunek.

9 maja przeczytałem w dzienniku „Rzecz-
pospolita” analizę programów informa-
cyjnych naszych największych stacji TV 
przeprowadzoną przez byłego eksper-
ta KRRiT ds. wolności słowa Andrzeja 
Krajewskiego. Krajewski przez tydzień 
w marcu 2017 roku oglądał główne wy-
dania „Wiadomości” TVP1, „Wydarzeń” 
Polsatu i „Faktów” TVN. Jak podał autor, 
notował spójność tematów, powtarzają-
ce się tematy, proporcje spraw ważnych 
i lekkich. Poza wyliczeniem konkretnych 
tematów, co którego dnia było pokazywane 
w poszczególnych stacjach, sam raport 
nie zawierał zbyt wielu wniosków, które 
pozwoliłyby na szerszą charakterystykę 
przekazów informacyjnych TVP, Polsa-
tu i TVN. Znalazłem kilka uwag, które 
wychodziły poza ogólna analizę treści  
(a w zasadzie tematów). Autor zaobser-
wował, że „dobór tematów z Polski i świa-
ta przez media publiczne i komercyjne  
i w zasadzie nie różni się”. Ponadto z ra-
portu można dowiedzieć się m. in., że 
w „Wiadomościach” „tematy niezwiązane 
z bieżącymi wydarzeniami politycznymi 
stanowią margines”. Przyznam, że więcej 
oczekiwałbym po analizie, która mogłaby 
mieć charakter bardziej naukowy i oparty 
na solidnych podstawach metodologicz-
nych. Ale przy braku takiej, warto prze-
czytać omawiamy wyżej artykuł.

Czy jednak skazani jesteśmy – w dobie 
rozwiniętych badań medioznawczych – 
na publicystyczne opinie? Co robi w tym 

względzie Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji, której zadań jakby trochę ubyło po 
powołaniu Rady Mediów Narodowych? Na 
marginesie: czy dwa grzybki do jednego 
barszczu to nie za dużo... Na początek 
kilka pożytecznych liczb. Średnie zarobki 
w KRRiT wynosiły w 2005 roku 14 305 
złotych (członkowie KRRiT) i 5 195 złotych 
(pracownicy Biura KRRiT), po 2008 roku 
średnie zarobki członków Rady kształto-
wały się na poziomie 13 tys. złotych brutto. 
W 2016 roku na wynagrodzenia łącznie 
w budżecie KRRiT przeznaczono 14 mln 
złotych. Czy to dużo, czy mało? Zależy za 
co i dla kogo? 

31 marca 2017 roku Rada przedstawiła 
stustronicowe sprawozdanie z działalności 
za rok 2016. Na oficjalnej stronie KRRiT 
znalazłem do pobrania cztery pliki dotyczą-
ce sprawozdań i informacji z działalności 
za 2016 rok. W zasadzie to wszystko, co 
mogłem przeczytać na temat pracy Rady 
w minionym roku. Chciałbym jednak do-
wiedzieć się, co robi rzesza urzędników, 
ekspertów (na analizy, ekspertyzy i opinie 
wydano 1 mln 125 tys. złotych). Rada za-
prasza do konsultacji społecznych planów 
programowych na rok 2018 spółek me-
diów publicznych. Czytam na przykład, że 
w planie programowym Jedynki Polskiego 
Radia średni czas serwisu „Aktualności 
Jedynki” będzie wynosił 5 minut, liczba 
wydań w tygodniu 186, a łączny czas nada-
wania audycji 750 godzin. I co mi po takiej 
wiedzy, czego ma dotyczyć konsultacja 
społeczna? Proponuję dorzucić jeszcze 

kilka wydań i godzin emisji – będzie OK? 
Na stronach KRRiT nie znalazłem analizy 
treści np. programów informacyjnych czy 
publicystycznych TVP. Gdzie one są? Jeśli 
nie ma, to może warto je przeprowadzić.

Przypomnę, że na ostatnim Nadzwyczaj-
nym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dol-
nym (24-25 IV 2015) uchwałą domagali-
śmy się likwidacji KRRiT:

Uchwała nr 3 ws. mediów publicznych
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP wy-

raża pogląd, że KRRiT od dawna nie spełnia 
swoich konstytucyjnych zadań i wymaga 
rozwiązania. Nie jest realizowany zapis art. 
213 Konstytucji, który stanowi, iż „KRRiT 
stoi na straży wolności słowa, prawa do 
informacji oraz interesu publicznego w ra-
diofonii i telewizji”.

Przyszły parlament winien zlikwidować 
KRRiT i powierzyć sprawy sporne w mediach 
powszechnym sądom, a techniczne – od-
powiednim organom.

W imieniu Delegatów Nadzwyczajnego 
Zjazdu SDP

Zbigniew Rytel
przewodniczący Prezydium Zjazdu

Teraz sytuacja się zmieniła... Więc OK. Jest 
jak jest, ale może Rada przekonałaby opinię 
publiczną, że naprawdę jest niezbędna?

A propos – na stronie internetowej 
KRRiT znajdujemy jej schemat organiza-
cyjny. Ponad 40 jednostek robi wrażenie...

MAREK PALCZEWSKI

Niezbędna Rada



27

BEZWIERSZÓWKInr 6-8 (144-146) czerwiec-sierpień 2017 media w Polsce

W tej krótkiej wypowiedzi chodzić 
mi będzie o media elektronicz-
ne: telewizję i radio. Można 

przyjąć w dzisiejszych czasach jako pew-
nik, że odbiór tych mediów nie musi się 
łączyć z posiadaniem w domu odbiornika 
telewizyjnego; radio i telewizję można tak-
że odbierać w Internecie – przez telefony 
komórkowe, smartfony, tablety, laptopy 
itp. W ten sposób media elektroniczne stały 
się powszechnie dostępnymi mediami, 
z których praktycznie korzystają niemal 
wszyscy mieszkańcy Polski, a także – głów-
nie Polacy – mieszkający i przebywający za 
granicą. Z pewnością też mają duży wpływ 
na kształtowanie opinii.

Jestem właśnie po lekturze „Do Rze-
czy”, które (w numerze 24 z 12-18 czerw-
ca) sprawę mediów potraktowało jako 
priorytetową (okładka, wywiad z Wojcie-
chem Reszczyńskim, zestawienie tematów 
wiadomości w TVP i TVN). W ostatnim 
czasie też żywo dyskutowano sprawę fi-
nansowania Polskiego Radia i Telewizji 
Polskiej; najważniejsze było pytanie – jaki 
abonament?, kto ma go płacić? Jak go 
ściągać z powodzeniem? A może odrzucić 
ten „haracz” na „TVPiS”? Stawiać na boj-
kot „pisowskiej propagandy”? Oczywiście 
i ten pretekst dla opozycji był dobry, bo 
oglądanie telewizji „pisowskiej”, grozić 
może większym poparciem dla rządu... 
W różnych wypowiedziach wciąż pojawiał 
się problem „zawłaszczania” telewizji pub-
licznej przez kolejne partie, które w wybo-
rach zdobywały władzę. I tak czytam, że 
SLD „zawłaszczyło” przed laty publiczne 
media; że PO zrobiło to samo i to na długie 
lata swoich rządów, że PiS dokonał „skoku” 
na media... Skąd te wszystkie emocje? 
Oczywiście stąd, że tzw. media publiczne 
Polskie Radio i Telewizja Polska nie chcą 
się przyznać do tego, że były i są w gruncie 
rzeczy mediami państwowymi, i to widać 
gołym okiem... A czy jest to naganne? 
Myślę, że nie.

Sto lat temu – po 123. latach niewoli 
– państwo polskie znów znalazło się na 
mapie Europy; a niepodległe państwo 
potrzebuje nie tylko ośrodka sprawnej 
władzy, ale i własnych mediów informu-

jących o jego działaniach, potrzebuje także 
jako spoiwa wiedzy o tradycji, o kulturze, 
o historii, a kto może najlepiej to przeka-
zać? Oczywiście własne media!

Media elektroniczne mamy młode: Polskie 
Radio wystartowało w 1926 roku i dobrze 
później został zapamiętany głos Prezydenta 
Starzyńskiego z września 1939 roku, drama-
tyczny głos słyszany właśnie przez Polskie 
Radio z broniącej się Warszawy.

Telewizję mamy dopiero od lat 50., jest 
to „dziecko PRL-u” – ze wspaniałym Tea-
trem Telewizji, Kabaretem Starszych Pa-
nów... Ale główny przekaz polityczny był 
od PZPR, bo w systemie jednopartyjnym 
to PZPR dbała o telewizję i posługiwała 
się nią dla własnych politycznych celów. 
Teraz, gdy mamy ustrój demokratyczny 
(Kukiz poprawia: „partiokrację”), gdy 
w demokratycznych wyborach dochodzi 
do nowego układu sił na szczytach władzy, 
a wraz ze zmianą rządów do wymiany elit 
– oczywiste jest, że każda nowa władza 
potrzebuje radia i telewizji, a do zadań 
tych mediów musi należeć informacja 
o tym co robi prezydent oraz rząd; musi 
należeć przedstawianie programów dzia-
łań, tłumaczenie i obrona „polskiej racji 
stanu” – takiej właśnie, którą określa 
aktualna władza. 

W mediach państwowych – i tak właś-
nie nazwanych – sytuacja po każdych 
nowych wyborach byłaby jasna: ten kto 
kieruje państwem musi mieć swoje media 
i wszyscy rozumieją, że jest to niezbędne, 
by rządzić.

Nie może być przecież tak, że działania 
rządu i osoby z kręgu władzy są w tych me-
diach dyskredytowane, że w codziennych 
dziennikach informacyjnych pomijane są 
ważne wizyty państwowe, przemilczane 
istotne inicjatywy rządu, nie mówi się 
o sukcesach, planach i trudnościach.

Oczywiście polityczny wątek powiązany 
z polityką państwa – to w czasie anteno-
wym – niewielki, lecz ważny wycinek pro-
gramu; to wizytówka polityczna telewizji. 
Ale tak jak państwo kieruje różnymi dzie-
dzinami życia (centralnie i przez władze 
lokalne); w jego gestii jest kultura, oświata, 
nauka, sport itd. – media elektroniczne 

mają podobne zakresy tematyczne w swo-
ich ramówkach. A „misja” mediów pań-
stwowych to twórcze rozwijanie ważnych 
tematów z różnych dziedzin, docieranie do 
widza poprzez dostępne, atrakcyjne środ-
ki przekazu. To wszystko jest konieczne, 
by państwo dobrze działało, by odbiorcy 
mediów stawali się mądrzejsi i dobrze się 
w swoim państwie czuli, a jeśli coś jest nie 
tak jak być powinno, by szybko władze 
o tym wiedziały i mogły temu zaradzić. 
Brzmi optymistycznie? A czemu być tyl-
ko pesymistą?

Gdy się zgodzimy, że potrzebne są media 
państwowe,  pozostaje ważne pytanie – 
kto za to ma zapłacić? Odpowiedź jest 
prosta – za media państwowe powinno 
płacić państwo.

Przecież nie płacimy „abonamentu” za 
szkoły, sądy, ministerstwa, wojsko itp. 
Więc czemu akurat za  media ma być abo-
nament?

Na wszystkie potrzeby państwa płacimy 
podatki, ich część powinna iść na utrzy-
manie mediów! I dobrze byłoby od razu 
określić jaka część. Aż się prosi by pocho-
dziła z części 23-procentowego VAT od 
gospodarstw domowych za elektryczność, 
opłaty za Internet, telefony. A może wpro-
wadzić stały specjalny podatek na media 
państwowe od Spółek Skarbu Państwa 
i banków – w zamian te instytucje miałyby 
swój czas antenowy na reklamy oraz na 
informację o działaniach, zamierzeniach 
czy trudnościach (a to są wiadomości cenne 
także dla widzów oraz słuchaczy!). 

Natomiast twórcze pomysły – na teatr te-
lewizyjny, programy popularno-naukowe, 
filmy dokumentalne, seriale historyczne 
– powinny uczestniczyć w konkursach 
odpowiednich ministerstw, tak jak uczest-
niczą w nich instytuty naukowe czy wy-
dawnictwa.

Na zakończenie tego tekstu, pisanego 
w atmosferze  medialno-abonamentowej 
gorączki, pragnę jeszcze raz podkreślić:  
przestańmy udawać, że „media publicz-
ne” nie są „mediami państwowymi”, bo 
nie tylko są to media państwowe, ale są 
potrzebne w tej właśnie roli państwu!

BARBARA PETROZOLIN-SKOWROŃSKA

Nazywajmy rzeczy po imieniu...
media państwowe, 
a nie publiczne!
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Konflikt wokół obsady dyrektorskiej 
Teatru Starego w Krakowie można 

było, moim skromnym zdaniem nie-
-znawcy teatru, rozwiązać przez kom-
promis. Nasunęła mi się taka myśl dzięki 
zdjęciu z konferencji prasowej nowego 
kierownictwa sceny narodowej. 

W oko wpada Michał Gieleta wygląda-
jący jak angielski dżentelmen: garnitur 
w prążki, krawat i dobrze dobrana chu-
steczka w kieszonce marynarki, fryzura 
blond z grzecznym przedziałkiem mó-
wią same za siebie. Przyjechał do nas 
z „misją białego człowieka”. Cóż to za 
kontrast wobec Jana Klaty w dredach, 
z częściowo gołą czaszką, czarnych gla-
nach i błyskiem diabelskim w oku! Czyż 
nie byłaby z nich dobrana para, skoro 
przeciwieństwa przyciągają siebie?

Zamarzyło mi się, żeby obaj panowie 
spróbowali pracować razem. Klata jako 
dyrektor naczelny, Gieleta jako dyrektor 
artystyczny. Powiada ten drugi, że sza-
nuje dorobek Klaty – a to jest warunek 
twórczego dialogu. Ma opinię człowieka 
kulturalnego i opanowanego, więc z an-
gielską flegmą znosiłby wyskoki naszego 
Mefista. Anglicy skolonizowali pół świa-
ta; zangliczały Mr. Gieleta wiedziałby, jak 
okiełznać człowieka z naszego interioru. 
Wniósłby szacunek dla tradycji i swój 
warsztat wypracowany w anglosaskiej 
kulturze. Klata też skorzystałby grając 

w tym duecie egzotycznym; musiałby do-
brze przemyśleć swoje argumenty, żeby 
trafić do partnera w garniturze w prążki.

Szkoda, że ministerstwo nie zapropo-
nowało takiego kompromisu, lecz może 
o czymś nie wiem. Gdyby obaj panowie 
zgodzili się popracować razem, minister 
kultury miałby olbrzymi plus, ponieważ 
kultura tworzy się w dialogu. Nie byłoby 
powodu protestów, bo Klata zostałby na 
miejscu, a Gieleta wzbogaciłby Teatr 
Stary. A gdyby odmówili, wtedy plus 
byłby mniejszy, jednak minister mógłby 
wykazać się dobrą wolą, po wysłuchaniu 
opinii zespołu teatru oraz komisji kon-
kursowej. Byłby mniejszy powód do pro-
testów w środowisku teatralnym, a może 
nawet wcale. Minister chciał dobrze dla 
wszystkich acz nie wszyscy chcieli.

Z artystami trzeba postępować jak z du-
żymi dziećmi. Mają swoje szaleństwa mają 
swe występki, lecz dzięki temu tworzą 
gdyż inaczej widzą świat niż zwykli ludzie. 
Taką myśl nasuwa również tragikomedia 
opolska. To konflikt nikomu niepotrzeb-
ny, jak się zdaje wybuchł przypadkiem 
a rozrasta się do kosmiczno-komicznych 
rozmiarów. I znowu – uszanujmy arty-
stów! Chcą zrealizować talent, lecz byłoby 
to trudne na przekór swemu środowisku. 
Stąd ta lawina odmów udziału w festiwalu. 
Natomiast nie podobają mi się pewne 
reakcje na prawicy.

To nie jest dobry pomysł, żeby wy-
ciągać stary wywiad prasowy Kayah, 
wypominać jej udział w festiwalu pio-
senki radzieckiej, czy chęć objazdu 
z koncertami po ZSRR. Wtedy takie 
były warunki dla występów. Można było 
się na nie godzić, albo grać po piwnicach 
ze stratą dla szerokiej publiczności. 
Od tego czasu przybrała pseudonim, 
zmieniła sobie osobowość, a że popiera 
opozycję, to przecież nie przestępstwo 
w liberalnej demokracji.

Nie podoba mi się również, kiedy Sła-
womir Cenckiewicz, którego szanuję 
i osobiście lubię zachęca, ażeby poszukać 
czegoś na Marylę Rodowicz w teczkach 
IPN, „czy w PRL była taka niezłomna”. 
Na tym ma polegać uczczenie 50-lecia 
jej twórczości? Dała nam wiele wzruszeń 
i zabawy, doceńmy to i bądźmy wdzięcz-
ni zamiast rujnować reputację. Prawie 
każdemu można wyciągnąć brzydkie 
rzeczy, choć niekoniecznie z IPN, lecz 
nie każdy zaśpiewa... i tu niech każdy 
wstawi ulubioną piosenkę pierwszej 
damy estrady.

Napoleon zawołał w Egipcie przed bi-
twą „osły i uczeni do środka”, bo warto 
chronić nie tylko mądrość, lecz również 
głupstwo, jeśli jest pożyteczne. Atystów 
zaś kochajmy, minister jak wyrozumiały 
ojciec. Bez nich nasze życie byłoby nudne 
i płaskie.

Piórem Krzysztofa Kłopotowskiego Osły i artyści do środka

Różne media, dwa różne światy, które 
nie mają punktów stycznych. W za-

leżności od tego, na które media się zda-
my jako źródło swojej wiedzy o świecie, 
dostaniemy porcję informacji, których 
w ogóle nie ma w mediach innego nur-
tu. Odbiorcy mediów mainstreamowych 
nie dowiedzą się tego, co świetnie znają 
odbiorcy mediów prawicowych. Konsu-
menci mediów komercyjnych nie poznają 
tego, czym żyją widzowie, słuchacze me-
diów publicznych. Czym się ekscytują 
jedni i drudzy. Jedni i drudzy żyją w od-
miennych rzeczywistości.

 – Grzejemy Morawskim! – podają 
przekaz dnia wydawcy prywatnej stacji 
telewizyjnej. I dodają: „Dokopiemy im. 
To przecież ich sędzia”. A szefostwo te-
lewizji publicznej: „Chłopaki, grzejemy 
taśmami. To będzie hicior!”.  

Stacja komercyjna ekscytuje się sędzią 
Lechem Morawskim wybranym przez 
PiS do Trybunału Konstytucyjnego. 
Okazuje się, że zanim został członkiem 

TK spowodował wypadek samochodowy 
w czerwcu 2015 roku. Poważny wypadek. 
Miało miejsce zderzenie na autostradzie 
A1. W jego wyniku poważnie ucierpiał 
Andrzej Peruga, handlowiec ze Zduńskiej 
Woli. Sędzia Morawski wyszedł z wypad-
ku bez szwanku.

Biegli stwierdzili, że bez wątpliwości 
zawinił sędzia Morawski. Prokuratorzy 
z Gdańska, prowadzący śledztwo, za-
mierzali postawić sędziemu zarzut, ale 
decyzję zablokowała Prokuratura Kra-
jowa pod kierunkiem Zbigniewa Ziobry. 
Dlaczego?  Na jakiej podstawie? Śledz-
two toczy się już półtora roku. – Kiedy 
prokuratura złoży wniosek o uchylenie 
immunitetu Morawskiemu? – pytają 
dziennikarze TVN.

Telewizja publiczna ujawnia rano nie-
znane do tej opory taśmy z nagrań ze 
słynnej restauracji „Sowa&Przyjaciele”. 
Egzotyczny i zarazem sensacyjny jest 
skład towarzystwa, których rozmowy 
w czasie restauracyjnej biesiady sprzed 

trzech lat zostały nagrane. Oto te per-
sony: były rzecznik rządu Paweł Graś, 
były szef BOR gen. Marian Janicki, były 
minister skarbu Włodzimierz Karpiński, 
biznesmen z PRL-owskim rodowodem 
Jerzy Mazgaj i jak najbardziej nowoczes-
ny i współczesny ks. Kazimierz Sowa, 
prawdziwy król mediów wśród duchow-
nych. Występuje jako komentator w stacji 
TVN, a w przeszłości był szefem jednego 
z kanałów.

Panowie rozmawiali swobodnie, po-
kazując w tym spotkaniu jak leżą siebie 
blisko, a jednocześnie jak zazębiają się ze 
sobą polityka, biznes, a na ich pograniczu 
media. Taśmy nie są super nowością. To 
prawda. Ale zawierają unikalne nagrania, 
podczas których bohaterowie wymieniają 
uwagi, których w innych okolicznościach 
nie usłyszeli. Aktywnością dużą charak-
teryzuje się ksiądz Kazimierz Sowa. Już 
choćby dlatego warto była zaintereso-
wać się tymi taśmami i upowszechnić 
je w mediach.

Piórem Jerzego Jachowicza: Odmienne rzeczywistości
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Pisarka i dziennikarka Małgorzata 
Karolina Piekarska po przeszło 20 
latach pracy odeszła z Telewizji Pol-

skiej. Pracowała w Warszawskim Ośrodku 
Telewizyjnym, m. in. w latach 2006-2009 
była wydawcą „Telewizyjnego Kuriera Ma-
zowieckiego”. Na antenie TVP Warszawa 
realizowała programy autorskie: „Dżingiel”, 
„Patefon”, „Wiarus”, „Detektyw warszawski, 
czyli na tropie miejskich tajemnic”. Odeszła 
z Telewizji pisząc – podany do wiadomości 
publicznej – list do prezesa TVP Jacka Kur-
skiego wyjaśniający powody rezygnacji ze 
współpracy, który niniejszym publikujemy.

Pan Jacek Kurski
Prezes TVP S.A.
ul. Woronicza 17
Warszawa
Szanowny Panie Prezesie,

chciałam na Pańskie ręce przekazać oficjal-
ną rezygnację ze współpracy z Telewizją 
Polską. Jest to dla mnie niezwykle trudna 
decyzja, ale muszę ją podjąć, by być w zgo-
dzie z samą sobą. By móc rano w lustrze 
patrzeć sobie w twarz. Tylko ja wiem, ile 
nieprzespanych nocy kosztowało mnie jej 
podjęcie. To na korytarzach TVP się wycho-
wałam, gdyż byłam przedszkolakiem, kiedy 
pracę w Telewizji Polskiej rozpoczynał mój 
Ojciec Maciej Piekarski, którego imię nosi 
dziś Studio D na pl. Powstańców. Nigdy nie 
myślałam, że będę pracować w TVP, ale tak 
się stało, i przez 20 lat to Telewizja Polska 
była moim drugim domem. Przez te ponad 
20 lat nie przypuszczałam jednak, że będę 
kiedyś chciała ten dom opuścić.

Myślę, że inaczej rozumiemy termin „te-
lewizja publiczna”. Dla mnie oznacza on 
telewizję dla wszystkich. Misją zaś telewizji 
publicznej powinna być edukacja, rozrywka 
i przedstawianie poglądów różnych ludzi, 
a także wszystkich opcji politycznych. Dla 
Pana – a sądzę tak, śledząc anteny – tele-
wizja publiczna jest telewizją dla odbiorcy 
o jedynych słusznych poglądach.

Uważam się za państwowca, czyli za-
wsze przyjmuję do wiadomości wyniki 
demokratycznych wyborów – zarówno 
prezydenckich, parlamentarnych, jak i sa-
morządowych. Podczas ostatnich czterech 
tur różnych wyborów zasiadałam w komi-
sjach wyborczych.

Przez przeszło 20 lat współpracowałam 
z TVP. Miałam 29 lat, gdy przyszłam do pra-
cy jako reporterka nadawanego na antenie 
TVP Warszawa (wtedy WOT) programu 
kulturalnego „Co? Gdzie? Kiedy?”. Praco-
wałam przez przeszło 20 lat jako reporterka 
„Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego”. 
Zrealizowałam dla TVP kilkadziesiąt du-
żych reportaży i filmów dokumentalnych 

(m. in. kilka o starej Warszawie, jej histo-
rii, legendach itd., o ulicznych grajkach, 
o Warszawie w książkach Adama Bahdaja, 
o bazarze Różyckiego, o Janie Łomnickim, 
Marii Kaniewskiej, Irenie Jurgielewiczowej, 
Stanisławie Grzesiuku, zespole TSA, Czesła-
wie Niemenie, o pogrzebie Jana Pawła II, 
o 60. rocznicy ślubu małżonków Tyrajskich 
– pary powstańców warszawskich, o tym 
jak wygląda wizyta duszpasterska, na którą 
wybrałam się z kamerą ze śp. księdzem Ro-
manem Indrzejczykiem itd.). Realizowałam 
różne programy. Między innymi muzyczne: 
„Dżingiel” czy „Patefon”, a po śmierci Ojca 
kontynuowałam jego magazyn kombatancki 
„Wiarus”. Miałam i swój program „Detek-
tyw warszawski, czyli na tropie miejskich 
tajemnic”. Współpracowałam też z wieloma 
programami i antenami TVP. 

Łącznie dla Telewizji Polskiej przygoto-
wałam wiele tysięcy dłuższych i krótszych 
materiałów filmowych. Jednak przez te 
wszystkie lata to właśnie „Telewizyjnemu 
Kurierowi Warszawskiemu” pozostałam 
wierna, choć tu zarabiało się i nadal zarabia 
najmniejsze pieniądze w TVP w Warszawie. 
Bywa, że za jeden news dostaje się jedną 
piątą, a nawet jedną dziesiątą stawki, jaką 
otrzymują reporterzy np. „Wiadomości”, 
choć do jego przygotowania potrzebna 
jest taka sama praca i wiedza, a czasem 
nawet większa. Jednak pieniądze nigdy 
nie były dla mnie najważniejsze. Dlatego 
nigdy nie zdecydowałam się na przyję-
cie bardziej intratnych propozycji pracy 
i odejście gdzie indziej, choć miałam takie 
propozycje, a przez te przeszło 20 lat tylko 
raz w życiu moja miesięczna wypłata z TVP 
przekroczyła 6 tys. złotych, mimo że bywały 
miesiące, gdy nie wychodziłam z redakcji. 
Przez lata spędzałam w niej Sylwestry, Boże 
Narodzenia, Wielkanoce i długie weekendy 
majowe. Pamiętam wszystkich swoich dy-
rektorów. Obecnego, który pełni obowiązki, 
nawet nie widziałam. Zresztą… w redakcji 
jestem już tylko duchem. Od października 
nie ma mnie na grafiku reporterów „Tele-
wizyjnego Kuriera Warszawskiego”. Po-
dobno dlatego, że nie jestem w stanie być 
reporterem 25 dni w miesiącu. Cóż... tak 
jest mniej więcej od 10 lat, kiedy zaczęłam 
spełniać swoje największe marzenie o by-
ciu pisarką i wreszcie w miarę regularnie 
publikować książki. Muszę mieć czas na ich 
pisanie, promowanie, spotkania autorskie 
z czytelnikami etc. Poza tym sporo pracuję 
społecznie. Poprzedni szefowie redakcji 
zawsze wykazywali się zrozumieniem.

Przez te przeszło 20 lat współpracy TVP 
nigdy nie dała mi etatu. Rozumiałam to. 
Taka jest cena wolności przekonań i odmowy 
bratania się z jakimikolwiek partiami. Po-

nieważ partię, która dała Panu władzę nad 
TVP, trzeba kochać, a nie jedynie tolerować, 
co zwykłam odczuwać w stosunku do wszyst-
kich partii politycznych, stąd m. in. decyzja 
o moim odejściu z TVP. Zapewniam, że nie 
jest ona związana z tym, że od października 
nie ma mnie na grafiku reporterów „Telewi-
zyjnego Kuriera Warszawskiego”, bo przecież 
pozwolono mi przychodzić do pracy poza 
grafikiem. Skorzystałam z tego przywileju 
tylko raz w styczniu, by przygotować relację 
z pogrzebu Joanny Jurandot długoletniej 
realizatorki TVP, którą znałam osobiście. 
Od października miałam naprawdę sporo 
czasu na przemyślenie swojej decyzji, a głód 
zaglądający mi w oczy tylko wyostrzył zmy-
sły. Nie jest to też związane z tym, że moje 
propozycje programów kulturalnych i histo-
rycznych (bo w tym się przecież specjalizuję 
– przez ostatnie 17 lat relacjonowałam m. 
in. obchody kolejnych rocznic wszystkich 
powstań narodowych, kolejne odkrycia na 
„Łączce”, pogrzeby ważnych osobistości ze 
świata kultury i historii etc.), choć spotkały 
się z uznaniem kierownictwa stacji, nie zosta-
ły skierowane do produkcji, gdyż władze nie 
znalazły pieniędzy na ich realizację. Nie piszę 
tego też dlatego, że moja propozycja filmu 
dokumentalnego o 95-letnim powstańcu 
warszawskim, który zgodził się przejść ze 
mną swój szlak bojowy, a która również 
spotkała się z uznaniem, nie została, mimo 
obietnic, skierowana do produkcji z powo-
dów finansowych. Ja to świetnie rozumiem. 
Nikt nie będzie się pochylał nad moimi 
propozycjami, bo nie jestem człowiekiem 
z Pańskiego układu. Zresztą nigdy nie byłam 
w żadnym układzie. Dlatego zawsze byłam 
współpracownikiem, a nigdy pracownikiem 
etatowym. Dlatego zawsze przy zmianach 
władzy w TVP musiałam udowadniać, że nie 
jestem wielbłądem. Po raz pierwszy mam 
tego udowadniania dosyć. Dlaczego? 

Te prawie pół roku siedzenia w domu 
sprawiło, że starannie obejrzałam ofertę 
programową TVP i nie jestem w stanie 
zaakceptować tego, co dzieje się na więk-
szości anten Telewizji Polskiej. Programy 
informacyjne stały się tubą propagandową 
obecnej władzy, która słusznie żądając, by 
społeczeństwo uznało wynik demokra-
tycznych wyborów parlamentarnych czy 
prezydenckich, sama nie uznaje wyniku 
wyborów samorządowych czy na prezy-
denta m. st. Warszawy! „Telewizyjny Ku-
rier Warszawski” ze współpracy z którym 
byłam zawsze dumna, bo to najstarszy 
program informacyjny w TVP, za Pana pre-
zesury stał się programem z tezą i na do-
datek wmieszanym w tzw. wielką politykę.  

List Małgorzaty Piekarskiej do Prezesa TVP

Ciąg dalszy na s. 30
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Przez lata jego dziennikarze nigdy nie 
klękali przed władzami miasta. Wszyscy 
prezydenci Warszawy w rozmowach na 
temat programu zgodnie podkreślali, że 
punktowaliśmy ich potknięcia. Często 
byliśmy bezlitośni. Zawsze jednak też 
chwaliliśmy, kiedy robili coś dobrego dla 
stolicy, bo to Warszawa, jako miasto była 
dla nas (jego reporterów) najważniejsza. 
Tymczasem przez ostatnie miesiące także 
z tego programu sączy się jad. Może nie 
aż taki jak z ogólnopolskich programów 
informacyjnych, ale jednak jad.

Zawsze stawałam w obronie swojej sta-
cji. Dawałam temu wyraz w felietonach 
na moim blogu „W świecie absurdów”. 
A także w liście wysłanym w swoim cza-
sie do redakcji „Gazety Wyborczej”, kiedy 
startował TVN Warszawa, a nam niemal 
odmawiano racji bytu. Dawałam wyraz 
również w liście do śp. Andrzeja Wajdy, 
kiedy publicznie nas krytykował i radził 
zaorać. Byłam w stosunku do firmy lojalna, 
choć nie ślepa.

Nie byłam w tym podejściu do TVP sama. 
Jednak w ostatnim roku TVP opuściło wielu 
dziennikarzy, którzy przez lata byli lojalni 
wobec firmy, mimo zmieniających się rzą-
dzących nią władz.

Dziennikarstwa uczył mnie m. in. mój Oj-
ciec Maciej Piekarski, który jak mantrę po-
wtarzał, że dziennikarz jako przedstawiciel 
czwartej władzy powinien zawsze patrzeć 
rządzącym na ręce, a podczas realizowania 
materiałów dziennikarskich powinien pa-
miętać starą łacińską sentencję prawniczą: 
audiatur et altera pars, co oznacza: „należy 
wysłuchać drugiej strony”. Myślę, że patrząc 
na obecne programy TVP, przewraca się 
w grobie, bo niemal wszystkie programy 
publicystyczne i informacyjne ją łamią, 
a kiedy nawet wysłuchiwana jest ta druga 
strona, to często jej wypowiedziom towa-
rzyszy zjadliwy komentarz. Co do patrzenia 
obecnej władzy na ręce to nawet nie wiem, 
co napisać, bo słów mi brak.

Od początku Pana prezesury śledzę Pana 
poczynania personalne. Rozumiem, że 
zwolnił Pan dziennikarzy, którzy Panu 
nie pasowali – miał Pan do tego prawo. 
Rozumiem, że zatrudnieni przez Pana dy-
rektorzy pozdejmowali z anten różne pro-
gramy – mieli do tego prawo. Rozumiem, 
że pozatrudniał Pan swoich znajomych – 
wszyscy lubimy pracować z przyjaciółmi. 
Nie jestem jednak w stanie zrozumieć 
tego, że w telewizji publicznej znaleźli 
zatrudnienie i są obecni na antenie ludzie 
warsztatowo mierni lub żadni! „Dobra 
zmiana” w Pana wykonaniu to w wielu 
przypadkach zastąpienie zawodowców 
amatorami! Ja już pomijam treść pro-

gramów, bo nie chcę wchodzić w poli-
tykę, ale zarówno warsztat, jak i forma, 
pozostawiają wiele do życzenia. Proszę 
nie wierzyć w to, że cel uświęca środki! Te 
końcówki „om” w narzędniku! Te akcenty! 
Ta fatalna dykcja przypominająca bełkot, 
ta straszna składnia, gramatyka etc. Kiedyś 
nie wpuszczano na antenę ludzi, którzy 
nie mieli karty ekranowej. Jej zdobycie 
nie było zresztą prostą sprawą. Komisja 
Karty Ekranowej przy Akademii Telewi-
zyjnej była surowa. Sama podchodziłam 
do egzaminu kilka razy. W 2005 roku 
dostałam kartę na rok. Dopiero w 2009 
przyznano mi ją bezterminowo. Nie chce 
mi się wierzyć, by ludzie czytający teksty 
na antenie w programach informacyjnych 
mieli te karty. A jeśli je mają, pozostaje 
pytanie, kto im je dał?

Kto kolauduje obecnie emitowane progra-
my i reportaże? Niektóre z nich nie powinny 
nigdy ujrzeć światła dziennego w telewizji 
publicznej! Telewizje komercyjne mogą 
sobie emitować, co chcą! Publiczna powinna 
trzymać najwyższy poziom!

Przyznam, że chciałam odejść już w lip-
cu ubiegłego roku, gdy na antenie mojej 
macierzystej stacji wyemitowano pierwszy 
odcinek programu „Studio Yayo”. W tym 
miejscu chcę prosić, by pozwolił Pan, że 
będzie to jedyny firmowany przez Pana eki-
pę program, którego nazwę wymienię. Nie 
chcę bowiem nikogo z obecnych dziennika-
rzy zranić, mimo bardzo krytycznej oceny 
ich pracy, bo nie wiem, na ile to co robią, 
wynika z nich samych, a na ile jest to wpływ 
rozkazów płynący z góry, zaś oboje wiemy, 
że takie rozkazy są wydawane. Liczę zaś na 
to, że przygotowujący „Studio Yayo” tzw. 
„satyrycy” potrafią śmiać się z siebie, bo 
przynajmniej teoretycznie powinni. Już po 
emisji pierwszego odcinka tego „yaycowa-
nia” chciałam do Pana napisać, bo czegoś 
tak skandalicznie i żenująco złego nigdy 
w życiu na antenie TVP nie oglądałam. Moi 
przyjaciele, nawet ci, którzy w ostatnich 
wyborach głosowali na partię, z której 
szeregów się Pan wywodzi, byli równie jak 
ja załamani poziomem i wykonaniem tej 
osobliwej „satyry”. Pomyślałam jednak, 
że może to jakiś eksperyment? Gdy po 
pierwszym odcinku zdjęto to „coś” z anteny 
ucieszyłam się. Uznałam, że jednak nowe 
władze TVP potrafią odróżnić ziarno od 
plew. Niestety kazał Pan przywrócić to 
kuriozum, pozwalając, by ów „program” 
stał się w tej chwili już kultowym (mimo 
nieobecności od stycznia na antenie) sym-
bolem „dobrej zmiany w TVP”. Dla mnie 
o tyle bolesnym, że emitowanym ze studia 
imienia mojego Ojca.

To między innymi z tego powodu, gdy 
jesienią ubiegłego roku wychodziła moja 
ostatnia książka Syn dwóch matek, napi-

sana zresztą do spółki z nieżyjącym Ojcem, 
a poświęcona zagładzie Zamojszczyzny, po 
raz pierwszy nie poprosiłam TVP o patronat 
nad publikacją.

W moim odczuciu, ludzie, których Pan 
promuje byli nieobecni w poprzednich 
latach na antenie TVP nie z powodów po-
litycznych, ale z powodu ich zawodowej 
marności. Przed Pańską prezesurą w więk-
szości przypadków TVP dbała o poziom 
swoich programów i nawet jeśli zdarzały 
się propozycje słabsze, to nie było ich aż 
tyle. Poza tym nawet najsłabszy program 
nie był tak żenujący jak niektóre z obecnych. 
Kiedyś, gdy moi domownicy przełączali 
pilotem kanały w telewizorze, bez patrzenia 
na ekran bezbłędnie poznawałam niszowe 
stacje po amatorskim lektorze czy prezen-
terze. Teraz ta amatorszczyzna jest w TVP 
i to jest prawdziwa przyczyna, dla której 
nie jestem w stanie dłużej utożsamiać się 
z Telewizją Polską.

Piszę do Pana ten list naprawdę płacząc, 
bo zdaję sobie sprawę, że jest to być może 
koniec mnie jako dziennikarki telewizyjnej, 
a naprawdę kocham swoją pracę i swoje 
w niej miejsce. Nie jestem niestety osobą, 
która widzi się w stacjach komercyjnych. 
Te, goniąc za słupkami oglądalności, bardzo 
rzadko produkują takie rzeczy, których 
przygotowywaniem jestem zainteresowana, 
no i żadna z nich nie zajmuje się varsavia-
nami, choć w obu sprawach chciałabym 
się mylić, bo pragnęłabym jeszcze kiedyś 
stanąć za kamerą. Nie jestem też niestety 
konformistą. 

Jest mi ciężko, ale jak mawiał mój śp. 
Ojciec, cytując Stanisława Grzesiuka, wolę 
być „boso, ale w ostrogach”.

I tak na koniec. Bardzo żałuję, że przez te 
ostatnie miesiące, kiedy byłam w TVP tylko 
duchem, oglądałam programy tej stacji, 
bo jak to trafnie napisał jeden z internau-
tów, komentując przywoływany tu przeze 
mnie program „Studio Yayo”: „co się raz 
zobaczyło, tego się już nie da odzobaczyć”. 
I tyczy to niestety wielu programów, które 
obecnie produkuje TVP.

Powyższy list wysyłam również do wiado-
mości koleżanek i kolegów w TVP, wśród 
których nie brak osób pragnących a nie-
mogących odejść z pracy, gdyż mają małe 
dzieci i kredyty, a także do wiadomości 
przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, 
rzeczników prasowych instytucji i firm, 
z którymi przez lata miałam dziennikarski 
kontakt oraz mediów. Publikuję go także na 
swoim blogu i stronie. Wszystko dlatego, 
że nie chcę dłużej być utożsamiana z kie-
rowaną przez Pana instytucją i niemal bez 
przerwy wysłuchiwać zewsząd pytań, co 
ja w niej jeszcze robię. Naprawdę już nic. 

Pozdrawiam serdecznie
MAŁGORZATA KAROLINA PIEKARSKA

Ciąg dalszy ze s. 29
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Źródłosłów wszystkich tych wyrazów pod-
powiada nam, że na poważnych stanowi-

skach nie powinny zasiadać małolaty, nawet 
jeśli są to dzieci z najlepszych resortowych 
rodzin. Na razie w praktyce bywa różnie.

Nowoczesność w domu i zagrodzie wyparła 
wszystko, co stare, bo co taki, dajmy na to, 
sędziwy sędzia, czy stary starosta wie o no-
woczesności? Może co najwyżej kierować się 
starymi, niemodnymi zasadami np. uczciwoś-
cią, czy poczuciem sprawiedliwości. Na co to 
komu dziś? Nowoczesny sędzia sądzi, lub jest 

sądzony, przez kolegę po fachu. Ten, który 
ukradł kiełbasę, czy pendrajwy, sądzi tego, 
który ukradł wiertarkę, czy powierzone mu 
podatnicze pieniądze, albo odwrotnie. Jednego 
lub drugiego „oskarża” prokurator-milioner, 
który dorobił się majątku ciężką dwuletnią 
pracą. Nawet adwokaci nie są im potrzebni, 
bo to wszystko przecież sami swoi. Na tym 
właśnie polega wyjątkowość tej nadzwyczajnej, 
uprawnionej przez samą siebie do tego, kasty.

Już w przyszłym roku będziemy wybie-
rali starostów, którzy często zestarzeli się 

na tych stanowiskach. Ale zwolennikom 
kadencyjności nie o takie zestarzenie 
chodzi. Natomiast przeciwnicy zmian 
stawiają zarzut, że prawo nie może działać 
wstecz. Czyli zakładają, że taki starosta, 
burmistrz, czy prezydent miasta przy-
spawany do stołka, gdyby wiedział, że 
dotychczasowa jego kadencja jest ostatnią, 
to nie wziąłby udziału w poprzednich 
wyborach? Nonsens.

Zejdźmy na ziemię i zacznijmy demo-
krację traktować poważnie.

Piórem Małgorzaty Todd Sędziwy sędzia i stary starosta

Sukces w jakiejkolwiek dziedzinie jest 
łatwy kiedy, spełnia się takie oto trzy 

warunki: silna wola, upatrywanie pozytyw-
nych stron w każdej sytuacji i posiadanie 
znajomości. Kiedyś już o tym pisałam, ale 
teraz zajmę się pułapkami jakie nas czekają 
w każdym z tych aspektów.

Silna wola – pod warunkiem, że znamy 
nie tylko upragniony rezultat, ale i za-

grożenia jakie niesie jego osiągnięcie. 
Najlepszym przykładem może być za-
padnięcie na anoreksję przy odchudzaniu 
czy niewydolność krążenia przy prze-
trenowaniu.

Upatrywanie dobrych stron w każdej 
sytuacji wydaje się ze wszech miar poży-
teczne, ale i tu można przesadzić. Niepowo-
dzenie jakiegoś przedsięwzięcia powinno 
nas uczyć jak omijać rafy, zamiast radować 
się z „takiej pięknej katastrofy”.

Znajomości, zwłaszcza pośród ludzi wpływo-
wych, też tylko z pozoru są samym dobrem. 
„Przyjaźń” z gangsterem zawsze jest pozorna. 
Nieważne jakbyś się mu zasłużył, i tak cię 
wykiwa, gdy będzie mu się to opłacało. Tu 
twoja własna uczciwość, lub jej brak, nie ma 
najmniejszego znaczenia. Polegać można 
wyłącznie na ludziach prawych. Dlatego takie 
to ważne, żeby osoby władne były zarazem 
solidne, zwłaszcza wszędzie tam gdzie zga-
dzamy się, żeby rządziły w naszym imieniu.

Osiąganie powodzenia

Kogo wybralibyście na partnera do 
interesów, człowieka mądrego czy 

przygłupa? Oczywiście mądrego. A kogo 
wybiera oszust na swoją ofiarę? Tu też 
nie może być wątpliwości co do tego, że 
głupiego znacznie łatwiej oszukać.

Między sąsiadami, a nawet narodami 
panuje podobna zasada. Rosjanie, swym 
azjatyckim zwyczajem, zawsze próbowali nas 

napadać i ograbiać ze wszystkiego. Przycho-
dziło im to łatwo tylko wtedy, gdy wcześniej 
udało się polskie elity „oduraczyć”, albo 
pozabijać na Syberii, czy później w Katyniu. 
Niemcy postrzegali nas jako krainę mlekiem 
i miodem płynącą. Ale oni również nie byli 
zainteresowani robieniem z nami uczciwych 
interesów. Lepiej przecież sąsiedni naród 
podporządkować sobie, stworzyć niewol-
ników, którzy będą na nich pracowali. To 
oczywiście też wymagało obniżenia poziomu 

intelektualnego Polaków. A zatem, zarówno 
stronnictwo ruskie jak i pruskie, jest zain-
teresowane „współpracą” z przygłupami 
po polskiej stronie. Stąd lament nad utratą 
władzy przez obecną „totalną opozycję”.

A jak mogą wyglądać interesy amerykań-
skie w naszym kraju? Jako terytorium tak 
odległe, nie jesteśmy zagrożeni wcieleniem 
do USA. Jeśli stanowimy dla nich jakąś 
wartość, to chyba jedynie na polu biznesu, 
a biznes łatwiej robi się z mądrymi.

Oczywista strategia

Dokonywanie zbrodni na masową skalę 
jest łatwiejsze niż działanie w poje-

dynkę, o czym wiedzą nie tylko czytelnicy 
kryminałów. Na naszych oczach dokonuje 
się zbrodni z udziałem narzędzia w postaci 
prymitywnych, brutalnych, islamistów. Gry 
pozorujące obronę są właściwie tylko na niby.

Gdzie zatem przebiega prawdziwy front? 
Wcale nie między policją a terrorystami, bo 

w Europie Zachodniej oni są po tej samej 
stronie. Unijni przywódcy może do najmą-
drzejszych (i najtrzeźwiejszych) nie należą, 
ale trudno zakładać, że w ogóle nie wiedzą 
co czynią. Na pewno nie przeszkadzają (jak 
powinni) przemytnikom w masowym proce-
derze transportu nielegalnych emigrantów do 
Europy, na którym ci zbijają fortuny. Usłużne 
im media robią obywatelom wodę z mózgów.

Dla Unijnych elit jedynymi wrogami są 
takie państwa jak Węgry i Polska, stąd 

niewybredne ataki na naszych obecnych 
liderów. To my rzekomo jesteśmy prawdzi-
wym zagrożeniem dla Unii Europejskiej, 
której kierownictwo dość skutecznie, jak 
dotąd, zwalcza wszelkie wartości i oznaki 
cywilizacji zachodniej. Zdyscyplinowani 
Niemcy i tchórzliwi Francuzi nie sprze-
ciwią się swoim władcom. Ograniczą się 
do rysowania swoich „protestów” koloro-
wymi kredkami na jezdniach, dając tym 
dowód zdziecinnienia.

Z premedytacją

O telewizji
Pan X: Marzy mi się telewizja niepopraw-

na politycznie i nieczuła na cierpienie.
Meg: Czy ja się nie przesłyszałam? Jesz-

cze więcej przemocy?
Pan X: Akurat przeciwnie. Obecnie 

wszystkie kanały zdają się prześcigać kto 

wyemituje program głupszy, okrutniejszy, 
obrzydliwszy.

Meg: A co ma z tym wspólnego popraw-
ność polityczna?

Pan X: To ona właśnie każe zrównywać 
mądrość z głupotą, artyzm z obskuranty-
zmem, relatywizuje uczucia.

Meg: No właśnie, co z tym postulatem 
nieczułości na cierpienie?

Pan X: Chodzi mi o nie przytępianie 
naszej wrażliwości ciągłym epatowa-
niem cierpieniem. Chciałbym wreszcie 
oglądać świat piękny, usłyszeć co mądrzy 
ludzie nowego wymyślili. Nie interesuje 
mnie kto kogo zarąbał siekierą i jak to 
zrobił. Tym niech się zajmuje policja, 
nie telewizja.

MAŁGORZATA TODD 

Wywiady z Panem X
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Monument 
powinien być wielki

Płaszczyzna okazała i duża przy Krakowskim Przedmieściu w pobliżu kościoła Świętej Anny, 
między pomnikiem Adama Mickiewicza a kolumną króla Zygmunta III Wazy. FOT. © STEFAN TRUSZCZYŃSKI
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Wszyscy są równi wobec śmier-
ci. Imię tego pomnika to 96. 
I dziewięćdziesiąt sześć syl-

wetek, realistycznych, w skali 1:1 w rzeź-
biarskim wykonaniu powinno znaleźć 
się w miejscu jak najbardziej godnym 
i to takim, gdzie stykać się powinni z po-
mnikiem ludzie rozumiejący jak straszna, 
historyczna, zupełnie niepojęta tragedia 
się stała.

Cześć ich pamięci. Cześć i obowiązek, 
aby uczcić to jak najgodniej i nie opowia-
dać, nie zgłaszać zastrzeżeń, nie mówić, że 
zbyt duża żałoba i dominujący wizerunek 
rzeźbiarski tragedii.

Samolot. Jego skrzydła, kadłub lecą ku 
ziemi. Jeszcze żyją w nim ludzie. To ostatni 
moment. Zapamiętajmy to tak.

Oto propozycja lokalizacji – przy Kra-
kowskim Przedmieściu (wzdłuż ulicy), 
na wysokości Domu Polonii; między ko-
lumną Króla a pomnikiem króla polskiej 
poezji. Niech się kłócą jurorzy, których 
wyznaczono, niech dyskutują. Ale niech 
nie stchórzą przy podejmowaniu decyzji.

Ktoś może zarzucić: tam nie ma miejsca, 
jest chodnik i deptak, pomnik zakłóci ruch 
pieszych etc. Uważam, że będą to wyduma-
ne zarzuty. Fakt, że tych dziewięćdziesiąt 
sześć postaci byłoby blisko przechodzących, 
na wyciągnięcie ręki, że przechodzący ludzie 
niejako ocieraliby się o nie, byliby w fizycz-
nym kontakcie z realistycznymi rzeźbami 
– byłoby siłą tego pomnika! Siłą naszej 
pamięci o tej tragedii i wszystkich, którzy 
zginęli pod Smoleńskiem 10 kwietnia. 

To tylko szkic i pomysł, sugestia. Być może 
wielu mądrzejszych zaproponuje lepsze roz-
wiązanie. Ale powtarzam jeszcze raz, niech 
się nie boją odważnych decyzji. Niech nie 
ulegną skowytowi nędznych ludzi, którym 
tak naprawdę obojętna jest tragedia rodaków.

Cześć pamięci ofiar. Cześć i szacunek 
dla mądrych decyzji tych, którzy będą 
decydować o lokalizacji, kształcie pomnika, 
wreszcie jego wykonaniu. 

STEFAN TRUSZCZYŃSKI

PS. I jeszcze bezczelna kalkulacja: wy-
rzeźbienie jednej postaci to – powiedzmy 
– 100 tys. złotych, a więc razy 96 daje 9,6 
mln złotych czyli... niedużo (jak na wagę 
monumentu) plus jeszcze kilka milionów 
„na resztę”. NARÓD DA RADĘ!  ST

A imię jego 96. Bo aż tak wielką liczbę osób pochłonął samolot TU-154 
rozbijając się na przedziwnym lotnisku pod Smoleńskiem. 
Jak to się stało? 
Jak to było możliwe? 
Chwała tym, którzy próbują dochodzić prawdy. 
Chwała tym, którzy w żałobnym pochodzie co miesiąc modlą się za nieżyjących.

Szkic według pomysłu S. Truszczyńskiego wykonali Tadeusz Brzeski i Zbigniew Miszewski
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Europa, która 
ucywilizowała świat, 
teraz staje się ziemią 
nowego barbarzyństwa, 
krwawego obłędu, 
który sam sobie 
podrzyna gardło.

Europa zdziadziała, to konstatacja 
tyleż banalna, co na dodatek po-
wtarzana coraz częściej i bardziej 

powszechnie. Skoro zdziadziała, to nie-
długo trafi do dziejowego domu starców 
i wyciągnie kopyta.

Kiedyś do Europy nie mogli się dobrać 
nie tylko Maurowie, ale nawet bolszewicy 
i hitlerowcy. Europa kilkoma wierzgnię-
ciami zrzucała ich z grzbietu

– To wódka? – słabym głosem zapytała 
Małgorzata. [...]

– Na litość boską, królowo – zachrypiał 
– czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? 
To czysty spirytus. 

(Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata).
Kiedyś życie w Europie miało swój smak 

i sens. Teraz smakuje już coraz mniej. 
Niewiele jest dziś w stanie wybudzić prze-
ciętnego Europejczyka ze wstrząsanej febrą 
politycznej poprawności drzemki.

Tak to bywało kiedyś, jeszcze w czasie 
gdy bolszewicy śnili o zrabowaniu Europy 
i nażarciu się jej sytością. Teraz nie tylko, 
że już nie ma mężczyzn zdolnych pić spi-
rytus, to nie ma mężczyzn w ogóle.

Europa wytrzebiła chłopów, zastąpiła 
ich osobami wyglądającymi jak mężczyź-
ni, które nie posiadają już psychicznych 
przymiotów tej płci. Obowiązki społeczne 
przejęły osoby płci żeńskiej, które uroś-
ciły sobie, że będą teraz pełniły wszelkie 
role, które potrafią tylko sobie wyima-
ginować.

Co ciekawe osiągnięcia wojującego fe-
minizmu wcale nie uszczęśliwiają kobiet. 
Przeciwnie, są one coraz bardziej nerwowe 
i sfrustrowane.

Europa wytrzebiła na swoim obszarze 
mężczyzn i teraz ma problem z faktem, że 
jedyni ludzie godni noszenia spodni na jej 
obszarze wyznają islam.

Europa tonie nie potrafiąc wydobyć z sie-
bie nawet ostrzegawczego okrzyku, na tyle 
słyszalnego, że ktoś mógłby uniknąć jej 
parszywego losu.

Dlaczego Europa się nie broni? 
Bo nie ma ani jednego przywódcy. Na jej 

czele stoją urzędnicy, a tych o przywództwo 
na pewno oskarżyć się nie da.

Europie pozostał niewielki kikut, kil-
ka krajów gdzie jeszcze dzieje się nor-
malnie. Są to kraje Europy Środkowej,  

wyszydzane z powodu swojej normalno-
ści. Każdy, kto wraca ze świata i ląduje 
na lotnisku w Warszawie, czy w Buda-
peszcie mimowolnie oddycha z ulgą – tu 
ciągle jest normalnie. Nikt nie pokrzykuje 
w nieznanych językach, nikt nie spogląda 
złowrogo śniadymi oczami, nikt nie czyni 
dziwnych znaków na widok chrześcijań-
skich symboli.

Europa zawsze była chrześcijańska, ale 
pokolenie roku 1968 roku wymazało tę 
tradycję z większości ziem tworzących 
kiedyś kontynent białych ludzi.

To wszystko stało się w czasie życia mo-
jego pokolenia, wprowadzono powszechną 
akceptację dla aborcji, stworzono prawo 
otwierające drogę do legalnej eutana-
zji, uznano homoseksualizm za normę, 
a związki tworzone przez homoseksua-
listów chce się zrównać z małżeństwami 
zdrowymi. To wszystko stało się za czasów 
życia jednego pokolenia.

Mogę jedynie podniecać się tym, że pa-
trzę na to z trzeźwą rezerwą i że przypadła 
mi rola człeka piszącego kronikę upadku 
jednego ze starszych i bardziej wyrafino-
wanych imperiów jakie znał świat.

Każde słowo, które pisze smakuje jak 
spirytus i wybacz Królowo, ale jego smak 
pozostanie już tylko w moim gardle. Cie-
bie czeka los wystawionej na sprzedaż 
ladacznicy. WITOLD GADOWSKI

Ladacznica kontynentalna
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Najpierw sekwencja zdarzeń: około 
1 w nocy, po nocnych modlitwach 
w Finsbury Park Mosque, biały sa-

mochód dostawczy wjechał w grupę rozma-
wiających wiernych, zabił jedną osobę i ranił 
osiem. Został pojmany przez tłum i omal nie 
doszło do linczu, zanim przyjechała policja. 
Został zabrany na badania psychiatryczne.

Aby zrozumieć, co się stało, potrzebnych jest 
kilka danych. Po pierwsze, meczet znajduje się 
w dzielnicy Islington, okręgu wyborczym lidera 
Labour Party, Jeremy Corbyna. To dlatego – 
jak nigdy dotąd – znalazł się na miejscu wy-
padku przed premier Theresą May. Chodziło 
o jego wyborców! Wybór miejsca zamachu, to 
pierwszy element działania celowego zama-
chowca. Po drugie, Finsbury Park Mosque 
znany jest jako „wylęgarnia terrorystów” i ma 
długą historię działań niezgodnych z prawem. 
Tam podżegał do dżihadu słynny imam Abu 
Hamza, odsiadujący dziś w Stanach Zjednoczo-
nych wyrok dożywocia, a także kleryk Choudry, 
który następnych 6 lat spędzi na państwowym 
wikcie z kolei w Wielkiej Brytanii. Tam, na 
doniesienie dziennika „Guardian”, że w mu-
rach centrum religijnego uczy się młodzież 
posługiwania się bronią, Policja Metropolitalna 
dokonała rajdu i widocznie coś było na rzeczy, 
bo zamknęła meczet do 2005 roku. A w 2014 
roku w odpowiedzi na news agencji Reute-
ra, bank HSBC zamknął rachunek meczetu 
Finsbury Park, pod zarzutem finansowania 
islamskiego terroryzmu. A więc znowu – wybór 
miejsca akcji, to nie przypadek.

I teraz – był to akt brytyjskiego ekstremi-
zmu czy prowokacja, aby zaognić stosunki 
ze wspólnotą muzułmańską, by mogła bez-
karnie przeprowadzać kolejne akty terroru? 
Oczywiście, tylko ta pierwsza opcja wydaje 
się słuszna i zgodna z logiką zdarzeń. Druga 
jest nonsensem, chwytaniem się lewą ręką za 
prawe ucho. To najwyraźniej biały Brytyjczyk 
o ekstremistycznych poglądach – pamięta-
my zbrodnię dokonaną jakiś czas temu na 
posłance Labour Party Joe Cox przez byłego 
członka British Nationalist Party? Właśnie 
się okazało, że to Walijczyk, Darren Osborn, 
przykładny mąż i ojciec czworga dzieci, ani 
śladu niestabilności emocjonalnej. Może 
pojawić się trop Brytyjskiej Partii Narodowej, 
ale wcale nie musi.

Bo już w latach 90. w Wielkiej Brytanii czuło 
się narastający protest przeciw polityce multi-
-culti, faworyzowaniu mniejszości etnicznych, 
innych religii kosztem Anglików i ich dziedzi-
ctwa kulturowego i religijnego, the British 
way of life. Wpadali w furię, kiedy kleryk Abu 
Hamza, nagrany przez dziennikarza BBC 
jak uprawiał „politykę nienawiści”, wyparł 
się wszystkiego, więcej, oskarżył Korporację 
o manipulacje i sianie nienawiści religijnej! 

Kiedy w mediach, nie tylko liberalnych 
Channel 4 i BBC, ale i prywatnej ITV, ich 
prezenterzy, strażnicy poprawności poli-
tycznej, Jeremy Paxman, David Dimbleby 
czy John Humphreys zawsze dbali o to, aby 
goście z Civil Service Islamic Centre, przy-
wódcy duchowi i liderzy wspólnot zawsze 
mieli ostatnie słowo. Zgrzytali zębami na 
nadreprezentację muzułmanów w parlamen-
cie, mediach, a zwłaszcza w samorządach 
lokalnych. Na rosnące enklawy wyznawców 
Allaha w Londynie i w miastach Midlandów, 
rządzonych prawem szariatu, coraz częst-
szych „zbrodniach honoru”, dokonywanych 
na żonach, siostrach i córkach. Na ciągłą 
presję Partii Pracy i Liberalnych Demokra-
tów, aby zliberalizować prawo imigranckie 
i przyjmować więcej uchodźców, zwłaszcza 
spoza Europy, zezwalać na zwyczajowe przy-
wożenie sobie narzeczonych z Pakistanu czy 
Bangladeszu, a za nią ogromnych, rozgałęzio-
nych rodzin. Na pierwszeństwo w uzyskaniu 
social benefit, housing benefit, childcredit 
etc., uparte lekceważenie lokalnego prawa 
i brak zainteresowania integracją. 

Warto też zwrócić uwagę na stosunek Bry-
tyjczyków do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka – i dlaczego ten punkt, uniezależ-
nienie się od jurysdykcji ETPC jest tak często 
w argumentach na rzecz Brexitu powtarzany. 
Chodzi o to, że ETPC notorycznie bierze stro-
nę kryminalistów, którzy popełniają zbrodnie 
na terenie Wysp. Nawet cierpliwy David Ca-
meron toczył wojnę z ETPC, który ingeruje 
w brytyjskie prawodawstwo i nie pozwala 
na ekstradycję muzułmańskich morderców, 
gwałcicieli i oszustów jak Somalijczycy Ab-
didamad Sufi i Abdiaziz Elm, których sąd 
brytyjski nakazał ekspulsować, a Strasburg 
zakwestionował wyrok, argumentując, że 
„w kraju mogą być narażeni na złe traktowa-
nie”. Z tego casusu skorzystało około 200 so-
malijskich kryminalistów, z kolei ekstradycja 
gwałciciela z Nigerii została zablokowana, bo 
odesłanie go do kraju pochodzenia – a miał 
żonę z brytyjskim paszportem –„pozbawiłoby 
go praw do życia rodzinnego”. To wszystko 
działo się równolegle do ataków terrorystycz-
nych – 7/7, w lipcu 2005 roku, zaszlachtowa-
nia żołnierza Lee Rigby na ulicach Londynu, 
zamachów w pobliżu Muzeum Brytyjskiego, 
wreszcie eksplozji zbrodni w tym roku, że 
przypomnę masakrę na Moście Westmin-
sterskim, u wrót brytyjskiego parlamentu, 
Manchester Tragedy, jatkę na London Bridge 
i Borough Market, no i wydarzenie z 19 czerw-
ca pod meczetem Finsbury Park.

Kumulacja zamachów nastąpiła w tym 
roku, ale frustracja społeczna – obserwo-
wałam to na miejscu – narastała przez lata. 
Długo powściągliwi i kontrolujący emocje 

Brytyjczycy zaciskali zęby i powtarzali sobie: 
keepcalm and carry on. Nie pomogło już 
bicie się w piersi i uspakajanie „to akt spra-
wiedliwości dziejowej za eksploatację połowy 
świata i budowania własnej zamożności i po-
tęgi”. Bo każdy zamach poszerzał przestrzeń 
strachu i pogłębiał społeczną frustrację. Wi-
działam ten proces za każdym razem, kiedy 
odwiedzałam Wyspy, rozmawiając z rodziną, 
sąsiadami, słuchając rozmów w sklepach, 
pociągach, autobusach, w mediach. Nie po-
mógł konserwatysta David Cameron, który 
obawiając się ataków lewicy i ich mediów, 
sięgnął po program Partii Pracy i w 2010 roku 
zresetował swój manifest wyborczy w stronę 
państwa opiekuńczego. Nie pomógł rok kom-
pletnej indolencji Theresy May, która kreując 
się na Margaret Thatcher dzień po dniu traciła 
czas. A fatalna decyzja przedterminowych wy-
borów pogrążyła ją, ukazując lidera słabego, 
niekonsekwentnego, bez wizji i programu. 
A ostatnie wypadki skompromitowały ją 
ostatecznie – jest uważana przez wielu ludzi 
z własnego gabinetu za „deadmanwalking”, 
przywódcę, którego już nie ma.

Na ten trudny czas negocjacji warunków 
Brexitu i integrowania społeczeństwa po-
trzebny jest premier silny, zdecydowany, 
z wizją i programem. Nie cameronista z ma-
nifestem bliskim labourzystom, ale that-
cherysta. Od miesięcy typowałam Davida 
Daviesa, który w 2010 roku niestety przegrał 
wyścig do fotela premiera z Davidem Came-
ronem. Gdyby to on został wtedy zwycięzca, 
historia Wielkiej Brytanii potoczyłaby się 
w innym kierunku. Rasowy konserwatysta 
w starym, dobrym stylu – zwolennik sku-
tecznej walki z terroryzmem, entuzjasta 
wolnego rynku i obniżenia podatków, uznaje 
tezę o ocieplaniu klimatu za totalny nonsens. 
Od kilku tygodni w Wielkiej Brytanii mówi 
się o jego kandydaturze poważnie. Dziś jest 
ministrem ds. Brexitu i 19 czerwca zakończył 
w Brukseli pierwsze spotkanie z Miche-
lem Barnierem. A potem, po konferencji 
prasowej, nie wygłaszał pompatycznych 
wystąpień, nie mazgaił się i nie narzekał 
na twardych partnerów. Był najwyraźniej 
dobrze przygotowany i – cokolwiek my-
ślał – „uznał ten etap za pozytywny krok 
do negocjacji”. Tak mówią ludzie sukcesu.

Reasume? Wielką Brytanię pogrążyła po-
prawność polityczna – która jak gradowa 
chmura wciąż wisi nad Pałacem Westmin-
sterskim, DowningStreet, Scotland Yardem, 
samorządami i mediami – oraz nieudolność 
i złe wybory jej przywódców. Pozostaje py-
tanie: czy ostatni akt terroryzmu – sygnał 
rozszerzania się stref konfliktu – wystarczy, 
aby opracować strategię zmian?

ELŻBIETA KRÓLIKOWSKA-AVIS

Zamach, niepodobny do innych
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Aktualnie obchodzimy Rok Rzeki 
Wisły. Jakoś mało o tym w me-
diach i lokalnych przekazach. 

Tak, jakby komuś na tym zależało żeby 
zapomnieć o tym, że Królowa naszych 
rzek – Wisła zawsze odgrywała rolę wio-
dącą w gospodarce Polski.

Tratwy, szkuty, galary, pychówki, dubasy, 
kozy i byki to niektóre tylko nazwy jedno-
stek wiślanych. O Wiśle i wiślanych jed-
nostkach pływających po niej, służących do 
handlu, można by pisać w nieskończoność. 
Dostępnych materiałów jest mnóstwo.

Wiślany szlak
„Ruch na Wiśle był niesamowity. Barki, 

tratwy, szkuty, galary. Na jesieni pięknie 
to wyglądało: na tratwach płynęli flisacy, 
ognisko na tratwie palili, śpiewali, może 
coś wypili? Pieśni różne dolatywały od 
tych flisaków! Bardzo ładne mieli głosy...”.  

Przez całe tysiąclecia Wisłą spławiano 
towary w dół aż do Gdańska – Kodanu. 
Wszystko, co wyrodziła ziemia Lechitów, 
naszych przodków, a potem mieszkańców 
Rzeczypospolitej transportowano do portów 
rzecznych rozlokowanych wzdłuż Wisły.

Towarów różnych, które wysyłano dalej 
w Europę było mnóstwo. Lista tych to-
warów i ich opis zajęłyby nam tutaj kilka 
kolejnych stron. Wspomnę tylko o kil-
ku ważniejszych: sól z kopalni wielickiej 
i bocheńskiej – białe polskie złoto, żela-
zo z dymarek kieleckich i narzędzia kute 
przez naszych znakomitych kowali, dzie-
gieć i smoła z lasów małopolskich, miód 
w beczkach (które też były znakomitym 
towarem eksportowym), koła wykonywane 
przez naszych kołodziei, len i konopie słu-
żące do wyrobu żagli oraz lin okrętowych. 
Wreszcie zboża, bez których niemożliwa 
byłaby rewolucja przemysłowa w wiecznie 
głodnej, nie tylko północnej Europie. Okręt 
Admirała Nelsona „Victory” został prawie 
w całości wykonany z polskiej dębiny. 

Najdłuższy port rzeczny na Wiśle, funk-
cjonujący kilkaset lat (XV-XVII), zlokali-
zowany był w Kazimierzu Dolnym. Stąd 
spławiano głównie zboża, ale też drewno, 
wędzone śliwki, dziegieć i miód. W okresie 
najlepszej koniunktury dla handlu zbożem, 
w XVI-XVII wieku istniało w Kazimierzu 
Dolnym 40-50 spichrzów. Usytuowane 
były wzdłuż brzegu rzeki na długości około 
4 km, tworząc najdłuższy port śródlądowy 
w Polsce i zapewne w Europie.

Po podpisaniu z Zakonem Krzyżackim 
II Pokoju Toruńskiego (1466) Wisła przez 
kolejne ponad 200 lat (praktycznie do roz-
biorów) stała się najważniejszym szlakiem 
handlowym  świata. Wisła generowała 
dochód porównywalny z dochodem dzi-
siejszych Chin (oczywiście w odpowiednich 
proporcjach). Wisła była również „końców-
ką” Jedwabnego Szlaku – docierali nad 
nią od tysięcy lat kupcy z Azji przywożąc 
ze sobą towary z najodleglejszych krańców 
świata. Polska zawsze była krainą mlekiem 
i miodem płynąca. 

Flis Narodów
Grupa zapaleńców pod przewodnictwem 

Marka Strzelichowskiego zorganizowała 
w bieżącym roku spływ Wisłą, od źródeł aż 
do jej ujścia. Akcja ta została nazwana Fli-

sem Narodów i ma na celu zwrócenie uwagi, 
że rzeka Wisła zawsze pełniła rolę wiodącą 
w gospodarce Polski. Spływ ma również 
wydźwięk patriotyczny, niosący przesłanie, 
że jesteśmy prastarym narodem o ciągłości 
historycznej trwającej wiele tysięcy lat. 

Pan Marek Strzelichowski – niezwykły 
globtroter, płetwonurek i podróżnik, laureat 
nagrody „Błękitnego Spinakera 2015” za 
przepłynięcie mini szkutką w 2015 roku 
od źródeł Wisły (z umownego „0” Wisły, 
czyli z miejsca gdzie rzeka jest już żeglowna, 
gdzie do niej wpada Przemsza, a kawałek 
dalej Soła) do francuskiego Orleanu (3 200 
km), zaprasza wszystkich zainteresowanych 
do wzięcia udziału w tegorocznym Flisie.

W Kazimierzu flisacy będą 9 lipca wieczo-
rem i tutaj będą obozować. W spływie wezmą 
udział repliki drewnianych statków, jakimi 
przez wieki posługiwali się nasi przodkowie. 
Do dyspozycji będzie siedmiometrowy ga-
lar, na którym może wygodnie płynąć 6-7 
osobowa załoga. Bardzo możliwe, że kilka 
dodatkowych osób znajdzie miejsce na dwu-
nastometrowym galarze krakowskim, który 
będzie prowadzony przez Wacława Witkow-
skiego właściciela tartaku w Rychłowicach. 
We Flisie Narodów weźmie również udział 
ćwierć szkutka Marka „PaniKa”.

TADEUSZ STRZĘPEK

Rok Rzeki Wisły Wisła i część przystani żeglugi 
pasażerskiej w Kazimierzu Dolnym

FOT. © LABEO7 / FOTOPOLSKA.EU 

Kazimierz Dolny, przystań żeglugi rzecznej, 1935-1937 FOT. © FOTOPOLSKA.EU 
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Według danych Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Wydawców 
(IPA) wartość globalnego rynku 

książki wynosi 114-115 mld euro (to około 
500 mld złotych). Około 85 proc. tego 
rynku generuje 20 państw (tabela poniżej). 
W tej „złotej” 20 znajduje się Polska, której 
wartość rynku książki szacowana jest na 
620-630 mln euro. 

Gdyby przyjąć średnią cenę książki na  
5 euro i gdyby przyjąć, że książka papie-
rowa na rynku stanowi 95-96 proc., to na 
światowym rynku ukazuje się co roku 22-23 
mld egzemplarzy książek, czyli statystycznie  
3 książki na mieszkańca naszego globu.

Światowy rynek książki to niewiele po-
nad 0,5 proc. światowego rynku handlu, 
którego wartość szacowana jest na 25 bln 
dolarów (przypomnijmy – bilion to mi-
lion milionów).

W wartości globalnego rynku książki naj-
większy udział ma rynek USA – 26 proc., 
w dalszej kolejności: niezwykle dynamicznie 
rozwijający się rynek Chin – 12 proc., Nie-
miec – 8 proc., Japonii – 7 proc., Francji –  
4 proc. i Wielkiej Brytanii – 3 proc. Udział 
tych krajów w światowym rynku książki 
sięga więc 60 proc., a wydają one co roku 
prawie 1,2 mln tytułów (nowych i reedycji).

W konkurencyjności i udziale lokalnych 
rynków na świecie i Europie ma znaczenie 
aktywność, obecność i nieobecność świa-
towych graczy, w szczególności Amazona 
i Apple, a także wzrosty lub spadki gospoda-
rek. Również aktywność eksportowa w zakre-
sie książki stanowi o lokatach w rankingach 
wielkości rynków książki. Liderami w ekspor-
cie książki na świecie są: Niemcy (dochody 
roczne ponad 2 mld euro), Wielka Brytania 
(dochody roczne z eksportu to ponad 1,5 mld 
euro), USA (1 mld euro) i Hiszpanie (blisko  
0,4 mld euro).

Wartość europejskiego rynku książki 
to około 45,5 mld dolarów. Największym 
rynkiem w Europie jest oczywiście nie-
miecki – zawiadujący 30 proc. całości 
tego rynku. W dalszej kolejności to rynki: 
brytyjski, francuski – posiadające ex aequo 

po mniej więcej 12 proc., rynek włoski –  
9 proc. i rynek hiszpański – prawie 8 proc. 
udziału.

Wzrosty i spadki na głównych rynkach 
wydawniczych (w proc.) ilustruje tabela 
na s. 38.

Na rynku europejskim dominują zdecy-
dowanie książki papierowe (ponad 90 proc. 
jego wartości) oraz sprzedaż w księgar-
niach stacjonarnych, jednakże przy szybko 
rosnących zakupach książek przez Internet.

Rynek książki w Europie (ale też na 
świecie) kształtują w znaczącym stopniu 
wielkie koncerny sprzedażowe: Amazon.
com Inc (USA), Groupe FNAC (Francja), 
Thalia Holding GmBH (Niemcy) oraz WH 
Smith PLC (Wielka Brytania).

Dziesięć największych wydawców książek 
na świecie przedstawia poniższa tabela:

Warto dodać, że wielu z ww. wydawców 
prowadzi działalność także w naszym kraju 
(chociażby Wolters Kluwer czy Pearson).

Na obraz branży wydawniczej wpływa 
wiele czynników, a w szczególności:

- procesy globalizacji i wpływ na rynek 
wielkich korporacji;

Umiemy poznać 
książkę, 
kiedy ją widzimy 
Potter Stewart 
sędzia Sądu Najwyższego USA 
w latach 1958-1981

,,Globalny i europejski rynek książki

Dwadzieścia największych rynków książki, 2013/2014

Ciąg dalszy na s. 38
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światowy rynek książki

Ciąg dalszy ze s. 37

- zmiany cywilizacyjne (dodać należy – 
coraz szybsze) on-off czy phigital. Coraz 
bardziej widoczne  mieszanie się świata 
fizycznego i cyfrowego, rozwój coraz now-
szych technologii: wirtualna rzeczywistość 
(VR), rozszerzona rzeczywistość (AR) czy 
mieszana rzeczywistość (MR), cyfrowe 
edycje książek itd.;

- procesy konsolidacyjne na ryn-
kach książki;

- dominacja Amazona na wielu rynkach, 
z nadrzędną filozofią zaspokajania potrzeb 
klienta oraz ze strategią najniższych cen.

Rynek europejski z roku na rok odnotowuje 
coraz mniejsze przychody wydawców. Rapor-
ty Stowarzyszenia Wydawców Europejskich 
(FEP) nie dają złudzeń – spadek przychodów 
w latach 2008-2013 wyniósł prawie 7 proc.

Wiele państw stara się chronić rynek 
książki wprowadzając liczne ułatwienia 
w prowadzeniu wydawniczego i księgar-
skiego biznesu, traktując książki jako do-
bro szczególne, ułatwiając dostęp do każdej 
wydanej książki czy też tworząc warunki 
do rozwoju księgarń.

Jedną z form takiej ochrony i wsparcia  
jest stosowanie czasowej (nawet do 24 
miesięcy) stałej ceny książki. Regulacje 
te wprowadziło lub uruchomiło proces 
wprowadzania wiele krajów europejskich 
i poza Europą.

Ze 103 zrzeszonych w IPA krajów:
- 17 ma na książki standardową, taką 

jak na pozostałe produkty, stawkę VAT,
- 45 obciąża standardową stawką VAT 

e-booki,
- 40 ma 0 proc. VAT i na książki druko-

wane i na e-booki.

Największe rynki świata
Stany Zjednoczone Ameryki mogą 

pochwalić się niekwestionowanym pryma-
tem na światowym rynku książki. Wartość 

rynku książki w USA ocenia się na blisko 
28 mld euro (2013, w przeliczeniu na 
walutę polską to blisko 120 mld złotych). 
W 2013 roku na rynku ukazało się prawie 
305 tys. tytułów (nowych i reedycji). Rok 
ów to ostatni, w którym od lat notowano 
powolny wprawdzie, ale widoczny trend 
spadkowy oferty wydawniczej i to niemal we 
wszystkich działach tematycznych. Od 2014 
roku – po kilkuletnim boomie na e-booki 
i audiobooki – rosnąć zaczęła  produkcja 
i sprzedaż książek papierowych, których 
udział w globalnej ofercie amerykańskiego 
rynku wzrósł z 70 do blisko 80 proc. W 2016 
roku, w porównaniu do roku poprzedniego, 
wzrost całościowy produkcji wydawniczej 
wyniósł prawie 3,3 proc., a Amerykanie 
kupili łącznie blisko 680 mln egzemplarzy 
książek papierowych. Co ciekawe o prawie 
5,5 proc. wzrosły nakłady książek w twardej 
oprawie, a spadły w segmencie tanich książek 
kieszonkowych. Ponad dwie trzecie młodych 
Amerykanów woli wciąż czytać książki tra-
dycyjne od wydań cyfrowych i audiobooków. 
Tak więc amerykański rynek książki się sta-
bilizuje. Nie próżnują księgarze, przyrost 
sieci księgarń – po latach regresu – wyniósł 
w latach 2010-2015 ponad 34 proc.  

Najwięksi wydawcy na rynku USA to: 
Pengiun Random House, Harper Collins, 
Simon & Dchuster, Macmillan i Hachette. 
Znamienne zdają się być słowa Markusa 
Dohle, dyrektora wykonawczego pierw-
szego z wymienionych wyżej wydawnictw: 
„ludzie mówili o śmierci fizycznych książek, 
tak jakby to była tylko kwestia czasu, ale na-
wet za 50 czy 100 lat druk będzie dużym 
segmentem naszej działalności”.

Chiny to przede wszystkim ogromny rynek. 
Pod względem wielkości produkcji wydaw-
niczej plasują się na 2 miejscu na świecie. 
Wartość chińskiego rynku książki ocenia się 
na blisko 16 mld euro (w walucie polskiej to 70 
mld złotych), szybko rośnie i, co najważniejsze, 
przewyższa USA w wydaniach nowych książek. 
W Chinach w 2013 roku ukazało się aż 444 
tys. tytułów (w 2000 r. – 117,6 tys.). Chiński 
rynek książki staje się coraz bardziej otwarty 
(zwłaszcza po wejściu tego kraju do Światowej 
Organizacji Handlu – WTO), ale wydawnictwa 
nadal kontrolowane są przez władze. Jeszcze 
do niedawna to w sferach rządowych tworzone 
były listy książek do wydania. Pod szczegól-
ną „opieką” państwa znajduje się przestrzeń 
internetowa, na działalność w tym zakresie 
niezbędne jest uzyskanie państwowej licencji. 

Wzrosty i spadki na głównych rynkach wydawniczych
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W Państwie Środka funkcjonuje blisko 
60 wydawnictw państwowych i 10 tys. pry-
watnych agencji, które też wydają książki. 
Najbardziej znane na rynku wydawnictwa 
to Qinghua University Publishing House 
(największe) i Commercial Press (najstar-
sze). Najwięcej wydawnictw funkcjonuje 
w Pekinie i Szanghaju.

Książki sprzedawane są w blisko 80 tys. 
księgarń. Ponad 13 tys. z nich należy do 
największej sieci państwowej Xinhua.  
35,5 tys. to księgarnie prywatne. Ponad  
20,5 tys. funkcjonuje na obszarach wiejskich. 
W kraju działa też ponad 45 tys. bibliotek 
publicznych, w tym 6,3 tys. akademickich. 

W Chinach książki sprzedają też kluby 
książki. Największy z nich to Bertelsmann 
Club w Szanghaju, powstały w 1997 roku, 
który liczy obecnie 2 mln członków.

Dwie ciekawostki z chińskiego rynku książki:
- sieć księgarń Popular Bookmall przygoto-

wała swego czasu promocję swoich książek 
w Szangahaju i Nankinie, wykorzystując do 
tego nagie modelki (na zdjęciach) pod hasłem 
„Nagie czytanie przybliża do książek”;

- niektóre księgarnie oferują tanie spa-
nie w swoich pomieszczeniach. To jedna 
z metod, dzięki której księgarze próbują 
zatrzymać spadek przychodów wynikający 
z malejącej sprzedaży książek.

Warto dodać, że w Chinach w poznawaniu 
oferty wydawniczej ogromne znaczenie 
mają targi książki, m. in. dlatego, że dystry-
bucja hurtowa jest bardzo słabo rozwinięta.

Dzięki staraniom Instytutu Książki, Polska 
w 2016 roku była honorowym gościem 
największych azjatyckich targów książki 
Beijing International Book Fair, odbywa-
jących się od 23 do 28 sierpnia w Pekinie. 
Swoją ofertę wydawniczą zaprezentowało 
16 polskich wydawców.

Ponoć hitem na targach było zaprezentowa-
nie w języku chińskim audiobooka Krzyżacy 
w ramach cyklu obchodów Roku Sienkiewi-
cza. Warto też dodać, że powszechnie znana 
jest też twórczość Fryderyka Chopina, którego 
Chińczycy szczególnie cenią.

Niemcy to trzeci na świecie rynek książki. 
Obroty na rynku tego kraju wyniosły w 2014 
roku 9,32 mld euro (w 2013 r. – 9,54 mld 
euro) – to ponad 40 mld złotych, z czego 
beletrystyka stanowiła 32,4 proc., literatura 
dziecięca i młodzieżowa – 15,8 proc., porad-
niki – 14,9 proc., literatura fachowa i książki 
naukowe – 21,3 proc., pozostałe 15,6 proc. 
to podręczniki i książki podróżnicze. Ponad  
72 proc. udziału na rynku mają książki w twar-
dej okładce, a blisko 4 proc. audiobooki.

Rynek sprzedaży książki w Niemczech 
zdominowany jest przez dużych operatorów 
detalicznych: Thalia Holding, DBH, May-
ersche Buchhandlung, Pustet and Witter 
– to blisko jedna czwarta rynku sprzedaży 
książek. Najważniejszym kanałem sprze-

daży pozostają nadal stacjo-
narne księgarnie, których 
udział wyniósł w 2014 
roku – 49,1 proc. (dla 
porównania w 1985 
było to 64 proc.,  
a w 1997 – 59,3 proc.).  
Sprzedaż książek 
w tych księgarniach 
wyniosła prawie 4,6 
mld euro. Około 20 
proc. to sprzedaż bez-
pośrednia wydawców. 
Sprzedaż internetowa sta-
nowi 16 proc. Prawie co 10 książ-
ka sprzedawana była w marketach, na 
stacjach benzynowych i w innych sieciach 
sprzedaży. 

Prawie 4 mln Niemców kupuje e-booki, 
których udział w rynku książki wynosi  
4,3 proc., przeciętnie czytelnik „cyfrowy” 
nabywa rocznie 6,4 e-booków.

Analogicznie, jak na innych europejskich 
rynkach książki, nastąpił w Niemczech 
spadek liczby nowości (z 81 919 tytułów 
w 2013 roku do 73 863 w 2014 – to prawie 
10 proc. in minus.

Na niemieckim rynku książki prawie 
od 200 lat obowiązuje stała cena książki. 
Ostatnia regulacja datowana jest na 2002 
rok, kiedy została przyjęta jednogłośnie 
przez wszystkie partie parlamentu fe-
deralnego. Okres ochronny ceny trwa aż 
18 miesięcy, rabaty dopuszczalne są tyl-
ko dla bibliotek i zakupów publicznych  
i w maksymalnej wysokości do 10 proc. ceny 
okładkowej książki. Niemcy to niezwykle 
aktywni czytelnicy książek.

Na rynku książki działa ponad 22,5 tys. firm 
zajmujących się wydawaniem i sprzedażą 
książek – 71 proc. to wydawcy.

Japonia – Wiedza autora artykułu o ryn-
ku książki w Japonii jest stosunkowo mała, 
wiadomo jednak, że kraj należy do ścisłej 
światowej czołówki, lokując się w wielkości 
produkcji sprzedaży książek tuż za Niem-
cami. Wartość rynku japońskiego szacuje 
się na 5,5 mld euro (blisko 23 mld złotych). 
Co roku na rynku ukazuje się ponad 80 
tys. tytułów.

Japończycy (zwłaszcza młodzi) wolą książ-
ki tradycyjne od cyfrowych, natomiast starsi 
wiekiem (powyżej 70 lat) bardziej cenią 
e-booki – decyduje zapewne niższa cena 
i możliwość ustawienia wielkości czcionki 
czytanych książek (społeczeństwo Japonii 
szybko się starzeje). Japończycy po Bry-
tyjczykach najchętniej na świecie sięgają 
właśnie po e-booki.

Specyficznym rodzajem książek są – cie-
szące się dużym zainteresowaniem Japoń-
czyków – tzw. mangi, książki stanowiące 
rodzaj komiksów, drukowanych głównie 
w czerni i bieli.

Ze statystyk wynika, że Japończyk 
przeznacza na zakupy książek przeciętnie  
12-13 proc. swoich rocznych zarobków. 

Największa – pod względem powierzchni 
– księgarnia w Japonii funkcjonuje w Osace. 
Na ośmiu kondygnacjach liczących w sumie 
6,8 tys. m2 (to powierzchnia równa wielkości 
boiska piłkarskiego), księgarnia oferuje 
klientom ponad 2 mln egzemplarzy książek.

Dwie ciekawostki:
- wchodząc do księgarni w Japonii, często 

widać grupki ludzi, którzy przychodzą poczy-
tać sobie książki na stojąco. Niektórzy stoją 
tak godzinami i wracają na drugi dzień, by 
dokończyć czytanie – to norma, żaden pra-
cownik księgarni nie powie złego słowa na ów 
proceder i nie wyrzuci potencjalnego klienta;

- jak księgarnie japońskie (głównie sieciowe) 
wojują z Internetem i wszechwładnym Ama-
zonem. Największa sieć księgarń Kinokuniya 
(10 proc. udziału w rynku) np. wykupuje 
większość nakładu nowej książki, chcąc w ten 
sposób zmusić czytelników, by wybrali się do 
księgarni, a nie zakupili książki w Internecie. 
Częścią wykupionych nakładów siec dzieli 
się z innymi stacjonarnymi księgarniami.

Francja – Wartość rynku książki we Fran-
cji w 2013 roku szacowana była na 4,4 mld 
euro (to prawie 19 mld złotych), a ilość wyda-
wanych tytułów (nowości i wznowień) – 66,5 
tys. W tym samym roku liczba sprzedanych 
egzemplarzy książek wyniosła blisko 427 
mln (w 2012 – prawie 441). Dominowały: 
literatura piękna (26 proc.), publikacje dla 
dzieci i młodzieży (13,4 proc.), poradni-
ki i przewodniki (13,3 proc.), podręczniki 
szkolne (12,6 proc.) oraz komiksy (9,6 proc.).

We Francji, analogicznie jak w wielu in-
nych krajach Europy i świata, od lat obser-
wowany jest spadek zakupów dóbr kultury 
– realnych, w tym książek, co spędza przy-
słowiowy sen z oczu zarówno wydawcom, 
jak i księgarzom, i co czyni rynek książki 
niestabilnym. Na terenie Republiki Francu-
skiej w 2013 roku działało jednakże 30 tys. 
księgarń, 15 tys. innych punktów sprzedaży 
i prawie 16,3 tys. bibliotek.

Ciąg dalszy na s. 40
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Przeciętna cena egzemplarza książki w de-
talu wynosiła w 2013 roku 11,1 euro i była 
o niespełna 1 punkt procentowy wyższa niż 
rok wcześniej (dla porównania – przecięt-
na cena biletu do kina to 7-12 euro, a gry 
wideo – 37 euro). Przeciętna cena książek 
elektronicznych była o 30 proc. niższa od 
ceny książki papierowej wydawanej w du-
żym formacie.

Wielka Brytania zawiaduje 15 proc. 
europejskiego rynku książki. Wartość rynku 
Albionu szacowana jest (dane za 2013) na 
prawie 3,9 mld euro (ponad 16,5 mld zło-
tych). Nowe tytuły i wznowienia zamknęły 
się liczbą 184 tys. – to najwięcej po Chinach 
i USA – co nie dziwi, zważywszy, że pra-
wie 1 mld osób na świecie włada językiem 
angielski.  Prawie jedna trzecia wydanych 
tytułów przypada na e-książki. Brytyjscy 
wydawcy sprzedali książki za 3,4 mld GBP, 
z czego 2,9 mld GBP przypadało na książ-
ki papierowe (w przeliczeniu na złote to 
odpowiednio 17 i prawie 14,5 mld), z tego 
55,2 proc. na rynku wewnętrznym i 44,8 
proc. w eksporcie. Na obydwu kierunkach, 
w porównaniu do 2012 roku miał miejsce 
regres sprzedaży, odpowiednio 6 i 4 proc. 
Sprzedaż egzemplarzowa wyniosłą 661 mln, 
w tym w eksporcie – 281 mln. Udział ksią-
żek w poszczególnych kanałach sprzedaży 
kształtował się następująco: w księgarniach 
internetowych – 48 proc., w księgarniach 
stacjonarnych – 31 proc., w supermarketach 
– 10 proc., innych sklepach i sieciach – 11 
proc. Należy zwrócić uwagę na rosnącą 
szybko sprzedaż książek w kanale interneto-
wym – w 2010 roku było to niewiele ponad 
25 proc. i znacząco malejący udział księgarń 
stacjonarnych, w których w tym samym roku 
udział ten wynosił ponad 43 proc.

Przeciętna cena książki w detalu w 2013 
roku wynosiła prawie 7,5 GBP (tj. ponad 37 
złotych). W 1995 roku wskutek silnego lobby 
ze strony sieci wielkopowierzchniowych, 
głównie Tesco, zniesiono tzw. Net Book 
Agreement, regulację funkcjonującą na 
Wyspach od 1901 roku. Miało to m. in. spo-
wodować widoczne obniżenie cen książek 
– w efekcie w okresie kolejnych 12 lat ceny 
książek w Wielkiej Brytanii wzrosły dokład-
nie o 49,6 proc. Dodać należy, że brytyjski 
rynek książki został silnie zdominowany 
przez Amazon. Doszło też do znaczącej kon-
centracji wśród wydawców, wśród których 
dwa (Hachette i Penguin Random House) 
zawiadują blisko połową rynku.

Brytyjczycy zdecydowanie cenią książki 
w miękkich oprawach – prawie 44 proc. 
zakupów, od książek w okładkach twar-
dych (zaledwie 15,7 proc.). Ponad 34 proc. 
zakupów to e-booki. Pozostałe 6,3 proc. to 
inne formy wydawnictw (np. audiobooki).

Rosja – Chociaż rynek książki w Rosji 
plasuje się dość daleko od czołówki świato-
wej warto opisać krótko i ten rynek. Rosja 
to wszak olbrzymi kraj, który zamieszkuje 
ponad 140 mln ludzi. Rosyjski jest 5-8 
językiem świata – posługuje się nim blisko 
300 mln mieszkańców naszego globu. 
Stanowi to też o wysokości rosyjskiego 
rynku książki.

Detaliczna wartość sprzedaży książek 
papierowych w Rosji wyniosła w 2015 roku 
ponad 86,1 mld rubli (to w przeliczeniu 
na złote wartość około 6 mld). Przeciętna 
cena egzemplarza książki wyniosła w 2015 
roku około 220 rubli (około 15 złotych). 
Ceny książek w Rosji wydają się być bar-
dzo niskie (to około 40 proc. przeciętnej 
ceny książki w naszym kraju), przy czym 
w ostatnich latach 2014-2015 miał miejsce 
dość duży wzrost cen książek (odpowiednio 
15,9 proc. i 13,7 proc.).

W Rosji funkcjonuje około 4 tys. księgarń, 
w tym w Moskwie (22-23 mln mieszkań-
ców) ponoć tylko 30, ale za to kilka wręcz 
ogromnych. Niedawno gościła w Warszawie  
i w Olsztynie pani Nina Bielikowa, właści-
cielka księgarni „Młoda Gwardia” w Mos-

kwie. Jej księgarnia zatrudnia 150 osób 
i realizuje sprzedaż roczną książek i innych 
artykułów na poziomie 650 mln rubli (to 
w przeliczeniu na złote blisko 45 mln). 
Księgarnię odwiedza codziennie i doko-
nuje zakupów 4-5 tys. osób (w niedziele 
2 tys.), a nie jest to placówka największa. 
Jej konkurent – księgarnia „Biblio-Globus” 
realizuje obrót ponad 2 razy większy.

Rosjanie (przynajmniej w Moskwie) dużo 
czytają i cenią książki. W moskiewskim 
metrze na 10 pasażerów 8-9 czyta książki 
w trakcie podróży.

W strukturze tematycznej sprzedaży do-
minuje literatura piękna i literatura dzie-
cięca (odpowiednio 25,9 i 25 proc. udziału),  
10 proc. – to poradniki a 8,65 proc. to litera-
tura profesjonalna. Blisko 21 proc. stanowią 
podręczniki szkolne. Dodać należy, że w Ro-
sji nie ma cen okładkowych na książkach.

Książka w obecnej formie zapisów i ar-
chitektury będzie z pewnością dominować 
w przestrzeniach społecznych świata w cią-
gu najbliższych dziesięcioleci, ale wydaje 
się znajdować w trudnej do przewidzenia, 
nieznanej przyszłości. 

JERZY L. OKUNIEWSKI

Ciąg dalszy ze s. 39
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W  związku z informacjami me-
dialnymi, jakoby „MKiDN za-
decydowało o wprowadzeniu 

jednolitej ceny książki”, informuję, że nie 
ma takiej decyzji. Zajęliśmy się tematem 
na prośbę środowiska księgarskiego. Je-
steśmy na etapie wstępnych konsultacji, 
które przedłużamy. Zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych do kontaktu i przesyła-
nia nam swoich opinii. Zależy nam na wy-
pracowaniu przemyślanych rozwiązań 
– napisał minister Piotr Gliński na Twit-
terze. Jednocześnie środowiska związane 
z PiS przekonują i przypominają, że po-
mysł o ujednoliceniu cen książek powstał 
około czterech lat temu, za rządów PO, 
inicjatywę ustawodawczą zgłosiło PSL, 
a pomysłodawcą była Krajowa Izba Książki. 
Celem, jaki przyświecał tym gremiom, 
było ratowanie małych księgarń, których 
gwałtownie ubywa, co – podobno – łączy 
się ze spadkiem czytelnictwa. 

Książka powinna 
być czytana!
Czytelnictwo w Polsce rzeczywiście ma 

się nie najlepiej, bo według badań prze-
prowadzonych przez Bibliotekę Narodową 
w 2016 roku aż 63 proc. społeczeństwa nie 
przeczytało ani jednej książki. Spośród 
tych, którzy czytali najwięcej osób dekla-
ruje zainteresowanie Sienkiewiczem (?),  
bądź przyznaje się do lektury mocno roz-
reklamowanego i zekranizowanego kiczu 
Dziewczyna z pociągu lub iluś tam Twarzy 
Greya niejakiej E. L. James. Zatem czy 
wprowadzenie jednolitej ceny książki ma 
szansę coś tu zmienić? Czy ktoś, kto nicze-
go nie czyta, zacznie czytać, jeśli będzie 
obowiązywać jednolita cena książki dla 
wszystkich sprzedawców? A małe księ-
garnie pozostaną przy życiu? 

Na łamach ostatniego numeru „Bez Wier-
szówki” w artykule „Przywrócić godność 
książce, czyli o stałej cenie książki” Jerzy 
L. Okuniewski, prezes Książnicy Polskiej 
i przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy 
Polskich pisze, że po wprowadzeniu w życie 
Ustawy o jednolitej cenie książki wynikną 
z tego same korzyści:

„Po pierwsze: czytelnicy będą mogli 
korzystać ze znacznie szerszej oferty wy-
dawniczej/tytułowej, będą mieli także 
łatwiejszy dostęp do bogatej, wartościo-
wej i ambitnej oferty mniejszych (tzw. 
niszowych) wydawców, którzy obecnie 
nie są w stanie sprostać wojnom cenowym 
toczonym pomiędzy sieciami sprzedaży 
na detalicznym rynku książki i z trudnoś-
ciami na ten rynek wchodzą. Po drugie: 
zahamowany (albo wręcz zablokowany) 

zostanie również 
proces likwidowania 
księgarń niezależ-
nych, które nie mają 
szansy przetrwania 
w obecnych warun-
kach handlowych, 
głównie w mniej-
szych miejscowoś-
ciach, ale też np. 
w Warszawie, gdzie 
w ostatnich kilku-
nastu latach liczba 
księgarń zmniej-
szyła się o pra-
wie 40 proc. Co 
więcej, zostanie 
stworzona szansa 
na reaktywowanie przynajmniej części 
zlikwidowanych w ostatnich latach ponad 
1 tys. księgarń. Po trzecie: nie wzrosną, 
a wręcz spadną ceny książek w księgar-
niach i punktach sprzedaży. Wynikać to 
będzie w sposób oczywisty z następują-
cych przesłanek – producenci (wydawcy 
książek) zmuszeni będą do ustalania ra-
cjonalnych, wyważonych odpowiedzial-
nych cen okładkowych książek. [...] Po 
czwarte: pojawi się ogromna szansa na 
wzrost produkcji (nowych wydań) ksią-
żek, rozwój oferty wydawniczej, jej jako-
ści i dostępności. [...] Po piąte: ustawa 
w najmniejszy nawet sposób nie będzie 
eliminować konkurencji na rynku książki. 
Konkurować będą pomiędzy sobą zarówno 
wydawcy, jak i księgarze. [...] Po szóste: 
ustawa daje nadzieję na widoczną popra-
wę warunków funkcjonowania autorów, 
dając im możliwość ustalania z wydawcą 
w sposób jasny, przejrzysty i precyzyjny, 
tantiem/honorariów za napisanie książki”. 

Również w preambule projektu Ustawy 
o jednolitej cenie książki czytamy: „Mając 
na względzie potrzebę ochrony książki jako 
dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej 
i stałej dostępności na terytorium kraju, 
zapewnienie urozmaicenia dostępnej oferty 
czytelniczej, propagowanie czytelnictwa jako 
narzędzia rozwoju intelektualnego i kultu-
ralnego jednostki i skutecznego sposobu 
budowania kapitału społecznego oraz wspie-
ranie różnorodnej i ambitnej twórczości 
literackiej, a także stworzenie ram dla funk-
cjonowania krajowego rynku książki, w tym 
umożliwienie budowania zróżnicowanych 
sposobów dystrybucji przy jednoczesnym 
wspieraniu księgarni jako miejsc upowszech-
niania kultury” po czym następują kolejne 
paragrafy Projektu, których w całości nie 
sposób przytoczyć, bo już tylko one obej-
mują ponad 26 tys. znaków, czyli prawie 

15 stron znormalizowa-
nych maszynopisu, bądź 
połowę tego stron kom-
puterowych, odnoszą się 
głównie do przedstawienia 
szczegółów technicznych 
związanych z wprowadze-
niem jednolitej ceny książki, 
informacji kogo i w jakim 
zakresie obowiązywać będą 
proponowane przepisy, w ja-
kich przypadkach można je 
ominąć i jakie konsekwencje 
poniosą osoby ich nie prze-
strzegające. 

Z ustawy w żaden sposób nie 
wynika w jaki sposób stanie się 
ona remedium na czytelniczy 
zastój, ani dlaczego spowoduje 

odrodzenie małych księgarń lub powstrzy-
manie ich upadku. Małych księgarń mamy 
w Polsce zaledwie nieco ponad 2 tys., ich 
istnienie to podstawa bytu około 2 tys. ro-
dzin. Dla każdego właściciela upadek firmy 
to tragedia, ale podobne tragedie dotykają 
również właścicieli firm o innym niż księ-
garski profilu, zwłaszcza tych, które mogły 
liczyć do niedawna na wsparcie zewnętrzne,  
a z czasem je tracą. Istnienie małych księgarń 
w dzisiejszych czasach ma niewielki wpływ 
na czytelnictwo, nie są one i nie będą głów-
nym źródłem zaopatrywania się w książki. 

Takim źródłem (na pewno rozwijającym 
się)  – wbrew tezom pana Okuniewskiego 
– będą księgarnie internetowe, możli-
wość ściągania tekstów książek w for-
mie elektronicznej na różne czytniki, 
wielcy dystrybutorzy, możliwość naby-
cia książki w dyskontach czy marketach 
przy okazji innych zakupów. Źródłem 
rozwijającego się czytelnictwa mogły-
by być również biblioteki. Zwłaszcza 
w małych miejscowościach, w których 
mieszkańcy często mają więcej czasu niż 
pieniędzy. Gdyby MKiDN, jak również 
inne instytucje z większą uwagą po-
chyliły się nad ich losem, zapewniając 
dopływ nowości po (właśnie!) niższych 
cenach, wspierając w upowszechnianiu 
innych form propagowania kultury niż 
tylko czytelnictwo poprzez tworzenie 
programów, organizowanie szkoleń dla 
pracowników, popularyzując ich dzia-
łalność w mediach elektronicznych to 
przyniosłoby to zapewne większe korzyści 
niż doprowadzenie do nierozpowszech-
niania książek np. w dyskontach, do 
czego na pewno przyczyni się wprowa-
dzenie w życie proponowanej Ustawy.  

Jeszcze o jednolitej cenie książki...
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R ynek książki w Polsce jest chory, od wielu lat pogrążony w coraz bar-dziej widocznym kryzysie i dekom-pozycji. Spójrzmy na podstawowe fakty:- systematycznie malejący poziom czy-telnictwa (w 2002 roku blisko 45 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki, w roku 2015 wskaźnik ów wzrósł prawie o połowę, do 63 proc.);- trwający od lat spadek produkcji wy-dawniczej (z prawie 3 mld złotych w roku 2010 do niespełna 2,3 mld złotych w 2016,  liczonej w cenach wydawców);- malejąca corocznie liczba księgarń  (w ciągu ostatnich 15 lat ubyło prawie  1 tys. placówek) i postępująca degradacja księgarstwa i zawodu księgarza;- coraz trudniejszy dostęp do rynku dys-trybucji i sprzedaży literatury i wydawców niszowych, wydających bardzo często książ-ki niezwykle wartościowe i ambitne, przy równoczesnym rozwoju oferty złej, mało ambitnej literatury, rozmaitych pseudopa-miętników i czytadeł zalewających rynek i, co dziwniejsze, okupujących często czołowe miejsca w rankingach czytelniczych. Na tych praktykach skupiają się głównie wielkie sieci sprzedaży książek, operujące z reguły sprzedażą książek komercyjnych, których dodatkowe rabatowanie przynosi niemal zawsze sukces sprzedażowy;- niszczące rynek książki wojny rabatowo--cenowe, wynaturzenia, dewiacje i nieuczciwe praktyki (nierówne traktowanie „operatorów” detalicznych działających na rynku, mocne preferencje sprzedażowe dla wielkich sieci, powszechne praktyki nabywania wyłącznych praw do sprzedaży danego tytułu w począt-kowym okresie po premierze książki);- traktowanie ceny i rabatów jako czę-stokroć jedynego czynnika decydującego o dokonywanym zakupie i miejscu tego zakupu, kosztem profesjonalizacji i jakości obsługi klientów oraz traktowania książki jak każdego innego towaru, z zapomnieniem, że książka jest podstawowym dobrem kultury i stanowi trudną do przecenienia wartość dla kreowania kulturalnego, wyedukowanego i kreatywnego społeczeństwa;- wadliwa (częstokroć wręcz szkodliwa) polityka i praktyka rabatowo-marżowa w re-lacjach: wydawca – hurtownik – księgarz – odbiorca końcowy/klient księgarni.Na dekompozycji rynku księgarskiego w istotny sposób zaważyło też „wyprowa-

dzenie” z księgarń podręczników szkolnych (z tego m. in. powodu wiele z nich zaprze-stało prowadzenia działalności), a także utrata w znacznym stopniu ważnego klien-ta instytucjonalnego, jakim od dziesiątków lat były biblioteki. Z księgarskiego obrotu „wyjęli” je niektórzy wydawcy i hurtownie księgarskie – udzielając rabatów przy za-kupach książek, sięgających częstokroć prawie połowę ceny detalicznej książki.Polski rynek książki – jeśli ma się roz-wijać, zwiększać produkcję książek i ich sprzedaż (eksperci szacują, że rynek książki w Polsce może osiągnąć sprzedaż – według cen wydawców – na poziomie 3,0-3,3 mld złotych, czyli o ponad jedną trzecią więcej od obecnego stanu), wymaga podjęcia wielu działań sanacyjnych, a projektowana usta-wa o cenach książki ma stanowić bardzo ważny krok w owej sanacji, porządkowaniu i cywilizowaniu reguł działania.
Stała cena książki – nieco historiiGeneralnie rzecz ujmując stała cena książki to rodzaj decyzji podjętej w drodze porozu-mienia branżowego albo regulacji państwowej w formie aktu prawnego, np. ustawy, na mocy której producent (wydawca) książki wyznacza cenę (detaliczną) książki dla odbiorcy końco-wego (nabywcy-czytelnika). Określona przez wydawcę cena obowiązuje w określonym czasie (w praktyce od 6 do 24 miesięcy od wydania/wejścia publikacji na rynek), na terenie całego kraju, we wszystkich kanałach jej sprzedaży. Cena detaliczna wydrukowana jest na okładce każdego egzemplarza książki. Porozumienie/regulacja ustawowa z reguły określa katalog odstępstw od tej ceny, wymie-niając odbiorców końcowych, którzy mogą  (w ograniczonym zakresie) korzystać z przy-wilejów rabatowych w okresie ochrony ceny. Dotyczy to z reguły bibliotek, szkół, sprzedaży w trakcie targów książki lub też dla odbiorców indywidualnych na specjalnych zasadach.Stała cena książki ma na świecie swo-ją długą (bo prawie 200-letnią) tradycję. Idea usztywnionej ceny finalnej pojawiła się w Wielkiej Brytanii już w 1829 roku, gdzie wydawcy porozumieli się przeciwko wyniszczającym rabatom praktykowanym przez księgarzy. Podobne rozwiązania za-częto stosować w Danii (1837), Niemczech (1888) i we Francji (1889). Standaryzowa-nie relacji między księgarzami i wydawcami 

realizowane było w formie tak zwanego rekomendowania cen detalicznych książek. W minionych latach analogiczne regulacje na rynkach książki wprowadzono m. in. na Węgrzech, w Szwecji, Japonii, Holandii, Australii, Islandii, Finlandii, Austrii, Korei Południowej, Meksyku, Grecji, Norwegii, we Włoszech, Portugalii, Słowenii, Belgii i Hiszpanii. W 1981 roku we Francji wpro-wadzono tzw. Prawo Langa (od nazwiska ówczesnego Ministra Kultury – Jacka Lan-ga), które w późniejszym czasie posłużyło jako modelowe rozwiązanie w innych kra-jach. W 2002 roku obowiązujące w Niem-czech od dziesiątków lat porozumienie branżowe zastąpiono ustawą państwową o stałej cenie książek.

Regulacja cen książek – za i przeciw
Stała cena książki, obowiązująca w określo-nym czasie, ma w swoim podstawowym zało-żeniu m. in. wyrównywać szanse współpracy pomiędzy wielkimi sieciami dystrybucji ksią-żek (księgarnie, sieci wielkopowierzchniowe, Internet i inne sieci sprzedaży) a niezależnymi księgarniami. Gęsta sieć księgarń, oferują-cych szeroką, ambitną literaturę uważana jest powszechnie za jeden z podstawowych warunków rozwoju sprzedaży i czytelnictwa. Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że istnieje swego rodzaju korelacja pomiędzy malejącą ilością księgarń w Polsce, a maleją-cym poziomem czytelnictwa. Z tej konkluzji zdaje się wynikać oczywiste przesłanie – gę-stość sieci sprzedaży książek i możliwość fizycznego kontaktu z książką (czego nigdy nie daje i nie będzie dawał Internet) mają wpływ zarówno na rosnący poziom sprzedaży, jak i czytelnictwa.

Trudno też zgodzić się z twierdzeniami prze-ciwników regulacji cenowych na książki, że prowadzić one będą do wzrostu cen książek. Nie ma na to żadnych dowodów, natomiast przeprowadzone symulacje (przy pracach nad projektem ustawy o stałej cenie książki w Polsce) wskazują na możliwość spadków cen książek o nawet około 10-12 proc., chociaż „punktowe” (w przypadku niektórych tytu-łów) wzrosty cen będą mogły mieć miejsce.Trzeba dodać, że kilka krajów, m. in. Węgry (po ponad stuletnim okresie obowiązywania ustawy), Norwegia, Islandia, Australia, Bel-gia, Szwecja, Finlandia, Izrael czy Wielka Brytania, z czasem wycofały się z różnych 

Przywrócić godność książceczyli o stałej cenie książki
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Dyskonty (i podobne placówki), bez sprze-
daży książek sobie poradzą, ale wątpię 
czy zabiegane mamy, jeśli nie będą mogły 
„przy okazji” kupić książeczki dla dzie-
cka, pójdą po nią do księgarni na końcu 
miasteczka... 

Głosy wydawców 
i dystrybutorów
Pan Krzysztof Jastrzębski, popularny 

antykwariusz z warszawskiego Żoliborza, 
powiada, że uchwalenie podobnej ustawy 
to wprowadzenie kolejnej fikcji, bo rynek 
rządzi się swoimi prawami, a książka jest 
towarem rynkowym. Ponadto do jego an-
tykwariatu często trafiają książki, których 
zakup – zdaniem dotychczasowych właś-
cicieli – był nietrafiony, nowości, które 
zostały przeczytane, a osoba czytająca 
nie ma zwyczaju ich gromadzić, nieudane 
prezenty etc. Czy zatem na to, by je sprze-
dać ma czekać rok? Bo po „ujednoliconej” 
cenie nikt przeczytanej książki nie kupi...

Pytam Dorotę Świderek, prezeskę średniej 
wielkości wydawnictwa RYTM (wydają 
około 50 tytułów rocznie) czy projektowana 
ustawa – jej zdaniem – poprawi sytuację 
rynku czytelniczego, odpowiada, że obawia 
się odwrotnej reakcji czytelników, a brak 
możliwości obniżenia ceny po kilku mie-
siącach, po stwierdzeniu, że książka nie 
była tytułem trafionym, to ograniczenie 
pola manewru nie tylko dystrybutora, ale 
również wydawcy. Podobną opinię wypo-
wiedział Tadeusz Nowakowski, redaktor 
w wydawnictwie Iskry, a w przeszłości pre-
zes Państwowego Instytutu Wydawniczego. 

Nie chodzi o imponderabilia 
Wreszcie – „przywracanie godności książ-

ce” w czasach, kiedy nośnikami różnych 
informacji są tak liczne media, to chyba 
postulat nieco anachroniczny. Książka 
jest przedmiotem, często zawiera treści, 
które na pewno nie służą budowaniu ja-
kiejkolwiek godności (choćby przytaczane 
już Twarze Greya) i nie o ten przedmiot 
przecież chodzi, a o to, co się w niej znaj-
duje, jakie dzięki niej możemy zdobyć 
informacje, jak możemy poznawać świat 
i budować własną wrażliwość. Ustawa 
powinna spowodować „wzrost nakładów” 
i zaktywizować rodzimych twórców... 

Jak doprawdy mamy tego dokonać ujed-
nolicając cenę? Można się tylko domyślać, 
że po wejściu jej w życie autor będzie mógł 
liczyć na stały procent od sprzedanych eg-
zemplarzy. Ale przecież dzisiaj też tak jest! 
Autor dostaje honorarium od wydawnictwa, 
które ustala cenę na takim poziomie, by 
później bez szkody dla własnych intere-
sów i interesów autora móc stosować owe 

„upusty”. Dlaczego nakłady mają wzrosnąć? 
Czy jednolita cena książki nie doprowadzi 
po prostu do tego, że zainteresowani czy-
telnicy spokojnie odczekają przewidziany 
czas i kupią ją po tej rocznej karencji? Na 
rynku antykwarycznym (który czasem jest 
rynkiem bukinistycznym, by nie powie-
dzieć – ulicznym) znajduje się taka obfitość 
książek, że naprawdę jest co czytać! Garstce 
recenzentów, osobom „chcącym trzymać 
rękę na pulsie” i zwykłym snobom cena 
ujednolicona czy nie, naprawdę nie zrobi 
różnicy! Spadnie cena? Nie sądzę, ale jeśli 
nawet spadnie o 10-15 proc. to na pewno 
nie zastąpi owych tępionych „upustów”, 
a większości emerytów czy osób, których 
pensje nie przekraczają 2 tys. złotych na-
dal nie będzie stać na kupowanie książek. 
Natomiast według pana Okuniewskiego 
i innych orędowników mnożenia uregulo-
wań prawnych w każdej dziedzinie życia, 
ujednolicenie ceny spowoduje łańcuszek 
zbawiennych dla książek wydarzeń: wzrosną 
nakłady, wydawanych będzie więcej książek 
wartościowych, polscy autorzy „ruszą do 
piór”, a ludność naszego kraju „od morza 
do Tatr” zaniecha ślęczenia przed kompute-
rem i telewizorem, porzuci zgubne nawyki 
w rodzaju picia piwa i zacznie czytać! 

O skuteczności uregulowań prawnych 
odnośnie do tych dziedzin, które bez tych 
uregulowań dotychczas się obywały, niech 
świadczy przykład Izraela, gdzie wpro-
wadzono regulowaną cenę książki. Obo-
wiązująca w Izraelu Ustawa o Ochronie 
Literatury i Autorów nakładała na wydaw-
ców obowiązek ustalenia jednolitej ceny 
książki na pierwsze 18 miesięcy od momen-
tu wprowadzenia danego tytułu do obrotu. 
Księgarnie nie mogły sprzedawać tych 
książek po niższej cenie niż okładkowa.

Dokładnie rok po wprowadzeniu w Izra-
elu stałej ceny na książki okazało się, że 
rezultaty Ustawy, która miała przynieść 
takie dobre skutki, okazały się odwrotne 
do zamierzonych. Z informacji dziennika 
„Hararetz”, na który powołuje się portal 
booklips.pl wynika, że sprzedaż nowości 
wydawniczych spadła aż o 35 proc., nato-
miast całkowita sprzedaż o 15 proc. Miało to 
wynikać z faktu, iż czytelnicy woleli nabywać 
starsze publikacje ze sporymi rabatami, niż 
te nowe z wygórowanymi cenami. W maju 
2016 roku, po niecałych trzech latach od 
wprowadzenia „Prawa o ochronie literatury 
i pisarzy”, które utrzymywało cenę książki 
na stałym poziomie przez 18 miesięcy od 
daty premiery, władze Izraela zrezygnowały 
z tego rozwiązania, jako powód podając 
dramatyczny spadek sprzedaży. 

Pan Okuniewski sam przyznaje, że wy-
dawcy „w DALSZYM CIĄGU będą konku-
rować”..., a puentując swój tekst pisze, że 
„sama ustawa o książce nie zapewni pełnego 
uporządkowania rynku książki, wzrostu 
produkcji książek, sprzedaży i czytelnictwa”. 
Może zatem sanację rynku książki i czytel-
nictwa rozpocząć od tych „innych działań”, 
które pozostają w domyśle...

Mnie natomiast, jako przedstawicielce 
społeczeństwa, nasuwa się refleksja, że 
jeśli na skutek lobbowania nawet niewiel-
kich grup społecznych (w tym przypadku 
księgarzy) powstawać będą kolejne akty 
prawne, nastąpi ich deprecjacja, a egze-
kwowanie ich przestrzegania stanie się 
niemożliwe. W nawiązaniu zaś do tytułu ar-
tykułu prezesa Książnicy Polskiej – „Przy-
wrócić godność książce, czyli o stałej cenie 
książki”, nasuwa się riposta: książka nie 
musi być „godna”, powinna być czytana...

ANNA GRELEWSKA
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Cz. II

W poprzednim numerze „Bez Wier-
szówki” artykuł o nazwiskach za-
kończyłem pytaniem: od jakiego 

zawodu (czynności) pochodzi nazwisko 
Piszczek czy Pfeiffer/Fajfer? Poniekąd pod-
powiedzią była zamieszczona obok reproduk-
cja. Otóż piszczkiem czy fajferem nazywano 
młodego, nastoletniego żołnierza grającego na 
flecie. Na przełomie XVIII-XIX wieku żołnie-
rzom piechoty zarówno w czasie marszu, jak 
i podczas bitew towarzyszyły dźwięki bębnów 
i fletów. Stąd też częste nazwisko Dobosz nosi 
dziś około 10,5 tys. Polek i Polaków. Ponadto 
mamy około 5,5 tys. osób o nazwisku Piszczek 
oraz prawie 2 tys. o nazwisku Fajfer, Fajferek 
i Pfeiffer.

Od przezwiska do nazwiska
Niegdyś społeczności były nieliczne, dy-

namika podróżowania umiarkowana i stąd 
samo imię było najczęściej wystarczające 
do identyfikacji danego człowieka. Niekie-
dy dla pełniejszej identyfikacji dodawano 
imię ojca (Józków, Maciejczyk, Piotro-
wicz...), cechę charakterystyczną (Rudy, 
Wielgus, Chromiec...) czy zawód/czyn-
ność/funkcję (Bednarz, Sołtys, Baca...). 
Dla nowoprzybyłych dodawano przezwisko 
typu Przybysz, Nowak czy Węgrzyn.

Ciekawy zestaw stanowią przydomki ksią-
żąt okresu średniowiecza. Wśród Piastów 
oprócz tak znanych jak Chrobry (czyli wa-
leczny), Odnowiciel czy Krzywousty mamy 
też mniej znane acz charakterystyczne przy-
domki jak Plątonogi (pomimo kłopotów 
z chodzeniem książę Mieszko był proto-
plastą górnośląskiej linii Piastów), Plwacz 
(chroniczne zapalenie zatok zmuszało księ-
cia wielkopolskiego Władysława Odonica 
do częstego spluwania czyli, jak wówczas 
mówiono, plwania), Noszak (książę cie-
szyński Przemysł noszony był w lektyce ze 
względu na chorobę nóg), Skoczek (książę 
świdnicki Bernard dokonywał ekwilibrystyk 
podczas jazdy konnej, był bardzo sprawny 
fizycznie), Rogatka („rogata dusza”, książę 
śląski Bolesław miał wyjątkowy „talent” do 
skłócania się ze wszystkimi). 

Oryginalnością przydomków wyróżniali 
się szczególnie królowie czy książęta skan-
dynawscy: Sinozęby, Widłobrody, Szara 
Opończa, Bez Kości, Z Wężem w Oku, 
Pięknowłosy, Hardrada (tj. Twardziel), 
Krwawa Siekiera, Długi Miecz... Najpięk-
niejszy, w mojej ocenie, przydomek nosił 
jeden z książąt ruskich Jarosław Ośmio-
mysł (1130-1187) ceniony ze względu na 
dużą mądrość (osiem umysłów). Wysoka 
inteligencja nie uchroniła jednak księcia 

Jarosława przed olbrzymimi problemami 
z utrzymaniem władzy pod koniec życia.

W średniowiecznej Polsce nazwisko 
(pranazwisko) rzadko przechodziło z ojca 
na syna, aczkolwiek rody rycerskie pod-
kreślały przynależność do rodu danego 
herbu (Nałęcze, Toporczycy, Grzymalici, 
Jastrzębce itd.). Jednak tworzenie stałych 
dziedzicznych nazwisk należy przesunąć na 
XV wiek. Obejmowało to przede wszystkim 
możnych (panowie Tarnowscy, panowie 
Tęczyńscy, książęta Ostrogscy, książęta 
Czartoryscy i inni), a dopiero na przełomie 
XV-XVI wieku średnią i drobną szlachtę. 

Najczęściej przybierano nazwiska od 
nazw rodowych włości, przy czym młodszy 
syn dziedzicząc nie włość główną, lecz inny 
majątek po ojcu, przybierał nowe nazwisko 
od odziedziczonej włości. Dopiero w poło-
wie XVI wieku nazwiska były zasadniczo 
dziedziczone w formie niezmienionej. 
Gdyby Jan Kochanowski (1530-1584) żył 
jedno czy dwa pokolenia wcześniej to po 
odziedziczeniu Czarnolasu przybrałby na-
zwisko Czarnoleski.

W XVI wieku tworzą się też nazwiska 
mieszczańskie. Przy wzrastającej liczbie 
mieszkańców miast (XV i XVI wiek są w Pol-
sce okresem prosperity gospodarczej) i wzro-
ście liczebności, acz i rozdrobnieniu, stanu 
szlacheckiego przydatnym okazuje się stały, 
krótki i w miarę charakterystyczny „identy-
fikator” człowieka jakim staje się nazwisko. 
Powodem są m. in. kwestie dziedziczenia 
majątków i przy częstych sądowych sporach 
spadkowych utrwala się zasada przechodze-
nia nazwiska z ojca na syna.

Dopiero na wieki XVII i XVIII należy 
przesunąć powstawanie stałych dziedziczo-
nych nazwisk chłopskich. Ostatnią grupą, 
która otrzymała nazwiska na przełomie 
XVIII-XIX wieku byli Żydzi. Stanowili 
oni wówczas około 10 proc. społeczeństwa 
ziem polskich. Tak więc proces nadawania 
(przybierania) stałych nazwisk na zie-
miach polskich zakończony został dopiero  
w 2. ćwierci XIX wieku.

Nazwiska szlacheckie 
W Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

szlachta stanowiła około 10 proc. społe-
czeństwa. Jednak nazwiska szlacheckie 
były bardziej zróżnicowane i można sza-
cować, że procentowo było ich rzędu 20 
proc. wśród wszystkich polskich nazwisk. 
Dzisiaj jedna trzecia Polaków nosi na-
zwiska zakończone na -ski, -cki, -dzki. 
Nieprawdziwe jest jednak twierdzenie, 
że są to nazwiska szlacheckie – natomiast 
prawdą jest, iż spora część tych nazwisk 
jest rzeczywiście nazwiskami szlacheckimi. 
Dotyczy to szczególnie nazwisk rzadko 
występujących czego charakterystycznymi 
przykładami są dwa świetnie nam znane 
nazwiska: Piłsudskich herbu Kościesza 
jest obecnie w Polsce około 20, natomiast 
Jaruzelskich herbu Ślepowron około 30.

Prawdą jest też, że na ziemiach koron-
nych Rzeczypospolitej szlacheckiej więk-
szość szlachty nosiła nazwiska zakończone 
na -ski, -cki, -dzki. Widzimy też, że spośród 
pierwszej dwunastki najpopularniejszych 

Identyfikuje nas nazwisko

Z „Albumów Rodów Pomorskich” FOT. © B & K

Ciąg dalszy na s. 44 
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obecnie nazwisk w Polsce (zob. tabelę na 
s. 41 w poprzednim numerze „Bez Wier-
szówki”) aż osiem nazwisk zakończonych 
jest końcówką -ski. Jednakże bez ryzyka 
popełnienia błędu można przyjąć, że je-
dynie niewielka część osób noszących te 
nazwiska może doszukać się (w liniach 
męskich) herbów i szlacheckiego pocho-
dzenia. Pośród tej ósemki nazwisk są jed-
nak i wyjątki. I tak ze szlacheckiej rodziny 
Zielińskich herbu Świnka wywodziła się 
matka Kazimierza Pułaskiego, ród generała 
Jana Henryka Dąbrowskiego pieczęto-
wał się rzadkim herbem Panna, a malarz 
Alfred Wierusz-Kowalski wywodził się 
z Kowalskich herbu Wierusz. Nie zmienia 
to faktu, że zdecydowana większość osób 
noszących któreś z tych ośmiu nazwisk 
wywodzi swoje nazwisko ze stanu chłop-
skiego lub mieszczańskiego.

Nieco inaczej było z końcówką nazwisk 
-wicz powszechną na ziemiach Wielkie-
go Księstwa Litewskiego wśród średniej 
i drobnej szlachty (magnackie rody Chod-
kiewiczów czy Wołłowiczów były tu raczej 
wyjątkiem). Proces przybierania końców-
ki -wicz był również powszechny wśród 
mieszczaństwa miast kresowych. Wśród 
nazwisk szlachty kresowej zwanej gołotą 

(lub hołotą – na ziemiach białoruskich 
Wielkiego Księstwa Litewskiego) końców-
ka -wicz była dominująca. W XVIII wieku 
nazwa gołota (hołota) oznaczała drobną, 
niemajętną szlachtę – dziś po 250 latach 
znaczenie słowa „hołota” jest całkiem inne 
i dopiero teraz ma ono wydźwięk wyraź-
nie pejoratywny.

Swego rodzaju podkreśleniem szla-
checkości nazwiska było też zachowanie 
w pisowni nazwiska litery „y” zamiast „j” 
(Zamoyscy, Starowieyscy, Sebastyańscy, 
Tworzyańscy...) lub dwóch „ss” (Ossoliń-
scy, Kossakowie, Rokossowscy, Mossa-
kowscy...). Anegdotycznie wspomnę, że 
wiele lat temu jeden z moich kolegów 
o nazwisku Mossakowski wysyłał z Soczi 
telegram do Polski. Okazało się, że za słowa 
powyżej 10 liter należy zapłacić podwójnie 
– Piotruś podpisał się jako Mossakowski, 
a to już 11 liter. Podśmiewaliśmy się, że 
z powodu podwójnego „ss” w nazwisku 
przepłacić musiał 15 kopiejek. Piotruś 
uniósł się honorem: „No tak! Skoro mam 
arystokratyczne nazwisko to stać mnie na 
15 kopiejek więcej”.

Niektóre nazwiska były powszechne za-
równo wśród szlachty, jak i przybrało je 
wielu plebejuszy. Jedynie część spośród 20 
tys. osób noszących dziś nazwisko Wolski/
Wolska może nawiązywać do jednego z 30 

szlacheckich rodów herbowych z czasów 
Rzeczypospolitej szlacheckiej. Dotyczy to 
też osób noszących tak „dobrze brzmiące” 
nazwiska jak Kamińscy, Dąbrowscy, Gór-
scy, Wysoccy i wiele innych.

Dodać warto, że wśród szlachty (rów-
nież i magnaterii) występowało też wiele 
nazwisk nietypowych jak np. Radziwiłł, 
Sanguszko, Sapieha, Giedroyć, Fredro, 
Kościuszko, Bal, Kmicic.

Nazwiska plebejskie
Zdecydowana większość polskich nazwisk 

to nazwiska plebejskie. Niekiedy widać 
to wyraźnie w takich nazwiskach jak np. 
Socha (około 18,5 tys. osób w Polsce), Łach 
(8,5 tys.), Sołtys (9 tys.), Skiba (18,5 tys.).

W polskich miastach przez 300 lat ogra-
niczano rolę mieszczaństwa bardziej niż 
w innych krajach. Spora część mieszkań-
ców miast (szczególnie zamożniejszych 
kupców i rzemieślników, a w XIX wieku 
i urzędników) była pochodzenia obcego, 
głównie niemieckiego. Stąd niemało ob-
cobrzmiących nazwisk wśród całkowicie 
spolonizowanych ich potomków. Część 
nazwisk tej grupy przekazuje dane o rze-
miośle wykonywanym przez prapradziada. 
Chłopskie nazwiska zapisywane w księ-
gach kościelnych od XVII wieku mają naj-
częściej rdzeń typowo polski i, jak można 
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domniemywać, były najczęściej zapisem 
przyjętego powszechnie w środowisku 
przezwiska czy innego „identyfikatora” 
danego chłopa. Stąd dominują tu nazwiska 
wywodzące się od powszechnie znanych 
przedmiotów czy potraw (Śmietana, Bo-
chenek, Socha, Skobel...), roślin (Dąbek, 
Lipa, Żyto, Burak...), zwierząt (Lis, Kot, 
Kozioł, Zając...), zawodów (Kowal, Ow-
czarz, Bednarz, Kołodziej...) czy imion. 

Natomiast ja, analizując prawdopodobną 
genezę swego nazwiska, mogę domnie-
mywać, że 300 czy 400 lat temu ksiądz 
dobrodziej, wpisując w księgi parafialne 
mego prapradziada (zapewne nadzwyczaj 
rosłego chłopa) nadał mu biblijne nazwisko 
Goljat/Goliat. 

W nazwiskach chłopskich dodawano 
powszechnie końcówki: -ak, -ek, -yk, -ik, 
-uk czy -ów. Określały one najczęściej syna 
człowieka o danym imieniu (np. Maćko-
wiak, Maciejek, Maciejczyk, Maciejuk, 
Maćków...) lub o danym zawodzie (np. 
Stelmaszak, Stelmaszek, Stelmaszczyk, 
Stelmaszuk...) przechodząc potem na wnu-
ków i prawnuków.

Skoro jednak w Polsce od XVI wieku 
nazwiska zakończone na -ski, -cki uważane 
były za „dobrze brzmiące” toteż mieszcza-
nie (w mniejszym zakresie i chłopi) starali 
się przybierać tego typu nazwiska. Proces 
ten nasilił się w 2. połowie XIX wieku przy 
zaniku systemu stanowego, liberalizacji 
poglądów, demokratyzacji społeczeństwa, 
większej mobilności ludzi i migracji do 
miast. W nowym miejscu pobytu Dąbek 
przedstawiał się jako Dąbrowski, Kozioł 
jako Kozłowski, Stelmaszczyk jako Stelma-
chowski, a Maciejczuk jako Maciejewski. 

Tak więc przy nazwiskach zakończonych 
na -ski, -cki: należy przyjąć, że znaczna część 
osób noszących te nazwiska ma jednak ko-
rzenie plebejskie. Prawie zawsze plebejskimi 
nazwiskami są te nazwiska gdzie rdzeniem 
jest zawód (jako wyjątek potraktujmy wymie-
nionych wyżej Wierusz-Kowalskich, którzy 
niewątpliwie należeli do szlachty), często gdy 
zwierzę lub roślina (oczywiście znajdujemy 
wyjątki np. jedynie pewien procent spośród 
86 tys. Polek i Polaków o nazwisku Dąbrow-
ska/Dąbrowski wywodzi się od jednego z 40 
szlacheckich rodów Dąbrowskich, podobnie 
z Kozłowskimi czy Lisowskimi) czy imię 
(acz wyjątkiem są np. Korwin-Piotrowscy 
czy Bończa-Tomaszewscy).

Niektóre z historycznych nazwisk „trafiły 
do ludu” i tak mamy obecnie w Polsce 
około 9 tys. Tarnowskich, 25 tys. Lesz-
czyńskich, 3,5 tys. Poniatowskich, 5,5 
tys. Potockich czy 2,5 tys. Sobieskich – 
jedynie nieliczni spośród żyjących dziś 
Polaków o tych nazwiskach są spokrew-
nieni z królami czy hetmanami noszącymi 
takież nazwiska.

Nazwiska dwuczłonowe
Wiele osób w Polsce używa nazwisk 

dwuczłonowych. Kobiety często łączą 
panieńskie nazwisko z nazwiskiem męża 
(wyjątkiem była tu Maria Pawlikowska-
-Jasnorzewska która używała w połączeniu 
nazwisk dwóch mężów). Od około 40 lat 
jest wręcz moda na nadawanie dzieciom 
dwuczłonowego nazwiska ojca i matki.

Stare rody góralskie często używają dwu-
członowego nazwiska stosując tzw. przy-
domek rodowy Gąsienica bądź Bachleda. 
Stąd na Podhalu mamy wielu Gąsieni-
ców-Byrcynów, Gąsieniców-Makowskich, 
Gąsieniców-Krzeptowskich, Bachledów-
-Wawrytków, Bachledów-Curuś, Bachle-
dów-Księdzulorzy i innych.

W Rzeczypospolitej szlacheckiej niektóre 
rodziny również używały przydomków ro-
dowych takich jak Jaxa (niektóre rodziny 
herbu Gryf), Ścibor (herbu Ostoja), Dunin 
(herbu Łabędź), Saryusz (herbu Jelita) czy 
Skarbek (herbu Abdank). Zachowało się to 
do dziś i stąd spotykamy Jaxa-Bykowskich, 
Ścibor-Rylskich, Dunin-Wąsowiczów, Sa-
ryusz-Wolskich czy Skarbek-Kiełczewskich. 

Należy też wspomnieć kilka zdań o her-
bach szlacheckich. W Polsce XVII czy XVIII 
wieku szlachta stanowiła, jak zaznaczyłem 
powyżej, około 10 proc. społeczeństwa. Było 
to znaczne rozdrobnienie w porównaniu 
z innymi krajami gdzie do stanu szlache-
ckiego należało 2-3 proc. społeczeństwa. 
W Polsce herbów używanych przez jedną 
czy kilka/kilkanaście rodzin było kilka ty-
sięcy, lecz powszechnie używanych herbów 
było jedynie kilkaset. Każdym z tych po-
wszechnie używanych herbów pieczętowało 
się (jak wówczas mówiono) po kilkaset 
rodzin. Jedynie kilku herbów używało 
około tysiąca lub więcej rodzin (Nałęcz, 

Ślepowron, Lubicz i inne). Wyjątkiem był 
np. herb Jastrzębiec (na tarczy podkowa 
z krzyżem, a jastrząb w tzw. klejnocie) któ-
rego używało około 1 750 rodzin.

W 2. połowie XIX wieku część rodzin 
szlacheckiego pochodzenia jako przy-
domka rodowego zaczęła używać właśnie 
nazwy herbu. Odróżniać to ich miało od 
plebejuszy o takich samych nazwiskach 
przybierających masowo nazwiska zakoń-
czone na -ski, -cki. Stąd do dziś spotykamy 
Korwin-Piotrowskich, Bończa-Tomaszew-
skich, Junosza-Stępowskich, Korybut-
-Daszkiewiczów, Brochwicz-Lewińskich 
czy Jastrzębiec-Kozłowskich.

Niektóre rodziny zwyczajowo „od zawsze” 
i prawie zawsze używały nazwiska dwu-
członowego. Dotyczyło to nawet rodów 
książęcych np. Olelkowicze-Słuccy, Druccy-
-Lubeccy czy Światopełk-Czetwertyńscy. 
Inne znane nazwiska z tej grupy to m. in. 
Koziełło-Poklewscy, Jeske-Choińscy, Poczo-
butt-Odlaniccy czy Dowojno-Sołłohubowie.

Niekiedy nie powinno się jednak tworzyć 
nazwisk dwuczłonowych – nie wszystkie 
połączenia pasują do siebie. Spotkałem 
niegdyś panią, która swój typowo szlache-
cki (arystokratyczny) przydomek rodowy 
z dwuczłonowego nazwiska ojca połączyła 
z typowo plebejskim nazwiskiem męża; jej 
stryjeczny brat był wyraźnie zdegustowany. 
Więcej rozwagi wykazała natomiast jed-
na z Radziwiłłówien, która kilka lat temu 
zakochała się i wyszła za mąż za uroczego 
młodego człowieka o nazwisku Chłopik – 
nie przyszło jej jednak do głowy łączenie 
rodowego historycznego nazwiska z na-
zwiskiem męża. Miłość może być ślepa, 
społeczeństwo może być egalitarne, ale 
Radziwiłł to jednak Radziwiłł.

WOJCIECH GOLJAT

Król Stanisław Leszczyński h. Wieniawa (1677-1766)
Generał Jan Henryk Dąbrowski h. Panna (1755-1818)

...jedynie nieliczni Leszczyńscy czy Dąbrowscy są ich krewnymi
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Pierwszą z res gestae była historia 
oralna. Matki opowiadały dzie-
ciom do snu różne przypowieści 

sprzed lat. Nasz średniowieczny kroni-
karz Gall Anonim mógł później spisać 
początki państwa polskiego z przekazów 
ustnych, a my dzisiaj uważamy to za 
pewnik i drukujemy w podręcznikach 
historii. Co wobec tego jest prawdą hi-
storyczną, historia mówiona czy pisana? 

Wiemy z historii, że zima to czas, kiedy 
władcy czy generałowie, nie podejmują de-
cyzji o bitwach, bowiem nie tylko obawiają 
się ran swoich żołnierzy, ale surowych 
warunków pogodowych: mrozu i śniegu.

Dlatego Napoleon Bonaparte został za-
skoczony ruchami wojsk rosyjskich i pru-
skich zimą 1806/1807 roku w Prusach 
Wschodnich. Z Pułtuska, przez Wielbark 
i Pasym ruszył do Olsztyna. Nie było mu 
w tym czasie łatwo, gdyż małżeństwo z Jó-
zefiną przeżywało kolejny kryzys – właśnie 
poznał Marię Walewską. Każdy Polak zna 
tę historię miłosną, ale zwykle nie wie, 
że owoc tej miłości – hrabia Aleksander 
Walewski – urodził się nieco później. Na-
poleon dopiero wtedy zrozumiał, że ma 
szansę na dziedzica i w 1809 roku rozwiódł 
się z też niewierną mu żoną Józefiną, aby 
poślubić arcyksiężniczkę z Wiednia. 

Jakąż klasą popisał się około 50 lat później 
jego polski syn, kiedy będąc ministrem spraw 
zagranicznych II Cesarstwa odpowiedział 
w kuluarach parlamentu na komentarz jed-
nego ze starych marszałków napoleońskich, 
który głośno zauważył, że minister jest bar-
dzo podobny do swojego ojca. Odpowiedział 
mu następującymi słowy: „Panie Marszałku, 
nie wiedziałem, że pan znał mojego ojca – 
szambelana Walewskiego!”. 

Tymczasem wróćmy do Olsztyna z po-
czątku XIX wieku. Wokół miasta stacjo-
nowali nie tylko Rosjanie i Prusacy, ale 
i korpusy francuskie marszałków Jeana 
Bernadotte i Michela Ney. To postaci wy-
bitne, Bernadotte dał początek rządzącej 
do dziś dynastii w Szwecji, natomiast Ney 
za wierność Napoleonowi zostanie roz-
strzelany w epoce białego terroru w czasie 
restauracji Burbonów. Przejdzie też do 
historii słynnym zawołaniem w kierun-
ku plutonu egzekucyjnego: „Towarzysze, 
prosto w serce!”. Armia napoleońska tak 
jak wszędzie, tak i w Prusach Wschodnich, 
żywiła się wojną – straty Olsztyna oceniono 
na gigantyczną kwotę pół miliona talarów.

Napoleon szybko przejechał przez Ol-
sztyn i dotarł do pobliskiej wsi Gutkowo. 
Z wieży tamtejszego kościoła obserwował 
wojska nieprzyjaciół w okolicach Jonkowa. 
Powrócił na olsztyński zamek i odbył tu 3 
lutego 1807 roku naradę wojenną, która 
miała przygotować plan bitwy. Do bitwy 
koło Olsztyna jednak nie doszło, Rosjanie 
odeszli na północ dolina rzeki Pasłęki. Parę 
tygodni później doszło do najkrwawszej 
bitwy epoki napoleońskiej pod Iławą Pruską 
– zginęło wówczas około 50 tys. żołnierzy. 

W pisanej w tym czasie kronice Olsztyna 
historyk nie znajdzie informacji o zamachu 
na cesarza Francuzów. Pierwsza wzmianka 
na temat tego wydarzenia pochodzi z 1864 
roku i znajduje się w pracy Aloysa Gru-
enenberga Geschichte und Statistik des 
Kreises des Allensteins. Czytamy w niej, 
że Napoleon pojawił się na rynku Starego 
Miasta w Olsztynie 3 lutego 1807 roku. 
Autor pisze dalej, że olsztynianin o na-
zwisku Rydzewski z dachu kamienicy nr 
8 planował zamach na cesarza. Miała być 

to zemsta za splądrowanie miasta przez 
Francuzów. Zamachowcowi przeszkodzili 
jednak sąsiedzi, którzy w obawie przed 
zapewne straszną zemstą Francuzów na 
mieszkańcach Olsztyna, udaremnili ten akt. 

Ponad sto lat później polski historyk 
Olsztyna Andrzej Wakar poddał w wątpli-
wość całą tę historię podając jako koronny 
argument fakt, że wcześniej nikt o tym 
wydarzeniu nie pisał. Myślę, że nie jest to 
wystarczający i przekonywujący argument. 
Warto podkreślić, że wspomnianą kronikę 
miasta z początku XIX wieku pisał właśnie 
przodek autora niemieckiej książki z 1864 
roku. Mogła tu przetrwać właśnie historia 
mówiona – przekazywana z ust do ust. 
Raczej należałoby się zastanowić dlaczego 
jej wcześniej nie spisano...

Może zadziałał tu mechanizm epoki, 
w której owszem toczono ze sobą walki, 
ale funkcjonowały jeszcze nienaruszalne 
imponderabilia. Nie wyobrażam sobie, 
aby w epoce legitymizmu i restauracji 
ktoś mógł oficjalnie pochwalać zamach 
na króla czy cesarza. Władcy byli jeszcze 
z „Bożej łaski” nawet jeżeli tytułowali się, 
że są „z woli ludu”. 

Nad oceną całego wydarzenia kładzie się 
cieniem postawa królowej Prus Elizy, która 
„poświęciła się” dla racji stanu i starała 
się przekonać Napoleona w upalną lipco-
wą noc 1807 roku nad brzegiem Niemna 
w Tylży, aby ten nie likwidował państwa jej 
męża. Liczne szkoły żeńskie w Prusach, też 
w Olsztynie, miały ją za swoją patronkę...

Dziś w tym budynku mieści się siedziba 
Rady Miasta. Zmieniają się granice państw, 
zmieniają ustroje a siła inercji wpycha 
politykę w to samo miejsce.

HENRYK FALKOWSKI

Edward Ratuszyński, 
„Zamach na cesarza 
Napoleona”, 2017. 
Na reprodukowa-
nym obrazie miejsce 
gdzie miał się znaj-
dować zamachowiec 
to dach kamienicy 
przy ul. Stare Miasto 8,  
tam gdzie Mistrz 
Ratuszyński zatkniął 
trójkolorową flagę 
rewolucyjnej Francji. 
Obraz zaprezento-
wano podczas Dni 
Kultury Francuskiej 
w Olsztynie,  
1 kwietnia 2017  
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

Zamach na cesarza Napoleona



47

BEZWIERSZÓWKInr 6-8 (144-146) czerwiec-sierpień 2017 artystyczne wędrówki

Największe hołdy spotkały artystę 
w rodzinnym Krakowie. W roku 
1875 otrzymał Złoty Medal wy-

bity na jego cześć, a w 1882 nadano mu 
honorowe obywatelstwo miasta Krakowa. 
Rynek Kleparski przemieniono na jego 
cześć na Plac Matejki.

Jan Matejko – najwybitniejszy 
polski malarz historyczny Cz. II

47

Ciąg dalszy na s. 49

„Hołd pruski”, 1880-1882
FOT. © MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE

Najbardziej twórczy okres w życiu Jana Matejki to 
lata 70. XIX stulecia i początek 1880 roku. Wyrazy 
uznania w ówczesnej stolicy sztuki Paryżu, Krzyż 
Kawalerski Legii Honorowej, w 1873 roku nomina-
cja na członka Académie des Beaux-Arts oraz Złoty 
Medal na Wystawie Światowej w 1878 roku. 

FOT. © NAC
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„Jan Sobieski pod Wiedniem”, 1883 FOT. © MUSEI VATICANI

„Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w Krakowie 
w 1521 roku”, 1874 FOT. © MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

„Kościuszko pod Racławicami”, 1888
FOT. © MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
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Dzieła nowatorskie 
w malarstwie historycznym
W roku 1882 powstaje wielki obraz 

Matejki „Hołd pruski”. Przedstawia mo-
ment, gdy 10 kwietnia 1525 roku na rynku 
krakowskim, mistrz krzyżacki Albrecht 
Hohenzollern składa hołd lenny królowi 
polskiemu Zygmuntowi I Staremu, ukaza-
nemu w całym majestacie. Zygmunt Stary 
uosabia polską potęgę, przed którą korzy 
się ostatni wielki mistrz krzyżacki. Entuzja-
stycznie przyjęty obraz Matejko podarował 
narodowi, aby umieszczono go na Wawelu.

Obraz „Jan Sobieski pod Wiedniem”, 
ukończony w 1882 roku powstał dla uświet-
nienia 200. rocznicy bitwy pod Wiedniem. 
W grudniu 1883 roku Matejko wraz z polską 
delegacją jedzie do Rzymu, gdzie wręcza 
obraz papieżowi Leonowi XIII, jako dar na-
rodu polskiego. Dzieło zostało przyjęte nad 
wyraz uroczyście i do dziś jest eksponowane 
w Sali Sobieskiego obok Stanza Rafaela.

Na niektóre obrazy, zwłaszcza szkice olej-
ne wystarczy spojrzeć, by przekonać się, 
że Matejko jako artysta, gdyby chciał, po-
szedłby zupełnie inną drogą. W 1888 roku 
namalował obraz „Kościuszko pod Racławi-
cami”, a w roku 1891 powstała „Konstytucja 
3 Maja 1791 roku” oraz cykl 44 rysunków do 
„Pocztu Królów i Książąt Polskich”.

Poczucie misji 
i posłannictwa
Jako dyrektor krakowskiej SSP ukazywał 

adeptom sztuk pięknych drogę, którą winni 
kroczyć chcąc osiągnąć sukces artystyczny. 
Artysta ma służyć ojczyźnie swym talen-
tem. Matejko mówił: „Sztuka jest obecnie 
dla nas pewnego rodzaju orężem w ręku; 
oddzielić sztukę od miłości ojczyzny nie 
wolno, a kto chce dać ludziom dobre owo-
ce, niech naprzód sam szuka zarodku uczuć 
i myśli w tym, co jest w życiu najważniej-
szym i najpiękniejszym. Wiara daje jedynie 
te siły, które nigdy człowieka nie złamią 
i nigdy zapałów jego nie zmienią i ona nas 
uszlachetnia, podnosi, a to, co z wiary po-
częte, ma wartość dla całego nawet narodu 
niezmienną i nieprzemijającą”. 

Matejko wielokrotnie wypowiadał się 
na temat sztuki. Wychowany na legen-
dach krakowskich i starych opowieściach, 
czuje umiłowanie do starych budowli 
Krakowa. Studiuje dzieje Krakowa, sta-
re drzeworyty. Brak zrozumienia dla 
obiektów historycznych oraz decyzje 
Rady Miejskiej o kolejnych rozbiorach 
zabytkowych budowli, jest dla artysty 
powodem nieustannej walki o pamiątki 
narodowej przeszłości. W związku z tym, 
w 1892 roku zrzeka się honorowego oby-
watelstwa miasta Krakowa.

Dzieła Matejki na tle sztuki 
polskiej i europejskiej
Dotknięty już mocno chorobą artysta 

rozpoczyna pracę nad „Pocztem Królów 
i Książąt Polskich”. To jedno z najpopu-
larniejszych dzieł, oparte na wiedzy hi-
storycznej i znakomitej znajomości źródeł 
ikonograficznych oraz wszelkich detali 
stroju i uzbrojenia. Cykl monumentalnych 
dzieł, pod wpływem osobistych refleksji 
nad przeszłością. Lektury dawnych kronik, 
dziejów dynastii Piastów, wpłynęły na 
wyobraźnię wielu pokoleń. 

Twórczość Matejki na tle sztuki polskiej 
i europejskiej, jest zjawiskiem odosob-
nionym, poprzez dążenie do wydobycia 
żywego, głęboko czującego człowieka. Siła 

malarskiej ekspresji, ukazanie człowieka, 
jego żywiołu, namiętności uczuć. Matejko 
wierzy w sens i celowość sztuki. Jest pa-
sjonatem i patriotą. Jego dzieła stały się 
częścią świadomości narodowej i trafiły 
do książek, podręczników oraz Internetu. 

Często praca przebiegała w wielkiej męce 
i trudzie. Przedwcześnie postarzały, zmę-
czony pracą ponad siły oraz rodzinnymi 
problemami, pracował niemal do ostatnich 
dni życia. Pracował, by uciec od samotno-
ści i zgryzot. Zmarł 1 listopada 1893 roku 
w domu rodzinnym na Floriańskiej, w wie-
ku 55 lat. Jego ciało spoczęło w grobowcu 
rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim. 
Żegnał go dzwon „Zygmunt”.

TADEUSZ BRZESKI

Pogrzeb Jana Matejki; kondukt pogrzebowy na ulicach Krakowa, 7 listopada 1893 
FOT. © STANISŁAW BIZAŃSKI

Ciąg dalszy ze s. 47
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Z gitarzystą jazzowym 
Markiem Napiórkowskim 
rozmawia Monika Szczygło.
Monika Szczygło: Najnowszy pro-
jekt Pana autorstwa zatytułowany 
jest WAW-NYC (Warsaw – New York 
City). Wynika z niego, że muzyka jest 
w stanie połączyć miasta i ludzi na 
całym świecie.
Marek Napiórkowski: Przedsięwzięcie 

celowo zostało w ten sposób zatytułowane. 
W tym projekcie jest nas czterech. Clarence 
Penn i Manuel Valera mieszkają w Nowym 
Jorku, natomiast ja i Robert Kubiszyn 
w Warszawie. Co zaś się tyczy łączenia, 
o którym Pani wspomniała to uważam, 
że muzyka jest uniwersalnym językiem. 
Piękne jest w niej to, że nie ma znacze-
nia w jakim zakątku świata jesteś zawsze 
możesz się porozumiewać za pomocą jej 

dźwięków. Jest to piękny język, piękniej-
szy niż esperanto, w pełni abstrakcyjny 
i pozbawiony znaczeń jednak wzruszający 
ludzi od zarania dziejów. 

Wymienił Pan nazwiska muzyków, 
z którymi ostatnio Pan współpracuje. 
W jaki sposób się poznaliście?
Roberta Kubiszyna znam już kilkana-

ście lat. Zagrał na większości moich płyt 
solowych. Clarence Penn to jeden z najwy-
bitniejszych żyjących perkusistów świata. 
Miałem okazję współpracować z nim pod-
czas tworzenia mojej solowej płyty „Up” 
w 2013 roku. W kolejnym roku brał udział 
w mojej trasie koncertowej i przyznaję, 
że od tamtej pory czekałem na to, kiedy 
ponownie się spotkamy. Natomiast Ma-
nuela Valerę polecił mi właśnie Clarence. 
Potrzebowałem muzyka z innym koncep-
tem. Gdy ktoś jest dobry w Nowym Jorku 
oznacza to, że naprawdę coś potrafi. Jest 
to miasto odwiecznej rywalizacji i trzeba 

umieć obronić się tam swoim talentem 
i pasją. Pikanterii dodaje fakt, że Manuel 
jest z pochodzenia Kubańczykiem. Ten 
walor wpływa dodatkowo na całość na-
szego projektu.

Jest Was czterech. Każdy wnosi do 
projektu coś swojego, coś niepowta-
rzalnego. Co się dla Pana najbardziej 
liczy w tej muzycznej relacji?
Ciężko to zdefiniować w dwóch słowach. 

Myślę, że taka relacja jest czymś w rodzaju 
spotkania. Nie jest to tylko suma poten-
cjału kilku osób. Jest to synergia. Zawsze 
mam nadzieję, że z takich spotkań wydzieli 
się o wiele więcej niż tylko efekt naszych 
umiejętności. Co jest do tego potrzebne? 
Myślę, że otwarte nastawienie i poszuki-
wanie dobrej energii oraz reakcja na to jak 
grają koledzy. Staramy się wejść w taką 
interakcję, której wynikiem jest powstanie 
jak najlepszej muzyki, która daje frajdę 
zarówno publiczności jak i nam.

Muzyka 
– uniwersalnym językiem
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Dlaczego niektórzy mówią, że jazz jest 
trudnym gatunkiem?
Wychodzę z założenia, że narzekanie 

nie jest dobrym sposobem. Mamy bardzo 
dobre tradycje jazzowe w Polsce i scenę 
na wysokim poziomie. Do jazzu garnie 
się wielu ludzi. Zaniepokojenie z mojej 
strony dotyczy jedynie edukacji w tym 
zakresie. Pamiętam, że w dzieciństwo 
oglądałem program telewizyjny typu „Pe-
gaz”. Prezentowano tam jazz i co prawda 
niewiele z tego rozumiałem, ale wiedzia-
łem, że gatunek ten istnieje jako opcja. 
Inną sprawą jest to, że głęboko wierzę, 
iż ludzie wrażliwi i potrzebujący doznań 
dotrą do jazzu. Ta sprawa zmieniła się 
o tyle, że trzydzieści lat temu był duży lecz 
regulowany przez media dostęp do kultury 
wysokiej. Teraz z kolei wszyscy korzystają 
z mediów, które jednak w dużej mierze 
nie proponują wysokiej sztuki. Poza tym 
media mainstreamowe nie odzwierciedla-
ją i nie zaspokajają potrzeb ludzi. Jestem 
pełen wiary, że kto chce dotrzeć do jazzu 
na pewno go odnajdzie, choć miło byłoby 
gdyby także ten gatunek zauważany był 
w mediach. Natomiast jeżeli go nie ma, 
zapraszamy na koncerty (śmiech). Co zaś 
się tyczy trudności jaką podobno niesie ze 
sobą owa muzyka nie ma czegoś takiego 
jak rozumienie jazzu. Swoją przygodę 

z muzyką zaczynałem między innymi od 
rock ’n’ rolla i dopiero potem coś mnie 
w jazzie urzekło, coś mi się w nim spo-
dobało pozarozumowo. 

Współczesny świat jest bardzo podzie-
lony. Mało jest płaszczyzn, które łączą. 
Czy właśnie, Pana zdaniem, jedną 
z nich może być muzyka?
Tak. Muzyka, tak jak wcześniej wspo-

mniałem, jest wyjątkowym językiem, który 
może nas czasem ocalić. Jest to piękne 
spotkanie ponad podziałami.

Na podsumowanie naszej rozmowy 
proszę powiedzieć jak ważne w Pana 
twórczym życiu są koncerty ?
Bardzo lubię grać koncerty, ponieważ 

opierają się na naturalności. Wszystko 
dzieje się tu i teraz. Co więcej abstrakcja 

tego procederu polega na tym, że często 
jego efekt jest inny niż myśleliśmy czy 
planowaliśmy. Bywają takie występy, gdzie 
wydaje mi się, że nie idzie mi najlepiej, 
jednak potem odsłuchując całość mam 
zupełnie inne wrażenie. Jest to pełna nie-
wiedza, podejmujemy ryzyko tak, jakbyśmy 
skakali „na główkę” do basenu, ale zazwy-
czaj jest tam woda. Przez lata rozwijaliśmy 
umiejętności związane z graniem czy ro-
zumieniem muzyki. Teraz spotykamy się 
w różnych konfiguracjach. Niektóre nas 
zaskakują, niektóre stwarzamy i wówczas 
„rozmawiamy sobie” na scenie. Spotykamy 
się i gramy mam nadzieję ku uciesze pub-
liczności.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała MONIKA SZCZYGŁO
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WAW-NYC podczas Jazzu nad Odrą 2017
FOT. © SŁAWEK PRZERWA / JAZZNADODRA.PL
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W poprzednim wydaniu „Bez 
Wierszówki” informowaliśmy, 
że Warmińsko-Mazurski Od-

dział Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich w Olsztynie wystąpił do Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z propozycją nadania imienia Ryszarda 
Czerwińskiego (1937-2010) olsztyńskiej 

Galerii Stary Rynek, która jako jednost-
ka organizacyjna w ramach Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej jest instytucją 
podlegającą Samorządowi Wojewódz-
twa (zob. pismo prezesa Oddziału SDP,  
s. 52). Niniejszym publikujemy od-
powiedź pana marszałka dr. Gustawa  
M. Brzezina w tej sprawie.

Galeria imienia 
Ryszarda Czerwińskiego 
– ciąg dalszy

Szanowny Panie Marszałku, 
w imieniu Zarządu Warmińsko-Mazurskie-
go Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich dziękuję za odpowiedź na list ws. 
propozycji nadania imienia Ryszarda Czer-
wińskiego olsztyńskiej Galerii Stary Ratusz.

W liście z 19 kwietnia br. Pan Marszałek 
w jednej strony podkreśla wielkie zasługi 
śp. Ryszarda Czerwińskiego, a równo-
cześnie odmawia nadania jego imienia 
Galerii, gdyż „w sposób zawodowy nie jest 
on związany z biblioteką czy literaturą”. 
Wydaje się to dość przedziwnym tłuma-
czeniem odmowy uhonorowania Postaci 

tego wybitnego fotografika, autora filmów 
i wielu książek rozsławiających piękno 
regionu Warmii i Mazur.

Równocześnie pragnę podkreślić, że Sto-
warzyszenie Dziennikarzy Polskich po raz 
pierwszy zwróciło się z powyższą prośbą 
do Marszałka Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego. Jeżeli ktoś sześć lat temu 
kierował podobną prośbę do WBP to zna-
czy, że pomysł jest zasadny i powinien 
zostać poważnie potraktowany. Negatywna 
odpowiedź – z odwołaniem do „stanowi-
ska” środowiska bibliotecznego z 2011 
roku – temu całkowicie przeczy.

W związku z niezrozumieniem w pełni 
listu z 27 lutego br. z mocą zaznaczam, 
że Stowarzyszenie – jako wnioskodawca 
w imieniu fotografików i dziennikarzy 
regionu – nie występuje o zmianę dotych-
czasowej nazwy Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedra-
winy. SDP wnioskuje o nadanie imienia 
Ryszarda Czerwińskiego jedynie Galerii 
Stary Ratusz, która – jak powszechnie 
wiadomo – imienia nie posiada. 

Z wyrami szacunku
IRENEUSZ ST. BRUSKI
prezes SDP w Olsztynie

Szanowny Panie Prezesie,
odpowiadając na Pana wniosek dotyczący 
propozycji nazwania Galerii Stary Ratusz 
w Olsztynie imieniem Ryszarda Czerwiń-
skiego podzielam Pana zdanie w kwestii wy-
bitnej postaci Olsztyna jaką był Pan Ryszard 
Czerwiński. Niewątpliwie jego dorobek 
artystyczny jest imponujący a wieloletnia 
działalność fotograficzna na rzecz regionu 
Warmii i Mazur z pewnością zasługuje na 
uznanie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olszty-
nie w grudniu 2010 roku w hołdzie dla Pana 
Ryszarda Czerwińskiego zorganizowała 
w Galerii Stary Ratusz autorską wystawę 
jego fotografii. To wybitny i zasłużony fo-
tografik olsztyński o czym zawsze należy 
pamiętać i głośno mówić.

W 2011 roku do WBP został złożony wniosek 
o podobnej treści. Wówczas podczas kolegium 
Dyrektora WBP wypowiedziały się liczne 
środowiska bibliotekarskie w przedmiotowej 

sprawie. Jednoznacznie stwierdzono, iż Pan 
Ryszard Czerwiński jest niekwestionowaną, 
wybitną postacią dla środowiska fotografików 
i dziennikarzy. Jednakże w sposób zawodo-
wy nie jest on ściśle powiązany z biblioteką 
czy literaturą a takie postacie należałoby 
w pierwszej kolejności brać pod uwagę przy 
ewentualnych propozycjach zmian.

Reasumując prezentuję pogląd, iż obecny 
porządek nazewniczy dotyczący budynku, 
w którym odbywają się różnego rodzaju 
wystawy jest właściwy. Galeria Stary Ra-
tusz od wielu lat funkcjonuje pod swoją 
rozpoznawalną w regionie i Polsce nazwą 
oraz charakterystycznym również rozpo-
znawalnym logotypem w związku z czym 
myślę, iż nie ma potrzeby dokonywania 
zmian w tym zakresie.

Z poważaniem
GUSTAW MAREK BRZEZIN

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyn, 19 kwietnia 2017

SDP odpowiada

Odpowiedź Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
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Bitwę pod Grunwaldem konserwo-
wano dwa lata. „Pomarańczarkę” 
– półtora roku. Pochylały się nad 

obrazami zespoły konserwatorów w białych 
rękawiczkach, żeby niczego nie popsuć i nie 
zmienić. Żeby zachować to, co było, a tylko 
ponaprawiać i poleczyć w miejscach, które 
tego wymagają. Jakimś cudem ta kon-
serwacja była jeszcze możliwa. Ale to się 
pewnie zmieni, bo z urzędniczego języka 
dawno już poznikały stare poczciwe słowa: 
„uporządkowanie”, „odświeżenie”, „odno-
wienie”, „naprawienie”, „konserwowanie”.

Teraz mamy czasy „rewitalizacji”, które 
to słowo brzmi niemal tak dumnie jak 
restauracja czy tam inna regencja. Więc 
im ważniejszy urzędnik, tym większe re-
witalizacje. Smyk czy Rotunda będą po 
„rewitalizacji” nowiuśkie. Tak samo stary 
grochowski Park Polińskiego. Albo Aleja 
Wedla nad Jeziorkiem Kamionkowskim, 
która po gombrowiczowsku i jest, i nie jest, 
częścią zabytkowego Skaryszewskiego, ale 
w sumie to przecież wszystko jedno.

Rewitalizacja to najczęściej dopust boży 
dla okolicy, ale nie po to jest okolica, żeby 
się nią zaraz przejmować. No więc bywa 
tak: Ważny Urzędnik staje sobie przy-
padkiem na skraju czegoś zielonego. Zie-
lonego nie lubi, bo tylko liście toto gubi 
i sprzątać trzeba.

Podszedłby Ważny Urzędnik do płota, 
ale płota nie ma. Co robić, panie? Płot 

trza postawić, bo bez plota nie ma jak żyć. 
Ogrodzić musowo.

No, ale jak już ogradzać, to i trza ogarnąć 
to za tym płotem, co zaraz będzie.

Znaczy trzeba teren zrewitalizować. Czyli 
to, co jest, w zasadzie – won. Drzewa jakieś 
stare, pewnie próchno. Krzaczory gęste, 
tylko ptaszyska dzioby drą jak wściekłe – 
też w zasadzie won.

Ludzie tam łażą po jakimś asfalcie z dziu-
rami. Co tam dziury łatać – won i jakieś 
mineralne cóś podłożyć, będzie świato-
wo. Na ławkach tam siedzą, rozpierają 
się plecami, lenie patentowane. Damy im 
betonowe murki, niech nie siedzą za długo 
i nie myślą, bo to szkodzi.

Ważny Urzędnik jest urzędnikiem wybra-
nym. Ma władzę i działa bardzo zgodnie 
z prawem.

Nazamawia projektów, narozpisuje 
przetargów, głową na zgodę wybrańcom 
pokiwa i zaraz wjadą rewitalizować wielkie 
kolorowe maszyny.

Rozkopią, powycinają, powywożą, nakła-
dą nowego, nawsadzają patyczków i innych 
modnych trawek pnących. Co tam trzeba 
nabetonują, no i nastawiają płotków. Jeden 
płotek dla zwierzątek. Drugi płotek dla 
maluszków. Trzeci płotek dla palących. 
Czwarty dla piłkę kopiących. Piąty dla 
jedzących śniadania w zielonym. Szósty...

Potem zaprosi się ludność i powie jej 
wyraźnie: No! Zachwycać się tu, prosiemy.

Zrewitalizowany świat z płotami i be-
tonem gotowy. Ważny Urzędnik może 
w końcu podejść do płota i oddać się re-
fleksji. I to jest w końcu życie!

Bogu dzięki, że nie wpuścili jeszcze Ważnego 
Urzędnika do takiego, na przykład Muzeum 
Narodowego. Stanąłby przed Matejką, przed 
„Bitwą pod Grunwaldem”, dajmy na to. Duża 
jest, więc na pewno by trafił. Zobaczyłby, że 
farba na obrazie trochę blaknie, gdzieś tam 
się werniks przeciera albo ciemnieje. Zawo-
łałby: rewitalizacja! I już by było po ptokach. 
Nowych farbek by się nakładło, podobrazie 
zmieniłoby się na cóś nowocześniejszego,  
a i to, co tam namalowane trzeba by przykryć 
jakoś, bo to przecież nie z tej ziemi. Ten facet 
na tym koniu... ledwo się na nim trzyma. Po 
co w ogóle koń? Trzeba mu dać quada, żeby 
się szybciej sprawił z tą całą zgrają. Koniecznie 
trzeba domalować!

Szkoda, że betonu tam dać nie ma jak, cho-
ciaż w sumie... zawsze można strzelić betono-
wą ławkę przed obrazem, niech się ludność nie 
czuje za wygodnie w obliczu sztuki. Twarde 
jest, to siądzie na chwilę i dalej polezie.

A znów z tą „Pomarańczarką”... Co ta 
baba ma na głowie? Domalujcie jej nor-
malną bejsbolówkę albo cóś. No i po co ona 
te pomarańcze w koszyku trzyma. Dać tu 
reklamę frisco i niech się kobita nie męczy.

I niech wreszcie wszędzie będzie jak trze-
ba. Żadne stare. Po nowemu.

ANNA MIESZCZANEK

FO
T.

 ©
 A

N
N

A 
LE

W
AN

DO
W

SK
A 

/ B
LO

G-
KO

N
SE

RW
AC

JA
.M

N
W

.A
RT

.P
L

Zrewitalizować mi tego Matejkę 
i Wedla, ino innowacyjnie!
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Maryna Okęcka-Bromkowa (właś-
ciwie Maria Bromek), dzien-
nikarka radiowa z 26-letnim 

stażem, to jedna z najwybitniejszych po-
staci związanych z Rozgłośnią Polskiego 
Radia w Olsztynie. Potwierdzeniem tej tezy 
może być fakt, iż jako jedyna z dziennikarzy 
olsztyńskiego radia posiada swój biogram 
w Leksykonie Twórców Polskiego Radia. 
Odnotowano tam, iż trafiła do Rozgłośni 
w 1956 roku. Wówczas miał także miejsce 
jej debiut poetycki. Był to wiersz Rodzinne 

fotografie ogłoszony także na łamach pisma 
„Warmia i Mazury”.

Nie jest to próba szkicu hagiograficz-
nego, a zaledwie symboliczny anons 
postaci godnej uwagi. Literaturoznawca 
Andrzej Staniszewski stwierdził, iż Maryna 
Okęcka-Bromkowa jest czołową postacią 
współczesnego środowiska olsztyńskiego, 
niestety niedocenianą i stale nieobecną 
w powszechnej świadomości społecznej. 
Właściwie jest to postać nieznana i nieroz-
poznana. Nie doczekała się szczególnych 

względów pośród badaczy literatury. Choć 
incydentalnie można natrafić na wzmianki, 
czy też podrozdziały w większych pozy-
cjach traktujących o przestrzeni kulturowej 
Warmii i Mazur, m. in. autorstwa Joanny 
Chłosty-Zielonki, Izabeli Lewandowskiej, 
Joanny Szydłowskiej, Magdaleny Kropacz-
-Szydłowskiej. 

Nieco lepiej rzecz ma się pośród radiow-
ców, choć nie do końca. Owszem jej na-
zwisko odnotować należy w kontekście 
przyznawanej od trzech lat przez Radio 

W 2017 roku mija 95. rocznica urodzin Maryny Okęckiej-Bromkowej (1922-2003) – pisarki, poetki, animatorki kultury, folklorystki, 
wreszcie dziennikarki, jednej z najwybitniejszych postaci związanych z Rozgłośnią Polskiego Radia w Olsztynie, a także ze środowi-
skiem literackim Warmii i Mazur. „Jej dorobek – jak podkreśla dr Magdalena Szydłowska w książce Od Ekspozytury polskiego Radia 
do Radia Olsztyn S.A. Z dziejów olsztyńskiej radiofonii – jest świadectwem czasów, przemijających pokoleń, jest próbą zabezpiecza-
nia śladów przeszłości, żywą pamięcią pozostawioną potomnym”. 
Maryna Okęcka-Bromkowa jest to postać ze wszech miar godna uwagi, która do tej pory nie doczekała się stosownej monografii, 
stąd w bieżącym roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, do którego należała, pragnie przypomnieć jej postać  
tekstami, których publikację rozpoczynamy w tym wydaniu „Bez Wierszówki”.

Ocalanie pamięci 

Maryna Okęcka-Bromkowa 
i jej dzieło Cz. I

FOT. © ANNA CIEŚLAK
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Olsztyn nagrody, ale na tym upowszechnia-
nie wiedzy na temat jej twórczości i samej 
arcyciekawej postaci prawie się kończy. 
Powstało zaledwie kilka audycji poświęco-
nych Marynie Okęckiej-Bromkowej, m. in. 
autorstwa Haliny Assmann-Wierzyńskiej, 
Alicji Kulik, Izabeli Walesiak. Ale są to po-
nownie działania lokalne, a postać wybiega 
swym dorobkiem ponad Olsztyn i region.

Podobnego zdania jest również litera-
turoznawczyni Joanna Chłosta-Zielonka, 
która odnotowuje kilka powodów niedoce-
niania Okęckiej-Bromkowej już w okresie 
PRL-u. Może to być również konsekwencją 
obecnego stanu wiedzy na temat dzienni-
karki i jej dorobku. Po pierwsze badaczka 
wskazuje na jej prekursorskie, jak na mia-
sto właściwie prowincjonalne, działania 
twórcze. Po wtóre prezentowanie zróżni-
cowanego folkloru, co kłóciło się z polityką 
ujednolicania kultury ludowej prezento-
wanych obszarów. I wreszcie powracający 
w jej utworach, a w owym czasie bardzo 
niepopularny temat Kresów. Choć natural-
nie należy nadmienić, że w okresie PRL-u 
można odnotować zauważalną dbałość 
o kulturę ludową, bezpieczną przestrzeń 
aktywności publicznej, istotny element 
dziedzictwa kulturowego i przemian spo-
łecznych i demograficznych regionu. Dla-
tego Okęcka-Bromkowa miała w pewnym 
sensie, na swoją działalność radiową i jej 
pochodne, „zielone światło” i wsparcie 
materialne. Można, zatem odnieść wra-
żenie, że mamy do czynienia z pewnym 
paradoksem. Maryna Okęcka-Bromkowa 
posiadała wyrazisty, imponujący dorobek 
i pełną aprobatę na działania, dlaczego 
jest więc postacią niemal nieobecną w po-
wszechnej świadomości?

I. Folklorystka
Już na początku lat 50. w Ekspozyturze 

Polskiego Radia w Olsztynie rozpoczęto 
gromadzenie folkloru Warmii i Mazur. 
Była to w pewnym sensie konsekwencja 
współpracy, a potem nieformalnego prze-
jęcia obowiązków Państwowego Instytutu 
Sztuki, z którym związani byli wybitni 
twórcy i działacze społeczni. Pośród nich 
wymienić należy: Emilię Sukertową-Bie-
drawinę, Marię Zientarę-Malewską, Ka-
rola Małłka, Edwarda Martuszewskiego, 
Michała Lengowskiego, Jana Lubomir-
skiego, Hieronima Skurpskiego, Wła-
dysława Ogrodzińskiego i Władysława 
Gębika. Dr Gębik tworzył i kierował pla-
cówką w Olsztynie. Ekspozytura Pań-
stwowego Instytutu Sztuki zakończyła 
swoją działalność 30 czerwca 1958 roku. 
Podczas ośmiu lat zbierania folkloru mu-
zycznego – jak podaje J. Chłosta – zapi-
sano 6 537 pieśni, nagrano 5 217 tekstów 
słownych i muzycznych i opracowano 

567 protokołów rozmów z wykonawcami 
(Warmiak z Podhala, Władysław Gębik 
– pedagog, folklorysta, literat, Olsztyn 
2006, s. 101). 

Maryna Okęcka przyszła na świat w Uści-
ługu nad Bugiem (dziś na granicy pol-
sko-ukraińskiej) 26 czerwca 1922 roku, 
w rodzinie Bronisława Okęckiego i Heleny 
z Pomianowskich. Tam rozpoczęło się 
jej – jak sama definiowała – „okaleczone 
dzieciństwo, rozwód rodziców i szkoła 
życia u Babci Duszki w Stadnikach nad 
Horyniem” (Archiwum Muzeum Warmii 
i Mazur w Olsztynie, Okęcka-Bromkowa 
Maryna, 584, t. 2, Maria, Marysieńka, 
Maryna, Wspomnienia Barbary Rochali 
z Okęckich, styczeń 2004, rkp). Po roz-
wodzie i odejściu żony, ojciec umieścił 
Marię i jej starszą siostrą Elizę w Stadni-
kach. Właścicielką majątku była cioteczna 
babka Marii – Jadwiga Mogilnicka. Było 
to bez wątpienia dzieciństwo osamotnio-
ne i pierwsze zbyt dojrzałe jak na małą 

dziewczynkę doświadczenie, choć doświad-
czenie gromadzone w miejscu otwartym 
i godnym, gdzie sieroty pierwszowojenne 
znalazły chwilową przystań.

Potem Maria została skierowana do tzw. 
dobrej szkoły przedwojennej dla panien 
z dobrych ziemiańskich domów – Liceum 
Gospodarstwa Wiejskiego prowadzonego 
przez siostry Niepokalanki, w Jazłowcu 
na Podolu. Była to bez wątpienia edukacja 
gruntowna, lecz niedopełniona. Przeszko-
dziła wojna. Los tułaczy dopełnił pobyt 
u ojca, jedyny wspólny czas ojca i Ma-
rii spędzony w Markpolu, gdzie Okęcki 
pracował jako leśniczy. Uciekając nocą, 
pozostawiając ojca, który wciąż zajęty 
był „leśnymi sprawami”, Maria Okęcka 
udaje się do Lwowa. Ojciec podzielił los 
wielu Polaków, został zamordowany przez 
ukraińskich nacjonalistów. Rzeź wołyńska 
zaszyfruje nigdy nie odnaleziony ślad ojca.

Ciąg dalszy na s. 56

Podczas sesji literackiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Ostródzie, 1975 FOT. © ARCHIWUM WBP W OLSZTYNIE
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Do końca wojny dziewczyna pozostaje 
we Lwowie. Początkowo mieszka u stryja 
Janusza Okęckiego, ale z uwagi na trudną 
sytuację wujostwa musi rozpocząć sa-
modzielne funkcjonowanie. Początkowo 
utrzymywała się pracując jako zielarka, 
zresztą zamiłowanie do medycyny natu-
ralnej pozostało jej do końca. Następnie 
została karmicielką wszy w Instytucie Ba-
dań nad Tyfusem Plamistym i Wirusa-
mi profesora Weigla. Dawało to względne 
bezpieczeństwo i jakiś skromny dochód. 
Ten okres Okęcka wspomina jako znako-
mity uniwersytet, cała bowiem inteligen-
cja lwowska karmiła wszy, a przy okazji 
oddawała się intelektualnym dysputom. 
We Lwowie na osiem miesięcy trafiła 
do aresztu śledczego Gestapo przy ul. 
Łąckiego. Udaje się jej przeżyć. Miasto 
opuściła w 1945 roku. Definitywnie za-
kończyła się w ten sposób historia kreso-
wa Okęckiej, czas niepowtarzalny, zapis 
pierwszych doświadczeń. Jakże silnie 
miał on w przyszłości oddziaływać na 
twórczość dziennikarki.

Rodzina ocalała zdziesiątkowana. Toma-
sza Koźmińskiego – męża ciotki, Okęcka 
znalazła tuż po wojnie w książce telefo-
nicznej w Katowicach. Tam przez dwa 
lata pracowała w Bytomskich Zakładach 
Budowy Maszyn. Dowiedziawszy się, że 
Babcia Duszka jest w Olsztynie, postano-
wiła do niej dołączyć. Jadwiga Mogilnicka 
myślała, że Maria nie żyje. Była bowiem 
na liście zakładników i rzekomo była roz-
strzelana pod kościołem Benedyktynów we 
Lwowie w 1945 roku. Nie mogła uwierzyć, 
że Maria stoi przed jej drzwiami. Zamiesz-
kały razem i tak dopełni się ów los tułaczy 
w nowej ojczyźnie, w Olsztynie, na ziemi 
odnalezionych przeznaczeń. W tej mozaice 
rodowodów i doświadczeń. Na wielowy-
miarowym pograniczu.

Maryna Okęcka początkowo pracowała 
w banku, choć tam pomału krystalizo-
wały się jej zainteresowani literackie. 
Było to bezpośrednim powodem zmia-
ny zatrudnienia i dołączenie do jeszcze 
wówczas stosunkowo niewielkiego grona 
redakcyjnego Ekspozytury Polskiego 
Radia w Olsztynie. Ówczesny redaktor 
naczelny radia, Bronisław Sałuda wspo-
mina, że miał szczęście do pozyskiwania 
ciekawych postaci: „Dobieraliśmy zespół 
ludzi, którzy interesowali się radiem, 
albo mieli już jakiś dorobek. Jak np. 
Maryna Okęcka, która sprawdziła się 
w działalności piórem i mikrofonem. 
Ona była bankowcem, ale czuć było, że 
ona potrafi pisać. To był duży sukces, 
że ona się z nami związała na stałe. Ona 
potrafiła to i owo załatwić dla siebie i dla 

rozgłośni, niezwykle pracowita osoba” 
(Rozmowa z Bronisławem Sałudą  
z 24 IV 2008 r.; w zbiorach autorki). 

Na dobre zbieranie folkloru, dzięki fi-
nansowemu wsparciu Wydziału Kultury 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
Maryna Okęcka zapoczątkowała już w 1956 
roku. Z tego roku zachowało się w Archi-
wum Radia Olsztyn [=ARO] sześć audycji:

1. Mówi Anna Kuczke, realizacja W. 
Nowosz (na taśmie znajdują się ballada 
o Dadaju, opowieści o jeziorze Mielno, 
opisy zwyczajów wielkanocnych, zagadki 
ludowe); 

2. Opowiada Fryc Rynkiewicz, realizacja 
J. Farsewicz (opowiadania o budowie koś-
cioła w Świętej Lipce, o Żydzie w Reszlu, 
o młynie, w którym straszyło i o czarnym 
kamieniu i diable, wspomnienia wojenne, 
zagadki, piosenki); 

3. Opowiada Max Mazuch, realizacja 
W. Nowosz (m. in. wspomnienia z okresu 
Plebiscytu, II wojny światowej i o życiu 
codziennym); 

4. Opowiada Wilhelmina Leykowa, rea-
lizacja J. Farsewicz (o zamku w Szczytnie 
i weselnych spotkaniach na Warmii); 

5. Śpiewa Charlotte Rudolf, realizacja 
J. Farsewicz; 

6. Śpiewa Charlotte Rudolf, realizacja  
J. Farsewicz (opowieści o zwyczajach żniw-
nych, wiersze i piosenki).

Jest to o tyle cenny zbiór, że materiały 
archiwalne Ekspozytury Polskiego Radia 
w Olsztynie z lat 1952-1957 w zasadzie 
w całości zostały zniszczone. Wydział 
Kultury ponosił koszty nagrań, a także 
wyjazdów ekipy technicznej Polskiego 
Radia. Rok później za zgodą Komitetu ds. 
Radia i TV utworzono oficjalne Archiwum 
Folkloru w Archiwum Rozgłośni Polskiego 
Radia w Olsztynie. 

Maryna Okęcka, zwana żartobliwie 
przez radiowych kolegów „Kolbergiem 
w spódnicy”, zbierała i prezentowała kul-
turę ludową w kilku cyklach: „Tropami 
ludzi i pieśni”, „Z wędrówek reportera”, 
„Z gawędą i pieśnią przez kraj”, „Kramik 
zbieracza folkloru”. Bohaterami jej audy-
cji byli zarówno mieszkańcy regionu, jak 
i zbieracze folkloru, a wśród nich: Wła-
dysław Gębik, Maria Zientara-Malewska, 
Jan Lubomirski. Z 1957 roku, z drugiego 
roku działalności, szczęśliwie zachowało 
się 15 audycji zarejestrowanych m. in. 
w Najdymowie, Pilcu, Rynie, Szczytnie, 
Lesznie i Nowej Wsi. Realizacją akustyczną 
zajęli się wówczas Witold Nowosz, Jerzy 
Farsewicz i Stanisław Piotrowicz.

Maryna Okęcka-Bromkowa (wychodzi, 
bowiem za mąż za radiowego kolegę Boh-
dana Bromka) od samego początku tworzy 
własny typ gawędowej stylizacji, w formule 
dźwiękowej, jest to żywa mowa, zamierzo-
ne budowanie fabuły, budowanie postaci 
naturalnej, dosłownej, nieprzesadzonej. 
Atrakcyjność jej własnego losu zapewne 
wpływała na poszukiwanie i definiowanie 
tożsamości innych, ale przede wszystkim 
determinantą była chęć poznania i zapi-
sania losu znikających. 

„Nagrałam kiedyś u takiej jednej babci 
dwadzieścia piosenek. Wykorzystałam 
trzy. Reszta została na taśmie. Myślałam, 
że wykorzystam do następnej audycji. 
Ktoś złapał taśmę i skasował – wspomi-
na po latach. – No, więc wzięłam wóz, 
pojechałam do babci, żeby jeszcze raz to 
samo z babcią nagrać. Babcia już nie żyła. 
[...] Oni umrą i to wszystko z nimi umrze. 
Już nigdy nie będzie można powtórzyć 
ani ballady ludowej Szarlotty Ludorf, ani 
piosenki o Kościuszce, ani piosenek, czy 
opowiadań o powstaniu 63 roku [powsta-

Ciąg dalszy ze s. 55
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nie styczniowe – MS]. Tego wszystkiego, co 
tu przetrwało od wieków, że umrą ludzie 
i umrą te wszystkie opowiadania, gawędy, 
legendy, baśnie, piosenki. Zaczęłam cho-
wać taśmy” (ARO, H. Assman-Wierzyńska, 
Reportaż spod pierzyny, 1977). 

Był to akt dużej desperacji i odwagi, bo-
wiem w owym czasie taśma radiowa była 
produktem wysoce deficytowym. Wiecznie 
jej brakowało. Stygmat zapisu kultury lu-
dowej wysuwa się w tym miejscu na drugi 
plan, istotą zdaje się celowość zapisywania 
żywej pamięci, pamięci kulturowej jed-
nostki, spoiwa wspólnoty narodowej. Tu 
nie ma znaczenia jej mitologizacja, czy też 
deformacja. Co więcej, w ujęciu Bromkowej 
nie była też egzemplifikacją regionalną, 
a całościowym ujęciem zjawiska.

Dbałość o formę dodatkowo scalała prze-
kaz. W swej pracy od samego początku 
dziennikarka była perfekcjonistką, któ-
ra wymaga wiele od innych, ale przede 
wszystkim od siebie: „Zawsze jak robię 
audycję to myślę sobie o tym. Raz żebym 
się nie wstydziła podpisać imieniem i na-
zwiskiem. Dwa zrobić ją tak, żebym mia-

ła świadomość, że słuchacz nie zamknie 
głośnika” (Tamże). 

Ponadto Maryna Okęcka-Bromkowa była 
wręcz zafascynowana folklorem i wyjazda-
mi w poszukiwaniu skarbów kultury ludo-
wej, jej wyprawy owocowała kilometrami 
nagrań na taśmie, ale także przyjaźniami 
z ludźmi z różnych stron kraju, z którymi 
utrzymywała kontakt korespondencyj-
ny, ale także gościła swoich rozmówców 
w domu, w Olsztynie. Zbiory z lat 1957-
1978 obejmują: folklor ogólny, folklor 
myśliwski i folklor robotniczy. 

Do roku 1987 w olsztyńskiej rozgłośni po-
wstało: Archiwum Warmii i Mazur. Składa 
się ono z 1 196 piosenek oraz 718 gawęd, 
legend, baśni, opowiadań, o zwyczajach. 
W sumie zawiera, więc 1 914 pozycji, nagra-
nych na 173 taśmach, o łącznym minutażu 
5 419’. Dodatkowo utworzono „Archiwum 
gawęd, dykteryjek, legend i opowieści my-
śliwskich, efektów”. Jest tutaj 950 pozycji 
nagranych na 103 taśmach, o łącznym mi-
nutażu 2 798’. Od 1960 roku rozpoczęto 
gromadzenie nagrań folklorystycznych 
z terenu całej Polski. Powstał w ten spo-

sób trzeci dział, w którym zgromadzono 
55 000 minut nagrań na 450 taśmach. 
Skatalogowane zbiory przechowywane są 
w Archiwum Polskiego Radia Olsztyn S.A. 
pod wspólnym hasłem: Maryna Okęcka-
-Bromkowa. Zbiory Okęckiej-Bromkowej 
znaleźć można także w Centralnej Fonotece 
Polskiego Radia. Dziennikarka, poza folklo-
rem regionu, zbierała także materiał w całej 
Polsce. Ów bezcenny zbiór etnograficzny 
składa się z 1 196 piosenek, 718 gawęd, le-
gend, baśni, opowiadań o zwyczajach. Zbiór 
zawiera 1 914 pozycji o łącznym minutażu  
5 419. W Olsztynie zbiór jest digitalizowany. 

Poza realizowaniem problematyki 
korespondującej z folklorem, Maryna 
Okęcka-Bromkowa zajmowała się także 
codziennym reportażem interwencyjnym. 
Czyli podstawowym działaniem dzienni-
karskim. Od samego początku miała świa-
domość prymarnej roli radia, konieczności 
mówienia o rzeczach trudnych. Czuła się 
w obowiązku do niesienia pomocy potrze-
bującym, odrzuconym...

CDN.
MAGDALENA SZYDŁOWSKA
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Poeta pyta: „A dziś nasza Polska pod 
jakim zaborem?”. To w wierszu 
„Siłaczka”. Znamy dobrze ten tytuł. 

Pani, którą Złakowski opisuje, podobna 
jest do pierwowzoru literackiego: 

„...jest lekarką 
leczy i pociesza
jest nauczycielką 
gładzi szorstki język
w bibliotece książki 
wręcza jak relikwie 
nawet księdza wspiera 
i uczy prawd wiary
niesie nikły promyk 
wszystkim co wiatr w oczy
po prostu siłaczka...”.

Czy to jakaś konkretna osoba, czy synte-
za wielu? Nie zapytałem. A może byłoby 
warto. Pojechać, odszukać i opisać. Jeśli 
takich kilka by się znalazło – tym lepiej.

W olsztyńskim Oddziale SDP – naj-
lepszym spośród szesnastu, które mamy 
– prowadzony jest doroczny konkurs 
dziennikarski. Czy tomik Patrzę na mia-
sto wygra? 

Dla mnie już wygrał za te właśnie wier-
sze. Wszyscy patrzymy i otwierają się 
nam oczy ze zdumienia, gdy obok dobra 
widzimy tyle zła. Skąd to się bierze? 

W wierszu „Patrzę na miasto” Z. Zła-
kowski pisze: 

„to miasto Allenstein 
w ogniu wojny spłonęło
i odrodził się Olsztyn
z jedną bramą wysoką
[...]
w mieście z każdym rokiem
przybywa ludzi ubywa znajomych
podzieliła nas wiara i solidarność
ta linia biało-czerwona,
której zasypać nie sposób”.

Na pewno w wielu miastach polskich 
wielu jest poetów. Piszą sobie cichutko, 
choć dookoła wrzeszczą różne głośniki. 
Pod Krokwią w Zakopanem ekshibicjo-
nizuje się prezes głównej propagando-
wej tuby. Inni szefowie medialni tyją na 
potęgę, tyle że nie widać – bo nie mają 
własnych ekranów. Tak to już jest, że 
aby jeden mógł się obżerać – schudnąć 
musi ktoś.

Któregoś dnia chudzielcy, jak z obrazów 
El Greca, znowu wyjdą na ulice miasta, 
w którym bursztynowe złoto rozpłynęło 
się w nadbałtyckiej mgle. Już raz z tam-
tych stoczni wyszli doprowadzeni do 
rozpaczy ludzie. Ukarano ich. Pochylnie 
okrętowe zniszczone, wielkie fabryki 
silników statkowych rozkradzione. Te-
raz komisje dociekają jak było. Kto wi-
nien? Tylko konta złodziei puchną gdzieś 
w bankach na Karaibach. Oni sami są 
już „w rajach”, choć innym zafundowali 
piekło już na ziemi.

Zenon Złakowski – poeta, pisarz, 
dziennikarz, solidarnościowiec. 

Osiadł w Olsztynie przed pięćdziesięciu 
laty. Daje nam teraz wiersze jeszcze nie 
publikowane. To komentarz do zadumy, 
próby wartościowania co ważne a co ulot-
ne. Głupota śmiechu przegrywa w tych 
wierszach z nutą pesymizmu. W życiu 
jest często odwrotnie. Na szczęście poeta 
pamięta. Możesz go zabić – jak mówi 
inny – ale urodzi się nowy.

Każdy ma swoją matkę, ojca. Wielu 
ma swoje miasto. Nie każdy jednak jest 
wystarczająco zdolny w składaniu liter 
i zdań. Więc jeden śpiewa, a inny tylko 
nuci. Patrzmy uważnie, co dzieje się wo-
kół. Starajmy się wszystko zapamiętać. 
Oczywiście przyjemniej byłoby widzieć 
tylko dobro i potem nosić je w sobie. Ale 
tak dobrze to nie ma. Jest dzień słoneczny, 
a po nim noc czarna. Dobrze, że w mroku 
świecą lampki poetów. 

STEFAN TRUSZCZYŃSKI

A dziś nasza Polska 
pod jakim zaborem?
Zenon Złakowski pisze wiersze. W Olsztynie. 
Wydał niedawno tomik Patrzę na miasto. 
Nakładem własnym. A jakże. Przecież poeci  
im głodniejsi, tym pisać będą lepiej. 

Patrzę na miasto
Pół wieku 

Olsztyniakiem 
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Na rynku wydawniczym ukazała się 
książka prof. Krystyny Stasiewicz 
zawierająca źródła i studia o Sta-

nisławie Herakliuszu Lubomirskim, mag-
nacie i polityku, a jednocześnie poecie 
i pisarzu, autorze traktatów 
politycznych i filozoficz-
nych oraz kilku utwo-
rów dramatycznych, 
mecenasie sztuki.

Stanisław H. Lu-
bomirski – polski 
magnat, książę, 
herbu Szreniawa 
bez Krzyża, uro-
dził się w 1642 roku 
w okolicach Krakowa 
(w Niepołomicach lub 
Wiśniczu), zmarł w 1702 
w Ujazdowie. Był synem Jerze-
go Sebastiana i Konstancji Ligęzianki. 
W młodości ojciec wysłał go w kilkuletnią 
edukacyjną podróż zagraniczną pod opie-
ką poety Sebastiana Cefaliego. Stanisław 
odwiedził wówczas Francję, Hiszpanię, 
Włochy i Austrię, co z pewnością wpłynęło 
na szerokość jego horyzontów oraz zain-
teresowanie literaturą i teatrem. 

Karierę polityczną Lubomirski rozpoczął 
dość wcześnie i w trudnych dla niego oko-
licznościach, starając się o rehabilitację ojca, 
Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, przy-
wódcy rokoszu. Nie przeszkodziło mu to 
jednak w dojściu do najwyższych stanowisk 
w kraju: posła na sejm (1667), podstolego 
koronnego (1669), marszałka nadwornego 
koronnego (1673-1676), marszałka wielkie-
go koronnego (1676-1702). W 1673 roku za 
obronę Spisza dostał propozycję korony 
węgierskiej, jednak jej nie przyjął.

Stanisław Herakliusz Lubomirski nie 
doczekał się do tej pory monografii, co – 
jak podkreśla badacz jego twórczości prof. 
Krystyna Stasiewicz – trudno się dziwić, 
wszak „napisanie biografii tak wybitnej, 
ale i kontrowersyjnej osobistości obda-
rzonej wieloma talentami (politycznym, 
mecenasowskim, pisarskim) wymaga 
współpracy historyków, filologów, histo-
ryków sztuki i filozofii” (s. 6).

W książce, opublikowanej przez Pracow-
nię Wydawniczą „Elset”, zawarto studia, 
które powstały w latach 1979-2010 i do tej 
pory pomieszczone były w różnych czaso-
pismach i pracach zbiorowych. W układzie 
publikacji wyodrębniają się dwa bloki 
zagadnień: biograficzny (s. 7-30) i literacki 
(s. 31-147). 

Całość otwiera „Intercyza wiedeńska” 
z 3 sierpnia 1667 roku – nieznany fakt 
z biografii Stanisława Herakliusza Lu-
bomirskiego dotyczący ambitnego planu 

jego małżeństwa z Domicelą Izabelą 
de Portią, najmłodszą córką 

Jana Ferdynanda – mini-
stra dworu, przyjaciela 

i zaufanego urzędnika 
Ferdynanda III i Le-
opolda I Habsbur-
ga. Na kolejnych 
stronach poznamy 
korespondencję Lu-
bomirskiego z Lu-

dwikiem XIV z lat 
1674-1678. Jak za-

znacza prof. Stasiewicz 
listy nie były opublikowane 

przez Kazimierza Waliszewskie-
go (Archiwum Spraw Zagranicznych 

Francuskie do dziejów Jana Trzeciego, 
1879); ich kserokopie autorka zbioru 
otrzymała od księżnej Leonii Lubomirskiej 
z Krakowa. Z kart zbioru można także po-
znać talent oratorski marszałka wielkiego 
koronnego, który na sejmie koronacyjnym 
Jana Sobieskiego wygłosił mowę z okazji 
nominacji biskupa warmińskiego Jana Ste-
fana Wydżgi na podkanclerza koronnego 
(12 marca 1676). Obok tekstów oryginału 
w języku łacińskim, czytelnik znajdzie 
tłumaczenie na język polski.

W ramach drugiego bloku zagadnień 
zawarto osiem studiów dotyczących twór-
czości literackiej Stanisława H. Lubomir-
skiego, w szczególności jego komedii, ich 
miejsca w ówczesnym życiu teatralnym, 
rodowodu, ukształtowania językowego. 
W kilku studiach obserwacje wykraczają 
poza twórczość komediową i dokumen-
tują korzystanie przez pisarza z tradycji 
literackiej i obcej, a także jego wpływ na 
rozwój literatury polskiej XVIII wieku.

Książka prof. Stasiewicz, zarówno teks-
ty źródłowe, jak i studia zamieszczone 
w publikacji, na pewno przyczynia się 
do wzbogacenia naszej wiedzy o życiu 
i bogatej twórczości tej wybitnej posta-
ci baroku, którą współcześni określali 
mianem „mądrego marszałka” i „polskie-
go Salomona”.

IRENEUSZ ST. BRUSKI

Profesor Stasiewicz 
o Stanisławie Lubomirskim St. Achremczyk, Ol-

sztyn. Stolica Warmii 
i Mazur, Olsztyn 
2016, ss. 343.

Książka historyka 
prof. Stanisława 

Achremczyka jest je-
dynie kilkusekundo-
wym sprintem przez 

całe dzieje Olsztyna, mającego swój począ-
tek w XIV wieku. Ma to oczywiście swoje 
plusy i minusy. Plusem jest przejrzysta 
forma z wieloma ilustracjami, legendami, 
przybliżeniem najważniejszych postaci 
i masą ciekawostek. Idealna dla osoby nie-
zainteresowanej dotychczas historią stolicy 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Czytelnik mający już ugruntowaną wiedzę 
nie będzie w stu procentach usatysfakcjo-
nowany tą pozycją, która jedynie pobieżnie 
traktuje o najważniejszych wydarzeniach 
z dziejów miasta. Namawiam jednak go-
rąco każdego do przeczytania, właśnie ze 
względu na zachęcającą szatę graficzną 
i możliwość ekspresowego przypomnienia 
historii tego pięknego miejsca. M

„Druga repatriacja” 
ludności polskiej z ZSRS 
na Warmii i Mazurach. 
Wybór dokumentów 
z zasobu Archiwum 
Państwowego 
w Olsztynie z lat 
1955-1962, wyboru 
dokonał i wstępem 
opatrzył Mariusz 
Korejwo, Olsztyn 2016, ss. 343.

Publikacja składa się ze 108 dokumen-
tów z lat 1955-1962 z zasobu Archiwum 

Państwowego w Olsztynie, dotyczących tzw. 
„drugiej repatriacji” na terytorium Polski 
z obszaru Związku Radzieckiego, przepro-
wadzonej w latach 1956-1959. Stanowiła 
ona kontynuację akcji przesiedleńczych 
zainicjowanych w latach 1944-1947/1948. 
W książce opublikowano dokumenty doty-
czące przebiegu repatriacji w poszczególnych 
okresach na obszarze województwa olsztyń-
skiego, zestawień statystycznych związanych 
z rozmieszczeniem repatriantów, stanem 
osadnictwa, warunków lokalowych i ma-
terialnych, lokalizacji podpunktów repa-
triacyjnych. Pozostałe materiały to m. in. 
protokoły posiedzeń egzekutywy KW PZPR 
w Olsztynie, komisji ds. repatriacji, notatki 
Wydziału Propagandy, zgłoszenia i zaświad-
czenia wystawiane dla repatriantów, notatki 
służbowe czy wnioski kierowane do władz 
przez nowo przybyłych.  APO

K. Stasiewicz, W kręgu polityki i literatury. 
Źródła i studia o Stanisławie Herakliuszu 
Lubomirskim, Olsztyn 2016, ss. 166  
+ wkładka zdjęciowa.

Otrzymaliśmy

59



60

BEZWIERSZÓWKInr 6-8 (144-146) czerwiec-sierpień 2017zdążyć z pomocą

60

Monika Sadowa: Jak trafiłeś do Ośrod-
ka Rehabilitacji CEMICUS? 
Karol Chmielewski: Trzy lata temu pozna-

łem panią mgr Paulę Całun-Nadulską, tera-
peutkę z CEMICUSA, poprzez znajomą mojej 
mamy z pracy. Wiedziała, że potrzebuję 
terapii behawioralno-poznawczej. Pani Paula 
pracowała wtedy w zupełnie innej placówce, 
do której zacząłem uczęszczać. Miałem dużo 
problemów emocjonalnych i natrętnych my-
śli. Czułem się nieszczęśliwy, nie potrafiłem 
się z niczego cieszyć. Byłem wtedy bardzo 
chory, musiałem zawiesić studia, ponieważ 
przestał mi działać prawidłowo układ tra-
wienny, miałem podwyższone trójglicerydy 
we krwi, podwyższony cukier, groził mi zawał 
i niedotlenienie mózgu. Opuszczały mnie 
siły. Im mniej miałem sił, tym mniej się 
ruszałem, im mniej się ruszałem, tym gorsze 
miałem wyniki. Wpadłem w błędne koło. 

Jak udało Ci się z tego stanu wydostać? 
Kiedy zostałem zdiagnozowany i ustawio-

ny lekami, poczułem się lepiej, ale niestety 
nie miałem żadnego życia towarzyskiego 
ani potrzeby wyjścia z domu. I właśnie 
wtedy pojawił się cudowny ośrodek CE-
MICUS, w którym pracę rozpoczęła pani 
Paula. Poprzednia placówka była niedo-
stosowana, terapie były drogie. Kiedyś 
chciałem uczęszczać na terapie zajęciowe, 
ale odbywały się za daleko, a ja byłem zbyt 
chory, aby móc z nich korzystać. 

Na czym polega wyjątkowość tego 
miejsca? 
Dużo się mówi o dzieciach niepełnospraw-

nych. Większość fundacji się nimi zajmuje. 
Znacznie łatwiej chwycić ludzi za serce, mó-
wiąc o dzieciach. Jednak dzieci dorastają. 
Nawet była kiedyś kampania społeczna – 24 
i co dalej? Po 24. roku życia kończy się pomoc 
ośrodków specjalistycznych, jesteśmy pozo-
stawieni sami sobie. CEMICUS, jako jeden 
z pierwszych, zauważył problemy osób doro-
słych z niepełnosprawnością i ich opiekunów, 
jest też otwarty na potrzeby seniorów.

Nawet jeśli osoba niepełnosprawna 
pracuje, najczęściej jest to praca zdalna, 
więc brakuje kontaktów z innymi, życia 
towarzyskiego. Potrzebujemy rehabilitacji, 

Z Karolem Chmielewskim, 
29-letnim pacjentem 
Ośrodka Rehabilitacji 
CEMICUS Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”, od urodzenia 
cierpiącym na porażenie 
mózgowe, rozmawia 
Monika Sadowa.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
na Warszawskich Targach Książki

Targi odbywają się corocznie w maju 
na Stadionie PGE Narodowym. Na 

stoisku Fundacji czytelnicy mogli zdobyć 
autograf Beaty Tyszkiewicz w jej najnow-
szej książce pt. Moje dzieci wydanej przez 
Fundację. 

Album Moje dzieci to nie lada gratka dla 
miłośników fotografii, jest bowiem bogato 
ilustrowany przepięknymi zdjęciami wy-
konanymi przez artystkę. 

Na Kanapie Literackiej wiersze i bajki 
czytały: Magdalena Zawadzka, Lucyna 
Malec, Aneta Todorczuk-Perchuć, Ag-
nieszka Sienkiewicz, Urszula Dębska i Li-
dia Kopania. Kolekcjonerzy autografów 
mogli zdobyć podpis cenionej autorki 
wierszy dla dzieci Agnieszki Frączek oraz 
aktorki Joanny Moro, która nagrała au-
diobooka do książki Nieźle zakręcony 
i inne wiersze. 
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Gwiazdy ekranu na Kanapie Literackiej
FOT. © FUNDACJA DZIECIOM

Młodzi wielbiciele literatury 
słuchają bajek i wierszy

Spotkanie autorskie z Beatą Tyszkiewicz
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psychoterapii, terapii zajęciowej i spotkań 
z ludźmi. To wszystko daje mi CEMICUS. 
Mogę powiedzieć z całą pewnością, że gdy-
by jutro został zamknięty, gdyby Fundacja 
zrezygnowała z tej linii pomocy, moje życie 
byłoby gorsze, i to nie tylko moje, również 
wielu innych osób. 

Według mnie CEMICUS reprezentuje 
wszystko, co najlepsze. To połączenie sta-
rań prywatnych z dofinansowaniem pub-
licznym i właśnie tak to powinno wyglądać. 
Cieszę się, że mogę o tym powiedzieć – 
tutaj żaden grosz się nie marnuje. Tu są 
prawdziwi specjaliści, którzy naprawdę 
pomagają i to nie tylko mnie. Takie ośrodki 
są bardzo potrzebne.

W jaki sposób pomogły Ci terapie 
w ośrodku CEMICUS? 
Dzięki temu, że tu przychodzę, mam życie 

towarzyskie. Większość moich znajomych 
ze studiów nie ma czasu, od kiedy rozpo-
częli pracę. Ja również, dzięki spotkaniom 
z panią Paulą, nie boję się szukać pracy. 
Jeszcze parę lat temu nie odpowiadałem 
na oferty, ponieważ się bałem, miałem 
niskie poczucie własnej wartości. Dzięki 
pracy z terapeutką udało mi się to zwalczyć. 

W CEMICUSIE mam również zajęcia 
neuropsychologiczne z panią mgr Agatą 
Wasilkiewicz, walczę z dysleksją, która 
utrudnia mi ukończenie studiów. Mam 
nadzieję, że po wakacjach wrócę na studia 
bibliotekoznawcze, że będę mógł pracować 
w zawodzie. 

Aż trudno uwierzyć, że miałeś takie 
problemy. Jesteś człowiekiem pewnym 
siebie, pełnym energii i pasji... 
To wszystko dzięki pani Pauli z ośrodka. 

Myśli samobójcze i autoagresja sprawiły, 
że w wieku 15 lat wylądowałem na od-
dziale młodzieżowym szpitala psychia-
trycznego w Warszawie, a wyszedłem 
w jeszcze gorszym stanie. System edukacji 
spowodował, że miałem mnóstwo urazów 
psychicznych i emocjonalnych, terapie 
psychologiczne w ośrodkach państwowych 
jeszcze to pogłębiły. Byłem w naprawdę 
złym stanie i dopiero studia, na których 
miałem podstawy psychologii i psycho-
seksualnego rozwoju dzieci i młodzieży, 
uświadomiły mi, że najskuteczniejsza jest 
terapia behawioralno-poznawcza. Kolejne 
trzy lata zajęło mi przekonanie samego 
siebie i mojej mamy, że rzeczywiście po-
trzebuję tej terapii. 

Jakie masz plany na przyszłość? 
Właśnie zdobywam szlify dziennikarskie 

w Radiu Wnet. Nie dokończyłem pisania 
pracy licencjackiej – lekcji bibliotecznej 
o utopii i antyutopii w literaturze. Marzy 
mi się, żeby wrócić na studia, dokończyć 
lekcję biblioteczną i przeprowadzić ją kilka 
razy w CEMICUSIE i w grupie senioralnej. 
Dzięki temu miałbym materiał do pracy 
licencjackiej. We wrześniu będę składał 

papiery, mam nadzieję, że ponownie zo-
stanę przyjęty na studia.

Mimo chorób, mimo pogorszenia stanu 
zdrowia, nigdy wcześniej nie byłem bardziej 
szczęśliwy. W dużej mierze jest to zasłu-
ga CEMICUSA.

Życzymy, aby to poczucie szczęścia Cię 
nie opuszczało, oraz by udało Ci się 
zrealizować plany. 

Nigdy wcześniej nie byłem 
bardziej szczęśliwy
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Karol Chmielewski z terapeutką Paulą Całun-Nadulską FOT. © FUNDACJA DZIECIOM
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tylko u nas!

telefonicznie: 881 938 055 / przez internet: www.bremo.pl
e-mailem: sklep@bremo.pl, fundacja@dzieciom.pl

premiera książki Beaty tyszkiewicz  
„moje dzieci”

alBum ilustrowany fotografiami 
wykonanymi przez autorkę

oferta wydawnicza
fundacji dzieciom „zdążyć z pomocą” 

Patrząc okiem matki i artystki, Beata Tyszkiewicz 
poetycko utrwaliła w obiektywie coś, 

co z natury jest ulotne – chwile z dzieciństwa 
swoich córek. Chwile czasem wesołe, czasem 
smutne, ale zawsze prawdziwe – pokazujące 

dzieci, takimi, jakimi są dla swoich 
matek – najdroższymi skarbami. 

Zdjęcia nie powstały na zamówienie, nie były 
robione specjalnie. To autentyczne fotografie 

z rodzinnych domowych albumów. 
Wybranie tych odbitek z wielu tysięcy negatywów 

nie było łatwe, ale warto było ponieść ten 
wysiłek, aby teraz zobaczyć obok siebie Karolinę 
Wajdę – maleńką księżniczkę stojącą na oknie, 

i Karolinę Wajdę – dorosłą kobietę w dniu 
swojego ślubu.

I chyba nikt inny – poza matką – nie umiałby 
tak wspaniale pokazać światu swoich dzieci.

ANETA AWTONIUK

BEATA TYSZKIEWICZ

ISBN 978-83-947336-1-2

Znajdź nas na Facebooku:)

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

STANISŁAW KOWALSKI
Założyciel i fundator Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz Fundacji Sedeka. 
Autor książek dla dzieci. Inicjator i edytor siedmiotomowej księgi Złote Myśli Lu-
dzi Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca – Twórcy Wizerunku Polski. Za działalność 
wydawniczą otrzymał Nagrodę Honorową „Lutetia 2004” Stowarzyszenia Polskich 
Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu. Obecnie tworzy 
Trylogię Platonium – ukazały się tomy Atrybuty życia oraz Arkana ducha i materii, 
tom trzeci Afirmacja miłości i radości życia jest przygotowywany.

Founder of Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” [The Foundation for Children 
“Help on Time”] and Fundacja Sedeka. Author of children’s books. Initiator and editor 
of seven volumes of the book Złote Myśli Ludzi Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca – 
Twórcy Wizerunku Polski [Golden Thoughts of the People of Great Mind, Talent and 
Heart – The Creators of the Image of Poland]. For his publishing activity, Stanisław 
Kowalski was awarded with the Honorary Award “Lutetia 2004” by the Polish Asso-
ciation of Authors, Journalists and Translators in Europe, with its residency in Paris. 
Currently, he is working on the Trylogia Platonium [Platonium Trilogy] – the two volu-
mes, i.e. Atrybuty życia [The Attributes of Life] and Arkana ducha i materii [The Arca-
na of Matter and Spirit], have been published so far, and the third volume, Afirmacja 
miłości i radości życia [Affirmation of Love and Joy of Life], is still being developed.

RADOŚĆ  ŻYCIA

IZABELA KOWALSKA-WIECZOREK
Niezwykle utalentowana i ceniona ilustratorka książek dla dzieci, współpracująca  
z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” od początku jej istnienia. Absolwentka Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Uprawia malarstwo, 
rysunek, grafikę warsztatową i wydawniczą. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród 
i wyróżnień, m.in. 4. Ogólnopolskiego Przeglądu Kalendarzy; 25th i 27th International 
Cartoon Contest Olense Kartoenale, Belgia; 6. Ogólnopolskiego Konkursu „Tuba 
Satyrica”; 17th PortoCartoon World Festival, Portugalia; 3rd International „Olive” 
Cartoon Contest, Cypr; 24th Sejong International Cartoon Contest Sicaco, Korea; 
Satyrykonu Legnica 2016.
 

Extremely talented and well acclaimed illustrator of children’s books who cooperates 
with the Foundation for Children “Help on Time” since its establishment. She gradu-
ated from the Academy of Fine Arts in Wrocław, and currently practices painting, 
drawing, artistic printmaking and graphical design for printing purposes. Izabela Kowal-
ska-Wieczorek has won many prestigious awards and distinctions, e.g. 4th National 
Calendar Overview in Poland, 25th and 27th International Cartoon Contest Olense 
Kartoenale in Belgium, 6th National Contest “Tuba Satyrica” in Poland, 17th PortoCar-
toon World Festival in Portugal, 3rd International “Olive” Cartoon Contest in Cyprus, 
24th Sejong International Cartoon Contest Sicaco in Korea, and Satiricon 2016 in 
Legnica, Poland.
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Księga aforyzmów autorstwa Stanisława Kowalskiego 
z ilustracjami Izabeli Kowalskiej-Wieczorek
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Mamy naszych podopiecznych wszyst-
ko podporządkowują chorobie lub 

niepełnosprawności swojego dziecka. 
Podczas uroczystości z okazji Dnia Matki 
chcemy im uświadomić, że ich dobre samo-
poczucie jest również bardzo ważne. Należą 
im się chwile oderwania od codziennych 
obowiązków i trosk” – mówił Stanisław 
Kowalski, prezes Zarządu Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą”. 

Fundacja zaprosiła matki na spektakl pt. 
„Nasze żony” do Teatru Syrena w Warszawie. 
Wieczór obfitował w atrakcje. Odbyły się m. 
in. dwie loterie. W jednej z nich panie zdobyły 
tak cenne nagrody, jak pobyt w Hotelu Anders 
w Starych Jabłonkach, zabieg SPA w Klinice 
La Perla, smartfon, aparat fotograficzny.

Gościem honorowym była Beata Tysz-
kiewicz – prezydent Wspólnoty „Zdążyć 
z Pomocą”.

Uroczystość dla Mam podopiecznych 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Uroczystość poprowadził Jacek Pluta – aktor Teatru Syrena FOT. © FUNDACJA DZIECIOM

Wyróżnione mamy – Alicja Bauer, Barbara Gryciuk 
i Katarzyna Wojtczak FOT. © FUNDACJA DZIECIOM

Mamy obejrzały spektakl z udziałem Jerzego Radziwiłłowicza, 
Wojciecha Pszoniaka i Wojciecha Malajkata FOT. © FUNDACJA DZIECIOM

Loteria fantowa – każdy los wygrywa FOT. © FUNDACJA DZIECIOM
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Jedno drzewo nie tworzy lasu, tak jak 
jeden człowiek – narodu. Drzewa po-
dobnie jak ludzie są istotami społecz-

nymi tworzącymi skomplikowaną strukturę 
zależności, dzięki którym chore osobniki 
otrzymują pomoc, starsze mogą liczyć na 
podtrzymywanie przy życiu, a młodsze – na 
opiekę.  Drzewa wspólnie tworzą las – zwią-
zek oparty na dzieleniu się i braniu. Każde 
drzewo zaś, jak pożyteczny dla społeczeństwa 
człowiek, zasługuje na długotrwałe życie.

Buki wśród drzew są szczególnym ich 
rodzajem. Nie tylko ze względu na sre-
brzystoszarą korę oraz twarde, lekkie 
i doskonałe do obróbki drewno. Buki 
się przyjaźnią, a ich skupisko – buczy-
na przypomina demokratyczne państwo. 

Według dendrologów bowiem drzewa te, 
bez względu na swoją wielkość, produkują 
dzięki światłu taką samą ilość cukru na 
liść, przez co rozrastają się do podobnych 
rozmiarów, nie ograniczając innym bukom 
swobody. To niespisana konstytucja wol-
ności, równości i braterstwa.

Obraz powalonych przez drwali lub wiatr 
drzew w większości z nas budzi niepokój 
i smutek. Być może podświadomie czuje-
my, że jeden z członków społeczności, którą 
i my ludzie stanowimy, padł właśnie pod 
siłą piły spalinowej lub silnego podmuchu 
i za chwilę odejdzie w niepamięć, pozosta-
wiając po sobie jedynie pniak.

Henryk Cirut postanowił zachować 
ostatnie tchnienia drzew w obiektywie 

swojego aparatu, tak jak zachowuje się 
wspomnienia po leżącym na łożu śmierci 
członku rodziny, patrząc na jego spokojną 
twarz i głaszcząc go po włosach. 

Początkowe przerażenie spustoszeniem, 
jakie czynią  z różnych powodów drwale, 
Henryk Cirut przekształcił w zachwyt nad 
sekretnym życiem drzew, spoglądając 
w ich fascynujące wnętrze wypełnione 
fantastycznymi wzorami, fakturami, kolo-
rami i zapachami. Sfotografował piękno, 
jakie nosi w sobie każde z drzew: odczu-
walne wzorkiem i dotykiem ciepło. Ciepło, 
które odczuwa się patrząc na fotografie 
Ciruta i na  intarsjowane meble w swo-
im domu.

PAWEŁ STASZAK

Dendroformy 
– oda do powalonych drzew

Wernisaż wystawy fotografii Henryka Ciruta 
w olsztyńskiej Galerii Rynek, 12 maja 2017
FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24.COM

W czasach, kiedy człowiek wraca 
do korzeni, stara się żyć bliżej 
natury, zrozumieć mowę i sym-

biozę drzew, w czasach dyskusji dotyczącej 
wycinki, temat, który podejmuje Henryk 
Cirut, wydaje się być niezwykle aktualny. 
Z wykształcenia pedagog i psycholog, z za-
fascynowania konserwator i fotograf, na 
swoim koncie ma czternaście fotograficz-
nych wystaw. Obecny pokaz w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olsztynie (12 V-18 VI) 

jest ostatnią częścią „Tryptyku Warmiń-
skiego”, z którego do tej pory zaprezentował 
„Geoformy” oraz „Hydroformy”. 

Na „Dendroformach” oglądamy detale 
drzew, które tylko wprawny dendrolog 
mógłby rozpoznać fachowym okiem.  
I o to właśnie chodzi, aby pozostawić wi-
dzowi pole do własnej interpretacji, po-
zwolić spojrzeć z innej strony na temat, 
który wydawałoby się, podejmowany był 
tak wiele razy. Cirut balansuje na pogra-

niczu abstrakcji i figuracji. Jego fotografie 
różnią się kolorem, fakturą, nasyceniem 
światła, kształtem, co w z zderzeniu z ma-
larskością, jeszcze silniej oddziałuje na 
naszą wyobraźnię; raz widzimy na nich 
pustynne krajobrazy, innym – upierzenie 
ptaka. Dopiero przy głębszej analizie, do-
strzegamy kory, ucięte konary i fragmenty 
drzew, naruszone wpływem działalności 
człowieka czy działania natury.

KAJA WERBANOWSKA
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W sobotni wieczór wybrałam się 
z koleżanką na kolację, a potem 
na film „Dalida”. Typowy bab-

ski film, aby odreagować trudny tydzień 
i „spuścić powietrze z mózgu”. Ale w pa-
kiecie dostałam trochę inny obrazek niż 
oczekiwałam! 

Brak niespodzianek, to biografia gwiazdy 
typu glamorous, o której rozpisują się „Voque” 
czy „Vanity Fair”, atrakcyjne miejsca, Paryż, 
Rzym, Nowy Jork oraz nazwiska z najwyższej 
półki show businessu. Niespodzianką było 
to, że w tym całym snobistycznym obrazku, 
zresztą średniej jakości warsztatowej, nie 
zagubiło się życie. Życie pełne paradoksów, 
sukcesów, ale i tragedii, szczęścia i pecha, 
przeszłości, która „rzucała długie cienie” na 
teraźniejszość, dobrych i fatalnych wyborów. 
Te fatalne dotyczyły głównie mężczyzn.

Włoszka, urodzona w Egipcie, właściwie 
nazywała się Iolanda Cristina Gigliotti; Dali-
da, to jej pseudonim artystyczny. Ojciec był 
muzykiem, skrzypkiem Opery Kairskiej – co 
z pewnością miało wpływ na jej dalsze losy 
zawodowe. Ale kiedy wybrała się na podbój 
Europy, za swój dom wybrała nie Rzym, ale 
Paryż. Kiedy miała 21 lat, z tytułem miss 
Egiptu przybyła więc do Paryża z zamiarem 
podbicia francuskich ekranów, ale kiepsko 

jej to szło. Zaczęła śpiewać, i już drugi utwór 
„Bambino” przyniósł jej niespodziewaną 
i wielką sławę. 

Jej „domem” była Olimpia, gdzie występo-
wała z Charlesem Aznavourem i Gilbertem 
Becaud, który także pisał dla niej piosenki. 
Zdobyła światową sławę, inkasowała ogrom-
ne gaże, sprzedała ponad 170 mln płyt, była 
laureatką 70 złotych płyt. Stworzyła około 
500 piosenek, śpiewała w 11 językach – 
miała talent do języków obcych – bardzo 
ambitna, zmieniała i eksperymentowała 
ze stylami: muzyka środka, francuska pio-
senka artystyczna, pop, wylansowała nad 
Sekwaną disco. No i z tym wszystkim trzy 
razy próbowała popełnić samobójstwo, 
trzeci raz okazał się skuteczny. Była wtedy 
u szczytu sławy, miała tylko 53 lata.

Biografia Dalidy, to gotowy scenariusz 
filmowy, nie trzeba go ani zmieniać ani 
– zwłaszcza – dramatyzować. Jest tu 
wszystko, co bawi i wzrusza, powoduje mo-
ment refleksji, ale także ciarki na plecach. 
Choroba, śmierć ojca w dramatycznych 
okolicznościach – podejrzany o poglądy 
faszystowskie, spędził cztery lata w obo-
zie, a wkrótce potem zmarł – niewłaściwe 
związki z mężczyznami, kolejne tragedie, 
poczucie artystycznego przemijania. 

Po stronie „zysków” można zapisać: wielka 
uroda, wybitny talent, błyskawiczna i nie-
prawdopodobna sława, popularność i pie-
niądze. No i ciepła, oddana rodzina, którą 
sprowadziła z Kairu i osadziła obok, w Paryżu, 
a młodszy brat został jej menadżerem i sku-
tecznie czuwał nad jej karierą. 

A po stronie „strat” – choroba, cierpiała 
na chorobę oczu i musiała się poddać kilku 
operacjom – wczesna śmierć ojca, fatalny 
wybór mężczyzn, charakterologicznie sła-
bych, znacznie mniejszego kalibru i możli-
wości niż ona sama, i jakiś pech, bo trzech 
z nich, po rozstaniu z pieśniarką, popełniło 
samobójstwo. Najpierw jej mąż, Lucien 
Morisse, którego zostawiła dla malarza 
Jeana Sobieskiego (późniejszego ojca ame-
rykańskiej aktorki LeeLee Sobieski). W kilka 
lat później jej nowy ukochany, a właściwie 
już narzeczony, włoski piosenkarz Luigi 
Tenco, po nieudanym występie na festiwalu 
w San Remo, odebrał sobie życie. I wtedy 
Dalida także próbowała odejść, to był ten 
„jej pierwszy raz”. No a potem Richard 
Chaufray, z którym była przez prawie dzie-
sięć lat, wraz z nową towarzyszką życia, truje 
się spalinami samochodowymi.

Wszystkie okoliczności tych samobójstw 
były tak niejasne, że trudno właściwie  

Dalida czyli czołowe 
zderzenie z losem

FOT. © BEST FILM CO.
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powiedzieć, że to  Dalida była ich przyczyną. 
Jej mąż Lucien Morisse, dyrektor stacji ra-
diowej Europe1, po rozwodzie ożenił z młodą 
i piękną modelką i trudno było oskarżać o to 
samobójstwo piosenkarkę. Z kolei Luigi 
Tenco, słabeusz i histeryk, musiał być osobą 
mocno niezrównoważoną, skoro po średnio 
udanym występie w San Remo chwycił za 
pistolet i odebrał sobie życie. A Richard 
Chaufray, dziwna postać, podająca się za 
nowe wcielenie nieśmiertelnego hrabiego de 
Saint-Germain, zrobił to dwa lata po rozsta-
niu z Dalidą, w dodatku zabierając za sobą 
Bogu ducha winną swoją kolejną życiową 
partnerkę. Jednak faktem jest, że odeszli, 
i pieśniarka najwyraźniej, przynajmniej 
częściowo, obwiniała siebie za te drama-
ty, i ostatecznie w 1987 roku po raz trzeci 
targnęła się na swoje życie, połykając 120 
tabletek nasennych i popijając ulubioną whi-
sky. I zostawiła notkę o następującej treści: 
„Życie stało się dla mnie nie do zniesienia. 
Wybaczcie mi”. Pochowano ją w Paryżu na 
Cmentarzu Montmartre, miała tylko 53 lata. 

Kiedy zastanawiałam się, co mogło prze-
ważyć szalę – była wciąż piękną kobietą, 
w średnim wieku, ale we Francji, Wielkiej 
Brytanii czy Ameryce, ludzie w każdym 
wieku mają życie prywatne – ogromnie 
popularną, majętną, otoczoną kochającą 
rodziną, życie czekało! I wtedy padły sło-
wa: „co zje, to wymiotuje, sama powoduje 
wymioty”, zrozumiałam, co mogło być tym 
ostatnim klockiem, który spowodował 
upadek całej tej konstrukcji. Dalida była 
bulimiczką! Czyli zdeformowany obraz 
świata, zakłócone relacje z otoczeniem, 
trudności w utrzymaniu satysfakcjonu-
jących związków z partnerami, wieczne 
psychiczne ups and downs. Patrz: lady 
Diana, księżna Walii, która zmieniła ży-
cie rodzinne – oczywiście nie bez walnej 
pomocy swego niedojrzałego i egocen-
trycznego męża – w piekło. Tak więc klu-
czem do wyjaśnienia życia i osobowości 
tej wspanialej artystki estrady może być 
także poważna choroba artystki, bulimia.

Film „Dalida. Skazana na miłość” – pod-
tytuł, to ukłon w stronę szerokiej damskiej 
widowni, która czytuje namiętnie „Twój 
Styl” czy „Vivę!” – to gatunkowa hybryda, 

biografia, dramat, film muzyczny. Zrealizo-
wała go Lisa Azuelos, córka znanej francu-
skiej aktorki i piosenkarki, Marie Laforet. 
Reżyser, scenarzystka, producentka i aktor-
ka, od dawna związana z show businessem, 
a – jeśli wliczymy krótkometrażówki – jest 
to ósmy film, przy którym pracowała. Obraz 
nie ustrzegł się błędów, miejscami nieznoś-
nie melodramatyczny lub pompatyczny, 
lecz równocześnie pełen pasji i prawdy 
o życiowych tarapatach VIP-ów. Pani re-
żyser zapewne dobrze pamiętała perypetie 
swojej matki, i te zawodowe i prywatne. 

Do roli tytułowej zatrudniła włoską 
modelkę Svevę Alvati, dwa metry wzro-
stu, z piękną wyrazistą twarzą i oczach, 
w których przeglądał się tragizm ludzkiego 
losu. I ciekawe, ta nawet nie aktorka, lecz 
modelka, zagrała tę wielką i dramatyczną 
rolę znakomicie! Niejednoznaczna, czasem 
irytująca, czasem wzruszająca, tragiczna. 
Moim zdaniem to rola na miarę Liberace 
Michaela Douglasa. 

Kolejnym plusem filmu jest pełny koncert 
piosenek Dalidy, w tym cała masa mało lub 
kompletnie nieznanych utworów 
francuskich. Tych klasycznych, 
artystycznych, z pięknymi  

poetyckimi tekstami, opowiadających o mi-
łości i zdradach, o odejściach i powrotach, 
o kruchości szczęścia i nieuchronności 
cierpienia, o ulotnych chwilach szczęścia 
i bezlitosnym przeznaczeniu. „Les hommes 
de ma vie”, „Je me sens vivre”, „Amouresse 
de la vie” czy „Mourir sur scene”. 

Ten film uświadomił mi jak mało znamy 
tę artystkę, zwłaszcza jej piosenki w języku 
francuskim. Wciąż tłucze się u nas „Gigi 
l’Amoroso”, „Bambino” czy „Come prima”, 
ale niezwykle rzadko słychać jej piękne, 
bardzo emocjonalne, często dramatyczne 
i znakomicie zaaranżowane piosenki fran-
cuskie. I oto okazuje się, że Dalida jest u nas 
mało znana, choć trzeba sprawiedliwie przy-
znać, że w Wielkiej Brytanii – prawie wcale.

W każdym razie, „Dalida” Lisy Azuelo, 
córki popularnej piosenkarki, za pan brat 
z dramatami show businessu, to film dla 
kilku grup widzów. Dla zwolenników bio-
grafii, dla entuzjastów wielkich dramatów 
i trzy – kochających dobre piosenki. Ale 
także dla tych, którzy nie uciekają od re-
fleksji, jak to życie pełne jest paradoksów, 
wieloznaczne i pogmatwane. I że czasem 
można, ale często nie można temu zaradzić.

ELŻBIETA KRÓLIKOWSKA-AVIS
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Grób Iolandy Cristiny Gigliotti – Dalidy 
(1933-1987) na Cmentarzu Montmartre
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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11 kwietnia br., na warszawskich 
Starych Powązkach odbył się po-

grzeb Olgi Johann – wiceprzewodniczącej 
Rady m. st. Warszawy. W uroczystościach 
wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, 
przedstawiciele rządu, parlamentu, urzę-
dów państwowych i samorządowych, 
kombatanci, artyści, dziennikarze oraz 
liczni mieszkańcy stolicy. Ceremonii po-
grzebowej przewodniczył metropolita 
warszawski kard. Kazimierz Nycz.

„Przyszło mi dzisiaj pożegnać osobę 
niezwykłą, bardzo ważną dla naszego 
środowiska, szerzej dla wszystkich, którzy 
chcieli w Polsce, w Warszawie, zabiegać 
o inną, lepszą, niż ta dzisiejsza Rzeczpo-
spolitą, chcieli odbudowywać wspólnotę, 
patriotyzm, chcieli, by nasz kraj, nasza 
ojczyzna, była silniejsza” – powiedział 
Jarosław Kaczyński podczas uroczysto-
ści pogrzebowej.

Podkreślił, że Olga Johann w każde 
przedsięwzięcie, którego się podejmo-
wała, była głęboko zaangażowana. „Była 
osobą nie tylko pełną takiej dobrej wiary 
w możliwość społecznej zmiany, ale była 
także osobą rzetelną, zorganizowaną, była 
osobą pełną empatii dla innych” – mówił 
J. Kaczyński. „Przede wszystkim myślała 
o tym, co wspólne, co dotyczy stolicy pań-
stwa, a poprzez tę stolicę, całego naszego 
narodu” – dodał.

Prezes Kaczyński zaznaczył, że Olga Jo-
hann „szła drogą jednolitą”. Stwierdził, że 
w latach 80. dom, który prowadziła z mę-
żem Wiesławem Johannem był „domem 
otwartym”. – Był jednym z domów, które, 
można powiedzieć, były bazą ówczesnej 

warszawskiej opozycji, takim miejscem, 
gdzie można było przyjść, gdzie można 
było otrzymać pomoc i pocieszenie, a to 
przecież w takich czasach, w tych bardzo 
trudnych czasach niezwykle ważne – 
podkreślił Kaczyński.

„Dla nas, dla jej przyjaciół, dla tych, 
dla których była serdeczną koleżanką, 
ale sądzę, że i dla tych, dla których byłą 
dalszą znajomą, pozostanie w pamięci, 
tej najlepszej napięci, tej pamięci, którą 
zachowuje się do końca życia” – dodał 
prezes PiS.

Olga Johann urodziła się w Warsza-
wie 8 października 1942 roku. Była 

psychologiem, socjologiem i nauczycie-
lem akademickim. Współtworzyła od-
nowę systemu oświaty w niepodległej 
Rzeczypospolitej. Była długoletnią radną 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
(2002-2006) i Rady Miasta Warszawy 
(2006-2017), członkiem zarządu Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego, autorką 
licznych publikacji prasowych dotyczących 
problemów dzieci i młodzieży. 13 grudnia 
2016 roku, w 35. rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego, Prezydent RP odznaczył 
Johann Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności 
i Solidarności. Zmarła po ciężkiej chorobie 
5 kwietnia 2017 roku. Pośmiertnie Prezy-
dent Duda odznaczył Olgę Johann Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; 
podczas uroczystości pogrzebowych od-
znaczenie odebrał mąż zmarłej Wiesław 
Johann. 
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StowarzySzenie Dziennikarzy PolSkich
SKŁADA SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

MecenaSowi

WiesłaWoWi JohannoWi
W zWiązku ze śmiercią małżonki

olgi Johann
Koleżanki i Koledzy z SDP

DROGIEJ

halinie żWirskieJ
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męża
HALINO, JESTEŚMY Z TOBĄ 

W TYCH TRUDNYCH CHWILACH

Koleżanki i Koledzy
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Była wychowawczynią kilku pokoleń młodych Polaków

Olga Johann (1942-2017)
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Powrót 
z wygnania
Pamięci Erwina Kruka
Jak dobrze, synku,
Wreszcie wróciłeś do domu.
Wyrosłeś pod moją
Nieobecność.
Czarny kruk
Wyrósł na białego kruka,
Bielutkiego gołąbka.
Po Wernerze przyszedłeś. 
Ledwo cię odchowałam,
Urodził się Rysiek.
Tak ze mnie wyszliście,
Jakbym się spieszyła.
Zacisnęła się na nas
Pętla wojny
I już nie miłość, 
Lecz gęstszy od śmierci strach
Przeszył rodzinę.
Poraziła bezradność 

Gorsza od tyfusu.
Nie pomogłam 
Własnym dzieciom.
Skamieniałam. 
Żyłeś dłużej
Niż my z ojcem razem.
Jemu zamarzły łzy,
Choć rozkwitał kwiecień.
Zbliżały się Twoje
Czwarte urodziny.
Chcę sobie przypomnieć,
Dlaczego zostałeś Erwinem.
Może dlatego, żebyś 
Był bardziej ptasi,
Bardziej wtulony w gniazdo.
Kruczy kędzior na główce
To za mało.
Rysowałam w marzeniach
Głoski Twojego imienia
I nazwiska – 
Rozlegały się jak kruki
Nad pięknem krajobrazu,

Które odmienia się
Przez pory roku.
– –
Mamo, mówisz, a milczysz
Jak ja, gdy czekałem
Na Ciebie pod kadykiem.
Rozumiem, co do mnie mówisz,
Ale nie wiem, w jakim języku.
Czy to polski?
Cy naso gadka?
Czy Muttersprache?
Czy to słowa Prusów?
– –
Mowa stała się przezroczysta,
Całkiem jak powietrze
Nad wcześnie zazielenionym
Dobrym polem,
Nad którym uparcie i samotnie
Leci kruk. 

ZBIGNIEW CHOJNOWSKI
3 kwietnia 2017

Na drugi brzeg... 
Erwin Kruk na jeziorze Śniardwy, 2010 
FOT. © ZBIGNIEW CHOJNOWSKI
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Erwina Kruka poznałem 57 lat temu 
w Toruniu. Razem rozpoczynaliśmy 
studia na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika i od tego czasu nasza znajomość 
chyba bez uszczerbku przetrwała długie 
lata, do jego śmierci. Nie narzucaliśmy 
się sobie, ale szanowaliśmy się wzajemnie 
i rozumieliśmy się dobrze. 

W pierwszych latach w Toruniu, kiedy 
razem studiowaliśmy filologię polską, często 
włóczyliśmy się po ulicach tego pięknego 
miasta, zaglądaliśmy do KMPiK-u przy ulicy 
Szerokiej, aby wypić kawę i darmo poczytać 
prasę, a czasami wstępowaliśmy do delikate-
sów, gdzie można było degustować w miarę 
tanie wina. Oczywiście, braliśmy także udział 
w różnych imprezach kulturalnych, których 
wkrótce Erwin stał się jednym z animatorów. 
Z czasem nasze wspólne włóczęgi stały się 
rzadsze, Erwin bowiem zaczął prowadzić 
się za rękę z koleżanką z roku Swietłaną 
Naumnik. Ja również znalazłem dziewczynę 
i po kilku latach, jeszcze podczas studiów, 
zarówno u Erwina, jak i u mnie zakończyło 
się to małżeństwem.

Już wtedy Kruka otaczał nimb poety i pi-
sarza. W 1963 roku wydał pierwszy tomik 
poetycki Rysowane z pamięci. To on za-
inicjował wydawanie studenckiego pisma 
SAIF, którego stał się redaktorem naczel-
nym. Pod koniec studiów wiele wysiłku 
włożył w przygotowanie antologii poetów 
toruńskiego środowiska uniwersyteckiego.

Nasze koleżeńskie więzy w dużym stop-
niu zadecydowały o tym, że po studiach we 
wrześniu 1966 roku zjawiłem się w Olsztynie. 
Erwin jako Mazur znał dobrze to miasto, 
miał tu wielu znajomych, dla mnie zaś za-
równo Olsztyn, jak i region były całkowicie 
nieznane. Podczas pierwszych tygodni pobytu 
w tym mieście to właśnie Swietłana i Erwin 
Krukowie przygarnęli mnie i moją żonę Ninę, 
na kwaterę, którą wynajmowali w jednym 
z domów na Anielskiej Górce. Mieszkaliśmy 
tam razem przez kilka tygodni, zanim zna-
leźliśmy pokój na Likusach. Erwin wkrótce 
rozpoczął pracę w „Głosie Olsztyńskim”, ja 
natomiast zostałem instruktorem Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Swoje 
zainteresowania twórcze próbowaliśmy reali-
zować w Klubie Literackim, który działał pod 
patronatem ZMS-u i skupiał chyba wszystkich 
młodych piszących z Olsztyna i wojewódz-
twa. Publikowali oni swe teksty na łamach 
pisma „Przemiany”, którego redaktorem 
naczelnym przez pewien czas był Erwin Kruk. 
On wówczas, zresztą jak zawsze, pisał dużo. 
W Wydawnictwie „Pojezierze” ukazywały 
się kolejne jego tomiki poetyckie i powieści.

Przez wiele lat jako dziennikarz pracował 
w „Głosie Olsztyńskim”, który w pewnym 
momencie zmienił tytuł na „Gazetę Ol-
sztyńską”. Z reguły niepokorny, nigdy nie 
dał się ugłaskać ani przez władzę, ani uśpić 
przez sukcesy. Pod koniec lat 70. minionego 
wieku Erwin był coraz bardziej sfrustro-
wany środowiskiem, w którym pracował  
i w końcu odszedł z „Gazety”.

Latem 1980 roku obserwował uważnie 
strajki i protesty społeczne, które przeto-
czyły się przez cały kraj, a z chwilą narodzin 
„Solidarności” wraz z żoną aktywnie włączył 
się w działalność tego niezależnego związku 
zawodowego. Dostrzegł w nim szansę na 
przemiany demokratyczne w kraju. Wkrótce 
został wybrany w skład Zarządu Regionu 
W-M NSZZ „Solidarność”, zaś jego żona 
Swietłana zwolniona z Wydawnictwa „Po-
jezierze” zaczęła współredagować pismo 
solidarnościowe „Rezonans”. Podczas pa-
miętnego strajku w OZGrafie, w sierpniu 
1981 roku, kiedy to załoga protestowała 
w imię wolności prasy i wiarygodności 
słowa, w biuletynie strajkowym ukazał się 
piękny wiersz Erwina Kruka „List” o prag-
nieniu wolności i prawdy.

Fragment tego wiersza wykorzystałem 
w latach stanu wojennego w audycji ra-
diowej zatytułowanej „Myśląc Ojczyzna”, 
w której znalazły się też wiersze innych 
znanych poetów ostro krytykujące komuni-
styczną rzeczywistość. Oczywiście audycja 

ta nie doczekała się emisji, ja zaś ze wzglę-
du na sytuację jaka powstała w Rozgłośni 
Polskiego Radia w Olsztynie w latach 80., 
musiałem opuścić tę firmę. W 1986 roku 
zacząłem pracę w katolickim piśmie „Po-
słaniec Warmiński”, w którym publikowało 
swoje teksty wielu autorów opozycyjnych, 
wśród nich także Erwin Kruk.

Nasze kontakty zacieśniły się jeszcze bar-
dziej, kiedy pod koniec lat 80. tworzyliśmy 
Olsztyński Klub Obywatelski, zaś wiosną 
1989 roku, jako kandydaci Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność”, uczestniczyliśmy 
w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. 
Już jako parlamentarzyści obserwując ów-
czesną sytuację polityczną, z reguły mieli-
śmy podobne spojrzenie na wiele wydarzeń 
i procesy zachodzące w kraju. Początkowa 
radość, wkrótce ustąpiła rozczarowaniom. 
Po samorozwiązaniu parlamentu jesienią 
1991 roku nadszedł dla nas dość trudny 
czas. Erwin nie miał ambicji politycznych, 
dlatego nie startował w kolejnych wyborach. 
Poświęcił się całkowicie pracy pisarskiej 
i przez kolejne lata wraz ze Swietłaną żyli 
skromnie i bez większego rozgłosu. Kruk 
zawsze jednak wzbudzał respekt swoim 
dorobkiem, swoimi poglądami, swoim 
spojrzeniem często krytycznym, widzącym 
głębiej i dalej. Był też często honorowany 
w różny sposób, zdobywał nagrody i tytuły.

Dużym wydarzeniem dla mnie i chyba 
dla Erwina było uhunorowanie nas w 2015 

Odszedł poeta, bliski kolega

Podczas studiów w Toruniu FOT. © ARCHIWUM ZENONA ZŁAKOWSKIEGO
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roku przez Warmińsko-Mazurski Oddział 
SDP Laurem Dziennikarza Warmii i Mazur. 
Zarówno sam Laur, jak i towarzystwo kole-
gi, z którym znałem się ponad pięćdziesiąt 
lat i z którym splotły się moje losy było dla 
mnie dodatkowym zaszczytem. 

Mocno przeżywałem chorobę Erwina, 
odwiedzając go najpierw w domu, później 
w szpitalu, kiedy nadzieja na wyzdrowie-
nie nikła z każdym dniem. Zmarł w piątek,  
31 kwietnia br., zaś jego pogrzeb odbył się 
tydzień później. Nabożeństwu pogrzebowe-
mu, które odbyło się w kościele ewangelicko-
-augsburskim w Olsztynie, przewodniczył ks. 
biskup Rudolf Bażanowski. Po nabożeństwie 
wojewoda Artur Chojecki odczytał list od 
pani Premier Beaty Szydło, która podkreśliła 
aktywny udział Erwina Kruka w przemia-
nach demokratycznych w naszym kraju oraz 
jego zasługi dla kultury polskiej. Zmarłego 
żegnali także marszałek województwa war-
mińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brze-
zin i prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, 
a wspominali profesorowie Janusz Małłek 
i Andrzej Sakson oraz kolega z czasów stu-
denckich, poeta Edmund Puzdrowski. Swój 
wiersz poświęcony Erwinowi odczytał Zbi-
gniew Chojnowski. Natomiast na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Poprzecznej nad gro-
bem zmarłego refleksje teologiczno-poetyckie 
głosił pastor z Nidzicy Roland Zagóra. 

W jednym ze swoich niedawno napisanych 
wierszy znalazły się słowa: 

„Stoję w bramie (miasta) i patrzę 
niby kronikarz niby strażnik
obok mnie poeta
Mazur
żywy nadal kamień.” 
Tak, umarł poeta, a przecież pozostał żywy 

– w swych pismach i w naszej pamięci. 
ZENON ZŁAKOWSKI

Podczas kiermaszu książek w Olsztynie; obok stoi mały chłopiec: Tomek – syn Erwina
FOT. © ARCHIWUM ZENONA ZŁAKOWSKIEGO

Wiec przedwyborczy w Olsztynie, 3 maja 1989 FOT. © ARCHIWUM
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W  ostatniej drodze, 7 kwietnia 
2017 roku, wybitnemu poecie, 
pisarzowi i dziennikarzowi to-

warzyszyła rodzina, przyjaciele, a także 
przedstawiciele władzy rządowej i samo-
rządowej oraz mieszkańcy regionu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęło 
nabożeństwo żałobne w kościele ewange-
licko-augsburskim pw. Chrystusa Zbawi-
ciela na Starym Mieście w Olsztynie. Tam 
wojewoda warmińsko-mazurski odczytał 
list pożegnalny skierowany przez premier 
Beatę Szydło. Po liturgii nastąpiło odpro-
wadzenie ciała na cmentarz komunalny 
przy ulicy Poprzecznej.

List Prezes Rady Ministrów 
RP do uczestników 
uroczystości pogrzebowej

Szanowni Państwo,
z wielkim smutkiem żegnamy dziś Erwina 
Kruka – znakomitego poetę i prozaika, 
działacza opozycji antykomunistycznej, 
jednego z najwybitniejszych mieszkańców 
Warmii i Mazur, wyjątkowego człowieka.

Erwin Kruk nazywany był „mazurskim 
sumieniem”. Jak nikt inny utrwalił w kul-
turze polskiej głos Warmii i Mazur. Jako 
współtwórca Mazurskiego Zrzeszenia Kul-
turalnego odważnie podejmował problem 
krzywd wyrządzonych rdzennym miesz-
kańcom tych ziem w okresie powojennym. 
Widzieliście w nim Państwo strażnika 
narodowego dziedzictwa, zabiegającego 

o ciągłość mazurskiej kultury – niezby-
walnej części polskiej tożsamości.

Zaangażowany w działalność opozycyjną 
stał się „Legendą Solidarności”. Uczest-
nik Kongresu Kultury Polskiej w 1981 
roku, sygnatariusz memoriału wrażają-
cego sprzeciw wobec wprowadzenia stanu 
wojennego, inwigilowany przez Służbę 
Bezpieczeństwa, swoją postawą i wybora-
mi dawał przykład odwagi, konsekwencji 
i wierności zasadom. W 1989 roku wybrany 
Senatorem RP, współtworzył zręby wolnej 
Polski w czasie transformacji ustrojowej.

Erwin Kruk był orędownikiem integracji 
środowisk ewangelickich Warmii i Mazur. 
Świecki członek Synodu Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego, autor opracowań hi-
storycznych poświęconych jego historii, stał 
się intelektualnym i moralnym autorytetem.

Jego talent i dokonania wielokrotnie 
nagradzano: Złotym Medalem „Zasłużony 
kulturze Gloria Artis”, tytułem doktora 
honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego i niezliczonymi laurami li-
terackimi.

Polska kultura, polskie życie społeczne, 
a przede wszystkim Warmia i Mazury tracą 
dziś wielkiego człowieka – wiernego so-
bie, tej ziemi i Polsce. Pozostaną z nami 
jego dzieła, przesycone wielowymiarowym 
obrazem tego regionu, i staną się inspiracją 
dla kolejnych pokoleń.

Pogrążonym w żałobie Rodzinie i Bli-
skim przekazuję wyrazy głębokiego żalu 
i serdecznego współczucia.

BEATA SZYDŁO
Prezes Rady Ministrów

Olsztyn, 7 kwietnia 2017 roku

RODZINIE I PRZYJACIOŁOM

ŚP. ERWINA KRUKA
WYBITNEGO CZŁOWIEKA PIÓRA

POETY, PISARZA I DZIENNIKARZA
CZŁONKA HONOROWEGO STOWARZYSZENIA 

DZIENNIKARZY POLSKICH

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
SKŁADAJĄ

DZIENNIKARZE SDP

Mazury i Warmia pożegnały 
Erwina Kruka

FOT. © ŁUKASZ SADLAK / POLSKIE RADIO OLSZTYN
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W niedzielę, 7 maja 2017, na ulicy 
Szewskiej w Krakowie zgromadzili 

się tłumnie wszyscy, którzy pragnęli złożyć 
kwiaty i dać wyraz pamięci w miejscu, 
gdzie 40 lat temu zginął Stanisław Pyjas. 
Wśród zgromadzonych był prezes IPN dr 
Jarosław Szarek oraz przedstawiciele Sto-
warzyszenia Maj ’77, Stowarzyszenia Sieć 
Solidarności, krakowscy byli opozycjoniści, 
przedstawiciele polityki, nauki, kultury.

Zdaniem przyjaciół Stanisława Pyjasa 
student zginął, gdyż starał się być wolny 
w systemie dławiącym każde dążenie do 
swobody i niezależ-
ności. Jego śmierć 
stała się wstrząsem 
dla części środowi-
ska akademickiego 
– 15 maja 1977 roku 
powołano Studencki 
Komitet Solidarności. 
Przez następne trzy 
lata SKS był główną 
inicjatywą opozycyj-
ną Krakowa.

Dziesięć lat temu 
książkę o ludziach 
SKS Czarne juwe-
nalia. Opowieść 

o Studenckim Komitecie 
Solidarności napisał dr 
Jarosław Szarek. Opisał 
w niej, jak członkowie 
Komitetu pokazali, że to-
talitarnemu systemowi 
można powiedzieć „nie”. 
Oni pierwsi nadali sens 
słowu „solidarność”, 
zanim po Sierpniu ’80 

niezależny związek zawodowy zmienił 
życie milionów Polaków.

Z okazji uroczystości upamiętniającej 
40-lecie śmierci Pyjasa i powołania SKS 
narodziła się inicjatywa wybudowania 
pomnika Stanisława Pyjasa. Pomysłodawcą 
takiego upamiętnienia jest Bronisław Wild-
stein, który zapowiedział w krakowskich 
mediach, że pomnik stanie na skwerze 
naprzeciw „Żaczka”. AS, IPN

Solidarnie w hołdzie Stanisławowi Pyjasowi

7 maja minęła dokładnie 40. rocznica 
śmierci związanego z opozycją Stani-

sława Pyjasa. Jego śmierć w tajemniczych 
okolicznościach, wywołała wstrząs nie 
tylko w akademickim środowisku Kra-
kowa, ale w całej Polsce. Pogrzeb Pyjasa 
był zarazem wielką manifestacją budzącej 
się do życia coraz bardzie śmiałej opozy-
cji politycznej.

Według oficjalnie założonej tezy, przy-
czyną śmierci Stanisława Pyjasa był upa-
dek ze schodów. Podstawą tej wersji była 
ekspertyza Zakładu Medycyny Sądowej 
w Krakowie. Dziś już można powiedzieć 
bez żadnych wątpliwości, że krakowski 
student polonistyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego zginął w wyniku pobicia na zle-
cenie Służby Bezpieczeństwa.   

Do tej pory żaden z prawdziwych spraw-
ców ani zleceniodawców nie poniósł kary. 
Jedynie na początku naszego wieku dwóch 
byłych milicjantów skazano na symbolicz-
ne, niewielkie kary w zawieszeniu, którzy 
śledztwo z lat 70. kierowali na fałszywe 
tory i utrudniali jego prowadzenie.

Niezależnie od wszystkich konotacji krymi-
nalnych i politycznych, okoliczności związane 
z tragiczną śmiercią Pyjasa zapisały się ponu-
rymi zgłoskami w dziejach polskiego dzienni-

karstwa. W nowej, niepodległej Polsce, blisko 
30 lat później wyszła na jaw zbrodnicza rola 
uchodzącego za bliskiego przyjaciela Stani-
sława Pyjasa z lat studenckich, czołowego 
dziennikarza „Gazety Wyborczej”, Lesława 
Maleszki. To on w latach 70. zdradził swoich 
przyjaciół. Jako tajny współpracownik Służby 
Bezpieczeństwa o pseudonimie „Ketman” 
przekazywał tajnym służbom politycznym 
tajemnice młodego krakowskiego środowi-
ska opozycyjnego. 

Kiedy w latach 90. i na początku nasze-
go wieku część publicystów i polityków 
domagała się lustracji różnych opinio-
twórczych oraz politycznych środowisk, 
mających wpływ na bieg rzeczy w nowej, 
odrodzonej Polsce, Lesław Maleszka jako 
znany publicysta, był jednym z najbardziej 
radykalnych przeciwników prześwietle-
nia peerelowskiej przeszłości ówczesnych 
elit. Znamienne, że kiedy ujawniono jego 
przeszłość, podobnie  jak większość konfi-
dentów, początkowo nie przyznawał się do 
tajnej współpracy z SB. Po przedstawieniu 
mu dokumentów, które nie pozostawiały 
wątpliwości, znajdował dla niej usprawied-
liwienie klasycznego konfidenta. 

– Cóż mogłem zrobić? – pytał drama-
tycznie. 

– Grożono mi, że nie skończę studiów – 
wyznawał, licząc być może na zrozumienie. 
A może nawet współczucie. 

Trudno było jednak zmusić się do 
współczucia, gdy akta wskazywały, że był 
wzorowym, nadgorliwym donosicielem. 
Również w złożonej publicznie spowiedzi, 
opowiadającej o jego związkach z SB,  na-
dal pozostał fałszywy, jak 25 lat wcześniej 
wobec przyjaciół.

Sprawa śmierci Stanisława Pyjasa w po-
łączeniu ze zdradziecką postawą Lesława 
Maleszki w roli dziennikarza rzutuje na 
zaniedbanie, jakie do tej pory ciąży także 
nad polskimi mediami. Jest to jeden z naj-
większych i być może ciągle przynoszących 
niepowetowane szkody błędów, jaki pociąg-
nęła za sobą „gruba kreska” Mazowieckiego.

Trudno mi się z tym zaniedbaniem po-
godzić. Ci, którzy tę sprawę bagatelizują, 
prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy, 
że kilku dawnych konfidentów funkcjonu-
jących do dziś w mediach, szczególnie na 
kluczowych, kierowniczych stanowiskach, 
mogą odciskać swoje szkodliwe dla polskiej 
demokracji i polskiej racji stanu piętno. 
Tak jak to miało miejsce w przypadku 
działalności „Ketmana” w wolnej Polsce.

JERZY JACHOWICZ

Sprawa Pyjasa dramatycznym lustrem współczesnej Polski
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Jerzy Biernacki, nasz kolega, niepo-
śledni publicysta, nazwał go Wielkim 
Zamilczanym. Narbutt skorelował 

w książce wspomnieniowej Żniwo lat 
pięćdziesięciu (którą notabene powinno 
się jak najszybciej wznowić) patriotyzm 
z prawdą: „Więcej Polski tylko o tyle, o ile 
będzie w niej więcej prawdy”. Mówiąc na 
uboczu, wykorzystałem tę dewizę w mojej 
książce Rzeczpospolita – duma i wstyd. 
A tutaj powiem kilka słów o dzisiejszej 
Polsce karlejącej przez brak prawdy i od-
wagi Polaków.

Znaczna część naszych elit jest bowiem 
duchowo niedorozwinięta i tworzy z szeroki-
mi, a nieświadomymi stanu rzeczy kręgami 
społeczeństwa państwo ułomne. I właściwie 
trudno się dziwić, gdyż zostało ono w po-
wiciu moralnie okaleczone. „Narodziny 
polskiej demokracji dokonały się w oko-
licznościach wybitnie niedemokratycznych. 
Wolę społeczeństwa respektowano, o ile nie 
godziła w interesy biznesowe i ideowe «elit» 
uzurpujących sobie – rzadko kiedy otwarcie 
– prawo do wyłącznego decydowania o lo-
sie państwa” – napisał Jacek Kloczkowski 
w eseju „III RP – państwo nieprzemyślane”, 
drukowanym w pracy zbiorowej Rzeczpo-
spolita 1989-2009 (2009).

Z jakim więc trudem parlament i rząd 
Beaty Szydło usiłują naprawić nasze pań-
stwo zepsute nie tylko niedorozwojem 
moralnym „elit”, o jakich pisze Kłoczkow-
ski, ale też niefrasobliwością, naiwnością, 
głupotą społeczeństwa. Dzisiejsze skutki 
bezkarnego zła i bezmyślności (właściwie 
trudno odróżnić jedno od drugiego – pie-
kielne pomieszanie) zatruwają nasze dusze 
i uniemożliwiają zmianę reguł wspólnego 
bytowania w jednym państwie. W Hań-
bie domowej Jacka Trznadla (nb. czas ku 
temu, żeby wznowić tę książkę, wydaną 
po raz pierwszy na w emigracji i w soli-
darnościowym Podziemiu, ponownie zaś 
i oficjalnie na początku lat 90.) Zbigniew 
Herbert mówi o pisarzach służących swym 
piórem sowietyzmowi polskiemu, że dla 
nich to było wtedy, w Polsce jałtańsko-
-teherańskiej, eldorado. Zaiste, im kto 
był bardziej serwilistyczny, tym lepsze 
miał synekury. I teraz ci serwiliści, doży-

wający swych, dni tudzież ich spadkobier-
cy (nazywani w książkach Doroty Kani, 
Jerzego Targalskiego, Macieja Marosza 
„resortowymi dziećmi)” przy aprobacie 
dużej części społeczeństwa oburzają się 
na parlament i rząd pisowski, że chce ich 
pozbawić części zagrabionego nam, tzw. 
ludziom pracy, majątku, czyli zmniejszyć 
emerytury, których wysokość przekracza 
nieraz wielokrotnie emerytury ich ofiar.

Tymczasem, jak już tu pisałem, Zdzisław 
Krasnodębski uważa, że zwycięstwo PiS 
jest historyczne, ostateczne. W artykule 
„Opozycja totalna – czy parlamentarna” 
(„Rzeczpospolita”, 5-6 styczna 2017), autor 
wbrew tytułowi nie roztrząsa żadnej alter-
natywy, natomiast ocenia rzeczywistość 
aktualną, na pozór groteskową (okupo-
wanie sali sejmowej, urządzanie w niej 
„koncertów” śpiewaczych etc.) i wyrażając 
sympatię ku Prawie i Sprawiedliwości 
kończy swą enuncjację optymistycznym 
akcentem, że „na szczęście Polacy potra-
fią już samodzielnie myśleć, nie czekając 
na podpowiedzi «Gazety Wyborczej» czy 
TVN i nie pobiegną na wspólną demon-
strację z Antifą, z neomarksistami i pali-
kotowcami, jak subtelni konserwatyści. 
Antypisowskiego powstania nie będzie”.

Jednakże co znaczy w powyższym cytacie 
sformułowanie „subtelni konserwatyści”? 
Uważam się za konserwatystę, jak niemało 
moich koleżanek i kolegów po piórze; co 
więcej – z radością zauważam, że młodzi 
dziennikarze podobnie, rzekłbym, kon-
serwatywnie patrzą na świat. Wielu z nich 
wstępuje do naszego Stowarzyszenia. Ze-
branie Oddziału Warszawskiego 7 czerwca 
to znakomita sposobność do powiadomie-
nia nas, ilu w mijającej kadencji młodych 
dziennikarzy zasiliło nasze szeregi. Kieruję 
ten postulat do kol. Marcina Wolskiego, 
żeby zadbał o przedstawienie zebranym 
takich wiadomości.

W moim odczuciu epitet Krasnodębskie-
go jest zaszczytny, aczkolwiek nie wiem, 
czy jestem subtelnie, czy gruboskórnie 
konserwatywny i tego nie zamierzam do-
ciekać, ponieważ domyślam się, że owa 
dystynkcja w intencji autora jest ironiczna. 
Myślę tedy, że raczej nie o konserwaty-

stów chodzi profesorowi z Uniwersytetu 
w Bremie – a o narodowców. Oni nieraz 
już zawstydzali, przede wszystkim właśnie 
konserwatystów, swymi naiwnymi i napas-
tliwymi opiniami o PiS i Piłsudskim. Vide 
najnowsza książka Rafała A. Ziemkiewicza 
o skandalicznym tytule: Złowrogi cień 
Marszałka. Złowrogim cieniem w naszej 
historii są skutki działania demonów – 
Stalina, Bieruta czy Jaruzelskiego. Au-
tor może, pozbawiony rzetelnej wiedzy 
o Dwudziestoleciu, nie akceptować poli-
tyki, szerzej – poczynań – Marszałka. Lecz 
czy wolno mu z dezynwolturą obrażać tym 
tytułem jego pamięć i nas, uważających 
dzisiaj, że Piłsudski jest bohaterem i dał 
Polsce sporo dobra, w każdym razie nie 
spowił jej „złowrogim cieniem”? Ziemkie-
wicz budujący swą pozycję publicysty-Ka-
tona powinien miarkować słowa. Gdybym 
uważając, że Dmowski uczynił dla Polski 
więcej zła niż dobra określił jego historycz-
ne znaczenie mianem „złowrogiego cienia”, 
Ziemkiewicz nie poczułby się moralnie 
niekomfortowo? A współwyznawcy jego 
ideologii? Proponuję – niech Ziemkiewicz 
zapyta Jana Żaryna. 

Żadna partia po 1989 roku tak się nie 
skompromitowała i nie narobiła tyle szkód, 
jak Platforma Obywatelska, bo premier 
Tusk znobilitował z trybuny sejmowej  
14 sierpnia 2012 roku oszustwo publiczne 
uznając, że nie każde jest przestępstwem 
(pisałem już o tym i dlatego nie rozwijam 
wątku). Endecja i KPP w przedwojennej 
Rzeczypospolitej też były destruktywne. 
Pomniejszały nasze dusze i tak już skarlałe 
dziedzictwem przodków z wieku XVIII oraz 
zaborami. Dzisiaj ta duchowa miałkość 
uwidacznia się boleśnie w wypowiedziach 
medialnych czy książkowych twórców na-
wet inteligentnych. Piłsudski – do dziś 
ośmieszany czy nienawistnie lub z głupoty 
krytykowany – powtarzał wciąż przed 1918 
rokiem, że jeśli naród nie odzyska wolno-
ści, to zidiocieje. Potrzebujemy wolności 
– od zła, kłamstwa, krętactwa, oszustwa, 
a nie mając jej czyż nie idiociejemy? Owo 
pytanie skierowuję przede wszystkim do 
autora Złowrogiego cienia Marszałka.

JACEK WEGNER

Państwo skarlałe
Zasada nowoczesnego antypatriotyzmu polskiego: trzeba kłamać, żeby Polski 
było mniej o tyle, o ile będzie w niej więcej kłamstwa. To odwrotność idei 
Jerzego Narbutta, potomka bohatera Powstania Styczniowego, wybitnego 
prozaika, poety, publicysty, autora hymnu „Solidarności”, zmarłego w 2011 
roku, a z premedytacją przemilczanego i w PRL, i w dzisiejszej Rzeczypospolitej. 
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Szukanie wodzireja
Opozycja łączy siły,
Póki się nie połączyły,
Każdy lider opozycji,
Chce być wodzem koalicji...
I wypruwa sobie żyły.

Komisje śledcze
Gdyby dało się dogadać
W sprawach, które chce się zbadać,
Nawet gdyby było miło,
Czy by posłów wystarczyło,
By w komisjach tych zasiadać?

ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Okiem satyryka

75

Nowy numer „Studiów 
Medioznawczych”

Autorka omawia proces prywatyzacji 
dziennika regionalnego we Wroc-
ławiu – „Słowo Polskie”. Analiza 

stanowi studium przypadku gazety, która 
była najpierw własnością państwa, na-
stępnie spółdzielnią pracy, potem spółką 
prawa handlowego, by ostatecznie stać 
się własnością zagranicznego koncernu 
medialnego z dużym kapitałem. Praca 
ma charakter empiryczny i etnograficz-
ny, albowiem Lucyna Szot przez wiele lat 
była dziennikarką opisywanej przez siebie 
gazety (1990-2003).

Koncentracja kapitału na polskim rynku 
kapitału rozpoczęła się w 1989 roku, nie 
była prawnie reglamentowana i przebiegała 
w warunkach wolnego rynku. To wyjściowa 
teza artykułu. Proces prywatyzacji, pisze  

autorka, dopro-
wadził do kon-
solidacji trzech 
tytułów w „Gaze-
cie Wrocławskiej” 
i do deprecjacji 
zawodowej dzien-
nikarzy. Dzien-
nik regionalny  
„Słowo Polskie” 
przeszedł z rąk 
państwowych 
w ręce dzienni-
karzy, potem do 
norweskiej Orkla, 
by na koniec tra-
fić do Neue Pas-
sauer Presse. 

Autorka zwra-
ca uwagę na ten 
moment w hi-
storii gazety, kie-
dy dziennikarze – posiadacze udziałów 
sprzedawali je po wzroście ich wartości 
rynkowej, i podkreśla, że w zasadzie indy-
widualne decyzje każdego z dziennikarzy 
o zbyciu udziałów przesądziły o ich dal-
szym losie zawodowym i statusie praw-
nym. Ma to znaczenie w świetle analizy 
przyczyn „upadku” polskiego kapitału 
w prasie regionalnej. Pozwolę sobie na 
przypuszczenie, że obok wielkich procesów 
makroekonomicznych te mikroekonomicz-
ne indywidualne zachowania wpłynęły na 
rozwój prywatyzacji w sektorze prasowym. 

Przypadków odsprzedaży przez pracowni-
ków i związki zawodowe polskich gazet obce-
mu kapitałowi było więcej. Późniejszy kryzys 
prasy drukowanej, zła strategia zarządzania, 
nieskuteczność działań marketingowych, 
ograniczanie niezależności dziennikarzy oraz 
zmiany linii programowej, które nie zawsze 
podobały się czytelnikom doprowadziły 

do sytuacji, w któ-
rej Orkla połączyła 
dwa tytuły: „Słowo 
Polskie „ i „Wieczór 
Wrocławia”. W 2003 
roku Orkla sprzedała 
udziały i wspomnia-
ne tytułu wydawcy 
Polskapresse (właś-
ciciel Neue Passauer 
Presse). Od paździer-
nika 2003 roku zaczęły 
się grupowe zwolnie-
nia dziennikarzy (z 70 
etatów zostało wówczas 
40), a z trzech wroc-
ławskich dzienników 
pozostał jeden pod zło-
żonym tytułem „Słowo 
Polskie/Gazeta Wroc-
ławska” z dodatkiem 
„Wieczór Wrocławia”

Autorka stwierdza, że obecnie „prasa re-
gionalna zdominowane jest przez dzien-
nikarstwo «posłuszne» lub komercyjne, 
a interesy właścicieli i reklamodawców góru-
ją nad interesami odbiorców”. Dziennikarze 
są gorzej opłacani, zwalniani, właściciele nie-
chętni zawieraniu porozumień grupowych. 
Kiedy czytam te słowa przypomina mi się 
sytuacja dziennikarzy w telewizji publicznej 
na przełomie wieków, kiedy jako działacze 
związkowi walczyliśmy o godność naszego 
zawodu, by nie pozwolić na jego pauperyza-
cję, upolitycznienie czy wyrzucenie z pracy. 
Niestety, podobnie jak koleżanki i koledzy 
z gazet regionalnych tę walkę przegraliśmy, 
a skutki tamtej porażki widoczne są do dziś.

MAREK PALCZEWSKI

Nowy numer „Studiów Medioznawczych” 
można pobrać ze strony: 
studiamedioznawcze.pl

Koncentracja kapitału 
na polskim rynku prasowym

W najnowszych „Stu-
diach Medioznawczych” 
(nr 2/2017) można prze-
czytać artykuł Lucyny 
Szot o koncentracji ka-
pitału na polskim ryn-
ku prasowym. Artykuł 
wpisuje się w trwającą 
dyskusję na temat przy-
czyn zaniku polskich 
wydawców prasy regio-
nalnej w końcu lat 90. 
XX wieku i na początku 
wieku XXI.
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bezwierszówki  
Miesięcznik społeczno-kulturalny
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

76

nasze sprawy

Drodzy Czytelnicy, „Bez Wierszówki” znajdziecie...

Placówki Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Dom Dziennikarza przy Foksal (Warszawa, ul. Foksal 3/5)
Dom Pracy Twórczej SDP (Kazimierz Dolny, ul. Małachowskiego 17)
Siedziby oddziałów SDP w całym kraju

Redakcja Śląskiej Telewizji Miejskiej
Świętochłowice, ul. Kubiny 5

Biura Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”
Warszawa, ul. Wiertnicza 142
Kraków, ul. Bernardyńska 3
Poznań, ul. Szewska 18

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

Warszawskie placówki Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Warszawa, ul. Łomiańska 5 (Biuro Zarządu Fundacji)
Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok. 9A (Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS)
Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok. 210 i 211 (Hostel dla Podopiecznych)
Warszawa, ul. Klaudyny 6 lok. 119 (Hostel dla Podopiecznych)
Warszawa, ul. Pańska 96 lok. 201 (Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS)
Warszawa, ul. Pańska 96 m. 36 (Hostel dla Podopiecznych)
Warszawa, ul. Pańska 98, lok. 201 (Biuro Obsługi Beneficjenta)
Warszawa, ul. Słowackiego 12 (Ośrodek Rehabilitacji AMICUS)
Warszawa, ul. Żelazna 41 lok. 12 (Hostel dla Podopiecznych)
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