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Bitwa Warszawska 
1920 roku została uzna-
na przez brytyjskiego 
dyplomatę i pisarza 
Edgara D’Abernona za 
osiemnastą co do waż-
ności bitwę w dziejach 
ludzkości. Polska nie 
ma wciąż żadnego upa-
miętnienia tego, tak 
ważnego wydarzenia.

Towarzystwo Patriotyczne od dwóch 
lat prowadzi rozmowy z władza-
mi Warszawy na temat lokalizacji 

Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej. 
Ratusz wciąż zwodzi, nie chce podjąć 
decyzji, jest nieprzychylny tej propolskiej 
idei. Ustalenie lokalizacji jest kluczowe 
dla podjęcia kolejnego kroku w sprawie 
budowy, czyli rozpisania konkursu ar-
chitektonicznego.

Towarzystwo Patriotyczne nie składa 
broni! Prowadzimy rozmowy, podejmu-

jemy możliwe  czynności formalne, orga-
nizujemy akcje promocyjne, sprzedajemy 
cegiełki. Działamy i wierzymy, że dopro-
wadzimy do budowy monumentu.

JAN PIETRZAK

Przypomnijmy, że 22 września 2016 
roku Senat Rzeczypospolitej Pol-

skiej podjął uchwałę w sprawie wsparcia 
obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej nazywanej 
Cudem nad Wisłą. Izba poparła tak-
że budowę pomnika upamiętniającego 
zwycięstwo nad bolszewikami. Uchwałę 
poparło 76 senatorów, żaden nie był 
przeciw, trzech senatorów wstrzymało 
się od głosu.

Za trzy lata „przypada 100. rocznica 
Bitwy Warszawskiej, nazwanej Cudem 
nad Wisłą – jednej z najważniejszych 
bitew w naszej historii, które zadecydo-
wały także o losach Europy. W sierpniu 
1920 roku na przedpolach Warszawy 
i w wielu innych miejscach żołnierze 
młodej, niepodległej Polski rozbili ma-
szerującą na podbój świata sowiecką 
armię. To dzięki ich bezprzykładnemu 
męstwu i bohaterstwu oraz dzięki strate-
gicznemu geniuszowi marszałka Józefa 
Piłsudskiego komunizm nie zawładnął 

wówczas naszym krajem. O tym prag-
niemy przypomnieć Polsce i światu” 
– głosi uchwała. 

Senat zwraca się w niej do wszystkich śro-
dowisk politycznych i społecznych o godne 
uczczenie tej, tak ważnej dla wszystkich 
rodaków rocznicy. „Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej wspiera wszelkie obywatelskie 
przygotowania zmierzające do przypo-
mnienia tego historycznego wydarzenia. 
W szczególności wspiera inicjatywę wznie-
sienia w Warszawie pomnika – monu-
mentu upamiętniającego Bitwę 1920 roku 
i zwraca się do władz stolicy o dołożenie 
wszelkich starań, by możliwa była reali-
zacja tego historycznego i patriotycznego 
przedsięwzięcia” – podkreślono. 

Senat wyraził w uchwale nadzieję, że 
„dzięki wspólnemu społecznemu zaan-
gażowaniu i wysiłkowi w sierpniu 2020 
roku, w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, 
w stolicy przed pomnikiem Bitwy uczci-
my pamięć naszych bohaterów i oddamy 
im hołd”.

Honorowy patronat nad inicjatywą budo-
wy Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej 
1920 roku objął wicepremier prof. Piotr 
Gliński, minister kultury i dziedzictwa na-
rodowego.

IRENEUSZ ST. BRUSKI

Wizualizacja Łuku Triumfalnego 
autorstwa architekta Marka Skrzyńskiego

Łuk Triumfalny Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku
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Od naczelnego 

W połowie września w łódzkim Mu-
zeum Archeologicznym i Etnogra-

ficznym otwarto wystawę pt. „Utracone 
– odzyskane. Ciąg dalszy...”, na której 
można oglądać eksponaty pochodzące 
z przedwojennej kolekcji pozaeuropejskiej 
Miejskiego Muzeum Etnograficznego, zra-
bowane podczas II wojny światowej przez 
niemieckiego okupanta, które udało się 
odzyskać na przestrzeni lat. 

Zwieńczeniem ekspozycji jest ostatni suk-
ces Muzeum i Wydziału ds. Strat Wojennych 
w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego 
za Granicą oraz Strat Wojennych Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
– restytucja 337 obiektów z Instytutu Et-
nologii Uniwersytetu w Getyndze, która 
miała miejsce w maju 2016 roku. 

Wystawa, prezentowana w Łodzi, to 
efekt właściwej postawy władz niemie-
ckiej uczelni i tamtejszego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, która zaowocowa-
ła oddaniem skradzionych dóbr. Powrót 
tego zbioru jest wydarzeniem ważnym, 
zarówno z uwagi na dziedzinę jaką jest 
etnografia, jak i ze względu na liczebność 
kolekcji oraz jej kompletny charakter. Po 
raz pierwszy bowiem udaje się odzyskać 
w całości zrabowane dzieła.

Ile jednak dóbr, nie tylko dzieł sztu-
ki najwyższej klasy, nie powróci nigdy.  
Ile zostało bezpowrotnie zniszczonych. Ile 
włączono do zbiorów muzealnych krajów, 
które dokonały grabieży – Niemiec, Rosji, 
czy przed wiekami Szwecji. 

Straty dóbr kultury, których doznała Pol-
ska w latach 1939-1945, były wynikiem 
zarówno działań militarnych, jak i grabieży 
dokonywanej przez okupanta, zarówno 
tego z zachodu, jak i ze wschodu. 

Na zniszczenia spowodowane działaniami 
wojennymi ziemie II Rzeczypospolitej były 
narażone kilkakrotnie. Najpierw w 1939 
roku, od 1 września po agresji wojsk nie-
mieckich, a od 17 września – Armii Czer-
wonej; potem od 22 czerwca 1941 roku, 
gdy Niemcy ruszyli na Związek Sowiecki; 
kolejny raz od lata 1944 roku, gdy siły nie-
mieckie wycofywały się pod naporem Armii 
Czerwonej. A to, co stało się z Warszawą 
po Powstaniu Warszawskim! Porażające 
są zdjęcia z tego czasu...

Wielka grabież Polski. Straty material-
ne i kradzież dóbr kultury oraz majątku 
Polaków, a przede wszystkim hekatomba 
ludzkich ofiar. 

Ogrom zniszczeń, jakie dotknęły polskie 
ziemie podczas wojny trudno przeliczać na 
pieniądze, choć próbują to czynić władze, 
gdyż mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek 
domagać się od okupanta zadośćuczynie-
nia. Ale są kwestie o wiele ważniejsze niż 
pieniądze. Zwraca na nie uwagę na łamach 
tego wydania „Bez Wierszówki” marszałek 
senior Kornel Morawiecki – chodzi o praw-
dę i pamięć! Idzie o naszych przodków i nasz 
wizerunek w oczach własnych, w oczach 
Europejczyków i świata. Idzie o pamięć 
o Bohaterach i Ofiarach!

IRENEUSZ ST. BRUSKI

Prawda i pamięć

DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW 

MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO
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Apel ws. relacjonowania 
przez dziennikarzy bieżących 
wydarzeń politycznych
Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennika-

rzy Polskich z uwagą śledzi przebieg konfliktu 
politycznego dotyczącego reformy sądowni-
ctwa w Polsce i apeluje do wszystkich stron 
tego konfliktu o udzielenie wsparcia i za-
pewnienie bezpieczeństwa pracy wszystkim 
dziennikarzom relacjonującym przyczyny, 
przebieg i potencjalne skutki tego konfliktu. 

Przypominamy, że bez względu na ocenę 
pracy poszczególnych Redakcji, każda 
z nich jest pełnoprawnym elementem sy-
stemu prasowego demokratycznego pań-
stwa, jakim jest Polska i każda z nich ma 
prawo do własnej interpretacji wszystkich 
zdarzeń oraz do rozpowszechniania tych 
ocen w przestrzeni publicznej. Szanując 
tę fundamentalną w społeczeństwie rolę 
wolnej prasy politycy są zobowiązani do 
udostępniania dziennikarzom informacji 

i pomocy im w wykonywaniu dziennikar-
skich obowiązków.

Jednocześnie apelujemy do Koleżanek i Ko-
legów Dziennikarzy relacjonujących bieżącą 
sytuację polityczną o spokój, rozwagę i po-
wściąganie emocji przy tworzeniu informacji 
prasowych, radiowych, telewizyjnych i inter-
netowych na ten temat, by jak najrzetelniej 
przekazać Polakom istotę oraz tło aktualnych 
wydarzeń. Zarząd Główny SDP

Warszawa, 20 lipca 2017

Zarząd Główny SDP

Protest ws. zmiany statusu 
Polski z kraju o mediach „wol-
nych” na „częściowo wolne”
Centrum Monitoringu Wolności Prasy 

SDP wyraża protest przeciwko zmianie 
statusu Polski z kraju o mediach „wol-
nych” na „częściowo wolne”, jaka została 
podjęta przez organizację Freedom House 
w oparciu o tezy zawarte w opracowaniu pt. 
Pluralism Under Attack: The Assault on 
Press Freedom in Poland (Atak na plura-
lizm: szturm na wolność prasy w Polsce) 
autorstwa Annabelle Chapman, opubliko-
wanym 29 czerwca 2017 roku.

Raport ten przygotowany jest na pod-
stawie wybiórczo wyselekcjonowanych 
faktów i subiektywnych ocen Autorki, 
przez co nie spełnia wymogów zarówno 
opracowania naukowego, jak i rzetelnego 
artykułu dziennikarskiego. Powierzchowne 
i budzące wątpliwości co do obiektywizmu 
stosowanej metodologii opisy sytuacji na 
rynku mediów w Polsce, generalizowanie 
ocen na podstawie pojedynczych zdarzeń 
przy jednoczesnym pomijaniu opisu zja-
wisk niepasujących do postawionej przez 
Autorkę tezy o rzekomym zagrożeniu wol-
ności prasy w Polsce upoważniają do twier-
dzenia, iż Raport ten jest jedynie polityczną 
publicystyką, prezentującą punkt widzenia 
finansujących go podmiotów i Autorki.

Zdecydowany sprzeciw budzą jednak 
przede wszystkim wnioski, jakie na pod-
stawie przeprowadzonych „analiz” wyciąga 
Autorka, na podstawie których zlecająca 
przygotowanie Raportu organizacja Free-
dom House zmieniła status Polski z kraju 
o mediach „wolnych” na „częściowo wolne”. 
W ten sposób Raport staje się źródłem myl-
nych ocen realnej sytuacji na rynku mediów 
w Polsce dla wszystkich jego odbiorców. 
CMWP SDP wyraża głębokie ubolewanie 
z powodu firmowania autorytetem Free-
dom House Raportu przygotowanego w tak 
nierzetelny sposób.

Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP
Warszawa, 14 lipca 2017

Protest ws. pobicia 
reportera Polsat News
Centrum Monitoringu Wolności Prasy 

SDP stanowczo protestuje przeciwko utrud-
nianiu pracy dziennikarzy i osób pracują-
cych pod ich nadzorem (np. operatorów 
telewizyjnych) podczas wykonywania ich 
zawodowych obowiązków, czego skanda-
licznym przykładem jest atak na operatora 
redakcji telewizyjnej Polsat News Wojciecha 
Zdanowicza, który został pobity w czasie 
realizowania materiału o wycince w Puszczy 
Białowieskiej 29 lipca 2017 roku.

Do zdarzenia doszło przed południem 
29 lipca, kiedy ekipa telewizji Polsat News 
realizowała materiał w Puszczy Białowie-
skiej. Do operatora kamery podjechał samo-
chód, z którego wysiadło dwóch mężczyzn. 
Jeden uderzył operatora i powalił go na 
ziemię, drugi zabrał kamerę, z której zginęły 
karty pamięci. Policja zatrzymała obu męż-
czyzn, a 1 sierpnia br. postawiono im zarzut 
rozboju połączonego z uszkodzeniem ciała. 

CMWP przypomina, że fizyczne ataki na 
dziennikarzy i osoby wykonujące ich obo-
wiązki są jaskrawym naruszeniem zasady 
wolności słowa, która jest fundamentem 
ustroju każdego demokratycznego pań-
stwa i nigdy nie powinny mieć miejsca. Bez-
pieczeństwo pracy osób relacjonujących 
wszelkie wydarzenia, w tym te wywołujące 
silne społeczne emocje, powinno być za-
wsze przedmiotem troski  wszystkich stron 
zaangażowanych w  sytuację konfliktową, 
a zgodnie z obowiązującym prawem zobo-
wiązane one są do zapewnienia dziennika-
rzom i osobom z nimi pracującym warunków 
pracy niezagrażających ich życiu i zdrowiu.

Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP
Warszawa, 1 sierpnia 2017

Apel w 25. rocznicę zabójstwa  
Jarosława Ziętary
W 25. rocznicę zabójstwa poznańskiego 

dziennikarza Jarosława Ziętary CMWP 
SDP apeluje o jak najszybsze wyjaśnienie 
wszystkich okoliczności tej tragedii oraz 

o wskazanie i ukaranie osób za nią odpo-
wiedzialnych.

Wszystkie dotychczasowe ustalenia dzien-
nikarzy oraz organów ścigania wskazują, iż 
dziennikarz został porwany i zamordowany, 
gdyż pisał dociekliwe reportaże na temat 
przemytu i nielegalnego przekraczania pol-
skich granic. W 1991 roku wpadł na trop afery 
gospodarczej, z której czerpali korzyści bi-
znesmeni z zachodniej części kraju, wykorzy-
stujący swoje powiązania z ludźmi z kręgów 
władzy. Ujawnienie tego mogłoby zablokować 
dalsze prowadzenie nielegalnych interesów 
i mogłoby obnażyć mechanizmy bogacenia 
się w czasie transformacji ustrojowej Polski. 
Aby uniemożliwić publikację, dziennikarza 
najpierw próbowano zastraszyć. Został pobity, 
dokonano też na niego napaści w mieszkaniu. 
Potem Jarosław Ziętara zaginął, ostatni raz 
widziano go 1 września 1992 roku.

Według ustaleń prokuratury z 1998 roku, Ja-
rosław Ziętara został uprowadzony i zamordo-
wany. Śledztwo w sprawie dziennikarza zostało 
jednak umorzone w 1999 z powodu nieodnale-
zienia jego zwłok. Sposób prowadzenia działań 
przez policję i prokuraturę był wielokrotnie kry-
tykowany za nieudolność, także przez CMWP 
SDP. W styczniu 2012 roku śledztwo zostało 
wznowione, tym razem w sprawie zabójstwa, 
a nie zaginięcia. W 2014 pod zarzutem podżega-
nia do zabójstwa Jarosława Ziętary zatrzymano 
byłego senatora Aleksandra G. Śledztwo nadal 
trwa, przedłużono je do końca 2017 roku.

CMWP SDP przypomina, że w demo-
kratycznym kraju bezpieczeństwo pracy 
dziennikarzy jest najistotniejszą sprawą 
świadczącą o realizacji w praktyce zasady 
wolności słowa i dostępu do informacji. Tra-
giczna śmierć red. Jarosława Ziętary musi 
zostać wyjaśniona, a sprawcy jego śmierci 
odnalezieni, osądzeni i ukarani zgodnie z za-
sadami funkcjonowania demokratycznego 
państwa i w imię elementarnego poczucia 
sprawiedliwości, nie tylko dziennikarzy, 
ale wszystkich obywateli naszego państwa.

Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP SDP
Warszawa, 1 września 2017

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
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Dostęp do środków przekazu, dzięki 
rozwojowi technologicznemu, daje 

wielu osobom możliwość natychmiasto-
wego dzielenia się informacjami i roz-
powszechniania ich na szeroką skalę. 
Wiadomości te mogą być dobre albo złe, 
prawdziwe lub fałszywe. Już nasi  staro-
żytni ojcowie w wierze mówili o ludzkim 
umyśle jako o kamieniu młyńskim, który 
jest poruszany przez wodę i nie można go 
zatrzymać. Jednak ten, kto odpowiada za 
młyn, może zdecydować, czy mleć w nim 
pszenicę czy też kąkol. Umysł człowieka 
jest wciąż w ruchu i nie może zaprze-
stać „mielenia” tego, co otrzymuje, ale 
to do nas należy decyzja, jaki materiał 
mu dostarczamy (por. Jan Kasjan, List 
do Leoncjusza Igumena).

Chciałbym, aby do tych wszystkich, któ-
rzy czy to na płaszczyźnie zawodowej, czy 
też w relacjach osobistych, codziennie 
„mielą” wiele informacji, by dostarczyć 
pachnący i dobry chleb posilającym się 
owocami ich przekazu, to orędzie mogło 
dotrzeć i być dla nich zachętą. Chciałbym 
zachęcić wszystkich do komunikacji kon-
struktywnej, która odrzucając uprzedze-

nia wobec innych, sprzyjałaby kulturze 
spotkania, dzięki której możemy nauczyć 
się postrzegania rzeczywistości ze świa-
domą ufnością.

Myślę, że musimy przerwać błędne koło 
niepokoju i spiralę lęku, będące owocem 
nawyku koncentrowania uwagi na „złych 
wiadomościach” (wojnach, terroryzmie, 
skandalach i wszelkiego rodzaju ludzkich 
niepowodzeniach). Oczywiście, nie cho-
dzi o promowanie dezinformacji, w której 
pomijany byłby dramat cierpienia ani 
o popadanie w naiwny optymizm, któ-
rego nie nadweręża skandal zła. Wręcz 
przeciwnie chciałbym, abyśmy wszyscy 
starali się przezwyciężyć to często nas 
ogarniające uczucie niezadowolenia 
i zrezygnowania, pogrążające w apa-
tii, rodzące lęki lub wrażenie, że złu nie 
można postawić granic. Ponadto, w sy-
stemie komunikacyjnym, gdzie rządzi 
logika, w myśl której dobra wiadomość 
nie chwyta, a zatem nie jest newsem, 
i gdzie dramat cierpienia oraz tajemnica 
zła łatwo stają się widowiskiem, można 
ulec pokusie znieczulenia sumienia lub 
pogrążenia się w rozpaczy.

Chciałbym w związku z tym przyczynić 
się do poszukiwania otwartego i twórczego 
stylu komunikacji, który nie będzie nigdy 
przyznawał złu głównej roli, ale starał się 
ukazywać możliwe rozwiązania, inspirując 
w ludziach, którym przekazywane są wia-
domości, podejście konstruktywne i odpo-
wiedzialne. Chciałbym zachęcić wszystkich 
do przedstawiania mężczyznom i kobietom 
naszych czasów wersji  faktów naznaczonej 
logiką „dobrej nowiny”...

FRANCISZEK PP

Tekst całego Orędzia papieża Franciszka 
– zob. episkopat.pl

Na tegoroczny Dzień Środków Spo-
łecznego Przekazu, który obcho-

dzimy w Polsce 17 września, papież 
Franciszek wybrał hasło: „«Nie lękaj 
się, bo jestem z tobą» (Iz 43,5). Prze-
kazujmy nadzieję i ufność w naszych 
czasach”. Ojciec Święty zwraca uwagę, 
aby nie koncentrować się tylko na „złych 
wiadomościach”, i zachęca do przedsta-
wiania wersji faktów naznaczonej logiką 
„dobrej nowiny”. 

W kontekście tych słów przypomnę myśli 
z tegorocznych przesłań papieskich z okre-
su Wielkiej Nocy: „Jezus nie dostosowuje 
się do świata, tolerując fakt, że są w nim 
wojna, śmierć, smutek, nienawiść, mo-
ralne niszczenie osób. Nasz Bóg nie jest 
obojętny. [...] Każdego z nas Bóg woła 
jego własnym imieniem” (por. Audiencja 

generalna, 17 V 2017). Bóg mówi do nas: 
„Nie lękaj się, bo jestem z tobą”.

Tylko na fundamencie prawdy o Zmar-
twychwstałym Chrystusie można budować 
nową nadzieję życia. Ta prawda pozwala 
nam rozwiązywać poważne problemy, 
a przede wszystkim różne formy totali-
taryzmu. Rodzi się on bowiem „z negacji 
obiektywnej prawdy: jeżeli nie istnieje 
prawda transcendentna, przez posłuszeń-
stwo której człowiek zdobywa swą pełną 
tożsamość, to nie istnieje też żadna pewna 
zasada, gwarantująca sprawiedliwe sto-
sunki między ludźmi [...]. Jeżeli się nie 
uznaje prawdy transcendentnej, triumfuje 
siła władzy i każdy dąży do maksymalnego 
wykorzystania dostępnych mu środków do 
narzucenia własnej korzyści czy własnych 
poglądów, nie bacząc na prawa innych” 

(Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splen-
dor”, n. 99).

Dziękuję Wam wszystkim za zaangażowa-
nie się w przekaz i misję prawdy. Miejcie 
świadomość, że to właśnie prawda i soli-
darność najskuteczniej przyczyniają się do 
przezwyciężenia nienawiści i braku jedności 
oraz rozwiązania konfliktów. Prawda i soli-
darność są również niezbędne do przekazy-
wania nadziei i ufności w naszych czasach.

Modlę się przez wstawiennictwo Maryi, 
ukoronowanej Matki naszej Ojczyzny, by 
nigdy nie zostało zmarnowane dziedzictwo 
polskiej solidarności, wolności i prawdy, 
które jest dziełem pokoleń.

abp WACŁAW DEPO
przewodniczący Rady 

ds. Środków Społecznego Przekazu KEP
Częstochowa, 17 września 2017

Przesłanie do dziennikarzy

Drodzy „Współpracownicy Prawdy”!

51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Przekazujmy nadzieję 
i ufność w naszych czasach

FOT. © EPISKOPAT.PL
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Zarząd Główny SDP powołał 26 czerw-
ca red. dr Jolantę Hajdasz z Poznania 

na stanowisko dyrektora Centrum Moni-
toringu Wolności Prasy Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. 

Jolanta Hajdasz zastąpiła red. Wiktora 
Świetlika, który pełnił tę funkcję od 

roku 2009 i złożył rezygnację po tym, 
gdy w maju 2017 został mianowany dy-
rektorem Programu 3 Polskiego Radia. 
– Wydawało mi się naturalnym, że nie 
mogę już łączyć tych dwóch funkcji – 
stwierdził dla portalu Wirtualnemedia.pl  
redaktor Świetlik.

Nowa dyrektor jest dziennikarką 
z 25-letnim stażem, członkiem Zarzą-
du Głównego SDP, redaktor naczelną 
„Wielkopolskiego Kuriera Wnet”; w latach 
2017-2009 była dyrektorem poznańskiego 
Oddziału TVP.

ISB

Jolanta Hajdasz – dyrektorem CMWP SDP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich rozpoczyna realizację projektu 

„Dziennikarze mówią o Polsce – dialog 
dziennikarzy polskich z dziennikarzami za-
granicznymi”, którego celem jest promocja 
Polski wśród dziennikarzy zagranicznych 
i odbiorców zagranicznych mediów. Pro-
jekt będzie realizowany do końca listopada 
2017 roku.

W ramach projektu odbędzie się szereg 
spotkań za granicą. Polscy dziennikarze 
będą rozmawiać z dziennikarzami zagra-
nicznymi w Brukseli, Berlinie, Londy-
nie, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze. 
W każdym spotkaniu uczestniczyć będzie 
3-5 dziennikarzy polskich i co najmniej 
tylu samo dziennikarzy zagranicznych. 
Ponadto 5 dziennikarzy polskich spotka 
się z niezależnymi dziennikarzami z St. 
Petersburga. Spotkanie odbędzie się w ra-
mach forum polsko-rosyjskiego dialogu 
dziennikarskiego „Budowanie mostów 

– dialog dziennikarzy” organizowanego 
corocznie od 2015 roku przez Instytut 
Polski w St. Petersburgu, Stowarzyszenie 
Dziennikarzy St. Petersburga i SDP.

W listopadzie 2017 roku zorganizowana 
zostanie w Warszawie międzynarodowa 
konferencja na temat mediów w krajach 
Grupy Wyszehradzkiej. Tematem konfe-
rencji będzie kwestia tworzenia wspólnego 
projektu medialnego dla krajów Grupy 
V4, a także aktualne wyzwania związane 
z dezinformacją w mediach, autocenzurą 
dziennikarzy, bańką informacyjną.

Dzięki realizacji projektu powstanie sie-
dem raportów miesięcznych z monitoringu 
mediów zagranicznych. Ponadto dzien-
nikarze polscy tworzyć będą materiały 
dziennikarskie dla zagranicznych mediów.

SDP zaprosiło do udziału w projekcie 
30 wybitnych dziennikarzy polskich: 
redaktorów naczelnych, kierowników 
i dziennikarzy działów zagranicznych, ko-

respondentów zagranicznych i dziennika-
rzy o ugruntowanej pozycji w środowisku.

DOROTA ZIELIŃSKA

PS. W związku z dużym zaintereso-
waniem dziennikarzy i mediów nowym 
projektem SDP, redakcja próbowała do-
wiedzieć się bliższych szczegółów od pani 
Doroty Zielińskiej. Dwukrotnie (19 lipca 
i 16 sierpnia) skierowano prośbę z pyta-
niami: Kto jest kierownikiem projektu? 
Jacy dziennikarze znaleźli się w grupie 
tzw. „wybitnych dziennikarzy polskich” 
realizujących projekt? Którzy dziennika-
rze i z jakich mediów będą uczestniczyć 
w spotkaniach organizowanych w Brukseli, 
Berlinie, Londynie, Bratysławie, Budapesz-
cie i Pradze? Jaka będzie forma i program 
tych spotkań?

Do zamknięcia obecnego wydania nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi.

ISB

Projekt „Dziennikarze mówią o Polsce...”

Sędzia Anna Zalewska z Sądu Okręgowe-
go w Warszawie XXV Wydział Cywilny 

w dniu 5 lipca br. wydała wyrok w sprawie 
skandalicznej książki wydawnictwa The 
Facto Sp. z o.o. w Warszawie Fakt. Tak 
było naprawdę. 

W sentencji wyroku czytamy między 
innymi, że pozwany – Wydawnictwo The 
Facto – zobowiązany został do „zaniecha-
nia dalszych naruszeń dóbr osobistych 
poprzez zaprzestanie publikacji lub roz-
powszechniania w jakikolwiek inny sposób 
nieprawdziwych i godzących w dobre imię 
Powoda informacji zawartych w książce 
autorstwa Grzegorza Jankowskiego pt. 
Fakt. Tak było naprawdę, wydanej w 2016 
roku w Warszawie”.

Sąd nakazał pozwanemu „ukazał kazu 
obowiązany o  m. wycofać ze sprzeda-
ży znajdujące się na rynku egzemplarze 
książki oraz nakazał „usunięcie skutków 
naruszenia dóbr osobistych powoda po-
przez publikację na koszt pozwanego przez 
okres 30 dni w terminie 7 dni od upra-

womocnienia się wyroku [...] na stronie 
portalu internetowego wydawnictwa „The 
Facto” oświadczenia w wyraźnej ramce 
koloru czarnego dostosowanej do wielkości 
oświadczenia [...], o następującej treści:

„The Facto sp. z o.o. – wydawca książ-
ki autorstwa Grzegorza Jankowskiego 
pt. Fakt. Tak było naprawdę wydanej 
w 2016 roku, przeprasza Edmunda Kra-
sowskiego, byłego posła na Sejm X i I 
kadencji za opublikowanie w książce au-
torstwa Grzegorza Jankowskiego Fakt. 
Tak było naprawdę, wydanej w 2016 roku 
nieprawdziwych i naruszających dobre 
imię Edmunda Krasowskiego informacji 
[...]. Opisana w ww. książce autorstwa 
Grzegorza Jankowskiego sytuacja, wbrew 
twierdzeniom w niej zawartych, nigdy nie 
miała miejsca – Edmund Krasowski nigdy 
nie kierował pojazdem znajdując się pod 
wpływem alkoholu. 

The Facto sp. z o.o., przeprasza tym sa-
mym za bezprawne naruszenie dobrego 
imienia E. Krasowskiego, jak również na-

rażenie go na niekorzystne konsekwencje 
w związku z zajmowanym stanowiskiem, 
w szczególności na utratę zaufania pub-
licznego i podważenie nienagannej opinii. 
The Facto sp. z o.o. wyraża ubolewanie, 
że nieprawdziwe i krzywdzące dla E. Kra-
sowskiego informacje i sugestie zostały 
opublikowane w książce autorstwa G. Jan-
kowskiego wydanej w 2016 roku przez The 
Facto sp. z o.o.”.

Podobne w treści oświadczenie ma zo-
stać zamieszczone, na koszt pozwanego 
przez okres 14 dni w terminie 7 dni od 
uprawomocnienia się wyroku, na stronie 
portalu internetowego i na łamach dzien-
nika „Rzeczpospolita”.

Sąd zasądził również od pozwanego na 
rzecz powoda kwotę 40 tys. złotych, wraz 
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 
dnia 9 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty, 
oraz kwotę 5 486,80 zł z tytułu zwrotu 
kosztów procesu.

Pełna treść wyroku na stronie:  
www.sdp.pl.

Wyrok ws. skandalicznego postępowania wobec 
Edmunda Krasowskiego, członka SDP
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Legendarny przywódca Solidarności 
Walczącej otrzymał tytuł „Człowieka 
Wolności i Niepodległości” nadawa-

ny przez Stowarzyszenie „Pamięć Jastrzęb-
ska”. Uroczystość wręczenia odbyła się 
podczas konferencji zatytułowanej „Opór 
społeczny 1980-1988, analiza podpisa-
nych porozumień strajkowych”, 2 września, 
w studiu koncertowym Rozgłośni Polskiego 
Radia Katowice.

Nagroda została przyznana Kornelowi 
Morawieckiemu za udział i zaangażowanie 
w walkę o wolną Polskę i budowanie de-
mokratycznej ojczyzny. Poseł Morawiecki 
pamiątkowy dyplom odebrał z rąk Alojzego 
Pietrzyka, przewodniczącego Kapituły i pre-
zesa Stowarzyszenia „Pamięć Jastrzębska”, 
który m. in. stwierdził: „Tu oceniamy jego 
działalność. W kategoriach jego wkładu 
w odzyskanie niepodległości. Takich jak 
Kornel przypuszczam, że są tysiące, ale aku-
rat Kornel wyrastał ponad wielu innych”.

– Odbieram to symbolicznie. Nie bio-
rę tego tak do siebie, tylko biorę to do 
wszystkich swoich kolegów, nawet tych, 
którzy już nie żyją – mówił odbierając 
nagrodę Kornel Morawiecki. – Biorę do 
tych wszystkich, którzy z nami tę Polskę 
wywalczyli. Do górników, robotników, 
konspiratorów, dosyć często zapomnia-
nych, biednych ludzi. Ja czuję się może 
nawet jakby nieśmiało – dodał.

Oprócz tytułu „Człowiek Wolności i Nie-
podległości” przyznano także medale 
„Człowiek Wolności i Solidarności”, które 
wręczono dziesięciu osobom. 

Konferencję zakończył występ artystyczny 
prezentujący piosenki Jacka Kaczmarskiego.

MARCIN PSZCZÓŁKOWSKI, ISB

Kornel Morawiecki 
– Człowiekiem Wolności i Niepodległości

FOT. © PAMIĘĆ JASTRZĘBSKA
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z życia oddziałów SDP

Na Walnym Zebraniu Oddziału, 27 
czerwca, wyłoniono delegatów na 

listopadowy Zjazd Delegatów SDP. Żurna-
listów z Wielkopolski będą reprezentować: 

Dawid Jung, Anna Kopras-Fijołek, Piotr 
Laskowski, Barbara Miczko-Malcher, Ta-
deusz Owczarzak-Gran i Aleksandra Ta-
baczyńska.

Dokonano również uzupełniającego wy-
boru do Komisji Członkowskiej; na miejsce 
Wojciecha Biedaka weszła Aleksandra Ta-
baczyńska.

BARBARA MICZKO-MALCHER

SDP Poznań Delegaci na Zjazd

Henryk Plis z Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału SDP, pasjonat historii oraz 

promotor uroków i dziejów Ziemi Rudzieni-
ckiej, 10 sierpnia w oryginalnych wnętrzach 
„Starego Tartaku” nad Jeziorkiem, zaprezen-
tował czytelnikom swoją najnowszą książkę 
pt. Historia Iławy czyli z dziejów miasta.

Obecna publikacja nie jest pierwszą w twór-
czości Henryka Plisa nawiązującą swoją 
treścią do dziejów Iławy. Co jakiś czas ten 
niestrudzony miłośnik historii wydaje mniej-
sze lub większe rozprawki nawiązujące do 
przeszłości Pojezierza Iławskiego. „Dzieje 
Iławy pisane przez H. Plisa nie są doskonałe, 
interpretacje faktów i procesu historycznego 
budzą dyskusję – podkreśla w Słowie wstęp-
nym prof. Stanisław Achremczyk. – Książka 
jednak zawiera sporo faktów historycznych 
i w części dziejów najnowszych są one nie do 
przecenienia. Zamiar Plisa należy pochwalić, 
ruch regionalny wspierać. W czasach, gdy 
społeczników ubywa, każdą inicjatywę należy 
przyjąć ze zrozumieniem i pochwalić za trud 
pracy bezinteresownej”.

Licząca 422 strony publikacja, wydana 
przez Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej, 
wydrukowana w szczecińskiej Print Group, 
ukazała się w roku 700-lecia wystawienia 
drugiego przywileju lokacyjnego Iławy. Ca-

łość skrupulatnie zebranego materiału autor 
ujął w siedmiu rozdziałach: (I) Średniowiecz-
ne dzieje, (II) Pod berłem Hohenzollernów 
1525-1918, (III) Pod sztandarem Republiki 
Weimarskiej 1919-1933, (IV) W szponach 
swastyki, (V) Na gruzach miasta, (VI) 
W PRL-u 1952-1989 i (VII) Współczesność. 
Książkę dopełniają aktualności z życia Iła-
wy oraz aneks w którym pomieszczono m. 
in. wykazy włodarzy miasta od 1540 roku 
i współczesnych honorowych obywateli.

W spotkaniu z Henrykiem Plisem wzięli 
udział przyjaciele, znajomi i mieszkańcy 

Iławy zainteresowani jego najnowszym 
dziełem; uczestniczyła również delegacja 
naszego Stowarzyszenia. Prezes Oddziału 
przekazał autorowi list gratulacyjny wraz 
z życzeniami od żurnalistów SDP z okazji 
jubileuszu 70-lecia urodzin. Jubilat z mocą 
podkreśla, że jest w pełni sił i pomysłów, 
a po obecnie wydanej książce zabiera się 
za nowe zlecenie... opisanie historii Klubu 
Sportowego Jeziorak Iława.

Drogiemu Jubilatowi życzymy realizacji 
twórczych planów!

IRENEUSZ ST. BRUSKI

SDP Olsztyn Spotkanie autorskie w Iławie 

Bogusław Sarat został prezesem lubel-
skiego oddziału Stowarzyszenia Dzien-

nikarzy Polskich. „Nie możemy zapomnieć 
o naszych mistrzach” – mówił tuż przed 
wyborem. Z nowymi władzami wiążą się 
rzecz jasna nowe nadzieje.

Decyzja o zmianie władz lubelskiego od-
działu SDP zapadła 31 lipca. Bogusław Sarat 
był jednym z trzech kandydatów na szefa lu-
belskich struktur Stowarzyszenia. W szranki 
stanęli z nim dotychczasowy prezes Oddziału 
Jacek Przesmycki i wiceprezes Wojciech Po-
kora. Sarat otrzymał dziesięć głosów, Pokora 
osiem, a Przesmyckiego poparły trzy osoby. 
Wygrał więc Bogusław Sarat. Obok niego 
w nowym zarządzie SDP w Lublinie znaleźli 
się Stanisław Gaszyński (wiceprezes), Lech 
L. Przychodzki (sekretarz), Andrzej Sikora 
(skarbnik) i Andrzej Filus.

Nowy prezes Oddziału jest członkiem 
oddziału SDP od 1992 roku. Przez wiele 

lat pracował w Spółdzielni Mieszkanio-
wej Czuby w Lublinie i lubelskiej elek-
trociepłowni. W swoim przemówieniu 
programowym zaapelował do członków 
SDP, by – częściej niż to się działo do tej 
pory – wracali do dorobku i doświadczeń 
znanych lubelskich dziennikarzy. „Zapo-
mnieliśmy o naszych mistrzach – mówił 
nawiązując m. in. do nieodbywającego 
się już konkursu dziennikarskiego im. 
Mirosława Dereckiego. – Brakuje mi tego, 
tak samo jak większego zaangażowania 
w działalność Stowarzyszenia młodych 
ludzi i organizowania warsztatów”.

Oczywiście może denerwować, że tak nie-
wielu aktywnych dziennikarzy jest w Sto-
warzyszeniu i przybyło na lipcowe wybory, 
i że głównym celem ustępujących władz 
w minionej kadencji było „utrzymanie ist-
nienia Oddziału”. Mimo wszystko jednak 
nowo wybrane władze, to nowe nadzieje. 

Nadzieje na to, że przedwyborcze obietnice 
nie okażą się bez pokrycia i że wraz z nowym 
otwarciem – wstąpi nowy, energiczny duch, 
który sprawi, że lubelski Oddział SDP będzie 
ważną organizacją w życiu Lublina i całego 
regionu. Nadzieje na to, że nie potrzeb-
na będzie specjalna zachęta dla członków 
Stowarzyszenia, by wykazali się realną, 
dziennikarską robotą (sic!) i na powstanie 
oddziałowej strony internetowej.

Planów oczywiście nowe władze mają 
więcej. Realizacji choćby części z nich 
życzę im z całego serca. Dla dobra SDP 
i środowiska dziennikarskiego na Lubel-
szczyźnie. Warto jednak zacząć od za-
łożenia i regularnego używania choćby 
e-maila przez nowego prezesa, by poprawić 
szwankującą – co zauważył on sam jeszcze 
przed wyborem – komunikację między 
członkami Oddziału.

TOMASZ NIEŚPIAŁ

SDP Lublin Nowe władze SDP w Lublinie
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Od kilku miesięcy trwa publiczna 
debata na temat jak godnie i trwale 
uczcić człowieka nazwanego ,,Su-

mieniem Mazur”. 
Erwin Kruk, syn mazurskiej ziemi, za-

pisał się w naszej pamięci pod wieloma 
postaciami. Był  pisarzem, poetą, dzienni-
karzem, publicystą, ale przede wszystkim 
Mazurem. Człowiekiem uczciwym o nie-
zwykłej wrażliwości, wiernym od początku 
do końca swojej małej ojczyźnie. I nawet 
wtedy, kiedy upadający system pozbawił 
go środków do życia, nie opuścił tej ziemi, 
mimo pomocy ofiarowanej z zewnątrz.

Historia tego niezwykłego człowieka 
ma swój początek w pierwszych latach po  
II wojnie światowej. Osierocony Erwin 
wraz z braćmi trafia na wychowanie do 
swojej babki do Elgnówka, gdzie kończy 
Szkołę Podstawową. – Tam nauczył się 
czytać i pisać, i po raz pierwszy usłyszał 
ten wewnętrzny głos nakazujący malować 
słowem obrazy widziane oczami duszy – 
wspomina małżonka, pani Swietłana Kruk. 
Mimo ciężkiej pracy i trudności, rozlicznych 
zainteresowań i wielkiego twórczego zaan-
gażowania, do tego miejsca będzie wracał 
przez całe swoje życie. A ono na koniec po-
dziękuje mu jak potrafi najpiękniej, nadając 
szkole imię – jej największego absolwenta. 

Zapytano go o to bezpośrednio, kiedy 
w tydzień po uroczystościach 70. rocznicy 
istnienia szkoły odwiedził ją osobiście po raz 
ostatni. Było mu ciężko, walczył z chorobą, 
ale zgodził się od razu, bez namysłu. W roz-
mowie z dyrektor Bogusławą Wilk był też 
tego samego zdania, że trzeba mówić mło-
dzieży o marzeniach i pracy, która pomaga 
je spełniać. Mówić o konieczności kochania 
swojej małej ojczyzny i bez względu na to 
dokąd pośle los, że trzeba o niej pamiętać 
i do niej zawsze powracać. 

Kiedy odszedł, nikt nie miał wątpliwości 
co dalej. W Elgnówku powstał społeczny ko-
mitet nadania imienia Erwina Kruka Szkole 
Podstawowej. Cała społeczność poparła 
projekt jednogłośnie włączając się w jego 
realizację. A to niemałe przedsięwzięcie. 
Laur pierwszeństwa uczczenia tak wielkiego 
człowieka, to nie tylko duma i zaszczyt, 
ale również wielkie logistyczne wyzwanie. 

Erwin Kruk przez całe swoje życie za-
wodowe zgromadził wokół siebie szereg 
środowisk społecznych. Pierwsze nada-
nie jego imienia nie może się więc odbyć 
bez ich udziału. Tego też i oczekiwano. 
Wszystkie instytucje, z którymi współ-
pracował twórca, potwierdziły swój udział 
w tej ceremonii. Wydarzenie zapowiada 
się niezwykłe... 

7 października 2017 roku, o godzinie 9, 
pod szkołę podjedzie autobus Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Olszty-
na. Uroczystość rozpoczną krwiodawcy 
– z darem życia. Godzinę później malow-
niczymi ścieżkami lasów państwowych, 
młodzież gimnazjalna i uczniowie szkół 
podstawowych rozegrają zawody spor-
towe, propagujące aktywny wypoczynek 
i zdrowy tryb życia. Równolegle wystartuje 
scena, a na niej dialog kultur, prezentacja 
różnorodności i bogactwa kulturowego 
z naszego regionu oraz krajów sąsiadu-
jących. Wokół sceny powstaną stoiska 
Lasów Państwowych, kół łowieckich i firm 
z regionu. Między nimi zakątki kulinarne 
z regionalnym specjałami kuchni, rozdawa-
nymi dla wszystkich bezpłatnie. Dla dzieci 
będą dmuchane zjeżdżalnie, baseny wodne 
z kulami i place zabaw. Dla młodzieży 
Wojsko Polskie pojawi się ze sprzętem 
i konkursem strzeleckim z karabinka lase-
rowego. Goście zobaczą pokaz sokolnika, 
akcję ratowniczą Straży Pożarnej oraz 
wezmą udział w konkursie łuczniczym. 

O godzinie  12.30 wszystko się zatrzyma... 
Uczniowie  przypomną postać swojego 
Patrona. Po nich najpierw kolega z „So-
lidarności”, a potem promotor doktoratu 
honoris causa opowiedzą o Erwinie Kruku 
jakiego nie znamy. Uroczystego odsłonięcia 
tablicy dokonają  żyjący koledzy z ławy 
szkolnej pisarza. A biskup luterański Rudolf 
Bażanowski i arcybiskup katolicki Józef 
Górzyński poświęcą tablicę pamiątkową. 
Podniosłą chwilę zakończy debiut literacki 
młodej pisarki, Natalii Matusiak z Piasutna, 
która przeczyta fragment opowiadania. 

Po tej ceremonii wszystkie atrakcje wzno-
wią swą aktywność. – Przygotowujemy się 
do tego dnia z największą starannością, 
z dbałością o każdy szczegół, tak, aby każdy 

mógł znaleźć coś dla siebie i czuć się u nas 
dobrze. Największą atrakcją będą ludzie: 
literaci, pisarze, profesorowie akademiccy 
i dziennikarze z całej Polski, nigdy dotąd 
w tej naszej społeczności nie gościliśmy tak 
wielu osobowości – wyjaśnia współorga-
nizator, radny Ryszard Orłowski.

Godne przyjęcie tak zacnego grona będzie 
możliwe dzięki wsparciu i życzliwości, 
jakie otrzymuje szkoła od lokalnego śro-
dowiska przedsiębiorców. – Ponad dwa 
tygodnie odwiedzaliśmy wszystkie firmy 
w Olsztynku i okolicach, zapraszając do nas 
na 7 października. Wielkość wydarzenia 
przewyższa nasze możliwości, stąd apel 
o pomoc, zarówno materialną,  jak i przy-
bycie w tym dniu do szkoły – podkreśla 
dyrektor Bogusława Wilk. – Pieniądze 
zbierane są na produkty żywnościowe, 
z których rady sołeckie, skupione wokół 
szkoły, przygotują bezpłatny poczęstunek 
dla wszystkich i obiecują, że nikt nie odej-
dzie głodny. Tyle o przygotowaniach, a cze-
go dalej spodziewamy się po tym dniu? 

Erwin Kruk jest już postacią historyczną. 
Mała szkoła, do której chodził, nadal uczy. 
Jej możliwości wcale nie muszą być znacz-
nie słabsze od szkół z wielkich miast. Każde 
dziecko ma personalną opiekę, widać jego 
talenty i problemy, nie znika w tłumie. Po-
mocna dłoń podana w porę rodzi nadzieję 
na to, że za kilka lat usłyszymy o kimś 
innym niepospolitym z Elgnówka. Dobry 
przykład rodzi dobrą praktykę, a ta zawsze 
ma wpływ na osobowość. 

Obecnie mieszkańcy Elgnówka porząd-
kują wieś na uroczystości. Powstaje ścieżka 
edukacyjna, tworzone są parkingi, usuwa-
ne zarośla i wycinane pobocza dróg. Bez 
względu z której strony będą przyjeżdżały 
samochody, od samego Olsztynka w dniu 
nadania imienia szkole na drogach pojawia 
się specjalne znaki kierunkowe. 

W imieniu firm z Olsztynka i okolic, społecz-
ności szkolnej i wsi Elgnówko, organizato-
rów wydarzenia, dyrektor Bogusława Wilk 
serdecznie zaprasza na uroczystość nadania 
imienia szkole w dniu 7 października. 

KRZYSZTOF KOLCZYŃSKI
Elgnówko, we wrześniu 2017               

Erwin Kruk
Nowe życie szkoły 
z Elgnówka
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W 2. połowie listopada do Domu 
Dziennikarza w Kazimierzu nad 
Wisłą zjadą żurnaliści z całego 

kraju – przedstawiciele 16 regionalnych 
oddziałów Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich. Podsumują i ocenią pra-
cę dotychczasowej „grupy trzymającej 
władzę”, wybiorą też nowe władze, które 
zechcą podjąć się trudnego zadania służby 
Stowarzyszeniu i troski o dziennikarzy. 
Nowa kadencja będzie trudną pod wieloma 
względami, w tym również ekonomicznej, 
o czym mogą świadczyć ostatnie fakty 
i przegrany przez SDP proces sądowy. 
Zatem potrzebny będzie również zdol-
ny menedżer, który nie tylko zdobędzie 
środki na spłatę zobowiązań ale także na 
sensowne funkcjonowanie Stowarzyszenia. 

W poprzednim wydaniu „Bez Wierszówki” 
skierowałem zaproszenie do dyskusji nad 
kondycją SDP-u, wyartykułowanie prob-
lemów i zagadnień, które powinny stać 
się punktem wyjścia do właściwej mery-
torycznej dyskusji zjazdowej. Do redakcji 
wpłynęło kilka wypowiedzi osób odważ-

nych i zatroskanych o naszą przyszłość. 
Punktem wyjścia jest tekst red. Stefana 
Truszczyńskiego, sekretarza generalnego 
SDP, który chyba jak nikt inny w Zarządzie 
Głównym zna problemy nurtujące Stowa-
rzyszenie, nie tylko na Foksal, ale co ważne 

w poszczególnych oddziałach w różnych 
zakątkach Polski.

Zapraszam do lektury i dalszej przedzjaz-
dowej jeszcze dyskusji, między innymi na 
portalu sdp.pl.

IRENEUSZ ST. BRUSKI

Zjazd Delegatów 2017

Nie będąc organizacją państwową, 
choć współpracującą, ale niepod-
porządkowaną (!), Stowarzyszenie 

Dziennikarzy Polskich mogłoby odegrać 
ważną rolę. Bo chyba jednak nie odgrywa... 
Trzeba wypunktować kilka, powiedzmy 
dziesięć spraw, którymi powinniśmy się 
pilnie zająć. Przedstawię skrótowo, ale 
Koleżanki i Koledzy doskonale wiedzą 
o co chodzi.

Po pierwsze: Stowarzyszenie powinno 
zająć się wyłącznie sprawami – „losem” – 
dziennikarzy. „Losem” to znaczy tym, co 
żurnaliści teraz mają, co robią i co mogliby 
robić; zarówno pod względem zawodo-
wym, jak i materialnym. Ograniczyć należy, 
zaprzestać nawet, wszelkich zbędnych 
poczynań, pomysłów wychodzących poza 
potrzeby i sprawy dziennikarzy – oczywi-
ście nie tylko naszych członków, ale całego 
dziennikarskiego środowiska.

Trzeba ukrócić, a właściwie w ogóle wy-
eliminować te wybujałe ambicje, których 
pomysłodawcy proponują niepotrzebne 
działania, stanowiące „nadbudowę” zarówno 

wobec logiki, jak i Statutu. Przejawy zbędnej 
aktywności to strata energii i pieniędzy. 
Należy do tego na przykład sztuczne anga-
żowanie się w pomysł „Marka Polska”, usłu-
godawstwo wobec politycznych wybrańców, 
sponsorowanie prywatnych podmiotów.

Po drugie: Pomoc materialna. Oczywi-
ście przede wszystkim dla tych z naszych 

kolegów, którzy naprawdę mają około 50 
złotych na jedzenie na tydzień, ale i dla 
tych, którzy coś pożytecznego robią, którzy 
w ogóle potrafią coś pożytecznego zrobić, 
napisać. Mamy sprawdzoną – odpowie-
dzialną i doświadczoną Komisję Inter-
wencyjną, która jest w stanie dokonać 
właściwej selekcji. 

10 przykazań red. Truszczyńskiego

Czym SDP mógłby być...
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Zjazd w Kazimierzu, 2015
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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Walne Zebranie Członków War-
mińsko-Mazurskiego Oddziału 
SDP, które odbyło się 30 sierp-

nia br., w całej pełni popiera postulaty 
red. Stefana Truszczyńskiego, sekretarza 
generalnego SDP, w sprawie naprawy 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
zawarte w jego tekście pt. „Czym SDP 
mógłby być...”. 

Członkowie, zgromadzeni na Walnym 
Zebraniu w Olsztynie, postulują podjęcie 
przez Zjazd Delegatów SDP następują-
cych kwestii:

- wprowadzenie obligatoryjnego zakazu, 
że dziennikarze, którzy podjęli etatowo 
państwowe lub samorządowe funkcje 
urzędnicze, nie mogą być członkami władz 
Stowarzyszenia, ani we władzach głównych 
SDP, ani w oddziałach; 

- podniesienie kwestii braku realizowania 
swojej misji przez media publiczne;

- przyjęcie uchwały w sprawie przestrze-
gania przez przedstawicieli administracji 
państwowej i samorządowej Prawa pra-
sowego;

- podjęcie prac nad doprecyzowaniem 
definicji zawodu dziennikarza – skoro 
SDP jest stowarzyszeniem zawodowym, 
to kto ma prawo do nas należeć? gdzie 
jest granica, od której można uznać kogoś 
za dziennikarza;

- pochylenie się nad kwestią okresu 
kandydackiego do SDP – Oddział po-

stuluje przywrócenie okresu kandyda-
ckiego, albowiem nawet w przypadku 
uznanych, dojrzałych zawodowo dzien-
nikarzy, przejście określonego czasu, 
podczas którego zainteresowany będzie 
mógł zaprezentować swoje zaangażowa-
nie w sprawy stowarzyszenia, nikomu 
nie uwłacza; natomiast w przypadku 
początkujących w zawodzie koleżanek 
i kolegów, taki okres – pod okiem do-
świadczonych dziennikarzy, wprowadza-
jących kandydata do SDP – może być 
okazją do „zawodowego okrzepnięcia”;

- zobowiązanie nowo powołanego Za-
rządu Głównego SDP do organizowania 
szkoleń dla adeptów dziennikarstwa;

- podjęcie reformy mediów SDP, w tym 
stworzenie profesjonalnego portalu SDP 
z podstronami oddziałów.

Ponadto członkowie Oddziału, wyrażając 
obawy nad obecną kondycją SDP, zasu-
gerowali czy Zjazd Delegatów nie powi-
nien postawić zasadniczego pytania: czy 
Stowarzyszenie w tej formule w ogóle jest 
potrzebne... Stowarzyszenie bowiem stało 
się „kuźnią kadr” dla mediów państwowych, 
a przez to przybudówką władzy. Zadaniem 
dziennikarza nie jest służenie władzy, tylko 
obywatelom, bezstronne relacjonowanie 
spraw publicznych oraz – w przypadku tzw. 
„dziennikarzy śledczych” – kontrola władzy. 

ANDRZEJ BRZOZOWSKI
przewodniczący Walnego Zebrania

Nowy Zarząd Oddziału Lubelskiego 
SDP informuje, iż jako główne 
zagadnienia, przygotowywane na 

jesienny Zjazd Delegatów w Kazimierzu 
Dolnym, przedstawi:

1. Problem decentralizacji Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich (być może w kie-
runku federacji oddziałów), polegającej 
w pierwszym etapie na przekazaniu więk-
szej autonomii oddziałom regionalnym.

2. Problem fikcyjności lustracji władz 
SDP – Zgodnie z Uchwałą Zjazdu SDP 
nr 3 z 26 października 2014 roku władze 
krajowe i regionalne powinny podlegać 
procesowi lustracyjnemu. Tymczasem 
rozsyłany przez dyrektor Biura Zarządu 
Głównego SDP link do kwestionariusza 

lustracyjnego na stronie www.ipn.gov.pl 
dotyczy wyłącznie tzw. listy Wildsteina, 
o czym uczciwie informują natychmiast po 
złożeniu go pracownicy IPN. Z autentyczną 
lustracją nie ma to niczego wspólnego.

3. Kwestię integracji środowisk oddziałów 
lokalnych SDP.

Zarząd Główny SDP może funkcjonować 
głównie dzięki zarządom okręgowym, gdyż 
to z oddziałów regionalnych wywodzą się 
jego członkowie. 

W związku z powyższym – jako Zarząd 
Lubelskiego SDP – jesteśmy zdania, iż czas na 
nawiązanie bezpośrednich kontaktów) pomię-
dzy wszystkimi oddziałami Stowarzyszenia.

BOGUSŁAW SARAT
prezes SDP w Lublinie

Głos przedzjazdowy 
z Lublina

Głos przedzjazdowy 
z Olsztyna

Przestać bredzić, obiecywać zbudowa-
nie domu starości – bo najpierw trzeba 
wymyślić i załatwić z czego ludzie, którzy 
mają tam się znaleźć, będą utrzymywani.

Wykorzystać obecną sytuację do rozli-
czenia gangsterskiej władzy samorządowej 
w stolicy, nagłośnić sprawę ataku grupy 
mafijnej na SDP czyli próbę odebrania 
nam siedziby na Foksal.

Przestać pozorować działania w sprawie 
kupienia Domu Dziennikarza w Kazimie-
rzu Dolnym, a rzeczywiście konsekwentnie 
według określonego planu w tym kierun-
ku działać.

Zająć się ośrodkiem w Wildze, pozosta-
wionym nie wiadomo komu, bez kontroli.

Po trzecie: Stworzyć, od podstaw, 
redakcję portalu SDP. Powinna być tu, 
w Warszawie, powinna dawać szansę na 
przygotowywanie informacji – co u nas. 
Byłaby też miejscem permanentnej dys-
kusji na forum – inspirowanej przez tych, 
którzy mają coś do powiedzenia i nie boją 
się swoich poglądów przedstawiać. Powin-
ny być to przede wszystkim nasze dzienni-
karskie tematy z koniecznym zajmowaniem 
stanowiska, bez wygibasów, ględzenia, albo 
przytaczanie myśli cudzych.

Po czwarte: Ustalić zasadę gospoda-
rowania naszymi wydawnictwami, pe-
riodykami. W końcu trzeba to zrobić, 
bo dotychczasowe „dyskusje” niczego 
nie przyniosły.

Po piąte: Transparentnie i na bieżąco 
przedstawiać wszystkie wydatki SDP.

Po szóste: Informować szczegółowo 
i natychmiast po podpisaniu, o wszelkich 
podejmowanych decyzjach.

Po siódme: Wprowadzić zasadę, że 
wszyscy prezesi oddziałów SDP uczestniczą 
w posiedzeniach Zarządu Głównego.

Po ósme: Urzędnicy, którzy podjęli 
etatowo państwowe funkcje, nie mogą 
być członkami władz SDP ani w centrali, 
ani w terenie.

Po dziewiąte: Konieczna jest współpra-
ca z innymi środowiskami dziennikarski-
mi. Przede wszystkim w sprawach troski 
o dziennikarzy, w sprawach bytowych. 
Troszczenia się o ochronę zawodową, 
ale i o etykę postępowania. Koniecznie 
jest przyciągnięcie do stałej współpracy 
dziennikarzy mających wyraziste poglądy, 
dziennikarzy chętnych do uczestniczenia 
w dyskusjach.

Po dziesiąte: Ocenić i zrewidować do-
tychczasowe zasady współpracy z zagra-
nicznymi organizacjami dziennikarskimi, 
przede wszystkim z Inernational Federa-
tion of Journalists. Czym się kierujemy? 
Kto jest odpowiedzialny? Nasza aktywność 
międzynarodowa musi być znana wszyst-
kim członkom SDP.

STEFAN TRUSZCZYŃSKI
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Z wielką radością przeczytałem tekst 
Stefana Truszczyńskiego „Czym 
SDP mógłby być – 10 przykazań 

red. Truszczyńskiego”. Stawia on bowiem 
pytania i problemy do rozwiązania, przed 
którymi stoi lub stać powinno Stowarzy-
szenie Dziennikarzy Polskich.

Najważniejsze, że padają w nim nie ogól-
ne stwierdzenia, lecz konkretne sprawy, 
którymi trzeba się zająć. I mniejsza o to, 
czy zaproponowana przez niego lista jest 
odpowiedniej długości, czy należałoby do 
niej jeszcze coś dopisać, a może niektó-
re postulaty zmodyfikować. Kluczowe są 
konkrety, o których tutaj, na tym portalu, 
i w naszym Stowarzyszeniu powinniśmy 
rozmawiać. I działać w naszych sprawach.

Można się oczywiście nie zgadzać z wy-
borem i argumentacją Stefana Truszczyń-
skiego, ale najistotniejsze jest tu – moim 
zdaniem – rozpoczęcie konstruktywnej 
dyskusji wewnętrznej, a ten tekst i zawarte 
w nim tezy mogą i powinny być doskonałym 
przyczynkiem do niej. Środowisko dzien-
nikarskie musi się zintegrować, inaczej 
przepadnie. Stąd takie odezwy jak pana 

Stefana, traktuję niezwykle poważnie. Tym 
bardziej, że reprezentuje środowisko lubel-
skie, które – czego zawsze mi brakowało 
– nigdy specjalnie nie wykorzystywało 
bliskiej obecności Domu Dziennikarza 
w Kazimierzu Dolnym. Także w działa-
niach na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji 
własnościowej tej nieruchomości.

Do tej listy spraw pilnych, którymi nale-
żałoby się zająć (wśród których, jak trafnie 
zauważa red. Stefan Truszczyński, jest 
problem najistotniejszy, czyli mizeria ma-
terialna dziennikarzy) dorzuciłbym pomoc 
prawną. Dziś wielu redakcji nie stać na 
takie wsparcie dla własnych dziennikarzy, 
o współpracownikach nie wspominając. 
Dlatego dominują tematy błahe, w artyku-
łach pojawiają się trywialne tezy, a teksty 
przepełnione są informacjami wtórnymi, 
ogólnodostępnymi. Dobrych, wartościo-
wych i nie propagandowych materiałów jest 
dziś jak na lekarstwo, bo podjęcie trudnego 
tematu wymaga odwagi i bezpieczeństwa. 
Także tego prawnego.

Kolejna rzecz, to szkolenia, a właściwie 
stworzenie czegoś na wzór relacji: mistrz 

– uczeń. Wielu mamy w SDP wybitnych 
dziennikarzy, którzy chcą i powinni dzie-
lić się swoją wiedzą z młodym pokole-
niem. Warto też sięgać po autorytety 
spoza Stowarzyszenia.

Pomysłów jest oczywiście wiele: two-
rzenie mediów, wydawanie książek, 
finansowanie innych dziennikarskich 
projektów. Na to jednak trzeba mieć pie-
niądze. Zewnętrzne i niezależne. Dające 
dziennikarzowi swobodę i poczucie misji. 
Ale do tego niezbędny jest specjalista od 
pozyskiwania funduszy. Sztab sprawnych 
marketingowców, crowdfundingowców 
i innych speców mógłby – paradoksalnie 
– zrobić znacznie więcej dla wolności 
i niezależności mediów niż sami dzien-
nikarze.

Do tego wszystkiego potrzebna jest 
dyskusja, której efektem będzie ustale-
nie priorytetów. Potem podjęcie decyzji 
i działanie. Liczę, że wraz z propozycjami 
Stefana Truszczyńskiego robimy w tej 
sprawie pierwszy krok.

TOMASZ NIEŚPIAŁ
Lublin

Jesteśmy przed kolejnym zjazdem 
SDP. To mój kolejny zjazd w Stowa-
rzyszeniu, z którym jestem od począt-

ku, czyli od reaktywacji w 1989 roku. Przez 
lata obserwowałam prace poszczególnych 
kadencji Zarządu Głównego oraz Zarządu 
Oddziału Warszawskiego, jako wieloletnia 
sędzia Sądu Dziennikarskiego i członek 
Komisji ds. budowy domu dziennikarza-
-seniora. Z mocą pragnę podkreślić, że 
sytuacja dojrzała do tego, by spojrzeć na 
siebie krytycznie, wytyczyć nowe kierunki 
działania Stowarzyszenia, bo wielu z nas 
ma wrażenie, że zamieramy, działamy 
coraz mniej. Przestajemy być liczącą się 
organizacją społeczną. 

Co więc powinniśmy zmienić w naszych 
sposobach działania i w wyznaczonych ce-
lach?

Nowe siły
W jaki sposób staramy się przyciągnąć do 

Stowarzyszenia nowe siły? Nie odpowiadaj-
my, że jak będą chcieli, to sami przyjdą. Mu-
simy być bardziej aktywni. Jaką na przykład 
stworzyliśmy ofertę dla dziennikarzy interne-

towych? Obracamy się w kręgu dziennikarzy 
prasowych i telewizyjno-radiowych. Czyż 
nie powinniśmy zachęcić najaktywniejsze 
dziennikarskie środowisko, jakim są koledzy 
internetowi, by spotykali się u nas, pomyśleli, 
co wspólnie chcieliby robić. Może od nich 
wypłyną ciekawe propozycje?

A blogerzy? Czy naprawdę nie możemy 
wziąć pod swoje skrzydła środowisko w tej 
chwili najbardziej prężne i opiniotwórcze? 
Czy nie można dla nich przeprowadzić szko-
leń, korzystając np. z funduszy europejskich, 
uczyć warsztatu dziennikarskiego i zasad 
etycznych? Pokazać im dobre wzorce, cho-
ciażby wspólnie z wykładowcami z instytu-
tów dziennikarstwa? A przecież wśród nich 
na pewno są przyszłe tuzy dziennikarstwa. 

Sposoby działania SDP
Jednym chyba z większych błędów jest 

zamykanie się zarządów we własnym, ści-
słym gronie. W dodatku coraz to chud-
szym, przez co brakuje dopływu nowej 
energii i nowych pomysłów. Zarządy za-
czynają kostnieć. Konieczne są zmiany 
w sposobach ich funkcjonowania.

Tak się złożyło, że po zmianie obozu 
rządzącego wielu naszych kolegów we-
szło w struktury państwowe, we władze 
telewizji lub radia. Mają wiele pracy, ale 
zaniedbują często pracę w strukturach SDP. 
Nie przychodzą w ogóle na posiedzenia, 
przychodzą tylko od czasu do czasu lub 
wpadają na kilka czy kilkanaście minut. 
Nie można przez to załatwić szybko wielu 
spraw, bo nie ma chociażby quorum. Nie 
przychodzą, utrudniają prace, a mimo to nie 
zrzekają się swych funkcji w SDP. Dlatego 
powinniśmy wprowadzić obligatoryjnie, za-
pisany w regulaminie lub nawet w statucie, 
obowiązek zrzeczenia się w takiej sytuacji 
funkcji w Stowarzyszeniu. 

Na posiedzenia Zarządu Głównego SDP nie 
są zapraszani prezesi wszystkich oddziałów, 
tak jak to było uprzednio, od czasów reakty-
wowania Stowarzyszenia w 1989 roku. Ich 
głosów nie słychać na obradach, nie bierze 
się więc pod uwagę zdania wszystkich regio-
nów, bo się ich nie zna. To zuboża spojrzenie 
na działalność SDP i hamuje jego rozwój. 
A przecież dyskusje rodzą nowe pomysły. 
Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Zarząd 

O przykazaniach ciąg dalszy

Dokąd zmierzamy…
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Główny zamyka się na głosy innych, gdyż 
tak to wygląda z zewnętrznej perspektywy. 

A skoro przykład płynie z góry, często to 
samo przenosi się na posiedzenia zarządów 
oddziałów. W stołecznym, z niektórych po-
siedzeń wyprasza się np. członków Komisji 
Rewizyjnej czy Sądu Dziennikarskiego. Nie 
zaprasza się też aktywnych kolegów, niepeł-
niących żadnych funkcji, jak było w dobrej 
tradycji. Aż ciśnie się na usta: czego się boicie?

Kluby i koła
Kiedyś prężnie działały przy SDP liczne 

kluby, które teraz zanikły. Działa jedynie koło 
publicystów kulturalnych, klub dziennikarzy-
-seniorów „Akapit”, klub fotografików i kółko 
brydżystów. Kolega Wojciech P. Kwiatek 
usiłuje odbudować klub miłośników filmów. 
A gdzie klub dziennikarzy biznesowych, eko-
logów, medyczny czy turystyczny? Uciekły? 
A może ich się pozbyliśmy? Nie zachęciliśmy, 
by z nami zostali?

Dlaczego nie ma koła dziennikarzy nauko-
wych, internetowych itd. A może dotychcza-
sowa formuła się wyczerpała i powinniśmy 
poszukać innej? Zaprosić na przykład dzien-
nikarzy – także tych nie należących do SDP 
– i wysłuchać, czego od naszego stowarzy-
szenia oczekują. Co mogliby zaproponować. 
Dlaczego by nie zrobić burzy mózgów?

A może co jakiś czas zrobić właśnie w SDP 
spotkanie na tematy kontrowersyjne, nie-
koniecznie polityczne, gdzie paneliści byliby 
podzieleni na dwie „zwalczające” się grupy, 
przedstawiające swoje zupełnie odmienne 
poglądy. Czy nie podziałałoby to ożywczo na 
całe środowisko dziennikarskie, nie przy-
ciągnęłoby nowych, którzy Stowarzyszenie 
do tej pory omijali? Warto by poszukać no-
wych ścieżek.

Stowarzyszenie czy związek
A może Stowarzyszenie powinno iść 

w stronę związków zawodowych (tak, tak, 
już słychać te okrzyki pełne oburzenia), bo 
– co chwalebne – zajmujemy się prześlado-
wanymi dziennikarzami z innych krajów, 
ale dlaczego nie troszczymy się o kolegów 
z Polski? Co najwyżej wesprzemy dzien-
nikarza, którego czepia się burmistrz lub 
jakiś polityk. I to rzecz jasna jest bardzo 
potrzebne, jest tym, czym powinniśmy się 
– jako SDP – zajmować. 

Dlaczego jednak nie troszczymy się o seko-
wanych, prześladowanych i wykorzystywa-
nych dziennikarzy, pracujących w prywatnych 
przedsiębiorstwach, korporacjach, zwłaszcza 
zagranicznych? Pracujących po kilkanaście 
godzin dziennie, nawet w soboty i w niedziele, 
którym dodatkowo obcina się pensje, i za-
strasza tak, że boją się odezwać? Niektórzy 
wręcz muszą chodzić do psychologa lub leczyć 
się psychiatrycznie. A jeżeli ktoś ośmieli się 
przeciwstawić to jest tępiony, nie dostaje 

żadnych premii lub jest wyrzucany. A na 
jego miejsce przyjmuje się dwie osoby, które 
wykonują jego pracę. Czy naprawdę takie 
sytuacje nie obchodzą nas w Stowarzyszeniu? 
Czy nie możemy wystąpić z interwencją, np. 
do pracodawców francuskich, niemieckich, 
szwajcarskich? I nagłośnić sprawę nieludzkie-
go wykorzystywania polskich dziennikarzy, 
bo ich rodzimi żurnaliści raczej na pewno nie 
są tak traktowani.  

Prawo prasowe
Od wielu lat słyszmy o konieczności zmian 

w prawie prasowym. Co zjazd krajowy o tym 
mówimy, zwłaszcza o likwidacji art. 212. I co? 
I nic. Czy Zarząd Główny SDP w jakiś sposób 
interweniuje, co dzieje się w tej sprawie 
w zespole min. Krzysztofa Czabańskiego? 
Czy potrafiliśmy w nowej sytuacji politycz-
nej stworzyć skuteczną grupę nacisku? Czy 
dalej jesteśmy bezradni i bierni? Czy nadal 
będziemy tylko mówić, mówić i mówić o li-
kwidacji cytowanego artykułu?

Dom dziennikarza-seniora
Na poprzednim Zjeździe podjęliśmy zo-

bowiązanie wybudowania domu dzienni-
karza-seniora. Została powołana specjalna 
fundacja, która m. in. tym miała się zająć. 
A zgromadzone pieniądze miały w części 
trafiać na subkonto. Chcielibyśmy usłyszeć, 
jakie działania zostały podjęte, by zdobyć 
środki, ile zgromadzono pieniędzy i ile z nich 
wpłynęło na subkonto. 

Media Stowarzyszenia
Ile kosztują nas media? Portal interneto-

wy www.sdp.pl (podobno 150 tys. złotych 
rocznie), „Forum Dziennikarzy” (podobno 
ponad 100 tys. rocznie) i „Bez Wierszówki” 
(pewne dane: 15 tys. rocznie). Najciekawsze 
i najsprawniej redagowane czasopismo, 
czyli „Bez Wierszówki”, otrzymuje najmniej 
pieniędzy. Czy to jest sprawiedliwe? A tylko 
tutaj możemy tak naprawdę dowiedzieć się, 
co dzieje w SDP i w jego poszczególnych 
oddziałach. Informacji w nim jest mnó-
stwo, jest dobrze łamane. A „Forum”... Za 
rzadko zdarzają się w nim ciekawe artykuły, 
zdjęcia – w dodatku na kiepskim papierze 
– są na siłę „rozdmuchiwane”. Całość spra-
wia wrażenie, że nie starcza materiałów na 
wszystkie kolumny i łata się dziury światłem 
i wielkimi zdjęciami.

Może by więc połączyć oba tytuły w ten 
sposób, że organem SDP byłoby lepsze 
„Bez Wierszówki”, z wkładką – materiałami 
w większości historyczno-wspomnieniowy-
mi, które spływają do „Forum Dziennikarzy”. 
Powinniśmy się nad tym głęboko zastanowić 
i przedyskutować na Zjeździe. 

Podobnego rozważenia wymaga dotych-
czasowa formuła portalu internetowego. 
Zdaniem wielu nie przyciąga, jest statyczny. 

Nie ma na nim choćby nagranych filmów 
z naszych spotkań, co jest standardem wszę-
dzie. Nie ma serwisu fotograficznego itd. 
Taki portal powinien budować prestiż Sto-
warzyszenia. Być ciekawy. Czy tak się dzieje? 

Spotkania z dziennikarzami 
zagranicznymi
Kilka miesięcy temu, red. Elżbieta Króli-

kowska-Avis wpadła na świetny pomysł, by 
w Stowarzyszeniu odbywały się spotkania 
polityków z dziennikarzami zagranicznymi. 
Cel był jasny – przedstawiać informacje 
z pierwszej ręki korespondentom, nie zawsze 
przychylnie nastawionym Polsce. Obyły 
się takie dwa spotkania: z min. Konradem 
Szymańskim i min. Krzysztofem Czabań-
skim. Korespondenci zadawali im rozliczne 
pytania. Przybyli tłumnie dziennikarze, m. 
in. z Francji, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Hi-
szpanii, aż po Nową Zelandię.

I to były dwie pierwsze, i zarazem dwie 
ostatnie, konferencje. Co spowodowało, że 
ta rewelacyjna inicjatywa, odbudowująca 
prestiż Stowarzyszenia, została zlikwido-
wana? Komu się nie podobała?

Skoro jesteśmy przy sprawach zagranicz-
nych... udało się pozyskać świetny grant na 
wyjazdy zagraniczne. I chwała za to inicja-
torom i organizatorom. Dlaczego jednak 
nie wiadomo, kto i jakimi kryteriami się 
kierował (a może kieruje), by ich wyznaczać? 
I dlaczego niektórzy z nich, nie zostali nawet 
o tym powiadomieni, czy zapytani o zgodę, 
o czym zrobiło się głośno dzięki informacji 
umieszczonej na łamach „Rzeczpospoli-
tej”. Redaktor Jerzy Haszczyński skarżył 
się w niej, że nawet go nie zapytano o zgo-
dę, zanim znalazł się na jakiejś tajemniczej 
(wstępnej? ostatecznej?) liście. 

Pomimo zadawanych pytań o zasady i kry-
teria, do dziś pytający nie uzyskali odpo-
wiedzi. Brak jawnych kryteriów, otwartości 
i dialogu (nie tylko w tej sprawie) hamuje 
działalność SDP.

Koleżanki i Koledzy, czy naprawdę nie 
potrafimy, tak jak dawna inteligencja, ma-
jąca różne poglądy, dyskutować ze sobą, 
wytyczać kierunki działania i dbać o nasze 
wspólne dobro – Stowarzyszenie Dziennika-
rzy Polskich? I o więcej: o dobro wszystkich 
dziennikarzy (nawet tych niezrzeszonych 
w SDP), o całe środowisko dziennikarskie. 
Dlaczego nie zawiązaliśmy koalicji z wszyst-
kimi organizacjami dziennikarskimi? To 
smutna konkluzja, ale może ten listopadowy 
Zjazd coś zmieni. I zamiast zamykać się 
w enklawie, powalczymy o wspólne środo-
wisko, zachęcając do współpracy z innymi 
stowarzyszeniami dziennikarskimi i napływ 
nowych sił do SDP?

HANNA BUDZISZ
Warszawa
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Nadzwyczajny Zjazd w Kazimie-
rzu w kwietniu 2015 roku przyjął 
wiele wartościowych i rozsąd-

nych uchwał i apeli. Sęk w tym, że niewiele 
z nich zostało zrealizowanych. Przeanali-
zuję krótko kilka najważniejszych moim 
zdaniem zapisów. 

Apel SDP w sprawie finansowania pub-
licznej radiofonii i telewizji jest jednym 
z tych wiszących i niezrealizowanych 
przez rządzących, bo przez dwa lata nie 
wprowadzono w życie skutecznej ustawy 
abonamentowej. Uchwała nr 1 krytykowała 
media publiczne m. in. za to, że nie wy-
pełniały one swojej ustawowej misji i nie 
ukazywały rzetelnie „całej różnorodności 
wydarzeń i zjawisk w kraju i za grani-
cą”, a także nie sprzyjały „swobodnemu 
kształtowaniu się poglądów obywateli oraz 
formowaniu się opinii publicznej”. Śmiem 
twierdzić, że po zmianie władzy sytuacja 
nie uległa zmianie. Czy zjazd delegatów 
zareaguje na to zjawisko...? 

W uchwale nr 2 SDP domagał się  
(p. 1) zmiany formy prawno-organiza-
cyjnej mediów publicznych i uczynienia 
z nich instytucji użytku publicznego. Dziś 
wiemy, że nic z tego nie wyszło. Delega-
ci oczekiwali powstania (p. 4) systemu 
oceny pełnienia służby publicznej przez 
kierownictwo i dziennikarzy. Nadaremnie. 
Media publiczne (mam na myśli przede 
wszystkim TVP) są obecnie kontrolowane 
przez polityków i od nich zależne. Był też 
w uchwale SDP zapis o klauzuli sumienia. 

Jak się okazało w praktyce, powołanie się 
na tę klauzulę nie chroniło przed wyrzuce-
niem dziennikarzy z mediów publicznych.   

W Uchwale nr 3 zjazd SDP domagał się 
likwidacji KRRiT (!). Wszystko zostało po 
staremu, tyle, że mamy teraz swoich przed-
stawicieli w zarządzie KRRiT i dodatkowo 
rozrost biurokracji w postaci powołanej 
Rady Mediów Narodowych. 

Uchwała nr 5 zobowiązywała Zarząd 
Główny SDP do „powołania zespołu pro-
gramowego odpowiedzialnego za przygo-
towanie szczegółowego stanowiska SDP 
w sprawie pożądanych zmian w przepisach 
prawa dotyczących działalności publicz-
nych mediów regionalnych”. Zapis po-
został na papierze. Zespół miał również 
wypracować gwarancję istnienia „nieza-
leżnych zespołów dziennikarskich w roz-
głośniach regionalnych radia publicznego 
i oddziałach TVP S.A.”. Nie będę nawet 
tego komentował, aby nie narażać się na 
popadanie w śmieszność…

Były jeszcze zapisy o Fundacji Solidarno-
ści Dziennikarskiej, która miała przekazy-
wać od 25 do 50 proc. swoich dochodów 
na budowę domu dziennikarza-seniora. 
To było bardzo ważne, ale w zasadzie Fun-
dacja nie działa.

Zasadne były też uchwały o konieczno-
ści zagwarantowania prawa dochowania 
tajemnicy dziennikarskiej, likwidacji obo-
wiązku autoryzacji i zlikwidowania karnej 
odpowiedzialności dziennikarzy wynikają-
cej z art. 212 Kodeksu karnego. Ta pierwsza 

(tajemnica dziennikarska) stała się fikcją 
w kontekście tzw. ustawy inwigilacyjnej 
(o policji), ta druga (autoryzacja) nie zo-
stała zniesiona, a co do trzeciej sprawy, to 
nadal jest ona porażką całego środowiska 
dziennikarskiego w walce z prawnikami 
i politykami. 

Jaki zatem ukazuje się obraz po tej 
krótkiej analizie? Ano taki, że udało się 
naprawdę niewiele zdziałać. Zmiana wła-
dzy w Polsce nie doprowadziła do jakiejś 
wyraźnej poprawy znaczenia (prestiżu) 
czy kondycji finansowej środowiska dzien-
nikarskiego. Nadal też pozostaje wiele 
nierozwiązanych lub w ogóle nietkniętych 
spraw. 

Nie oznacza to, że jednoznacznie krytycz-
nie oceniam działalność SDP w minionym 
okresie. Niewątpliwym sukcesem Zarządu 
jest podtrzymywanie konkursów dzienni-
karskich czy organizowanie imprezy „Maj 
na Foksal”. Sukcesem SDP jest też dzia-
łalność mediów („Forum Dziennikarzy”, 
portalu SDP i pisma „Bez Wierszówki”, 
które czasami było bez należytego wsparcia 
finansowego, ale poradziło sobie). Jednak 
Zarząd powinien wyciągnąć wnioski z fak-
tu, że nie udało się zrealizować większości 
uchwał z Kazimierza, zaś delegaci w kolej-
nych wyborach powinni dopuścić do udziału 
w pluralistycznych gremiach zarządzających 
osoby, które dotychczas wpływu na zarzą-
dzanie Stowarzyszeniem nie miały.

MAREK PALCZEWSKI
Łódź

Co się SDP udało, a co nie 

„Forum Dziennikarzy”
Czasopismo 

w sprzeda-
ży detalicz-
nej;  nakład  
1 500 egzem-
plarzy.
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Kaczmarczyk, Marek Palczewski, Stefan 
Truszczyński, Andrzej Stawiarski, Bła-
żej Torański.

Portal www.sdp.pl
Redakcja: Andrzej Stawiarski (redaktor 

naczelny), Błażej Torański, Aleksander 
Wierzejski, Bożena Walewska, Konrad Ab-
ramowicz.

„Bez Wierszówki”
Czasopis-

mo gratisowe 
tworzone pro 
bono (również 
udostępniane 
w Interne-
cie); nakład  
5 000 egzem-
plarzy.

R e d a k c j a : 
Ireneusz St. 
Bruski (re-
daktor naczel-
ny) oraz współpraca autorska ponad 20 
dziennikarzy i publicystów (zob. s. 76).

Media Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

SDP
STOWARZYSZENIE
DZIENNIKARZY
POLSKICH
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W ramach dyskusji przed Zjazdem Dele-
gatów Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Polskich, który odbędzie się w dniach 18-19 
listopada br., niniejszym publikujemy list 
red. Elżbiety Królikowskiej-Avis skierowany 
do prezesa SDP Krzysztofa Skowrońskiego. 

Autorka porusza w nim kwestie dotyczą-
ce spraw zagranicznych, prowadzonych 
przez Zarząd Główny, ale z listu ukazu-
je się także obraz problemów o zasięgu 
o wiele szerszym, jak choćby stan demo-
kracji w SDP. 

Upływające w październiku sześć lat, czyli 
dwie ostatnie kadencje Zarządu Główne-
go SDP, to szmat czasu, i najwyraźniej 
dyskusja nad kondycją SDP-u jest bar-
dzo potrzebna...

Redaktor naczelny

Szanowny Panie,
zgodnie z Pana sugestią sprzed dwóch 
miesięcy, napisałam e-mail do Pani Do-
roty Zielińskiej z moimi pytaniami, ale 
minęło 6 tygodni i żadnej odpowiedzi. Po-
dobnie jak w przypadku red. naczelnego 
„Bez Wierszówki” Ireneusza Bruskiego, 
który dwukrotnie przesłał e-mail z py-
taniami, dotyczącymi nowego projek-
tu SDP „Dziennikarze mówią o Polsce” 
i dwukrotnie nie otrzymał odpowiedzi.

Nadszedł wrzesień, trwa przedzjazdowa 
dyskusja, coraz więcej dziennikarzy – 
red. red. Stefan Truszczyński, Tomasz 
Nieśpiał, Marek Palczewski, Ireneusz 
Bruski – zadają pytania, które dziś nur-
tują nasze środowisko, i w Warszawie,  
i w ośrodkach terenowych. Jedno z waż-
nych, które domagają się debaty, jest 
nasza polityka zagraniczna. Z przykrością 
trzeba powiedzieć, że jest to jeden z dzia-
łów najbardziej zaniedbanych. Najpierw 
przez kilka lat kierowała nim red. Agniesz-
ka Romaszewska, która niestety nie mogła 
mu poświęcić tyle czasu, ile wymagał. Po 
czym zrezygnowała z członkostwa w Za-
rządzie Głównym, a od dwóch lat prob-
lematyka zagraniczna w Stowarzyszeniu 
praktycznie nie istnieje. Trudno powie-
dzieć, że zajmuje się nim Dorota Zielińska, 
która po pierwsze, nie jest dziennikarką, 
więc nie zna ani problematyki naszego 
środowiska, ani naszych relacji z sio-
strzanymi organizacjami zagranicznymi, 
po drugie, nie prowadzi tej problematyki 
– jedna notatka na kilka miesięcy, to nie 
jest żadne „zajmowanie się problematyką 
zagraniczną” – i wszyscy o tym wiemy. 
A po trzecie, nie jest członkiem Zarzą-
du SDP, który zwyczajowo i społecznie 
zajmował się sprawami zagranicznymi, 
tylko – o ile wiem – firmą z zewnątrz, 
która zajmuje się tym odpłatnie, generując 
dodatkowe koszty. 

Toteż, kiedy przeczytałam na naszym 
portalu (www.sdp.pl) informację o pro-
jekcie SDP „Dziennikarze mówią o Pol-
sce”, zaniepokoiłam się. Oczywiście, to 
dobrze, że SDP uzyskał grant z budżetu 
MSZ w wysokości 268 151,00 złotych. Ale 
w tej sytuacji nie ma żadnej gwarancji, 
że fundusze te zostaną właściwie spożyt-
kowane. Już pojawiły się wątpliwości. 

Dlaczego – pyta „Presserwis”, oraz my 
wszyscy – zachowuje się w tajemnicy 
listę tych „30 wybitnych dziennikarzy”, 
którzy mieliby wziąć udział w projekcie”, 
nazwiska, redakcje? Kto ich wytypował, 
bo nie było na ten temat w środowisku 
żadnej dyskusji? 

Skierowałam do Doroty Zielińskiej, 
podobno „odpowiedzialnej za kontakty 
z zagranicą” e-mail z kilkoma pytania-
mi. Kto jest koordynatorem tego odpo-
wiedzialnego projektu? Kto wytypował 
tych 30 dziennikarzy, którzy mieliby 
uczestniczyć w spotkaniach, organizo-
wanych w Brukseli, Berlinie, Londynie, 
Bratysławie, Budapeszcie i Pradze? Jaka 
będzie formuła i program? Upłynęło 
sześć tygodni, żadnej odpowiedzi. W tej 
między innymi sprawie dwukrotnie pi-
sał do Pani Doroty Zielińskiej redak-
tor naczelny naszego magazynu „Bez 
Wierszówki”, zero odpowiedzi. Padła 
tam także prośba o udostępnienie treści 
wniosku, złożonego do MSZ, milczenie. 
Arogancja i lekceważenie dziennika-
rzy przez pracownika, który otrzymuje 
wynagrodzenie z SDP, m. in. z naszych 
składek, jest oburzające.

Przyczyną dla której piszę ten e-mail, 
jest troska o nowy projekt – zwłaszcza, 
że poprzedni, którego byłam autorem, 
„First Hand News, Newsy z pierwszej 
reki”, Pani Zielińska zniszczyła. Półto-
ra roku temu przedstawiłam Prezesowi 
Krzysztofowi Skowrońskiemu projekt, 
skierowany do korespondentów zagra-
nicznych, akredytowanych w Warszawie. 
Wszyscy wiemy, że od dwóch lat Polska 
znajduje się pod nienotowanym dotąd 
ostrzałem mediów zagranicznych, zwłasz-
cza niemieckich i francuskich. Że jest to 
skutek korzystania przez nich z jednego 
tylko źródła informacji – czynnego od 
czasów KOR – środowisk, związanych 
z „Gazetą Wyborczą” i TVN24. 

Projekt pod hasłem „First Hand News, 
Newsy z pierwszej ręki”, zakładał co-
miesięczne konferencje prasowe w SDP, 
w formie brunchu, zaproszenia po polsku 
i angielsku, goście – najbardziej atako-
wani ministrowie rządu Beaty Szydło – 
i suflowanie korespondentom „z pierwszej 
ręki”, co naprawdę dzieje się w Polsce. 

Zorganizowałam, przy pomocy Pani Zie-
lińskiej, dwa takie spotkania, oba bardzo 
udane. Ale wtedy Dorota Zielińska prze-
stała odpowiadać na telefony i e-maile. 
Poinformowałam o odcięciu mnie od 
mojego projektu Pana Prezesa, który 
nie zareagował. Pani Zielińska sobie nie 
poradziła i już w następnym miesiącu 
projekt padł. Do dziś koledzy pytają, co 
się stało z inicjatywą, która mogłaby stać 
się flagowym projektem SDP.

Niepokoję się o projekt tym bardziej, 
że w grę wchodzą duże dla nas pienią-
dze. Już dochodzą wieści o nieprawidło-
wościach. W numerze „Rzeczpospolitej”  
z 7 lipca pojawiło się sprostowanie Je-
rzego Haszczyńskiego, którego Dorota 
Zielińska wpisała na listę dziennikarzy, 
biorących udział w projekcie, bez uprzed-
niej z nim konsultacji. Co więcej, w śro-
dowisku nie było na temat tej inicjatywy 
żadnych konsultacji, a za skomplikowa-
ny i drogi projekt odpowiada pracow-
nik administracji, który w dodatku nie 
odpowiada na wątpliwości, płynące ze 
strony środowiska. A jeśli dojdzie do 
kompromitacji, kto będzie oddawał MSZ 
268 151,00 złotych? I z czego? Kosztem 
naszej statutowej działalności?

I jeszcze jedna sprawa, o której ostat-
nio zapominamy – demokracja w SDP. 
Kilkakrotnie słyszałam Panią Zielińską, 
która powtarzała: „jestem pracownikiem 
Pana Prezesa”. Otóż nie. Jest pracownicą 
SDP, i to nie Prezes, tylko SDP płaci jej 
pensję? honorarium? Powiem więcej, 
i Pan Prezes jest dla nas, dziennikarzy, 
a nie my dla niego. Tak działa demo-
kracja, o którą walczyliśmy parędziesiąt 
lat. Tak więc postuluję, aby Pan Prezes 
Krzysztof Skowroński, z gronem kom-
petentnych ludzi, dziennikarzy, spojrzał 
na sposób, w jaki projekt „Dziennika-
rze mówią o Polsce” jest realizowany – 
cele, formuła, kontakty docelowe, lista 
dziennikarzy – winna odbyć się dyskusja 
środowiskowa, bo wszyscy i finansowo 
i prestiżowo, odpowiadamy za sukces 
lub klęskę tego projektu.

Z szacunkiem
ELŻBIETA KRÓLIKOWSKA-AVIS

wieloletnia korespondentka w Wielkiej Brytanii 
i członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SDP

List red. Elżbiety Królikowskiej-Avis do Prezesa SDP 
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Przybyliśmy na spotkanie z polskim 
narodem z bardzo ważnym prze-
słaniem: Ameryka uwielbia Polskę, 

Ameryka kocha Polaków. Poza tym, że 
Polacy dokonali wiele dla tego regionu, 
Amerykanie polskiego pochodzenia bar-
dzo wzbogacili Stany Zjednoczone i jestem 
naprawdę dumny z tego, że poparli mnie 
w wyborach w 2016 roku.

To ogromny zaszczyt stać w tym mieście – 
pod pomnikiem Powstania Warszawskiego 
– i zwracać się do narodu polskiego; będąc 
w Polsce, o jakiej marzyło tak wiele pokoleń: 
bezpiecznej, silnej i wolnej.

Prezydent Duda i cudowna polska Pierw-
sza Dama Agata powitali nas z niezwykłą 
uprzejmością i serdecznością, z jakiej Polska 
słynie na całym świecie.  Dziękuję im oboj-
gu, a także szczególnie ciepło Pani Premier 
Beacie Szydło. Cieszymy się również, że jest 
z nami dziś były Prezydent Lech Wałęsa – 
znany przywódca „Solidarności”. 

W imieniu wszystkich Amerykanów chciał-
bym też podziękować całemu narodowi 
polskiemu za gościnność okazaną naszym 
żołnierzom w Waszym kraju. Żołnierze ci są 
nie tylko dzielnymi obrońcami wolności — są 
też symbolem zaangażowania Ameryki w za-
pewnienie Polsce bezpieczeństwa i miejsca 
w silnej i demokratycznej Europie. Jesteśmy 
dumni, że są z nami tutaj żołnierze amery-
kańscy, polscy, brytyjscy i rumuńscy.

Uczestniczyliśmy właśnie wraz z Prezy-
dentem Dudą w niezwykle udanym spot-
kaniu z przywódcami państw Trójmorza. 
Pragnę powiedzieć mieszkańcom tego 
wspaniałego regionu: Ameryka dąży do 
poszerzenia współpracy z Wami. Będziemy 
chętnie pogłębiać partnerstwo i wymianę 
handlową z Waszymi rozwijającymi się 
gospodarkami. Zależy nam na tym, byście 
mieli zapewniony dostęp do alternatywnych 
źródeł energii, aby Polska i jej sąsiedzi nigdy 
więcej nie stały się zakładnikiem jedynego 
dostawcy energii.

Panie Prezydencie, gratuluję Panu, a także 
Pani Prezydent Chorwacji przywództwa 
w postaci historycznej inicjatywy Trójmorza.

To moja pierwsza wizyta w Europie Środko-
wej w roli Prezydenta – jestem zachwycony, że 
odbywa się ona właśnie tutaj, w tym wspania-

łym kraju. Polska jest w geograficznym sercu 
Europy, a co ważniejsze: w polskim narodzie 
widać duszę Europy. Wasz naród jest wielki, 
bo jesteście silni wspaniałym duchem.

Przez dwa stulecia Polska padała ofiarą 
ciągłych, brutalnych ataków. Ale mimo że 
jej ziemie była najeżdżane i okupowane 
a państwo zniknęło nawet z mapy nigdy nie 
udało się wymazać Polski z historii czy też 
z Waszych serc. W tych mrocznych czasach 
nie mieliście wprawdzie swojego kraju, ale 
nigdy nie straciliście swojej dumy.

Dlatego mówię dziś z prawdziwym podzi-
wem: od pól i wsi, aż po wspaniałe katedry 
i miejskie place: Polska żyje, Polska rozwija 
się, Polska zwycięża. Mimo wszelkich dzia-
łań, które miały zmienić czy zniszczyć Wasz 
kraj, mimo opresji, trwaliście i zwyciężali-
ście. Jesteście dumnym Narodem Koper-
nika, Chopina i św. Jana Pawła II. Polska 
jest krajem bohaterów. Jesteście Narodem, 
który naprawdę wie, czego broni.

Tryumf polskiego ducha na przestrzeni 
stuleci, które ciężko doświadczyły kraj, 
daje nam wszystkim nadzieję na przyszłość, 
w której dobro zwycięża zło, a pokój odnosi 
zwycięstwo nad wojną.

Dla Amerykanów Polska zawsze była sym-
bolem nadziei – od zarania dziejów naszego 
narodu. Polscy bohaterowie i amerykańscy 
patrioci walczyli ramię w ramię w trakcie 
naszej wojny o niepodległość oraz w wielu 
późniejszych wojnach. Nasi żołnierze nadal 
dziś służą w Afganistanie i Iraku, zwalczając 
wrogów wszelkiej cywilizacji.

Ameryka nigdy nie zrezygnowała z wolności 
i niepodległości jako prawa i przeznaczenia 
polskiego narodu — i nigdy nie zrezygnuje-
my. Oba nasze kraje łączy szczególna więź, 
u podstaw której leżą wyjątkowe dzieje i cha-
rakter narodu. Tego rodzaju wspólnota wy-
stępuje tylko między ludźmi, którzy walczyli, 
przelewali krew i umierali za wolność.

Symbole tej przyjaźni można napotkać 
w stolicy Ameryki. Zaledwie kilka kroków 
od Białego Domu wznieśliśmy pomniki 
upamiętniające postacie o takich nazwi-
skach jak Pułaski i Kościuszko. Podobnie 
jest w Warszawie, gdzie tabliczki z nazwami 
ulic przypominają o Jerzym Waszyngtonie, 
i gdzie stoi pomnik jednego z największych 

bohaterów świata, Ronalda Reagana. Je-
stem tu więc dzisiaj nie tylko po to, by od-
wiedzić starego sojusznika, ale by wskazać 
go jako przykład dla innych, którzy zabiega-
ją o wolność i którzy pragną znaleźć odwagę 
i wolę do obrony naszej cywilizacji. 

Historia Polski to historia narodu, który 
nigdy nie stracił nadziei, nigdy nie 

dał się złamać i nigdy nie zapomniał, kim 
jest. Jesteście narodem o ponadtysiąclet-
niej historii. Granice waszego państwa 
wymazano z map na ponad jeden wiek – 
i zaledwie przed stu laty granice te zostały 
przywrócone. 

W 1920 roku, w bitwie zwanej Cudem nad 
Wisłą, Polska zatrzymała sowiecką armię 
dążącą do podboju Europy. Dziewiętnaście 
lat później, w 1939 roku, znów zostaliście 
napadnięci – tym razem od zachodu przez 
nazistowskie Niemcy, a od wschodu przez 
Związek Radziecki. Pod podwójną okupacją 
naród polski przeżył nieopisaną gehennę: 
zbrodnię katyńską, Holokaust, warszawskie 
Getto i Powstanie w Getcie, zniszczenie 
pięknej stolicy i zagładę prawie jednej pią-
tej ludności. Kwitnąca żydowska społecz-
ność – najliczebniejsza w Europie – została 
zredukowana niemal do zera w wyniku 
systematycznych nazistowskich mordów na 
żydowskich obywatelach Polski, a brutalna 
okupacja pochłonęła niezliczone ofiary.

Latem 1944 roku armie hitlerowska i ra-
dziecka szykowały się do stoczenia w War-
szawie straszliwej krwawej bitwy. W piekle 
na ziemi, jakie im zgotowano, Polacy stanęli 
w obronie swojej Ojczyzny. To dla mnie 
ogromny zaszczyt, że są obok mnie weterani 
i bohaterowie Powstania Warszawskiego. 
Oddajemy cześć Waszemu poświęceniu 
i przyrzekamy, że zawsze będziemy pamię-
tać Waszą walkę o Polskę i wolność.

Pomnik ten przypomina nam, że w stra-
ceńczej walce z uciskiem zginęło ponad 
150 tys. Polaków. Po drugiej stronie 
Wisły wojska radzieckie zatrzymały się 
– i czekały. Przyglądali się, jak naziści 
brutalnie zrównują miasto z ziemią, mor-
dując okrutnie mężczyzn, kobiety i dzieci.  

Stajemy ramię w ramię
Prezydent Donald J. Trump 
do Narodu Polskiego

Ciąg dalszy na s. 16 
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Chcieli na zawsze unicestwić ten naród, 
zabijając w nim wolę przetrwania. Ale ni-
komu nie udało się zniszczyć odwagi i siły, 
które znamionują charakter Polaków. Polski 
męczennik biskup Michał Kozal dobrze to 
wyraził słowami: „Od przegranej orężnej 
bardziej przeraża upadek ducha u ludzi”.

Przez cztery dziesięciolecia rządów komu-
nistycznych Polska i inne zniewolone narody 
Europy opierały się brutalnej kampanii, 
której celem było zniszczenie wolności, Wa-
szej wiary, Waszych praw, Waszej historii, 
Waszej tożsamości – wszystkiego, co stanowi 
istotę Waszej kultury i człowieczeństwa. 

Przez cały ten czas jednak nigdy nie stra-
ciliście ducha. Ciemiężcy próbowali was 
złamać, ale Polski złamać nie mogli. I kie-
dy nadszedł dzień 2 czerwca 1979 roku 
i gdy na Placu Zwycięstwa na pierwszej 
mszy z polskim papieżem zgromadziło się 
milion Polaków – tego dnia każdy komu-
nista w Warszawie musiał zdawać sobie 
sprawę, że opresyjny system wkrótce się 
załamie. Zrozumieli to dokładnie w tym 
momencie, gdy podczas kazania papieża 
Jana Pawła II milion Polaków – mężczyzn, 
kobiet i dzieci – podjęło modlitwę. Nie 
prosili o bogactwa. Nie prosili o przywileje. 
Słowami pieśni wypowiedzieli trzy proste 
słowa: „My chcemy Boga”.

Tymi słowami naród polski przywoływał 
obietnicę lepszej przyszłości. Polacy odna-
leźli w sobie nową odwagę, by przeciwstawić 
się prześladowcom. I odnaleźli słowa, by 
zapowiedzieć, że Polska znów będzie Polską.

Kiedy stoję tu dzisiaj przed tym pełnym 
wiary narodem wciąż słychać tamte powra-
cające echem głosy. Niosą przesłanie, które 
dzisiaj jest równie prawdziwe jak dawniej. 
Naród polski, naród amerykański i narody 
Europy wciąż wołają: MY CHCEMY BOGA.

Razem z papieżem Janem Pawłem II, Po-
lacy umocnili swoją tożsamość jako naród 
poświęcony Bogu. I za sprawą tej dobitnej 
deklaracji, kim jesteście, zrozumieliście 
co należy uczynić. Złączeni solidarnością 
wystąpiliście przeciwko uciskowi, prze-
ciwko działającej bezprawnie tajnej policji 
oraz przeciwko okrutnemu i niegodziwemu 
systemowi, który zubażał Wasze miasta 
i Wasze dusze.

I wygraliście. Polska zwyciężyła. Polska 
zawsze zwycięży!

W tym zwycięstwie nad komunizmem by-
liście wspierani przez silny sojusz wolnych 
narodów na Zachodzie, które przeciwstawiły 
się tyranii. A obecnie wśród najbardziej od-
danych członków NATO, Polska powróciła 
na swoje miejsce jako wiodący kraj Europy, 
który jest silny, niepodzielny i wolny.

Silna Polska jest błogosławieństwem dla 
narodów Europy, o czym powszechnie 

wiadomo. A silna Europa jest błogosła-
wieństwem dla Zachodu oraz całego świata.

Sto lat po przystąpieniu amerykańskich sił 
do I wojny światowej, transatlantycka więź 
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz 
Europą jest mocniejsza niż kiedykolwiek 
wcześniej. Nad tym kontynentem nie unosi 
się już widmo komunizmu. Ale dziś na Za-
chodzie wciąż stoimy w obliczu poważnych 
zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa i stylu 
życia. I są to realne zagrożenia. Stawimy im 
czoło. I na pewno zwyciężymy.

Stoimy w obliczu innej opresyjnej ideologii 
– której celem jest eksport terroryzmu 

i ekstremizmu po całym świecie. Ameryka 
i Europa padają ofiarą jednego zamachu ter-
rorystycznego po drugim. Powstrzymamy je. 
Podczas historycznego spotkania w Arabii 
Saudyjskiej wezwałem przywódców ponad 
50 krajów muzułmańskich, by połączyli siły 
dla wykorzenienia tej groźby, która zagraża 
całej ludzkości. Musimy zewrzeć szyki w ob-
liczu wspólnych wrogów, by pozbawić ich 
terytorium, finansowania, sieci powiązań oraz 
wszelkich form ideologicznego wsparcia. I choć 
zawsze będziemy witali nowych obywateli, 
którzy podzielają nasze wartości i kochają 
naszych ludzi, nasze granice zawsze będą za-
mknięte przed terroryzmem i ekstremizmem. 
Walczymy zdecydowanie z radykalnym islam-
skim terroryzmem. I walkę tę wygramy. Nie 
możemy zaakceptować tych, którzy posługują 
się nienawiścią, by usprawiedliwić przemoc 
wymierzoną w niewinnych.

Obecnie Zachód również staje w obliczu 
sił, których celem jest wystawienie na próbę 
naszej woli, zachwianie naszej determinacji 
i zagrożenie naszym interesom. By przeciw-
stawić się nowym formom agresji, w tym 
propagandzie, przestępczości finansowej 
oraz atakom cybernetycznym, musimy tak 
przystosować nasz sojusz, by skutecznie 
konkurował w nowych obszarach i na no-
wych polach bitewnych.

Wzywamy Rosję, by zaprzestała swo-
ich destabilizujących działań na Ukrai-
nie i wszędzie indziej, i przestała udzielać 
wsparcia wrogim reżimom – w tym Syrii 
i Iranowi – a zamiast tego przyłączyła się 
do wspólnoty odpowiedzialnych narodów 
w naszej walce przeciwko wspólnym wro-
gom i w obronie cywilizacji.

I w końcu, po obu stronach Atlantyku, 
nasi obywatele mierzą się z jeszcze jednym 
niebezpieczeństwem – z którym możemy 
sobie w pełni poradzić. To zagrożenie jest 
dla niektórych niewidoczne, ale dla Polaków 
– znajome. Stały rozrost rządowej biuro-
kracji, która pozbawia ludzi woli działania 
i bogactwa. Zachód osiągnął wielki sukces nie 
dzięki biurokracji i regulacjom, ale dlatego, 
że ludzie mieli możliwość podążania za swoi-
mi marzeniami i realizowania swoich dążeń.

Amerykanie, Polacy i narody Europy 
cenią indywidualną wolność i suweren-
ność. Musimy pracować razem, by prze-
ciwstawić się siłom, niezależnie od tego 
czy pochodzą z wewnątrz czy z zewnątrz, 
z Południa czy ze Wschodu, które z czasem 
grożą podważeniem tych wartości i zerwa-
niem więzów kultury, wiary i tradycji, które 
stanowią o naszej tożsamości. Jeśli się im 
nie przeciwstawimy – siły te pozbawią nas 
odwagi, nadwątlą naszego ducha i osłabią 
naszą wolę niezbędną do obrony siebie 
i naszych społeczeństw.

Ale podobnie jak nasi przeciwnicy i wro-
gowie z przeszłości dowiedzieli się tego 
w Polsce – wiemy, że te siły są również 
skazane na porażkę. Są skazane na porażkę, 
nie tylko dlatego, że nasz sojusz jest silny, 
nasze kraje odporne i nasza potęga nie 
ma sobie równych – choć wszystko to jest 
prawdą. Nasi przeciwnicy są skazani na 
porażkę, bo nigdy nie zapomnimy, KIM 
JESTEŚMY. Jeżeli nie zapomnimy, nikt 
nas nie pokona. Nie zapomną Amerykanie. 
Nie zapomną narody Europy.

Jesteśmy najbardziej wolną i najwspa-
nialszą wspólnotą narodów, jaką znał 
świat. Komponujemy symfonie. Dążymy 
do innowacji. Oddajemy cześć naszym sta-
rożytnym bohaterom, pielęgnujemy nasze 
odwieczne tradycje oraz zwyczaje i zawsze 
szukamy oraz odkrywamy nowe możliwości. 
Nagradzamy błyskotliwe talenty, dążymy 
do doskonałości i uwielbiamy inspirujące 
dzieła sztuki, które oddają cześć Bogu. 

Cenimy praworządność – i bronimy pra-
wa do wolności słowa. Wspieramy kobiety 
– filary naszego społeczeństwa i naszego 
sukcesu. A w sercu naszego życia stawiamy 
wiarę i rodzinę; a nie władze i biurokrację. 
Wszystko poddajemy debacie i kwestio-
nujemy. Chcemy poznać wszystko – żeby 
lepiej poznać siebie. I przede wszystkim, 
doceniamy godność życia każdej ludzkiej 
istoty, bronimy praw każdego człowieka 
i podzielamy nadzieję na życie w wolności 
tkwiące w każdej ludzkiej duszy.

Tacy właśnie jesteśmy. Takie są bezcenne 
więzy, które nas łączą. Jako narody, jako 
sprzymierzeńców i jako cywilizację. To, co 
mamy; to, co odziedziczyliśmy po naszych 
przodkach nie istniało nigdy wcześniej. 
Państwo wiecie o tym lepiej niż ktokolwiek 
inny, bo stoją tu z nami bohaterowie tam-
tych wydarzeń. A jeśli nie uda nam się tego 
obronić – nie zaistnieje to nigdy ponownie. 
Więc nie wolno nam przegrać.

Tę wielką międzynarodową społeczność 
łączy jeszcze jeden wspólny element: to 
NARÓD, a nie możni tego świata, stanowił 
zawsze podwaliny naszej wolności i kamień 
węgielny naszej siły. To naród stanowił 
i stanowi podwaliny tych wartości tutaj 
w Polsce, tu w Warszawie, i, od samego 

Ciąg dalszy ze s. 15
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początku jej istnienia stanowił podwali-
ny Ameryki. Nie po to obywatele naszych 
państw bili się wspólnie o wolność, nie po 
to wspólnie przetrwali horror wojen, nie 
po to wspólnie stawiali opór złu, żeby teraz 
zaprzepaścić tę wolność przez brak poczucia 
dumy i wiary w wartości, które wyznajemy. 
Nie dopuściliśmy i nie dopuścimy do tego.

Dopóty wiemy skąd przyszliśmy, dopóki 
wiemy dokąd zmierzamy. Amerykanie są 
świadomi, że silne przymierze wolnych, 
suwerennych i niezależnych państw to 
najlepszy sposób na obronę naszych swo-
bód i naszych interesów. To dlatego moja 
Administracja domaga się od wszystkich 
członków NATO wywiązywania się w pełni 
ze swoich sprawiedliwie ustalonych zobo-
wiązań finansowych.

Stanowisko to już zaowocowało dodat-
kowymi miliardami dolarów. Moim zda-
niem te miliardy inaczej by nie napłynęły. 
Krytykom naszego twardego stanowiska 
chciałbym przypomnieć, że USA okazały 
nie tylko słowami, ale przede wszystkim 
czynami swoje nieugięte poparcie dla 
Artykułu 5. wielostronnych zobowiązań 
obronnych. Łatwo rzucać słowa, ale liczą 
się czyny. Dla swojego własnego dobra, 
Europa musi zrobić więcej. Musi pokazać, 
że wierzy w swoją przyszłość, inwestując 
w nią swoje własne pieniądze.

Właśnie dlatego przyklaskujemy decyzji 
Polski o zakupie od USA sprawdzonych 
w boju systemów obrony powietrznej i prze-
ciwrakietowej PATRIOT. Najlepszych na 
świecie. Właśnie dlatego tak cenimy na-
ród polski, który jako jeden z nielicznych 
w NATO spełnia wymogi inwestycyjne we 
wspólną obronność. Dzięki Polsko za to, 
że dla innych krajów członkowskich NATO 
stanowisz wzór do naśladowania.

Nasza obronność to nie tylko zobowią-
zania finansowe – to także zaangażowanie 
woli. Historia Polski uczy nas, że obrona 
Zachodu nie zależy ostatecznie od pienię-
dzy, a od woli przetrwania narodu. I tu 
pojawia się zasadnicze pytanie naszych 
czasów: czy Zachód ma wolę przetrwać. 
Czy wystarczająco silnie wierzymy w sy-
stem naszych wartości, żeby bronić ich za 
wszelką cenę. Czy darzymy wystarczającym 
szacunkiem naszych obywateli, żeby bronić 
granic, w których żyją? Czy starczy nam 
chęci i odwagi, by bronić naszej cywilizacji 
w obliczu tych, którzy starają się ją pod-
stępnie unicestwić?

Na nic zdadzą się największe gospodar-
ki świata i broń największego rażenia, 

jeśli zabraknie silnej rodziny i solidnego 
systemu wartości. Tych, którzy zapomnieli 
o ich kluczowym znaczeniu zachęcam do 
odwiedzenia kraju, który nigdy tego nie za-
pomniał – niech przyjadą do Polski. Niech 

przyjadą tu, do Warszawy i niech poznają 
historię Powstania Warszawskiego. Niech 
poznają historię Alej Jerozolimskich.

W sierpniu 1944 roku, tak jak teraz, Aleje 
Jerozolimskie były jedną z głównych arte-
rii przecinających miasto ze wschodu na 
zachód. Kontrola nad nią miała kluczowe 
znaczenie dla obu stron bitwy o Warszawę. 
Wojsko niemieckie chciało ją przejąć jako 
najkrótszą drogę przemieszczania oddzia-
łów na front i z frontu.

Dla członków Polskiej Armii Krajowej 
natomiast, możliwość przedostawania się 
na północ i na południe przez Aleje Jero-
zolimskie miała zasadnicze znaczenie dla 
utrzymania Śródmieścia, a tym samym 
utrzymania przy życiu samego Powstania. 
Noc w noc, pod obstrzałem broni maszyno-
wej, Polacy znosili worki z piaskiem, by bro-
nić swojego wąskiego przejścia w poprzek 
Alei Jerozolimskich. Dzień w dzień, wróg 
rozbijał je w drobny mak. Wtedy Polacy 
zrobili okop, a wkrótce – barykadę. W ten 
sposób nieustraszeni powstańcy zaczęli 
przekraczać tę arterię. 

To wąskie przejście zadecydowało o konty-
nuacji Powstania. Mieszkańcy i powstańcy, ry-
zykując życiem, biegli tym wąskim przejściem, 
by nieść pomoc swojemu miastu. „To było 
zaledwie kilka metrów” – wspominała młoda 
kobieta imieniem Greta. – Ten śmiertelnie 
niebezpieczny fragment ulicy przesiąknięty 
był krwią posłańców, łączniczek i kurierów”. 
Snajperzy brali ich na cel. Żołnierze wroga 
palili każdy budynek, a kiedy atakowali ba-
rykadę, wykorzystywali Polaków jako żywe 
tarcze dla swoich czołgów. Wróg nie ustawał 
w ataku na maleńki przyczółek cywilizacji, 
a Polacy nie ustawali w jego obronie.

Przesmyk przez Aleje Jerozolimskie wy-
magał ciągłej obrony, napraw i umocnień. 

Ale wola obrońców, nawet w obliczu śmier-
ci, była niezachwiana; przejście istniało do 
ostatnich dni Powstania. Nigdy nie zostało 
zapomniane, dzięki Polakom było zawsze 
dostępne. 

Pamięć o ofiarach tego heroicznego wy-
darzenia woła do nas przez dziesięciolecia, 
a wspomnienia o obrońcach przejścia przez 
Aleje Jerozolimskie należą do najbardziej 
żywych. Ci bohaterowie przypominają nam, 
że Zachód został ocalony dzięki krwi patrio-
tów, że każde pokolenie ma w tej obronie 
do odegrania swoją rolę. I że każda piędź 
ziemi, każdy centymetr naszej cywilizacji 
jest tej obrony wart.

Nasza walka w obronie Zachodu nie za-
czyna się na polu bitwy – zaczyna się od na-
szych umysłów, naszej woli, naszych dusz.

Dzisiaj, więzy spajające naszą cywilizację 
mają znaczenie nie mniejsze – i wymagają 
nie mniej zaciekłej obrony – niż ta piędź zie-
mi, na której skupiała się nadzieja Polski na 
istnienie. Nasza wolność, nasza cywilizacja, 
i nasze przetrwanie zależą od tych właśnie 
więzi historii, kultury i pamięci. I dziś, tak, 
jak zawsze, Polska jest w naszych sercach, 
podczas gdy jej naród walczy. 

Ogłaszam dziś światu, że tak, jak nie udało 
się złamać woli Polski, nie uda się nigdy 
złamać woli Zachodu. System naszych 
wartości zwycięży. Nasze narody rozkwit-
ną. A nasza cywilizacja zatriumfuje. Więc 
walczmy wszyscy jak Polacy – O RODZINĘ, 
O WOLNOŚĆ, O OJCZYZNĘ i O BOGA.

Dziękuję Wam. Niech Bóg Was błogo-
sławi. Niech Bóg błogosławi Naród Polski. 
Niech Bóg błogosławi naszych sprzymie-
rzeńców. Niech Bóg błogosławi Stany Zjed-
noczone Ameryki.

DONALD J. TRUMP
Warszawa, 6 lipca 2017
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Gdy zbliża się a następnie trwa ko-
lejna rocznica Powstania War-
szawskiego, niezwykle irytujące są 

podawane w mediach całkowicie rozbieżne, 
a najczęściej zawyżone dane statystyczne 
dotyczące liczby poległych cywilów i po-
wstańców. Zdaję sobie sprawę, że zawsze 
największe wrażenie robi śmierć, zwłaszcza 
gwałtowna, jednego człowieka, a na przy-
kład statystyki zabitych czasu wojny (lub 
klęsk żywiołowych), szczególnie wysokie, 
w pewnym stopniu nawet znieczulają od-
biorcę tych danych na fenomen śmierci.

Wszelako liczby są ważne, ponieważ za-
wyżane lub zaniżane służą często różnym 
propagandystom do manipulowania hi-
storyczną rzeczywistością i tym, co mamy 
o niej myśleć. Jeśli chodzi o Powstanie 
Warszawskie, wokół którego – mimo do-
brej zmiany klimatu politycznego – toczy 
się nieustający spór o to, czy powinno 
było w ogóle wybuchnąć, czy nie, i o jego 
znaczenie w naszej historii najnowszej, 
jest to szczególnie ważne, gdyż liczba 
ofiar (zwłaszcza propagandowo zawyża-
na) jest jednym z istotnych argumentów 
przeciwko niemu.

Peerelowscy „historycy” na przykład, 
którzy za Stalinem i Wandą Wasilewską 
uważali Powstanie za niepoważną „awan-
turę warszawską”, stale zawyżali liczbę ofiar 
Powstania. Spotykało się wówczas  „dane” 
mówiące nawet o 280 tys. ofiar cywilnych 
i 20 tys. poległych żołnierzy! Chodziło, rzecz 
jasna, o obudzenie i utrzymanie niechęci do 
tego wydarzenia i zatarcie czy przynajmniej 
zakłócenie zbiorowej dobrej o nim pamięci.

Nic dziwnego, skoro jeszcze w 1974 roku, 
gdy już wolno było przynajmniej czcić 
pamięć szeregowych powstańców (ale nie 
przywódców), kiedy ukazała się okładka 
pewnego czasopisma z orłem zrywającym 
się z oków do lotu, otoczonym datami 
1830, 1863 i 1944, ambasador radziecki 
(czyli rosyjski) uznał, że to ostatnie po-
wstanie było także przeciwko Rosji (czyli 
Związkowi Radzieckiemu) i zażądał na-
tychmiastowego zwolnienia redaktora 
naczelnego, co skwapliwie podwładni 
Edwarda Gierka wykonali. Odważny re-
daktor, Jerzy Piórkowski, który w czerwcu 
1956 roku jako pierwszy zaczął druko-
wać w „Nowej Kulturze” Listy z Workuty 
(panowie Konwicki i Woroszylski „umyli 

ręce”, jak mi opowiadał), przesiedział dwa 
lata w swoistym „areszcie domowym”  
(z zakazem kontaktu z redakcją), zanim 
zlitował się nad nim Jarosław Iwaszkiewicz 
i uczynił swoim zastępcą w „Twórczości”. 
Interwencja prof. Tadeusza Kotarbińskie-
go u Edwarda Gierka była bezskuteczna: 
władza genseka nie sięgała powyżej władzy 
ambasadora ZSRR w Polsce.

Obecnie w „naszych” mediach, czyli 
w mediach prawicowo-patriotycznych, 
najczęściej słyszy się liczbę 200 tys. ofiar 
powstania (łącznie cywilów i żołnie-
rzy).  Jak gdyby dziennikarze nie znali 
nowych ustaleń, dokonanych wedle zasad 
nowo opracowanych metodologii badań 
statystycznych. W jednej z rozgłośni, ma-
jącej wielomilionowe audytorium (prze-
milczę nazwę) usłyszałem nawet o kilkuset 

Przed rozpoczęciem meczu III rundy eli-
minacji Ligi Mistrzów Legia Warszawa 
– FK Astana kibice z „Żylety” zaprezen-
towali imponującą oprawę. Na środku 
trybuny zawisło płótno przedstawiające 
żołnierza hitlerowskiego przykładające-
go lufę pistoletu do głowy dziecka. Na 
dole widniał napis w języku angielskim: 
„During the Warsaw uprising Germans 
killed 160 000 people thousands of 
them were children” („Podczas Powsta-
nia Warszawskiego Niemcy zabili 160 000  
ludzi. Tysiące z nich to dzieci”),  
2 VIII 2017. FOT. YOUTUBE.COM

Liczby
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tysiącach ofiar Powstania. Pochwalę tylko 
program I Polskiego Radia, które ostatnio 
podało liczbę 140 tys. poległych cywilów 
i żołnierzy. A moje ulubione Radio Wnet 
też z dezynwolturą, jaka mu nie przystoi, 
wali liczbę 200 tys. ofiar.

Już dawno sprzeciwiała się tym nierze-
telnym (najłagodniej mówiąc) statystykom 
śp. sędzia Maria Trzcińska, badająca z ra-
mienia Głównej Komisji Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu przez bli-
sko 30 lat dzieje KL Warschau. Abstrahując 
od oceny rezultatów tych badań en gros, 
trafnie szacowała ona, opierając się na 
poważnych wyliczeniach strat ludnościo-
wych Warszawy, że liczba ofiar Powstania 
Warszawskiego sięga 150 tys. osób, wli-
czając w to kilkanaście tysięcy poległych 
żołnierzy Powstania.

Ale najważniejsze są niedawne stosunko-
wo ustalenia Jana Ołdakowskiego, dyrek-
tora Muzeum Powstania Warszawskiego 
i jego bliskich współpracowników – współ-
twórców placówki, opiewające na 120-130 
tys. poległych cywilów (w tym 60 tys. ofiar 
rzezi dokonanej przez Niemców na Woli 
i Ochocie) i 10-12 tys. powstańców. Wydaje 
się, że nie ma w Polsce większych autory-
tetów w tej mierze od twórców Muzeum 
Powstania Warszawskiego i wobec tego 
należy te ustalenia potraktować jako na 
dzisiaj ostateczne i obowiązujące.

Podobnie prof. Marian Marek Droz-
dowski, historyk dziejów najnowszych 
Rzeczypospolitej, w jednym z wywiadów 
postawił kropkę nad i, szacując liczbę ofiar 
cywilnych na 120 tys. a liczbę poległych 
żołnierzy na 10 tys. Te zmiany i uściślenia 

związane są, rzecz jasna, z udoskonaleniem 
metodologii tworzenia statystyki odnoszą-
cej się do wydarzeń historycznych.

Teraz trzeba po prostu pilnować, by 
media stosowały się do tych ustaleń 
i szacunków i przestały zawyżać liczby 
zabitych cywilów i żołnierzy Powstania 
Warszawskiego nie mających nic wspól-
nego z prawdą historyczną.

Jak już jesteśmy przy liczbach, warto 
zwrócić uwagę na fakt, że ostatnio 

mówiąc i pisząc coraz więcej o Obławie 
Augustowskiej, podaje się najczęściej liczbę 
592 jej ofiar. Tymczasem lipcowa akcja 
NKWD w 1945 roku w Augustowskiem 
objęła około 7 tys. aresztowanych, których 
trzymano w różnych miejscach, poddawa-
no śledztwu i niejednokrotnie torturom, 
po czym wróciło do domów około 5 tys. 
z nich, a los reszty, czyli około 2 tys. osób 
jest niewiadomy, choć najpewniej zostali 
zamordowani, bo słuch o nich zaginął. 
Nieznane jest też do dzisiaj miejsce ich 
pochówku, podobnie zresztą, jak tych 
spośród nich, którzy stanowią ową liczbę 
592 osób, z tym że na zamordowanie tej 
ostatniej liczby ofiar są jakieś dokumenty. 
A więc nie mówmy i nie piszmy o 592 
ofiarach Obławy Augustowskiej, lecz o oko-
ło 2 tysiącach, bo zarówno brunatni, jak 
i czerwoni mordercy, nie wszystkie swoje 
zbrodnie dokumentowali – a po wielu 
starali się zatrzeć wszelki ślad. Tę liczbę 
w przybliżeniu 2 tys. ofiar obławy najlepiej 
udokumentowała Teresa Kaczorowska 
w niedawno wydanej książce pt. Obława 
Augustowska; autorka dotarła do naj-

bardziej aktywnych w badaniu tej sprawy 
krewnych ofiar i przeprowadziła z nimi 
rozmowy, których treść nie pozostawia 
wątpliwości co do tej liczby bestialsko za-
mordowanych Polaków. Zamordowanych 
tylko dlatego, że byli Polakami.

Ostatnio z głębokiego ukrycia wychodzi 
na jaw tzw. „operacja polska” (a raczej an-
typolska) z lat 30. Jak dowodzą rezultaty 
śledztwa prowadzonego przez IPN, a ściślej 
przez Okręgową Komisję Ścigania Zbrodni 
przeciw Narodowi Polskiemu w Szczeci-
nie, w owej antypolskiej akcji trwającej od  
15 sierpnia 1937 do 15 listopada 1938 
roku zamordowano 111 091 Polek i Po-
laków (najczęściej strzałem w tył głowy),  
a 28 744 osoby skazano na wieloletnie uwię-
zienie w obozach pracy. Byli to Polacy, 
którzy w roku 1921, w rezultacie fatalnie 
negocjowanego przez endeków traktatu 
ryskiego, znaleźli się poza wschodnią gra-
nicą Rzeczypospolitej, w „sowieckim raju”. 
Ten ukryty na bardzo długo (80 lat!) przed 
światem i Polakami bezprzykładny mord 
ludobójczy, pozostawiony bez żadnych śla-
dów (miejsca pochówku, cmentarza itp., nie 
mówiąc o nieukaranych rosyjskich zbrod-
niarzach) trzeba maksymalnie nagłaśniać, 
gdyż upłynie dużo czasu, zanim znajdzie się 
on w zasobie powszechnej wiedzy  i pamięci 
naszego społeczeństwa, przynajmniej na 
poziomie zbrodni katyńskiej. I zapamię-
tajmy liczby, bo są po prostu wstrząsające.

JERZY BIERNACKI
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Pomnik Polegli Niepokonani na Woli 
autorstwa prof. Gustawa Zemły, 1973
FOT. © TOMASZ KORDAS / MAPIO.NET
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N iemieckie obozy 
koncentracyjne 
znajdowały się 

na terenie wielu państw 
europejskich. Nadawa-
nie im określeń związa-
nych  z  geograficznym  
położeniem  jest  działa-
niem  prowadzącym  do  
zafałszowania  historii  
krajów,  w których mor-
dowano ludzi z rozkazu 
nazistowskich Niemiec.

1. Na ziemiach pol-
skich w trakcie 

okupacji niemieckiej 
nie istniał żaden ośrodek 
władzy, który w jakikol-
wiek sposób współpra-
cowałby z nazistowskimi 
Niemcami. Natomiast 
Polacy, którzy znaleźli 
się na zajętych przez 
Niemców ziemiach, 
zbrojnie przeciwstawia-
li się agresywnej polityce Hitlera i Rze-
szy Niemieckiej.

2. Niemcy tworzyli na swoim teryto-
rium obozy koncentracyjne jeszcze 

przed 1939 rokiem. Natomiast po wybuchu 
II wojny światowej niemieckie obozy po-
wstawały także na terenach okupowanych 
przez Rzeszę Niemiecką. Obozy te podle-
gały wyłącznie administracji niemieckiej.

3. Polska była jedynym krajem w Eu-
ropie, w którym za pomoc Żydom 

groziła kara śmierci dla całej rodziny, jak 
również jedynym krajem, którego władze 
konspiracyjne (podziemne) wykonywały 
wyroki śmierci za wydawanie Żydów wła-
dzom niemieckich.

4. Uzasadnianie użycia błędnego termi-
nu „polski obóz koncentracyjny”, itp. 

argumentem geograficznym nie znajduje 
logicznego uzasadnienia. Ziemie polskie 
w czasie II wojny światowej zostały wcielo-
ne do Rzeszy Niemieckiej lub znajdowały 
się pod okupacją Niemiec i tym samym 
wszystkie tworzone na nich obozy zagłady, 
były niemieckie i tak powinny być nazy-
wane. Przedstawiciele narodu polskiego 
byli ofiarami a nie założycielami obozów 

zagłady. Należy zauważyć, że niemieckie 
obozy koncentracyjne znajdowały się na 
terenie wielu państw europejskich. Nada-
wanie im określeń związanych z krajem 
pochodzenia jest działaniem prowadzącym 
do zafałszowania historii każdego kraju, 
w którym mordowano ludzi z rozkazu 
Rzeszy Niemieckiej. 

Należy pamiętać, aby:
- używać pojęcia III Rzesza Niemiecka 

lub, bardziej poprawnie – Rzesza Nie-
miecka;

- używać terminu „niemieckie obozy” – ze 
względu na to, że wybudowali je, pracowali 
w nich i wykonywali rozkazy urzędnicy 
zatrudniani przez Rzeszę Niemiecką;

- używać pojęcia „niemieckie zbrodnie”, 
które nie odnosi się do narodu niemie-
ckiego, a do państwa Rzesza Niemiecka;

- podkreślać, że w latach 1939-1945 Rząd 
Polski na uchodźstwie nie był suwerenem 
na terytorium polskim. Władza nad tere-
nami polskimi leżała w rękach okupan-
tów – nazistowskich Niemiec  i Związku 
Sowieckiego. Przymiotnik „polski” może 
być w tym okresie stosowany w znaczeniu 
jedynie administracyjnym i tylko w odnie-

sieniu do Polskiego Państwa Podziemnego 
i Polskiego Rządu na Uchodźstwie;

- podkreślać udział Polaków w ratowa-
niu Żydów pomimo tego, że w Polsce, jako 
jedynym okupowanym przez Rzeszę Nie-
miecką, kraju groziła za to kara śmierci dla 
wszystkich członków rodziny ukrywających 
Żydów. Świetnym przykładem jest Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej;

- pilnować związków przyczynowo skut-
kowych i kontekstu historycznego;

- przy każdej okazji starać się nawiązywać 
i pielęgnować kontakty ze środowiskami 
przychylnymi Polsce;

- podkreślać, iż naród polski w czasie 
terroru okupacji niemieckiej zachowywał 
się odważnie i przyzwoicie na tle innych 
narodów, co nie wyklucza uczciwej pamięci 
o haniebnych przykładach. Pamiętać nale-
ży o proporcjach: 6 620 Polaków zostało 
odznaczonych medalem Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata, większość Pola-
ków, która niosła pomoc Żydom pozostaje 
do tej pory anonimowa, natomiast szmal-
cowników sądy Polski Podziemnej tropiły 
i karały śmiercią.

Pro memoria nie tylko dla dziennikarzy

Niemieckie obozy 
koncentracyjne

FOT. © TRUTHABOUTCAMPS.EU
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Gdyby któryś rząd albo 
któryś prezydent Polski 
zażądał od Niemców 
reparacji wojennych, 
w żadnym przemówie-
niu prezydent Obama 
nie użyłby określenia 
„polski obóz śmierci”.

Dwadzieścia sześć lat temu Pol-
ska zawarła z Niemcami traktat 
lekceważący pamięć o naszych 

Bohaterach i Ofiarach. Brak symetrii 
w traktowaniu mniejszości niemieckiej 
w Polsce i mniejszości polskiej w Niem-
czech – to wymowny szczegół.

Nasze strachy
W traktacie nie ma mowy o repara-

cjach wojennych za ponad 6 mln zabitych 
naszych obywateli, za wymordowanie 
polskich elit, za olbrzymie straty du-
chowe, moralne i materialne, które po-
nieśliśmy w wyniku rozpętanej przez 
Niemców wojny.

Utraciliśmy ponad połowę swych od-
wiecznych ziem. O 20 proc. zmniejszyło 
się nasze terytorium. Oddanie przez Niem-
ców Wrocławia, Szczecina i Olsztyna było 
wojenną rekompensatą na rzecz Związku 
Sowieckiego, który przemocą oderwał od 
Polski Lwów, Wilno i Grodno.

Konsekwencją napaści i okupacyjnych 
zniszczeń jest zaniżenie poziomu i jako-
ści życia, które Polacy odczuwają po dziś 
dzień. Zrzeczenie się niemieckich odszko-
dowań przez Bolesława Bieruta, moskiew-
skiego agenta, to kpina ze sprawiedliwości.

Polityczny błąd
Rezygnacja z reparacji to błąd politycz-

ny dalece poważniejszy od finansowych 
uszczerbków. Te setki miliardów dola-
rów za spalone miasta i wsie moglibyśmy 
„biednym Niemcom” wspaniałomyślnie 
darować. Moglibyśmy docenić ich porów-
nywalny do tych sum wkład w zagospoda-
rowanie obszaru byłej NRD.

Chodzi o przyjaźń
Żyjemy i chcemy żyć w jednoczącej się 

Europie. W długofalowej perspektywie 
trwania i rozwoju europejskiej cywili-
zacji nie chodzi jedynie o partykularne 
interesy, do czego odwołują się i co pod-

kreślają twórcy traktatu po 26 latach jego 
stosowania. Chodzi o przyjaźń między 
dwoma wielkimi narodami: Niemcami 
i Polakami. A przyjaźń rodzi się i wzrasta 
w prawdzie.

Niemiecka wina
Niemcy ponoszą główną zbiorową winę 

za wywołanie i skutki II wojny światowej. 
Za zbrodnie faszyzmu i kilkudziesięcio-
letnie panowanie komunizmu w Europie 
Śrokowo-Wschodniej. Za niewyobrażal-
ne zbiorowe tragedie. Za cierpienia ludzi 
i narodów podczas, i w wyniku tamtej 
zawieruchy. Również za cierpienia swoich 
rodaków, którzy tracili życie, mienie i ro-
dzinne pielesze. My, Polacy, nie byliśmy 
i nie jesteśmy temu winni.

Nasze prawo i obowiązek
Dlatego właśnie, dla tej jasności mo-

ralnej, która w przyszłości ma oświetlać 
nasze wspólne dokonania, mamy nie tylko 
prawo, ale i obowiązek domagać się od 
Niemców zadośćuczynienia. Podobnie jak 
Żydzi z Izraela. Przecież 3 mln zgładzo-
nych polskich Żydów w akcji „Endlösung 
der Judenfrage” było obywatelami pań-
stwa polskiego.

Winne media i elity
Niestety, w trakcie tego wszystkiego za-

brakło. Za te zasadnicze jego ułomności 
odpowiada cały rządzący wtedy Polską 
okrągłostołowy establishment bezkry-
tycznie popierany przez elity i media. 
Personalna odpowiedzialność ciąży po 
równo na ówczesnym Premierze Krzysz-
tofie Bieleckim i jego Rządzie ze śp. Mini-
strem spraw zagranicznych Krzysztofem 
Skubiszewskim oraz na Prezydencie Lechu 
Wałęsie i jego Kancelarii.

Przez 26 lat od żadnego z tych i następ-
nych polskich przywódców nie słyszałem 
wytłumaczenia i usprawiedliwienia tam-
tych politycznych zaniedbań. Nie było 
też próby ich naprawy na państwowym 
poziomie. Szacunki strat wojennych miasta 
Warszawy, kiedy jej prezydentem był śp. 
Lech Kaczyński, nie miały dalszego ciągu.

Wizerunek Polski
A tu idzie o więcej niż o pieniądze. Idzie 

o naszych przodków i nasz wizerunek 
w oczach własnych i w oczach Europejczy-
ków. Idzie o pamięć. Bez niej, jak napominał 
św. Jan Paweł II, narody tracą tożsamość.

KORNEL MORAWIECKI
gazetaobywatelska.pl

Idzie o pamięć
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dziennikarz i dziennikarstwo

Niedawno znów wróciła dyskusja na 
temat jakości polskiego reportażu. Po-

jawiła się w kontekście oskarżeń (wszystko 
wskazuje, że uzasadnionych) związanych 
w nieuprawionymi „zapożyczeniami” zna-
nego reportażysty. Powód może nie jest 
specjalnie szlachetny, ale przynajmniej dys-
kusja wydaje się być merytoryczna. Padają 
bardziej i mniej trafne argumenty, które 
dają obraz polskiego reportażu i sytuacji 
w jakiej się znalazł. I bardzo dobrze. Żałuję 
tylko, że do tej pory brakuje rzetelnej i po-
głębionej dyskusji na temat dziennikarstwa 
śledczego. O jego jakości i ilości, bo mimo 
ogólnej mizerii jeszcze gdzieniegdzie i spo-
radycznie, ale jednak występuje.

O przyczynach jego upadku. I o szansach na 
przyszłość. Bo o ile perspektywy nie są zbyt 
optymistyczne, to jednak przekreślać jego 
nie można. A przynajmniej w naszej branży 
nie powinniśmy tak myśleć. Dziś jedynym 
argumentem, jaki pojawia się w związku ze 
zmierzchem tego rodzaju dziennikarstwa, 
są pieniądze. Ponoć redakcji nie stać na 
utrzymywanie dziennikarzy śledczych i fi-
nansować, niepewnych przecież wyników ich 
pracy. To powtarzane od lat banały.

Patrząc na ogólną sytuację materialną 
dziennikarzy, warunki finansowe oferowa-
ne im przez redakcje, nie sposób odnieść 
wrażenia, że redakcji w ogóle nie stać na 
dziennikarzy. O śledczych nie wspominając. 
Oczywiście rozumiem, że dziennikarstwo 
śledcze wymaga kosztów, ale też nie de-

monizowałbym tego argumentu. Myślę, 
że większym problemem są koszty będące 
efektem pracy śledczej dziennikarzy – utra-
ta dobrych kontaktów z władzą, polityką 
w ogóle, czy biznesem (czytaj: wpływowymi 
reklamodawcami). Bo ileż to dziennikar-
stwo śledcze może kosztować? 

Zacznijmy od niewielkich społeczności. 
Lokalny dziennikarz pracuje za 2-3 tys. 
złotych. Jeśli ma szczęście i przyzwoite 
umiejętności, pracuje na etacie. Pisze dzien-
nie kilka artykułów, często powielając lub 
nieco uzupełniając oficjalne komunikaty, 
które trafiają na redakcyjnego e-maila. Do 
tego relacje z oficjalnych uroczystości, wizyt 
i interwencje. Czasem szkic reportażowy 
lub nawet reportaż. Nie bagatelizuje i nie 
deprecjonuje tej pracy, broń Boże! Tak 
wygląda codzienność reportera. Za to płacą 
nam wydawcy, właściciele mediów.

I w takiej rzeczywistości pojawia się temat 
kryjący w sobie aferę, nieprawidłowość, 
którą warto ujawnić. I tu powinna zacząć 
się praca śledczego reportera, który za-
cznie się spotykać z informatorami, szperać 
w dokumentach, czasem będzie zmuszony 
wyjechać nieco dalej, przenocować w mo-
telu (bo o pięciogwiazdkowych Hiltonach 
nikt przecież nie mówi). I w związku z tym 
nie zajmie się przez kilka dni w miesiącu 
swoimi standardowymi obowiązkami. Ktoś 
za niego zrobi kilka relacji, obsłuży kilka 
imprez, zarobi trochę więcej wierszówki. 
Tymczasem po kilku spotkaniach, zdo-

byciu pewnej dawki informacji, czasem 
może kilku wyjazdach, wiadomo, czy temat 
śledczy ma potencjał, czy nie. Bo przecież 
nie mówimy o tym, żeby latami finansować 
działalność, z której nic nie wynika.

Ileż to więc może kosztować. Kilkaset 
złotych miesięcznie? Nawet gdyby przyjąć, 
że zarabiający te 2-3 tys. złotych dzienni-
karz przez miesiąc rzetelnie pracował nad 
jednym śledztwem (co w praktyce i tak się 
nie zdarza, bo na tapecie ma się kilka takich 
tematów), to i tak nie mamy do czynienia 
z jakimiś bajońskimi sumami. Płacąc tyle 
co dotychczas dziennikarzowi śledczemu, 
wydawca, właściciel ryzykuje stosunkowo 
niewiele pieniędzy. Kilka, no może nawet 
kilkanaście tysięcy rocznie. Nawet jeśli wli-
czymy w to koszty ewentualnych procesów.

Dużo? Koszt wakacji na Maderze lub 
w innym wygodnym miejscu. Ta wygoda 
jest właśnie prawdziwą ceną dziennikar-
stwa śledczego. To ona zabija u właścicieli 
mediów odwagę, której często wymaga się 
od dziennikarzy.

Ogólnopolskie dziennikarstwo śledcze jest 
oczywiście dużo bardziej kosztochłonne, ale 
też cena powierzchni reklamowej, czy czasu 
antenowego w mediach ogólnokrajowych, 
jest znaczenie większa. Tymczasem schemat 
działania pozostaje podobny. Magiczne koszty 
dziennikarstwa śledczego są wciąż pretekstem 
do tego, by nie finansować, rzetelnej i tak 
potrzebnej roboty dziennikarskiej. Niestety.

TOMASZ NIEŚPIAŁ

Cena dziennikarstwa śledczego

Weźmiemy się za was, bo jesteście kłam-
czuchy – powiedziała pewna pani po-

lityczka do reportera. Gdy w podobny sposób 
wiceprezydent USA Spiro Agnew atakował 
„Washington Post” amerykańskie media nie 
pozostawiły na polityku suchej nitki. W Pol-
sce polityk może obrażać dziennikarzy i ko-
rona mu z głowy nie spadnie. Dlaczego? Bo 
inne media odczuwają schadenfreude. Nie 
ma dziś solidarności wśród dziennikarzy, bo 
wielu pracuje w roli propagandzistów partii 
politycznych. Wystarczy włączyć telewizor, 
by się o tym przekonać.

„Zarząd Główny Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich z uwagą śledzi przebieg 
konfliktu politycznego dotyczącego reformy 
sądownictwa w Polsce i apeluje do wszyst-
kich stron tego konfliktu o udzielenie wspar-
cia i zapewnienie bezpieczeństwa pracy 
wszystkim dziennikarzom relacjonującym 
przyczyny, przebieg i potencjalne skutki 
tego konfliktu” – czytam słuszne, opub-
likowane na naszej stronie, oświadczenie 

Zarządu Głównego SDP. Czy Zarząd Główny 
albo Centrum Monitoringu Wolności Prasy 
pójdzie krok dalej i napiętnuje konkret-
nych polityków, którzy atakują dziennika-
rzy, plują na nich słowami i ubliżają? Czy 
zwróci uwagę politykom, żeby nie grozili 
ograniczeniami wolności słowa? („Cham-
stwu w życiu, należy się przeciwstawiać si-
łom, i godnościom osobistom” – mówił 
Jan Kobuszewski do Wiesława Gołasa).  
A z drugiej strony, czy napiętnuje propa-
gandę polityczną płynącą ściekiem ze sta-
cji telewizyjnych?

Jeszcze niedawno zastanawiałem się 
w artykule naukowym, czy dziennikarstwo 
śledcze ma w Polsce przyszłość? Dziś już 
wiem, że nie ma. Bo dziennikarstwo śled-
cze, to dziennikarstwo patrzące przede 
wszystkim na ręce władzy a nie opozycji. To 
dziennikarstwo samodzielne, nie-zlecone, 
nie-kwitowe. Kiedy kilka lat temu SDP 
przyznało nagrodę Watergate za przynie-
sienie do redakcji taśm z nagraniami roz-

mów polityków PO i za napisanie książki, 
która niczego nie wyjaśniała, to pomyśla-
łem, że ktoś się pomylił, że nie zrozumiał 
w jakiej kategorii przyznał nagrodę. Że nie 
zna definicji dziennikarstwa śledczego, nie 
czytał nagrodzonej książki, że nie odróżnia 
dziennikarstwa śledczego od kwitowego. 
Ale mimo wszystko nadal tamte teksty 
dotyczyły afery w kręgach władzy.

Dziś, kiedy oglądam TVP, to widzę świetnie 
skrojone ataki na opozycję, natomiast władza 
jest krystaliczna. Tak zwane śledztwa, na-
zwę je pół-śledczymi (bo dotyczą wyłącznie 
opozycji) drążą, badają, dokładają oczywiście 
wyłącznie politykom wrogim obozowi wła-
dzy. Po zmianie ustroju sądowego w Polsce 
dziennikarze-pół-śledczy będą mogli liczyć 
na jeszcze większe branie, bo na pewno sądy 
dostarczą im wystarczająco dużo materiałów 
na przeciwników politycznych obecnej wła-
dzy. Będzie to oznaczało złoty okres polskiego 
dziennikarstwa pół-śledczego.

MAREK PALCZEWSKI

Złoty czas dla dziennikarstwa pół-śledczego
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Media tzw. publiczne chciałyby 
trzymać dwie sroki za ogon: 
i mieć abonament, i korzystać 

z dochodów z reklam. Dlaczego jednak 
miałyby być uprzywilejowane? Z czego 
miałaby wynikać ich uprzywilejowana 
pozycja? Czy stąd, że sprzyjają w mniej-
szym czy większym stopniu kolejnym rzą-
dom? Czy może z powodu realizowania 
misji publicznej?

Obecnie ponad 2 miliony osób zalega 
z wpłatami. Nowy projekt rządowy zakła-
da, że będziemy wnosić opłatę medialną 
w wysokości 8 złotych (emeryci – 1 złoty), 
ściąganą w ramach podatków (m. in. PIT 
i CIT). Sprawa jest pilna, bo „media pub-
liczne” są zadłużone i potrzebują pieniędzy, 
dlatego należy spodziewać się uchwalenia 
nowego prawa jeszcze w tym roku. Jeśli by 
to nie nastąpiło, wspomnianym mediom, 
a szczególnie TVP, groziłaby zapaść fi-
nansowa.

Ustawa ma być tak skonstruowana, że 
„wykręcenie się” od płacenia będzie nie-
możliwe. Państwo – jak wiadomo – jest 
aparatem przymusu, więc przymusi oby-
wateli (wszystkich płacących podatki) do 
płacenia na media przez jednych nazywane 
dziś narodowymi, przez innych rządowy-
mi, a przez jeszcze innych – PiS-owskimi. 
Były próby nazywania ich „państwowy-
mi”, ale na razie ta nazwa nie przyjęła 
się, choć może przyjęcie tej perspektywy 
spowodowałyby zmiany o charakterze 
własnościowym i strukturalnym. Wcześ-
niej zapowiadane zmiany (że na przykład 
te media będą instytucjami użyteczności 

publicznej czy państwowymi osobami 
prawnymi) nie zostały bowiem przepro-
wadzone.

Chyba nikt dziś w Polsce nie ma wąt-
pliwości, że media, o których piszę, są 
mediami podporządkowanymi polityce 
i decyzjom rządzących. Dzieje się tak i na 
szczeblu centralnym, i lokalnym. Media 
te, nie od dziś – bo ten proces trwa od wie-
lu lat – były systematycznie zamieniane 
w tubę propagandową partii politycznych 
i tak zwana „dobra zmiana” tylko ten 
proces pogłębiła. Można by więc zapytać, 
dlaczego obywatele mają płacić politykom 
za ich politykę informacyjną i chęć poka-
zywania się w mediach. Odpowiedź jest 
oczywiście prosta: bo politycy stanowią 
prawo, któremu obywatele – czy chcą, czy 
nie chcą – muszą się podporządkowywać. 
Zatem, jeśli chcesz mieć wpływ na decy-
zję rządzących, to najlepiej będzie, jeśli 
zostaniesz jednym z nich. Zrozumiało to 
wielu dziennikarzy, przechodząc na drugą 
stronę tej – wydawałoby się – barykady. 
I dlatego dziś wielu dziennikarzy opo-
wiada się po stronie polityków, różnych 
zresztą partii. W konsekwencji – jako 
środowisko – nie dostrzegamy zagrożeń 
płynących ze stałego upartyjniania me-
diów, i zamiast prób ich odpartyjnienia, 
dążymy do znalezienia się po „właściwej” 
stronie. 

Dlatego nie spodziewam się krytyki 
nowego projektu finansowanie mediów, 
nawet ze strony dziennikarzy niechętnych 
PiS-owi, albowiem panuje przekonanie, 
że za chwilę, za ileś lat, te media zostaną 

„odzyskane”. Tymczasem problem polega 
na tym, że media publiczne w istocie nie 
są już od wielu lat mediami publicznymi 
i nie realizują tzw. misji publicznej, ani 
w zakresie polityki informacyjnej (plura-
listycznej, wielogłosowej), ani w zakresie 
rozrywki. Najmniej zastrzeżeń miałbym do 
programów sportowych, albowiem w tej 
sferze – w ramach posiadanych środków 
– spełniają one swoje zadanie. Zmiana 
formy opłaty abonamentowej oczywiście 
nie odwróci tego trendu, ale raczej go po-
głębi, bo partie polityczne będą mogły 
więcej wydawać na realizowanie swojej 
polityki medialnej.

Jak napisałem na wstępie, media publicz-
ne znajdują się – potencjalnie – w sytuacji 
uprzywilejowanej w stosunku do mediów 
komercyjnych, bo mogą korzystać i z abo-
namentu, i z dochodów z reklam. Tymcza-
sem, na ogół (myślę zwłaszcza o głównych 
programach TVP) nie wypełniają swoich 
misyjnych obowiązków. Utrzymywanie 
takiego stanu jest demoralizujące. Zga-
dzam się z wielokrotnie powtarzanym 
żądaniem Andrzeja Kaczmarczyka, że 
reklamy z mediów publicznych powin-
ny być usunięte. Po drugie jednak: jeżeli 
media będą finansowane przez wszystkich 
obywateli naszego kraju, to ich powinnoś-
cią powinna być rzetelna i pluralistyczna 
informacja, niepozbawiająca głosu, ani 
nie wykluczająca jakiejkolwiek grupy spo-
łecznej czy światopoglądowej (więc np. 
jakichkolwiek mniejszości). To byłaby 
naprawdę dobra zmiana.

MAREK PALCZEWSKI
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Media publiczne dla wszystkich
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Piórem Małgorzaty Todd  Moda na głupotę

Obwieszczenie końca komunizmu 
w 1989 roku było nie tyle przedwczes-

ne, co całkowicie błędne. To właśnie był 
początek nowej ery – eurokomunizmu. 
Z poczwarki terroru, czy zamordyzmu, 
przeistoczył się w motyla rozmaitej de-
strukcji. Przejawia się to między innymi 
modą na głupotę i brzydotę. Z modą, jak 
wiadomo, dyskutować się nie da. Można 
ją jedynie przyjąć lub odrzucić. Taki wybór 
istnieje zawsze. To fragment demokra-
cji nie do ruszenia, ale można mimo to 
o nią powalczyć na leżąco, waląc nogami 
w metalowe osłony policyjne. W PRL-u 
dziewczyny usiłowały wyglądać powabnie, 

mimo „braków na rynku” wszystkiego, 
co mogłoby dodawać elegancji. Głupota 
płynąca z mediów była rekompensowana 
inteligencją na polu prywatnym. Trium-
fy święcił brydż, bo wymagał pomyślun-
ku, którego byle aparatczyk wykrzesać 
nie mógł.

Komunizm jakimś cudem jednak zwy-
ciężył i moda na głupotę oraz brzydotę za-
triumfowała. W zaawansowanym stadium 
możemy ją oglądać w wykonaniu wszel-
kich osobników KOD-omitopodobnych. 
Totalna opozycja szczególnie ich hołubi. 
Głupki bywają różnej maści. Przemądrza-
ły, elokwentny, a właściwie cierpiący na 

bezmózgowy słowotok, głupek oczywiście 
wie i rozumie wszystko, a jak czegoś nie 
kuma, to to coś, a nie on, musi być głupie. 
Zgoła odmienne zdanie ma „poczciwiec”. 
Nie wysila się, żeby cokolwiek rozumieć, 
a jak przypadkiem usłyszy coś, co rozumie, 
to od razu traci zaufanie do źródła takiej 
wiedzy, bo co to za autorytet, który jest 
zrozumiały nawet dla niego!

Jest jeszcze nadzwyczajna kasta, do której 
zaliczają się w pierwszej kolejności unijni 
dygnitarze. Oni wszystko wiedzą najlepiej  
i z nikim swej wiedzy konsultować nie mu-
szą. Jeśli bredzą coś sprzecznego z faktami, 
to tylko gorzej dla faktów.

Karać, czy nie karać? Oto jest pytanie. 
W „państwie teoretycznym”, jakim 

była Polska za rządów PO-PSL, winą 
była już sama chęć poznania prawdy, 
a karą, co najmniej wykluczenie z klubu 
tych, którym forsa się należała za samo 
pochodzenie. Dzięki vetu prezydenta stan 
ten ma szanse przedłużyć się co najmniej, 
do chwili przedawnienia zbrodni popeł-
nianych przez prominentów.

A jak sprawy wyglądają w Europie?  
Czy poprawność polityczna pozwala 
karać bandytów? To zależy po części 
od rodzaju zbrodni, a przede wszyst-
kim od tego, kto jej się dopuścił. 
Jeśli jest nim „biedny, prześladowany 

uchodźca” muzułmański, to należy się 
nad nim pochylić z troską i zrozumie-
niem, zamiast karać. A ofiary? No cóż, 
do tego trzeba się przyzwyczaić, jak radzą 
unijni dygnitarze. Ludzie pomalują sobie 
coś kolorowymi kredkami na ulicach i… 
do następnego razu. 

Donald Tusk zwany niesłusznie prezy-
dentem, zamiast może raczej Namiest-
nikiem Europy (prezydenta się bowiem 
wybiera, a on został mianowany przez 
samą panią Kanclerz Niemiec na piasto-
wane stanowisko), znowu wyrazi kolejne 
ubolewanie tymi samymi wyświechtany-
mi słowami: „Nasze myśli są z ofiarami 
i wszystkimi poszkodowanymi w tym 
tchórzliwym ataku na niewinnych”. No 
i po krzyku. A swoją drogą co to za od-

waga, nazwać islamskiego bojownika za 
wiarę tchórzem! To określenie: „tchórzli-
we ataki” to może taki rodzaj zaklinania 
rzeczywistości, żeby się aby nie zmieniła.

Kogoś jednak należałoby pociągnąć 
do odpowiedzialności. Jest zbrodnia, 
powinna być kara. Pupilek Angeli nie 
musiał się specjalnie wysilać, od daw-
na bowiem wiadomo, że wszystkiemu 
winni Polacy! Unia Europejska powinna 
Polsce łupnąć karę za nie przyjmowanie 
tak zwanych uchodźców. W ten spo-
sób zbrodnia na bezbronnych ofiarach 
będzie ukarana i wszystko zostanie po 
staremu! Brakiem logicznego powiąza-
nia między zbrodnią a karą nie należy 
się zajmować, bo to grozi brakiem po-
prawności politycznej.

Zbrodnia i kara

Wrzesień, a więc dzieci ruszają do 
szkoły. Czego one się tam teraz 

uczą? Nie mam pojęcia i to może nawet 
lepiej, bo zamiast utyskiwać na programy 
szkolne, pokuszę się o przedstawienie 
moich postulatów. Wiedza jest teraz tak 
rozległa, że zgłębienie jej w jakiejkol-
wiek dziedzinie przestało być możliwe. 
Czego zatem dziecko powinno się na-
uczyć zanim podejmie decyzję, co chce 
w życiu robić?

Dawniej mawiano: „Ucz się ucz, bo 
nauka to potęgi klucz”. Mam nadzieję, 
że to powiedzenie nie straciło całkiem 
aktualności. Ale postawiłabym na po-
szukiwanie talentów, bardzo szeroko 
rozumianych. Talenty sportowe może 
wyławiać nauczyciel WF-u; matematyki, 
fizyki i innych przedmiotów ścisłych 
– odpowiedni nauczyciele. Poetą od 
biedy można zostać samoistnie, gorzej 

z pozostałymi talentami artystycznymi. 
Czy na pewno są one jeszcze potrzebne? 
Konia łatwiej sfotografować niż naryso-
wać. Ale wbrew pozorom, tylko rysunek 
może wydobyć z obiektu ukrytą prawdę.  
Nowoczesne instrumenty muzyczne 
ułatwiają grę każdemu chętnemu, czy 
warto zatem uczyć się jeszcze nut? Nie 
wiem. Wiem natomiast, że każdy bez-
warunkowo powinien uczyć się podstaw 
aktorstwa, w tym dykcji. Jest to umie-
jętność niezbędna przy jakimkolwiek 
wystąpieniu publicznym. Żal ściska za 
gardło, gdy ktoś, kto ma coś ciekawego 
do powiedzenia robi to tak nieudolnie, 
że nie idzie wytrzymać.

Odnoszę wrażenie, że z postępem tech-
niki zanika dbałość o wynik działań. 
Dawniej istniał taki zawód jak oświet-
leniowiec. Dzisiaj operator światła zdaje 
się mieć sobie za punkt honoru to, żeby 
widać było jak najmniej. Rozumiem, jeśli 
prelegent ma wyjątkowo odrażający wy-

gląd, ale to raczej rzadkość. Najczęściej 
mówca mamrocze coś niewyraźnie do 
mikrofonu, albo jeśli nawet słychać go 
dobrze, to w każdym zdaniu jest słowo 
właśnie, a po jego zakończeniu prele-
gent domaga się potwierdzenia pytając: 
prawda, ewentualnie: tak, lub nie? Na-
uka retoryki nigdy wcześniej nie była aż 
tak konieczna.

Komuniści wmawiali ludziom, że na-
uka, mimo iż obowiązkowa, nie jest im 
do niczego potrzebna. Do rządzenia 
państwem najlepiej nadaje się niewy-
kwalifikowany robotnik, albo towarzysz 
Wiesław. Ten komunistyczny system 
nadal pokutuje, nieco tylko zmodyfi-
kowany. Ewa Kopacz nazwała Borysa 
Borysowicza Budkę Borysławem, bo 
jak tłumaczy, nie znała go. Ot, przy-
szedł jakiś lewicujący chłopaczyna do 
kancelarii pani premier, to zrobiła go 
Ministrem Sprawiedliwości, nie pytając 
nawet o imię, a co dopiero o kwalifikacje.

Potęgi klucz
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Nie idzie oczywiście o miasto, 
a o opolski festiwal. Bo miasto 
wprawdzie wolałoby, zdaje się, 

być po tamtej stronie Odry/Nysy, do tego 
Wojciech Cejrowski oddałby bez wahania 
Niemcom Szczecin (bo to według niego 
nie polskie miasto!), mnie jednak idzie 
o polską kulturę – masową, tę dla każ-
dego, w tym wypadku uosabianą przez 
polską piosenkę.

Ba, ale co to znaczy dziś „polska pio-
senka”?

Czy polska piosenka to taka, którą się 
śpiewa po polsku? W tej sytuacji byłoby 
sporo piosenek, których za polskie by się 
nie uznało – choćby „Easy come, easy go” 
zespołu „2+1” (przykład pierwszy z brzegu).

A może wyznacznikiem byłoby to, że 
piosenkę skomponował Polak? Polski 
kompozytor? Tu byłyby problemy np. 
z Johnem Potterem. I zapewne nie tylko, 
bo i z Bułatem Okudżawą...

To może miejsce powstania? Albo pra-
wykonania? No, tu już zaszlibyśmy bar-
dzo, bardzo daleko – cała emigracyjna 
twórczość piosenkarska byłaby poza kla-
syfikacją!

Pytając w ten sposób doszlibyśmy rychło 
do absurdu. Bo odpowiedź na postawione 
wyżej pytanie jest moim zdaniem bardzo 
prosta (czy bardzo – zobaczymy!): polska 
piosenka to piosenka oddająca polskiego 
ducha, utrzymana w polskim klimacie 
zarówno muzycznym, jak i tekstowym, to 
piosenka, z którą Polacy się chętnie utoż-
samią, bo odnajdą w niej cząstkę siebie.

Cóż – z tego stanowiska patrząc trzeba 
by stwierdzić, że dziś polska piosenka nie 
istnieje. A skoro tak – po co nam fałszywy, 
na siłę ciągnięty ostatnimi laty festiwal 
polskiej piosenki?

Co pozwala mi stawiać diagnozy tak 
radykalne? Miłość do polskiej piosenki, 
towarzyszenie jej przez całe dekady, słu-
chanie, nagrywanie, śpiewanie, kłótnie 
etc. etc. Kulturą masową interesowałem 
się od zawsze, a piosenka zajmowała w tym 
zainteresowaniu miejsce szczególne. I do 
pewnego czasu nie było z tym problemem 
problemu – nie było potrzeby zastana-
wiania się, czy jakaś piosenka jest polska, 
czy nie.

Niestety, ten idylliczny czas minął jakoś 
tak z nadejściem tzw. demokracji, czyli po 
roku 1990. Polityka nie ma z tym niby nic 
wspólnego... Ale czy naprawdę?

Polska otworzyła się na świat wolny, na 
świat zachodni właśnie wtedy. I to otwo-
rzyła się na oścież! Między innymi także 

dla zagranicznych koncernów medialnych. 
Wiedziały one dobrze, że polski rynek jest 
chłonny, łapczywy na dobrą piosenkę, że 
festiwale, recitale, kasety, „czarne” płyty 
(a potem kompakty) to w Polsce od za-
wsze był świetny interes. Toteż w kilku 
ważnych miejscach na światowym rynku 
muzycznym podjęto decyzję: wchodzimy!

No i weszli – nie tylko z promocją włas-
nych, zagranicznych produkcji, ale także 
z utworzonymi szybko polskimi filiami wy-
twórni fonograficznych. I to był, niestety, 
początek końca prawdziwie polskiej pio-
senki. Światowe koncerny zaczęły działać 
na wielką skalę produkując piosenki dla 
polskiego odbiorcy, wyszukując „nowe 
młode talenty”, dając im możliwość na-
grania płyt, potem promując te płyty (na 
wolnym, spluralizowanym rynku medial-
nym) i tak przejmując praktycznie „rząd 
dusz” na rynku polskiej piosenki. Ktoś 
kiedyś nazwał taki mechanizm „barem sa-
moobsługowym”.

Efekty tych działań mamy dziś, a ostatnie 
edycje festiwalu polskiej piosenki w Opolu 
pozwalają zobaczyć to wszystko jak w so-
czewce. Zalewani jesteśmy piosenkami 
nijakimi, śpiewanymi przez wokalistów 
bez prawdziwego piętna indywidualno-
ści, zaaranżowanymi przez komputery, 
z tekstami o niczym, najczęściej skon-
centrowanymi na pępkach wykonawców, 
na ich mało ciekawych mikro-światkach, 
lub opowiadającymi banalnym językiem 
o równie banalnych sprawach.

Dlaczego np. akurat niejaka Kasia Cere-
kwicka została główną bohaterką ostatnie-
go festiwalu? Konia z rządem temu, kto 
zna odpowiedź na to pytanie. To, co robiła, 
było równie nieciekawe, jak to, co robili 
inni wokaliści. No, ktoś musiał wygrać, 
padło na Cerekwicką, może dlatego, że 
najbardziej znana, najbardziej lansowa-
na przez kręgi, o których pisałem wyżej. 
I jeszcze jedno – świat w ogóle, a świat 
medialno-popkulturowy w szczególności 
jest wyraźnie nastawiony na młodego je-
dynie odbiorcę. Takiemu łatwo wmówić, 
że coś jest dobre – działa tu stare prawo 
propagandy: powtarzaj coś tysiąc razy, 
w końcu ci uwierzą.

Naprawdę bardzo chciałem usłyszeć 
coś sensownego i w koncercie debiutów,  
i w koncercie tegorocznych premier opol-
skich. Niestety – nie udało mi się.

Można zrozumieć, że polityczne zawi-
rowania wokół tegorocznego Opola spo-
wodowały, że TVP stanęła na głowie, by 
ten festiwal się odbył. Niestety czasem, 
gdy chce się zrobić coś za wszelką cenę, 
wychodzi chała, czyli knot. Poza dwoma 
znakomitymi koncertami – Maryli Rodo-
wicz i Jana Pietrzaka (gdzie podobno było 
aż 200 słuchaczy, tak gdzieś usłyszałem) 
doprawdy pozostałe koncerty mogły się 
swobodnie nie odbyć.

Stało się inaczej.
Ale w tej sytuacji tytułowe pytanie tego 

felietonu pozostaje aktualne.
WOJCIECH P. KWIATEK

Czy Opole jest potrzebne?



26

BEZWIERSZÓWKInr 9-10 (147-148) wrzesień-październik 2017twarze mediów

Andrzej Zb. Brzozowski: Kiedy zapad-
ła w Twoim życiu decyzja, że zosta-
niesz dziennikarzem?
Wojciech Chromy: Nie wiem czy to można 

nazwać przypadkiem, ale dziennikarstwo 
było jedyną sensowną alternatywą do za-
wodu nauczyciela WOS-u, bo studiowałem 
nauki społeczne na WSP w Olsztynie. Kiedy 
byłem na trzecim roku studiów, przyjecha-
ło trzech panów z radia, żeby zrobić war-
sztaty dziennikarskie. Byli też dziennikarze 
„Gazety Olsztyńskiej”, ale ja zapisałem 
się tylko na przesłuchania radiowe... no 
i moi obecni koledzy radiowi uznali, że... 
mam odpowiedni głos i chyba mam go do 
dzisiaj, bo nadal pracuję w radiu. 

Była nas wtedy dziewiątka studentów 
przyjętych na praktykę do Radia Olsztyn. 
Do tej pory pracuje troje. Byliśmy taką 
pierwszą grupą młodego, radiowego, 
dziennikarskiego narybku w latach 90. 
Uczyliśmy się tego zawodu od podstaw. 
Byliśmy pełni pokory, słuchaliśmy z uwa-
gą co mówią starsi koledzy. Dzisiaj jest 
inaczej, ale nie będę rozwijał tego tematu.

Czyli początki nie były łatwe?
Nie miałem żadnych dziennikarskich 

doświadczeń. Nie redagowałem szkolnych 
gazetek, nie byłem w radiu studenckim. 
W Radiu Olsztyn zaczynałem, podobnie 
jak większość moich koleżanek i kolegów 
od pisania prostych informacji. Wtedy nie 
było przecież telefonów komórkowych, 
dzwoniło się na stacjonarne, nie było In-
ternetu, więc uzyskanie informacji, czy 
umówienie się na rozmowę nie było takie 
proste. 

W końcu poczułeś się jednak profesjo-
nalistą?
Cały czas twierdzę, że jestem zwyczajnym 

reporterem, chociaż ostatnio mało repor-
terką się zajmuję, bo mam inne zadania. 
Nie uważam się, za jakiegoś wielkiego 
dziennikarza, ale ubolewam nad tym, że 
takie lokalne dziennikarstwo nie jest do-
strzegane gdzieś tam w Warszawie. Widać 
to zwłaszcza na ogólnopolskich galach 
wręczania dziennikarskich nagród. Wśród 
laureatów, rzadko bywa ktoś spoza War-
szawy. A jest wielu wspaniałych dziennika-

rzy na Warmii i Mazurach. Jestem pewien, 
że w innych regionach też. 

Z czego to wynika, brak siły przebicia?
Wydaje mi się, że nie odbiegamy warszta-

tem od dziennikarzy mediów ogólnopol-
skich. Być może to wynika z tego, że to są 
właśnie media ogólnopolskie i łatwiej je 
zauważyć. Może nasze lokalne sprawy nie 
zawsze wszystkich obchodzą, chociaż uda 
nam się czasami wyjść z jakimś ciekawym 
tematem na ogólnopolską antenę. Central-
nym mediom jest jednak zdecydowanie 
łatwiej się pokazać. Poza tym trafiają do 
większej liczby odbiorców. Mam tu na 
myśli nie tylko radio, ale prasę centralną 
i telewizję. 

Media lokalne mają chyba tę zaletę, że 
są bliżej ludzi?
Niedawno dyskutowaliśmy o sprawie soł-

tysa z miejscowości na wschodzie naszego 
regionu, który twierdził, że został odwoła-
ny niezgodnie z prawem. Zaczęliśmy się 
zastanawiać, czy to może kogoś obcho-
dzić i czy to nie jest za mały kaliber. Ale 
moim zdaniem właśnie takimi sprawami  

Wojciech Chromy – jestem 
zwyczajnym reporterem

FOT. © BEATA ŚWIERKOWSKA-CHROMY
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możemy zainteresować naszego słuchacza 
w regionie. To jest nasze podwórko. To 
mnie interesuje bardziej jako dziennikarza 
regionalnego, niż sprawa jakiegoś posła, 
ministra, czy nawet prezydenta. Uwa-
żam, że to jest nasze zadanie. Mówienie 
o sprawach nam najbliższych. Chociaż 
przez wiele lat zajmowałem się też publi-
cystyką polityczną i tak jak wielu moich 
kolegów miałem możliwość rozmawiania 
z politykami z pierwszych stron gazet. 
Tym zajmowałem się też przez jakiś czas 
w olsztyńskim oddziale Telewizji Polskiej. 
A od początku pracy towarzyszy mi ekono-
mia i serwisy o tej tematyce robię do dziś.  

Sprawami lokalnymi zajmujesz się tak-
że w swojej audycji „Śliska sprawa”?
Jest to audycja, którą robię najdłużej, od 

2004 roku. Od dziesięciu lat z Leszkiem 
Tekielskim, wcześniej z Wiolettą Sawi-
cką. Nazywam ją audycją interwencyjno-
-prewencyjną. Ówczesny wiceszef  Radia 
Olsztyn wymyślił sobie, że dobrze by było, 
gdybyśmy mieli dziennikarstwo śledcze. 
A mnie zawsze się wydawało, że to jest coś 
takiego, kiedy reporter jakiejś, najczęściej 
ogólnopolskiej stacji, przez pół roku dosta-
je pensję mimo, że nie przynosi szefowi nic, 
ale jak mu już przyniesie, to taką bombę, 
która zatrzęsie całym krajem (śmiech). 

Uważam, że nam trudno byłoby w ciągu 
zaledwie tygodnia zrobić coś takiego nawet 
w skali regionu. Dlatego ja to nazywam 
audycją interwencyjno-prewencyjną. Pre-
wencyjna dlatego, że udaje nam się czasami 
zapobiegać większym aferom, a przede 
wszystkim ich skutkom. To duża satys-
fakcja, jak się uda zrobić coś pozytywnego.

Nie masz takiego odczucia, że są takie 
sytuacje, kiedy wchodzisz w kompeten-
cje, albo też zastępujesz prokuraturę, 
policję, organa ścigania?
Wiele razy prokuratura, czy też policja 

prosiła nas o audycje, które zostały wy-
emitowane na antenie, a to oznacza, że 
nie mieli informacji, które nam udało się 
zdobyć. Może jednak mamy ten śledczy 
instynkt. 

Nagroda w formie honorowego wy-
różnienia w tegorocznym Konkursie 
SDP im. Seweryna Pieniężnego, którą 
otrzymałeś wspólnie ze swoją redak-
cyjną koleżanką Kingą Grabowską była 
za tego typu materiał?
To nie były „Śliskie sprawy”. Z Kingą 

Grabowską lubimy zrobić czasami coś, 
co odbiega od tematyki „Śliskiej sprawy”, 
chociaż też interwencyjnego. Jeden z te-
matów, który wysłaliśmy na Konkurs, to 
była debata w Olsztynku wokół kurników 
i związanym z nimi konfliktem, a drugi 
to sprawa chłopca, który terroryzował 
szkołę w jednej z miejscowości na Warmii 
i Mazurach. 

Dziennikarzem jesteś tylko w pracy, czy 
ten zawód Cię „prześladuje” cały czas?
Dziennikarstwo jest także u mnie w domu 

z racji tego, że moją żona również pracuje 
w Radiu Olsztyn i często rozmawiamy 
o pracy. Poza tym oglądając na przykład 
telewizję, czy słuchając radia, bo trzeba 
słuchać konkurencji (śmiech), zwracam 
uwagę nie tylko na treść, ale też jak pre-
zenter mówi. My w mediach publicznych, 
w Radiu Olsztyn, jesteśmy nauczeni po-
prawności językowej.  

Pewnie pamiętasz, że swego czasu 
obowiązywała w radiu publicznym 
karta mikrofonowa?
Ona wraca. Nawet dzisiaj o tym rozma-

wialiśmy w redakcji z prezesem. Mówił, 
że będzie wysyłał przede wszystkim młod-
szych kolegów na taki egzamin. Ja mam 
w szufladzie kilka kart: reporterskich, 
prezenterskich, czy na przykład do wy-
stępowania na wizji. To takie nasze prawo 
jazdy. Sposób weryfikacji ludzi, którzy 
pracują przed mikrofonem.

Co uważasz za swoje największe dzien-
nikarskie osiągnięcie?
To, że udało się pomóc wielu ludziom i że 

nadal pracuję w tym zawodzie. Chociaż 
z drugiej strony podobno człowiek powi-
nien zmieniać pracę co jakiś czas, czego 
przykładem są nasi koledzy, którzy już nie 
pracują w zawodzie i doskonale odnajdują 
się gdzie indziej.

A największa wpadka?
To było jakiś czas temu. Miałem prze-

czytać dziennik. Podałem godzinę i nagle 
zamiast sygnału wiadomości usłyszałem 
w słuchawkach siarczyste przekleństwo, 
które oczywiście poszło w eter. Zdębia-
łem, ale jakby nigdy nic, zacząłem czytać 
wiadomości. Później okazało się, że ktoś 
w reżyserce na dole oglądał w komputerze 
wypadki podczas rajdów samochodowych, 
a komputer był jakimś cudem podpięty pod 
stół realizatora. Na szczęście większej afery 
z tego nie było, ale i tak słuchacz pomyślał 
pewnie, że to ja nie przebieram w słowach. 

Podobno masz bardzo ekstremalne  
hobby?
Daleki jestem od takich określeń, ale 

jeżeli gdzieś wchodzi w grę adrenalina... 
to bardzo to lubię. Były jakieś spadochro-
ny, nurkowania, od jakiegoś czasu jeżdżę 
motorem. Jeżeli czegoś w życiu nie robi-
łem, a mam okazję, to staram się to robić. 
Podobnie jest z jedzeniem. Jeżeli jestem 
w jakiejś części świata i widzę lokalny 
przysmak, to bardzo chętnie spróbuję, 
nawet wtedy gdy wygląda albo pachnie 
mało apetycznie.   

Słyszałem, że lubisz też postrzelać?
Mam na koncie wspólnie z kolegami radiow-

cami dwukrotne mistrzostwo dziennikarzy 
w paintballu. Pierwsze mistrzostwa odbyły 

się w Miłomłynie, a tytuł później obroniliśmy 
w Warszawie. To było bardzo dawno. 

Gdybyś nie był dziennikarzem, to jaki 
zawód byłby Ci najbliższy?
Powiedziałem to nawet ostatnio żonie, że 

mógłbym być... stolarzem. W swoim życiu 
pracowałem w wielu zawodach. Trzeba 
było sobie radzić samemu, bo rodziców nie 
stać było na kieszonkowe. I zatrudniałem 
się gdzie mogłem. Byłem hydraulikiem, 
pracowałem w cegielni, robiłem mnóstwo 
różnych robót, o malowaniu, układaniu 
glazury i różnych remontach nawet nie 
wspominam, bo to było na porządku dzien-
nym. Od jakiegoś czasu robię różne rzeczy 
w drewnie i sprawia mi to ogromną frajdę. 
Gdybym drugi raz miał wybierać, to na 
pewno byłbym stolarzem, bo drewno jest 
bardzo wdzięcznym materiałem.

Na koniec poproszę Cię o jakąś zawo-
dową anegdotę z Twoim udziałem.
Mam coś takiego, ale nie będą wymieniał 

nazwiska koleżanki dziennikarki, która ze 
mną w tym uczestniczyła. Było to w 2004 
roku, kiedy robiliśmy audycję o ekspansji 
amerykańskich tuczarni w Polsce. Poje-
chaliśmy do rolników pod Kętrzynem, 
którzy przeciwko nim protestowali i żeby 
uwiarygodnić naszą rozmowę weszliśmy 
do chlewa (aby były odgłosy w tle), gdzie 
było około 150 świń. Ja miałem puchową 
kurtkę, a koleżanka była w białym futerku 
do kolan, obszytym misiem. Po kilku mi-
nutach do zapachów świnek zdążyliśmy się 
przyzwyczaić. Ale po godzinnym nagraniu, 
gdy weszliśmy do samochodu, poczuliśmy 
dopiero czym przesiąknęliśmy. Kupiliśmy 
po drodze jakiś dezodorant, ale nic to nie 
dało. Na drugi dzień, kiedy spotkaliśmy się 
w rozgłośni, opowiedziałem koleżance, że 
wszyscy w autobusie się ode mnie odsuwali. 
Na to ona, że po pracy poszła jeszcze do 
banku i stanęła w tym swoim białym futerku 
przy kasie. Przepuścili ją bez kolejki, chyba 
tylko po to, żeby jak najszybciej wyszła.

Rozmawiał ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Wojciech Chromy – dziennikarz Polskie-
go Radia Olsztyn od 1992 roku. Autor 
i prezenter serwisów informacyjnych 
oraz programów i rozmów publicystycz-
nych. Od 2004 roku współautor cyklicz-
nych, cotygodniowych (w każdy piątek) 
audycji „Śliska sprawa” poruszających 
tematy korupcji urzędniczej, niekompe-
tencji, oszustw itp. sensacyjnych historii 
z codziennego życia mieszkańców Warmii 
i Mazur. Laureat „Ostrego Pióra” BCC 
w 2004 roku, wyróżnienie w konkursie 
„Dziennikarz Roku” w 2006, wyróżnienie 
honorowe (wspólnie z Kingą Grabowską) 
w Konkursie im. Seweryna Pieniężnego 
za rok 2016. 
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Napisaliśmy 
w poprzednim numerze 
„Bez Wierszówki”:
Monument powinien 
być wielki
A imię jego 96

Wszyscy są równi wobec śmier-
ci. Imię tego pomnika to 96. 
I dziewięćdziesiąt sześć syl-

wetek, realistycznych, w rzeźbiarskim 
wykonaniu w skali 1:1, 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.

Mamy już reakcje twórców. Poza przed-
stawioną koncepcją panów Tadeusza 

Brzeskiego i Zbigniewa Miszewskiego 
(„Bez Wierszówki”, nr 6-8/2017, s. 32-33),  
otrzymujemy kolejne propozycje.  

Oto pierwsze szkice artysty rzeźbiarza 
z Warszawy, który na razie pragnie za-
chować anonimowość...

Tajemnica?

28
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widziane z Warszawy

Konkurs na projekt pomnika trwa już 
od kilku miesięcy. Odbywa się jednak 
przy całkowicie zaryglowanych drzwiach. 
Nic właściwie o przebiegu konkursu nie 
wiadomo. Ostatni przeciek to wieść, że 
wszystkie dotychczasowe propozycje zo-
stały odrzucone. Więc co dalej? Czekamy 
wszyscy na informację od kompetentnego 
– fachowego jury. Czekamy niecierpliwie. 

A swoją drogą, dlaczego to wszystko 
przebiega w tak tajemniczych okolicz-

nościach. Dlaczego nie pokazuje się 
projektów konkursowych? Może to 
i będzie wielkie oddziaływanie na spo-
łeczeństwo, gdy już pomnik powstanie. 
Na to właśnie liczymy, przedstawiając 
postulaty, że ma to być wielkie dzieło, 
obok którego nie będzie się przecho-
dzić obojętnie.

Apel: organizatorzy konkursu, po-
każcie, czym dysponujecie. Tajemnica 
niech już nie trwa dłużej. Chyba nie są 

to propozycje, których trzeba by było 
się wstydzić.

Jurorzy jurorami, ale społeczeństwo też 
powinno mieć udział w wyborze dzieła. 
Zarówno ludzie z kraju, jak i z zagranicy. 

Nie lękajcie się!
Większość Polaków ciągle przeżywa 

bardzo ten dramat. Łączymy się w bólu 
z najbliższymi ofiar. 

Czekamy.  
STEFAN TRUSZCZYŃSKI
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Kiedy 11 maja 1910 roku w Wa-
szyngtonie odsłaniano pomnik 
Tadeusz Kościuszki, po raz kolejny 

wyrażono życzenie, aby jego monument 
w przyszłości stanął również w Warszawie 
w niepodległej Polsce. Na to jednak trzeba 
było czekać jeszcze 100 lat. 

Pomnik w Waszyngtonie
W 1903 roku organizacje polonijne pod-

jęły decyzję o upamiętnieniu bohatera 
Polski i Ameryki. „Wcześniej [...] Kongres 
USA wyasygnował 50 000 dolarów na 
wzniesienie pomnika Kazimierza Puła-
skiego. Zainspirowało to Polaków do akcji 
dobrowolnych składek na wystawienie 
pomnika Tadeuszowi Kościuszce” – pi-
sała Wanda Puget w magazynie „Ochro-
na Zabytków”. Związek Narodowy Polski 
w Stanach Zjednoczonych zebrał 60 tys. 
dolarów. Rok później pieniądze zostały 
przekazane Kongresowi, który wydał zgodę  
na budowę monumentu.

W 1905 roku ogłoszono konkurs rzeź-
biarski, skierowany do polskich artystów. 
Spośród 20 propozycji do realizacji wy-
brano dzieło lwowskiego rzeźbiarza, pro-
fesora Antoniego Popiela, które zostało 
przesłane pod godłem „Za wolność na obu 
półkulach”. „Prezydent Roosevelt był żywo 
zainteresowany konkursem kościuszkow-
skim. Na jego wyraźne zalecenie, nagrodę 
przyznano projektowi pana Popiela” – 
informowały gazety „Evening star”, „The 
Wibaux Pioneer” i „The Cairo Bulletin” 
z 1908 roku. Warto przypomnieć, że prof. 
Antoni Popiel to twórca m. in. rzeźb Ada-
ma Mickiewicza we Lwowie i Tadeusza 
Kościuszki w Krakowie.

Pomnik Kościuszki w Waszyngtonie zo-
stał ufundowany przez Związek Narodowy 
Polski w Stanach Zjednoczonych i koszto-
wał 60 tys. dolarów. Rzeźba z brązu po-
wstawała w latach 1907-1909. Schorowany 
autor nie brał udziału w jego odsłonięciu. 
Wcześniej wrócił do Lwowa, gdzie zmarł 
w lipcu 1910 roku. Pięciometrowy pomnik 
przedstawia Tadeusza Kościuszkę stojące-
go na wysokim granitowym postumencie. 
Naczelnik ubrany jest w amerykański mun-
dur generalski. Na głowie ma bikorn – ka-
pelusz noszony przez oficerów i generałów 
w Europie i w USA w XVIII i XIX wieku. 
W prawej dłoni trzyma rozwinięte plany 
fortyfikacji Saratogi, które zaprojektował, 
aby chronić miasto przed atakiem wojsk 
brytyjskich w czasie wojny o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych (17 IX - 8 X 1777). 
W drugiej ręce Kościuszko trzyma szablę, 
a u jego stóp leży lufa armatnia. U pod-

nóża pomnika, po jego czterech stronach, 
znajdują się grupy figuralne, symbolizujące 
walkę o niepodległość Polski i Ameryki.

Z przodu monumentu, na kontynencie 
amerykańskim, na tarczy, szabli i częścio-
wo rozwiniętym sztandarze, siedzi orzeł 
z rozpostartymi skrzydłami. Pod nim wy-
ryty jest napis: „Saratoga”. 

Z tyłu pomnika także znajduje się orzeł, 
tym razem siedzący na wschodniej półkuli, 
na kontynencie europejskim, trzymający 
w szponach węża, symbolizującego im-
perialną Rosję. Pod nim widnieje napis: 
„Racławice”, a nad nim cytat z poematu 
Thomasa Campbella pt. The Pleasures 
of Hope – „A Wolność krzyknęła – gdy 
Kościuszko padł!” oraz tekst: „Wzniesiony 
przez Polski Związek Narodowy w Stanach 
Zjednoczonych i zaprezentowany Stanom 
Zjednoczonym w imieniu polsko-amery-
kańskich obywateli 11 maja 1910”.

Po prawej stronie wyrzeźbione zostały 
figury: Kościuszki w polskim mundurze 
z wyciągniętą prawą ręką, siedzącego na 
wiklinowym koszu pełnym kul armat-
nich i postać kosyniera. Pod nimi znajduje 
się napis: „Inżynier wojskowy w czasie 
Rewolucji Amerykańskiej, ufortyfikował 
Saratogę i West Point”. Według dzienni-
karzy „Evening Star”, ta grupa figuralna 
przedstawia „Odwagę”.

Po przeciwnej stronie znajdują się rzeź-
by: Kościuszki w amerykańskim mundu-
rze ze sztandarem w lewej ręce i bębnem 
u stóp. Obok na dębowym pniu siedzi 
związany sznurem amerykański żołnierz. 
Kościuszko szablą przecina pęta zaciśnięte 
wokół jego pasa, co ma symbolizować 
„Wolność”. Pod figurami wyryto słowa: 
„Generał Tadeusz Kościuszko 1746-1817. 
Syn Polski”. 

Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła 
się 11 maja 1910 roku w Parku Lafayette 
w Waszyngtonie, znajdującym się w pobli-
żu Białego Domu. Wcześniej tego samego 
dnia, w stolicy Stanów Zjednoczonych 
został oficjalnie odsłonięty konny posąg 
Kazimierza Pułaskiego. W obu uroczy-
stościach uczestniczyli m. in. amerykański 
prezydent William Howard Taft i sekretarz 
obrony USA Jacob McGavock Dickinson. 

„Próżne jest spekulowanie, czy amery-
kańskie wojska odniosłyby sukces podczas 
rewolucji, gdybyśmy nie otrzymali pomocy 
od zagraniczny narodów i obywateli obcych 
krajów. Wystarczy zauważyć, że ci, którzy 
pomagali nam w tej walce o niepodległość 
i wolność, w istotny sposób przyczynili 
się do naszego sukcesu [...]. Powinno się 
budować takie monumenty, aby pokazać, 
że Ameryka jest wdzięczna i zachowuje 
w życzliwej pamięci tych, którzy przycho-
dzili do niej w godzinie jej niebezpieczeń-
stwa i kłopotów” – mówił prezydent Taft. 

Natomiast Dickinson określił dzień odsło-
nięcia pomników Kościuszki i Pułaskiego 
mianem „historycznego dnia, poświęconego 
świętej pamięci i patriotycznej inspiracji”. 
Okolicznościowe listy nadesłali: były prezy-
dent Theodore Roosevelt i pisarz Henryk 
Sienkiewicz, który z powodu choroby nie 
mógł przyjechać na waszyngtońskie uro-
czystości. „Nieliczni tylko przedstawiciele 
Ojczyzny mogli się stawić na tę uroczy-
stość, ale duch całej Polski jest w tej chwili 
z Wami, Drodzy Rodacy, a wszystkie miasta 
polskie powtarzają słowa: «Cześć pamięci 
Pułaskiego i Kościuszki! Cześć Wam! Niech 
żyje Polska i niech żyją Stany Zjednoczo-
ne!»” – napisał polski noblista.

O uroczystościach odsłonięcia pomni-
ków polsko-amerykańskich bohaterów 
informowała także rodzima prasa: „Ziemia 
amerykańska pamięci o Kościuszce daje 
znak widomy w postaci pomnika, świad-
czący o trwałej, przechodzącej z pokolenia 
na pokolenie czci dla bohatera, który krew 
swoją w jej obronie przelewał” – pisał Hen-
ryk Galle w „Tygodniku Illustrowanym”. 
W „Przyjacielu dzieci” napisano: „Gdyby 
Pułaski i Kościuszko mogli widzieć, jak 

Bohaterowi Polski i Ameryki

Waszyngtoński pomnik Kościuszki
FOT. © TED SZCZEBRZESZYŃSKI / FLICKR
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trzy miliony polskich obywateli zajmują 
honorowe miejsce wśród amerykańskich 
wyborców, do których pomyślności się 
przyczynili i gdyby mogli odczuć szczęście, 
które Polacy pod chorągwią gwiaździstą 
znaleźli, pod chorągwią, do której obrony 
obaj generałowie się przyczynili, odczuliby, 
że praca ich nie była daremna”. W tygodni-
ku informowano również o państwowym 
charakterze obu uroczystości. „Wobec 
tłumów publiczności minister wojny do-
konał rewii wojsk rządowych. Przy końcu 
po odmówieniu modlitwy, rozległy się 
salwy działowe”.

Replika pomnika Kościuszki
Na ziemiach polskich, pierwsza idea bu-

dowy pomnika upamiętniającego wielkiego 
Polaka, zrodziła się po śmierci Tadeusza 
Kościuszki w 1817 roku. Pomysłodawcą 
wzniesienia monumentu dla Naczelnika, 
był jego przyjaciel – książę Adam Czar-
toryski, komendant Szkoły Rycerskiej, 
której Kościuszko był absolwentem. Czar-
toryski chciał, aby stanął on w centralnym 
miejscu Warszawy, ale zaborcy skutecznie 
blokowali ten pomysł, obawiając się nie-
podległościowych wystąpień Polaków. 
W kolejnych latach jeszcze sześciokrotnie 
próbowano zebrać pieniądze na ten cel. 

Ostatecznie kamień węgielny pod bu-
dowę warszawskiego pomnika Tadeusza 
Kościuszki wmurowano 27 września 2010 
roku. Ufundowali go: Bank Citi Handlowy 
i Miasto Stołeczne Warszawa. Według Ra-
tusza, pięciometrowy monument kosztował 
milion złotych, choć inne źródła podają 
kwotę dwa razy wyższą. Niecały miesiąc 
później Tadeusz Kościuszko z brązu stanął 
przed Pałacem Lubomirskich na placu 
Żelaznej Bramy. Wcześniej w tym miej-
scu przez sześć lat znajdował się wielkich 
rozmiarów pomnik Poległym w Służbie 
i Obronie Polski Ludowej, który został 
rozebrany w 1991 roku. 

Kopię waszyngtońskiej rzeźby wykonali, 
na podstawie zdjęć i laserowych pomiarów, 
Anna i Wojciech Siekowie z krakowskiej 
Pracowni Artystycznej Kopii Obrazów 
oraz Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki. 
Plan jego lokalizacji i otoczenia opracował 
architekt Józef Ząbecki. Brązowe figury 
zostały odlane w Gliwickich Zakładach 
Urządzeń Technicznych. U podstawy 
zamieszczono informacje o fundatorach 
i wykonawcach pomnika.

Na pierwszy rzut oka stołeczny monu-
ment wydaje się identyczną kopią z Wa-
szyngtonu. Jednak między oryginałem 
i repliką można znaleźć różnice, chociażby 
w rysach twarzy Kościuszki, ustawieniu 
jego nóg i ułożeniu munduru. Różnią się 
także treści napisów wykonane na po-
mniku.

Na postumencie w Warszawie wykute jest 
imię i nazwisko bohatera (w Waszyngto-
nie tylko nazwisko).  Z przodu polskiego 
cokołu nie ma napisu: „Saratoga”. Z pra-
wej strony, u podnóża grupy figuralnej 
przedstawiającą Kościuszkę z kosynierem, 
napisano: „Racławice”. Z lewej strony, 
u podnóża grupy figuralnej przedstawiają-
cą Kościuszkę z żołnierzem amerykańskim, 
widnieją napisy: „West Point” i „Saratoga”. 
Z tyłu pomnika, nad rzeźbą orła, wykuty 
jest fragmenty odezwy Tadeusza Kościusz-
ki do ludu warszawskiego w 1794 roku: 
„Obrona wolności i Ojczyzny powinna 
nas jedynie zaprzątać i łączyć”. Nieco niżej 
napisano, że stołeczny pomnik jest kopią 
monumentu z Waszyngtonu.

16 listopada 2010 roku pomnik został 
odsłonięty. „Nasz warszawski pomnik przy-
pominać będzie kolejnym pokoleniom, 
zwycięską bitwę warszawską stoczoną 

17-18 kwietnia 1794 roku z wojskami ro-
syjskim, długotrwałą obronę stolicy pod 
dowództwem Naczelnika od 10 lipca do 
6 września tegoż roku i rzeź Pragi w dniu 
4 listopada 1794 roku, dokonaną przez 
żołnierzy Suworowa” – mówił w czasie 
uroczystości odsłonięcia prof. Marian 
Drozdowski, prezes Stowarzyszenia Bu-
dowy Pomnika Tadeusza Kościuszki.

Tadeusz Kościuszko zmarł w szwajcar-
skim mieście Solura. Przed śmiercią wyraził 
życzenie, aby jego serce wróciło do Polski. 
Z powodu historycznych zawirowań, stało 
się tak dopiero w 1927 roku. Urna z sercem 
Naczelnika została złożona w prezbiterium 
Kaplicy na Zamku Królewskim w War-
szawie. Zabalsamowane ciało Kościuszki 
zostało pochowane w 1818 roku na Wawelu, 
a jego wnętrzności nadal spoczywają na 
cmentarzu w Zuchwil koło Solury.

KATARZYNA DZIERZBICKA

Warszawski pomnik Kościuszki FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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Książki w rozmaitych formach 
i treści towarzyszą człowiekowi 
niemal od zarania jego dziejów,  

a w czasach współczesnych – wielu nam 
– od kolebki do późnej starości.

Najdawniejsze formy książek, to rysunki 
na ścianach jaskiń, w których ówczesny 
człowiek pomieszkiwał. Niewątpliwym 
postępem były gliniane tabliczki z odciśnię-
tym na nich pismem klinowym, na których 
utrwalano myśli i przekazy. Owe książki 
„tabliczkowe” pojawiły się m. in. w Me-
zopotamii co najmniej 3 tys. lat p.n.Chr. 

Z biegiem wieków i lat pojawiły się co-
raz nowsze, doskonalsze formaty i treści 
książek oraz nośniki, na których je pisano 
i utrwalano.

Kolejne przeobrażenia książki to zwoje 
papirusowe, na których teksty zapisywa-
no specjalną trzciną. Na przełomie III-II 
wieku p.n.Chr. pojawił się pergamin, na 
którym treści zapisywać można było już 
dwustronnie. Kolejny przełom (II i I wiek 
p.n.Chr.) stanowiło wynalezienie przez 
Chińczyków (podobno przypadkowo) 
papieru.

I najważniejsze – wynalezienie przez 
Jana Gutenberga z Moguncji, około 1450 
roku, techniki druku za pomocą rucho-
mych czcionek, która na ponad 550 lat 
zrewolucjonizowała książkę i trwa – ciągle 
rozwijana i udoskonalana – do dzisiaj. 
I wreszcie obecny etap – cyfryzacja i in-
ternetyzacja, które oczywiście dotyczą też 
książki, przekładając się na jej nowe for-
maty, treści, przekaz i odbiór.

Tempo naszego życia, zmieniający się 
świat, nowe technologie i produkcje są 
obecnie niezwykle szybkie i ciągle przyspie-
szają. Bez holistycznego, humanistycznego 
podejścia do tych procesów, człowiekowi 
coraz trudniej się umiejscowić i zrozumieć 
postępujące szybko procesy i zmiany.

Książki temu w istotny sposób mogą 
pomóc. Trudno człowiekowi funkcjonować 
aktywnie, rozumnie i dojrzale, nie czytając 
książek. Co ciekawsze, dostrzega tę potrze-

bę szeroko rozumiany biznes, zgłaszając 
postulaty edukacji humanistycznej, przede 
wszystkim kadry zarządzającej biznesem, 
inżynierskiej i technicznej, wśród której – 
trzeba dodać – okazjonalni czytelnicy to 
niewiele ponad 50 proc. (15 lat temu ów 
wskaźnik wynosił ponad 90 proc.).

Mówiąc o czytelnictwie w Polsce możemy 
mówić o swoistej inwolucji – czytamy 
coraz mniej i coraz krótsze teksty. Media 
donoszą wręcz o „katastrofie czytelniczej” 
– ilustruje to poniższy wykres.

Z prezentowanego wykresu wyraźnie 
widać, że to co nazywamy społecznym za-
sięgiem książki wyraźnie maleje. Wyraźnie 
spada populacja zarówno osób czytających 
zaledwie jedną książkę w roku (z poziomu 
58 proc. w roku 2004 do 37 proc. w 2016). 
Spadł też widocznie wskaźnik czytelni-
ków bardziej aktywnych – czytających co 
najmniej siedem książek rocznie (czytel-

nictwo intensywne) – z 24 proc. w roku 
2000 do 10 proc. w 2016, a więc grubo 
ponad połowę.

Przypomnieć należy, że nawyk czyta-
nia dziedziczymy, przyswajamy go sobie 
w szczególności w rodzinie, szkole, śro-
dowisku przyjaciół i bliskich znajomych  
i w wielu innych okolicznościach.

W jaki sposób „pozyskujemy” książki 
do czytania?

Ilustrują to badania prowadzone przez 
Bibliotekę Narodową.

Z powyższego wykresu wynika, że książki 
najczęściej „konsumujemy”, korzystając 
głównie z czterech źródeł:

- wypożyczeń od znajomych, przyjaciół, 
kolegów z pracy itp.,

- zakupów dokonywanych w księgarniach, 
Internecie i innych miejscach sprzedaży,

- wykorzystując posiadany księgozbiór 
(biblioteczkę) domowy,

Księgozbiory domowe 
– sibi et amicis

„Najlepszym uniwer-
sytetem ze wszystkich 
jest kolekcja książek”.
Thomas Carlyle
historyk szkocki, pisarz
(1795-1880)

,,
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Czytanie książek w latach 2000-2016 (dane w proc.)

Źródło pochodzenia przeczytanych książek w latach 2012-2015 
– wskazania czytelników książek* (dane w proc., n=1124)
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- i oczywiście bibliotek (publicznych, 
szkolnych i innych).

We wszystkich wymienionych wyżej źród-
łach notowane są tendencje spadkowe  
- najwyższe w zakupach książek w księ-
garniach (w latach 2012-2016 o ponad 
jedną piątą), ale też duże tąpnięcie widać 
w bibliotekach (w latach 2012-2016 spadek 
wskaźnika o prawie 45 proc.).

Natomiast mile zaskakuje widoczny 
wzrost wskaźnika „pozyskiwania” książek 
jako okolicznościowych prezentów (w latach 
2012-2016 o 40 proc.). To bardzo korzystne 
zjawisko, wskazujące na atrakcyjność książ-
ki jako prezentu i jej docenienie.

Domowe biblioteki 
to ewenement
Polska to kraj, który zamieszkuje po-

nad 38 mln mieszkańców, w ponad  
14 mln gospodarstw domowych (w tym 
blisko 4,7 mln na wsiach). W prawie 
jednej czwartej z nich nie ma ani jednej 
książki. Jeżeli wykluczymy podręczniki 
szkolne, to obraz będzie jeszcze bardziej 
traumatyczny – w około 45 proc. pol-
skich domów nie ma książek. Wielkość 
księgozbiorów domowych ilustruje poniż-
szy wykres (bez podręczników szkolnych 
i ilustrowanych książeczek dla dzieci).

W domach, w których znajdują się księ-
gozbiory liczące powyżej 500 książek, 
mieszka niespełna milion osób. Przeciętnie 
w polskiej bibliotece domowej znajduje 
się (łącznie z podręcznikami) około 65-75 
książek. Tymczasem księgozbiory domowe 
w wielu krajach Europy Zachodniej czy 
Skandynawii liczą przeciętnie 300-500 
 książek w jednym gospodarstwie. W Niem-
czech (w dawnej RFN) już w latach 
osiemdziesiątych 94 proc. gospodarstw 
domowych posiadało książki, a przeciętna 
wielkość tych księgozbiorów sięgała 200 
egzemplarzy. W Holandii w 1960 roku 
domy bez książek stanowiły zaledwie 11 
proc. Analogiczne (ale w latach 70.) wskaź-
niki notowały Węgry, Czechy i Francja.

Prywatna biblioteka zmarłego ponad 
dwa lata temu wielkiego włoskiego pisarza 
Umberto Eco, bibliofila, filozofa i me-
diewisty, autora słynnej powieści Imię 
Róży, liczyła 50 tys. tomów, w tym 1 200 
tytułów unikatowych.

Pisarz twierdził przewrotnie, że „ko-
lekcjonowanie książek przypomina akt 
masturbacji – odbywa się w samotno-
ści”. Prywatny księgozbiór autora artykułu 
może być tylko tłem dla biblioteki tego 
pisarza – liczy „zaledwie” niewiele ponad 
7 tys. pozycji książkowych.

Polska w przeszłości miała dobre tradycje 
gromadzenia prywatnych księgozbiorów. 
W dobie renesansu powstawały – często 
pięknie zdobione – księgozbiory zakła-
dane zarówno przez bogatych kupców, 
jak i rodzącą się inteligencję. Najbardziej 
cenną kolekcję książek, liczącą ponad  
4 tys. ksiąg – wspaniale oprawionych, 
starannie opracowanych i zgromadzonych 
– stworzył w owym czasie król Zygmunt 
August przejmując upodobania książkowe 
od swego ojca Zygmunta I. Warto dodać, 
że wytrawnymi bibliofilami, tworzącymi 
kolekcje książek byli królowie Jan III So-
bieski i Stanisław August Poniatowski.

Biblioteki prywatne funkcjonowały 
niemal we wszystkich dworach mag-

nackich i wielu dworach szlacheckich 
i ziemiańskich.

Nosicielami czynnymi kaganka czytel-
nictwa było wielu pisarzy. Dla przykładu: 
dużą kolekcję książek ornitologicznych 
i innych, w swoim dworze w Hruszowej na 
Polesiu, posiadała Maria Rodziewiczówna.

Wieczorami – niczym w Sienkiewiczow-
skim Potopie – w największej izbie dworu 
zbierali się: kobiety i mężczyźni, szyjąc ce-
rując, wyplatając kosze z wikliny. I przy tych 
pracach wierna towarzyszka życia autorki 
Jadwiga Skirmuntówna, czytała zebranym 
na głos „mądre i kształcące książki”.

Największe zasługi w tworzeniu księgo-
zbioru domowego położyli bracia Załuscy, 
którzy w 1745 roku w Pałacu Daniłowi-

czowskim w Warszawie utworzyli pierwszą 
w Polsce, otwartą bibliotekę publiczną.

Trwałą ich zasługą – cenioną do dzi-
siaj – było zwrócenie uwagi na ogromne 
znaczenie piśmiennictwa, a także rozbu-
dzenie chęci posiadania książek. Zresztą 
gromadzenie polskich książek uznawano 
w tych czasach za obowiązek patriotycz-
ny, zwłaszcza w obliczu wojen, w okresie 
utraty niepodległości i zagrożenia bytu na-
rodowego.

Ogromne straty polskie biblioteki koś-
cielne, publiczne i prywatne poniosły na 
skutek wojen toczących się na naszych zie-
miach. Najazdy szwedzkie, rozbiory, utrata 
przez Polskę niepodległości na 123 lata, 
obie wojny światowe, to okresy grabieży 
i dewastacji polskich księgozbiorów. Duża 
ich część nie wróciła do kraju do dzisiaj.

Potrzeba odnowy 
bibliotek domowych
Posiadanie – w niedalekiej jeszcze prze-

szłości – domowego księgozbioru nobilito-
wało jego właściciela. Dziś etos książki jest 
właściwie w zaniku. Książka, jako dobro 
kultury przestaje funkcjonować, staje się 
towarem jakich na półkach sklepów znaj-
dują się setki i tysiące. Poddana zostaje 
takim samym zabiegom merchandisingo-
wym, jak inne towary. Z widocznymi tego 
skutkami dla rynku. Coraz więcej osób nie 
kupuje książek, stąd coraz więcej takich 
gospodarstw domowych, w których nie 
ma ani jednej książki. A jeżeli są groma-
dzone to częstokroć pod kątem głównie 
potrzeb edukacyjnych – rośnie odsetek 
tych, w których znajdują się wyłącznie 
podręczniki i obrazkowe książki dla dzieci.

Podobnie jak telewizja nie zastąpi kina 
(które obecnie przeżywa rozkwit), tak In-
ternet, podobnie jak e-booki i inne formy 
cyfrowego przekazu, w dającym się prze-
widzieć czasie, nie zastąpią tradycyjnych, 
drukowanych książek. Postępujące szybko 
procesy zmian technologicznych, cyfry-
zacja, internetyzacja itp. z pewnością nie 
zdołają powstrzymać funkcjonowania tra-
dycyjnej jej postaci i jej biegu, jako swego 
rodzaju toczącego się koła ludzkiej wiedzy 
i wyobraźni. Książka jest właściwie takim 
samym masowym środkiem przekazu, 
komunikacji jak telewizja, radio czy prasa.

Książka, podobnie jak dziesiątki uży-
teczności domowych (np. kuchnia, sy-
pialnia, garderoba czy toaleta) powinna 
być w mieszkaniu obecna, dostarczając 
domownikom – wspólnocie rodzinnej 
energii do życia w postaci wiedzy, kultury 
i rozmaitych doznań intelektualnych, tak 
istotnych w życiu i zachowaniach czło-
wieka.

Ciąg dalszy na s. 34
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Książki obecne w domu bezsprzecznie 
wpływają na jego atmosferę. Spełniają 
w sposób oczywisty szereg praktycznych, 
pożytecznych i zarazem kreatywnych funkcji:

- zaspokajają potrzeby czytelnicze do-
mowników, a często także ich dalszych 
rodzin, przyjaciół i współpracowników,

- ułatwiają rozmaite kontakty z innymi 
ludźmi i w gremiach towarzyskich (cho-
ciażby dyskusje i rozmowy o książkach 
i pozyskanej z nich wiedzy),

- niewątpliwie „zdobią” i „nobilitują” 
mieszkania,

- stanowią o osiągniętym poziomie inte-
lektualnym i kulturalnym ich właściciela; 
w pewnym sensie legitymizują i podnoszą 
na wyższy poziom jego status społeczno-
-zawodowy, w myśl zasady „pokaż mi swoje 
książki a powiem ci kim jesteś”. 

Problem między innymi w tym, że polskie 
księgozbiory domowe, długo jeszcze zapew-
ne pozostaną najmniej zbadanym polem 
funkcjonowania i społecznej komunikacji.

Ile książek w swoim życiu 
możemy nabyć i przeczytać
Statystyczny Polak przeznacza rocznie na 

zakupy książek około 24 złote, nabywając 
zaledwie dwie trzecie egzemplarza w ciągu 
roku – to wartość zaledwie półtorej pacz-
ki papierosów.

Spróbujmy dokonać nietypowego wyli-
czenia – ile książek w swoim życiu możemy 
kupić lub wypożyczyć i przeczytać.

Czytanie to właściwie nic innego jak „de-
kodowanie” symboli graficznych zaklętych 
w literach. W ciągu jednej minuty możemy 
przeczytać 150-250 wyrazów (w zależności 
od rodzaju tekstu, wielkości czcionki itd.). 
To około 0,4-0,6 strony tekstu. Ozna-
cza to, że poświęcając na czytanie ksią-
żek zaledwie 15 godzin w miesiącu (czyli  
0,5 godziny dziennie) możemy przeczy-
tać np. 200-stronnicową książkę w ciągu  
5,5 godziny, czyli w ciągu 10-11 dni. Może-
my więc przeczytać trzy książki w miesiącu 
i 36-40 w ciągu roku. Zakładając, że prze-
ciętna długość naszego życia sięga 80 lat  
(i ciągle się wydłuża) i przyjmując umow-

nie, że pełną inicjację czytelniczą podej-
mujemy w wieku 15 lat i czytamy książki 
do późnej starości – czyli w ciągu 65 lat, 
możemy w ciągu naszego życia przeczytać 
2,3-2,4 tys., 200-stronnicowych książek.

Zakładając, że połowę z nich „pozy-
skamy” z bibliotek, od znajomych itp., 
a drugą połowę kupimy, możemy zgro-
madzić w ciągu życia w miarę bogaty 
księgozbiór, liczący ponad tysiąc wolumi-
nów. Przeciętny wydatek miesięczny na 
stworzenie takiej biblioteki domowej (nie 
licząc regałów na książki) to zaledwie trzy 
paczki papierosów. Jaki to więc wydatek 
a jaka ogromna korzyść indywidualna i ro-
dzinna właściciela zbioru, i jak ogromna 
korzyść społeczna.

Gdyby tak się stało, ogromny impuls 
twórczy dopadłby autorów książek, roz-
kwitłby rynek wydawniczo-księgarski, 
„puchłyby” od książek biblioteki, a Polacy 
byliby chyba najbardziej oczytanym, wy-
edukowanym i twórczym narodem świata.

I oby te marzenia mogły się ziścić.
JERZY L. OKUNIEWSKI

Ciąg dalszy ze s. 33

Festiwal Sztuki Czytania to realizacja 
idei propagowania kultury języka 
polskiego jako naczelnej wartości 

dziedzictwa kulturowego i tożsamości na-
rodowej. Czytelnictwo, kreatywność, arty-
styczna interpretacja tekstów literackich 
to główne atrybuty spotkania miłośników 
literatury i języka polskiego. Ogłoszony 
konkurs na najlepszą interpretację czyta-
nych utworów poetyckich, prozatorskich, 
scen z dramatów jest adresowany do dzieci, 
młodzieży i dorosłych z Warmii i Mazur. 
Różne konwencje teatralnej wizji czytania 
literatury oceni profesjonalne jury. Pod-
czas Festiwalu przeglądowi konkursowych 
form czytania towarzyszyć będą spotkania 
z pisarzami, prezentacje teatru czytanego 
w wykonaniu mistrzów sztuki słowa, akto-
rów, lektorów, warsztaty sztuki czytania. 

Festiwal zainauguruje w środę, 22 listo-
pada, znana polska lektorka, dziennikarka 
Krystyna Czubówna, która przeczyta teksty 
białoruskiej noblistki Swietłany Aleksijewicz, 
m. in.: Czasy second-hand, Czarnobylska 
modlitwa, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. 

23 listopada, przed południem, mło-
dzież przedstawi swoje czytane interpreta-
cje utworów w konkursie ocenianym przez 
jury. Prezentacje zwieńczone będą warszta-
tami z zakresu sztuki czytania. Wieczorem 
aktor i pisarz, laureat regionalnej nagro-
dy Wawrzynu, Zbigniew Waszkielewicz 
przedstawi w formie monodramu autorską 
interpretację książki Wujek Ziuniek oraz 
przeczyta fragment drugiej swojej powieści 
Wujek Ziuniek – kopiuj, wklej. 

24 listopada odbędą się warsztaty pa-
pieru czerpanego przy użyciu tradycyjnej 
prasy śrubowej, a wieczorem z czytelni-
kami spotka się, wybrana przez uczestni-
ków Dyskusyjnego Klubu Książki, jedna 
z najbardziej poczytnych powieściopisarek 
Edyta Świątek, autorka Cappuccino z cy-
namonem, Wszystkie kształty uczuć, Noc 
Perseidów, Miód na serce.

25 listopada, przed południem, w kon-
kursie czytania wystąpią dorośli, a wieczo-
rem tradycyjnie w finale festiwalu odbędzie 
się premiera Teatru przy stoliku, w któ-
rym olsztyńscy aktorzy Joanna Fertacz 

i Grzegorz Jurkiewicz przeczytają sztukę 
Boże mój, pełną zaskakujących pomysłów 
i skrzącą się błyskotliwymi dialogami kome-
dię o dość niezwykłej sesji terapeutycznej.  

Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa 
„Tu czy tam?” – prezentującą współczes-
ną polską ilustrację książek dla dzieci 
oraz kiermasz „Książka z drugiej ręki” 
i stoisko dobrej książki z nowościami wy-
dawniczymi.

ANDRZEJ FABISIAK

Informacje i kontakt: Centrum Kultu-
ralno-Biblioteczne, tel. 89 616 15 91 
www.ckbdobremiasto.pl

IV Festiwal Sztuki Czytania
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście i Towarzystwo Kultury 
Teatralnej Warmii i Mazur zapraszają do udziału w oryginalnym projekcie 
promującym kulturę żywego słowa – IV Festiwalu Sztuki Czytania, który  
odbędzie się w dniach 22-25 listopada w Dobrym Mieście. 
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Cz. III

Od czasów Kazimierza Wielkie-
go (1333-1370) aż do roku 1939 
Polska była krajem wielonarodo-

wościowym. Wielu osadników, a nierzadko 
i zbiegów, z przeludnionych obszarów 
Królestwa Polskiego przenosiło się na słabo 
zaludnione kresy wschodnie. Z kolei część 
mieszkańców Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, Wołynia i Podola przyjmowała 
język polski i polską kulturę. Z drugiej stro-
ny: w Koronie i na Litwie szukali też szansy 
dla siebie przybysze z innych, niekiedy 
odległych, krajów. Tworzyło to barwny 
tygiel nowych wartości, które znacząco 
wpłynęły na całokształt polskiej kultury 
i polskiej świadomości narodowej. Do 
dziś przewodnicy na Wileńszczyźnie czy 
Nowogródczyźnie żartem mówią, że Adam 
Mickiewicz był wielkim poetą białoruskim, 
który po polsku pisał o Litwinach.

Nazwiska obce w Polsce
Wiele śladów asymilacji przybyszów znaj-

dujemy również w nazwiskach. Niekiedy 
nazwiska wprost definiują skąd przybył 
prapra...dziadek osoby o danym nazwi-
sku. Mamy więc wielu Polaków noszących 
nazwisko Czech (około 15 tys.), Niemiec 
(około 13,5 tys.), Węgrzyn (11,5 tys.), Szwed  

(8,5 tys.), Rusin (8,5 tys.) czy Moskal  
(7 tys.). Ponadto zauważmy, że pośród 400 
tys. nazwisk występujących dziś w Polsce, nie-
mało nazwisk wywodzi się z języków obcych.

Nawet pan Wołodyjowski w Trylogii 
podaje się za potomka pewnego księcia 
Hunów, który uciekając przed polityczną 
zemstą rodaków, musiał przebyć trzy rzeki: 
Sawę, Dunaj i Cisę. I te trzy symboliczne 
rzeki umieszczone są w herbie Korczak – 
herbie Wołodyjowskich.

Wiele rodzin herbu Łabędź używało 
i używa przydomka rodowego Dunin po-
dając się za potomków duńskiego rycerza, 
który na przełomie XI i XII wieku służył 
Władysławowi Hermanowi i Bolesławowi 
Krzywoustemu – Duńczyków nazywano 
wówczas Dunami lub Duninami. Trzy 
wieki później wielkiego mistrza w bitwie 
pod Grunwaldem zabił Mszczuj Dunin ze 
Skrzynna – protoplasta Dunin-Skrzyń-
skich. Polacy w wojnie trzynastoletniej 
zaczęli odnosić sukcesy dopiero po ob-
jęciu dowództwa wojsk polskich przez 
utalentowanego Piotra Dunina. Do dziś 
kilkuset Polaków nosi nazwisko Dunin lub 
z przydomkiem Dunin (Dunin-Borkowski, 
Dunin-Wąsowicz, Dunin-Karwicki itd.). 

Każdy z nas spotyka czy spotykał ludzi 
o niemieckobrzmiących nazwiskach Miller, 

Szmidt, Tarrach, Krauze, Hoffman, Szwarc, 
Braun itd. – nazwiska tego typu to w du-
żym stopniu efekt gospodarczej penetracji 
i szukania nowych szans przez przybyszy 
z przeludnionej Zachodniej Europy na, 
słabiej rozwinięte gospodarczo i słabiej 
zaludnione, obszary Europy Środkowej. 
Niekiedy geneza niemieckobrzmiących na-
zwisk była nietypowa np. nazwisko Hame-
ra nadawano w XVIII wieku pracownikom 
hut regionu świętokrzyskiego. Najczęściej 
byli to miejscowi chłopi i do dziś nazwisko 
Hamera jest częste w tym regionie.

Mieszczaństwo Krakowa, Lwowa czy 
Warszawy w okresie późnego średniowie-
cza czy renesansu było w znacznej mierze 
niemieckojęzyczne – ich potomkowie ule-
gli całkowitej polonizacji. Co więcej: np. 
spolonizowani krakowscy Morsztynowie 
(Morstinowie) wnieśli niemały wkład do 
polskiej literatury. Niemieckie korzenie 
mieli kard. Stanisław Hozjusz czy gen. 
Władysław Anders. Dyskusję co do nie-
mieckości czy polskości Kopernika trzeba 
odnieść nie tyle do pochodzenia pradzia-
dów, co do niewątpliwego identyfikowania 
się Mikołaja Kopernika jako obywatela 
Królestwa Polskiego.

Ciąg dalszy na s. 36

Identyfikuje nas nazwisko
Dworek Mickiewiczów w Nowogródku 
– obecnie „Dom-Muzeum Adama Mickiewicza” FOT. © DWORYPOGRANICZA.PL
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Czeskich przodków mieli Jan Matejko 
i Gustaw Holoubek. Fryderyk Chopin był 
pół-Francuzem, a Juliusz Słowacki pół-
-Ormianinem. Nazwiska Caban, Byrcyn 
czy Magura wskazują na rumuńskich 
przodków (a ściślej mówiąc na pasterzy 
wołoskich, którzy w XV-XVII wieku wę-
drowali grzbietami Karpat aż po Beskid 
Śląski i Bramę Morawską). Wielu po-
tomków dworzan króla Stefana Batorego  
(1576-1586) nosi nazwisko Batory czy Ba-
tor (dziś około 6 tys. w Polsce) – inne po-
wszechnie występujące w Polsce nazwiska 
pochodzenia węgierskiego to Rakoczy, Balasz 
(Balazs, Walasz) czy Wajda. Pani prof. Ja-
dwiga Staniszkis czy aktorka Maria Pakulnis 
noszą typowo litewskie nazwiska, były mi-
nister Dariusz Rosati, czy reżyser Krzysztof 
Zanussi typowo włoskie, a polski ekonomista 
i polityk Ryszard Petru typowo rumuńskie.

Osobiście miałem przyjemność współ-
pracować z osobami o nazwiskach d’Obyrn 
i d’Aystetten – polskie tradycje obu rodzin 
sięgają roku 1812 i odwrotu Napoleona 
spod Moskwy. Ich przodkowie, oficerowie 
francuscy, ranni i wyczerpani znaleźli opie-
kę na ziemiach polskich – opiekę na tyle 
skuteczną, troskliwą i miłą, że założyli tu 
rodziny i pozostali na następnych 205 lat.

Temat nazwisk społeczności żydowskiej 
na ziemiach polskich należałoby omówić 
przy innej okazji. Widoczne jest jednak, że 
znaczący wkład w polską kulturę wnieśli 
poeci, pisarze czy historycy pochodzenia 

żydowskiego – trudno wyobrazić sobie 
polską kulturę bez Juliana Tuwima, Sta-
nisława Lema, Antoniego Słonimskiego, 
Szymona Askenazego czy Bruno Szulca. 
Anegdota z lat 50. przypisywała Włady-
sławowi Broniewskiemu toast wygłoszony 
podczas jakiegoś zakrapianego spotkania 
poetów: „Nie ma literatury polskiej bez 
Mickiewicza, nie ma Mickiewicza bez 
Pana Tadeusza, nie ma Pana Tadeusza 
bez Jankiela. Niech żyje Tuwim!”. Tuwim 
wykazał refleks i dużą przytomność umysłu 
rewanżując się toastem: „Nie ma literatury 
polskiej bez Mickiewicza, nie ma Mickie-
wicza bez Pana Tadeusza, nie ma Pana 
Tadeusza bez Jankiela, nie ma Jankiela 
bez cymbałów. Niech żyje Broniewski!”.

Polak / nie-Polak
Od tysiącleci jedne narody znikały i po-

wstawały nowe. Związane to było z mi-
gracjami, wędrówkami całych ludów czy 
podbojami militarnymi. Dziś mało kto 
pamięta o takich narodach jak Swebowie, 
Jaćwingowie, Ostrogoci czy Hunowie. 
Niemałą rolę odgrywały też jednostkowe 
migracje – niekiedy były to zjawiska incy-
dentalne, a niekiedy obejmujące dziesiątki 
czy nawet setki tysięcy indywidualnych 
migracji jak np. emigracja Polaków czy 
Irlandczyków do USA na przełomie XIX 
i XX wieku. 

Przez stulecia różne społeczności sta-
piając się tworzyły nowe wartości. Tak 
też było w Polsce poczynając od XIV wie-
ku. Pojęcie Polak nie zawsze musiało być 

jednoznaczne. Jeden z największych bo-
haterów polskiej historii marszałek Józef 
Piłsudski niekiedy określał siebie jako 
Litwina. W XIX i początkach XX wieku 
tak określano Polaków wywodzących się 
z obszaru byłego Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego. Litwinami, w tym znaczeniu 
tego słowa, byli więc i tacy mistrzowie 
słowa polskiego jak Adam Mickiewicz, 
Melchior Wańkowicz czy Stanisław Cat-
-Mackiewicz. Henryk Sienkiewicz główne-
go bohatera Potopu Andrzeja Kmicica też 
określa jako Litwina. Sam Sienkiewicz po-
chodził z rodziny o korzeniach tatarskich. 
Z Tatarów polskich (litewskich) wywodził 
się też słynny amerykański aktor Charles 
Bronson (Buczyński).

Czesław Miłosz przewrotnie określał 
niekiedy siebie jako Jaćwinga. Ze spo-
lonizowanych Ormian wywodzą się  
m. in. aktorka Anna Dymna, reżyser Jerzy 
Kawalerowicz czy ks. Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski. Nazwisko Tadeusza Kościuszki 
pochodzi od białoruskiej wersji zdrob-
nienia imienia Konstanty – Kostiuszko. 
Rusinem był najwybitniejszy polski wódz 
początków XVI wieku hetman Konstanty 
Ostrogski – zwycięzca spod Orszy (1514). 
Józef Beck – przedwojenny minister spraw 
zagranicznych pochodził z rodziny o ko-
rzeniach holenderskich, natomiast Samuel 
Bogumił Linde (autor monumentalnego 
Słownika języka polskiego, 1807-1815) 
z rodziny pochodzenia szwedzkiego.

Chlubimy się do dziś polskimi pilotami 
z Dywizjonu 303 – najskuteczniejszego 
dywizjonu myśliwskiego podczas bitwy 
o Anglię 1940 roku. Dzielni rycerze, 
zuchwali mściciele, skuteczni zabijacy, 
miłośnicy mocnych trunków i wesołych 
imprez... Prawie nie zauważamy, że nazwi-
ska wielu z nich brzmią niepolsko: Zum-
bach (miał dziadka Szwajcara), Ferić (miał 
ojca Chorwata), Henneberg, Wunsche, 
Karubin, Szaposznikow. Nawet Arsen 
Cebrzyński odziedziczył imię i typ urody 
po gruzińskich przodkach matki. I trzeba 
by mieć dużo złej woli, aby mieć wątpli-
wości co do ich polskości. To oni obok 
Urbanowicza, Łokuciewskiego, Pisarka, 
Grzeszczaka, Paszkiewicza czy Skalskie-
go (acz ten nigdy nie latał w Dywizjonie 
303) rozsławili odwagę i umiejętności 
polskich lotników.

Ciąg dalszy ze s. 35
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Jan Matejko przedstawił scenę gdzie 
wielki mistrz Ulryk von Jungingen ginie 
z rąk prostych wojowników – później-
sza analiza zapisów wskazuje jednak, że 
wielkiego mistrza w pojedynku rycer-
skim zabił przedstawiciel rodu Duninów 
Łabędziów polski rycerz Mszczuj ze 
Skrzynna. FOT. © MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
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Osiągnięcia polskiego lotnictwa popula-
ryzowali dwaj byli piloci wojskowi o mocno 
niesłowiańskich nazwiskach. Jeden to 
Bohdan Arct – jako pilot myśliwski (latał 
m. in. w Dywizjonie 303) zestrzelił trzy 
niemieckie samoloty. Drugim pisarzem-
-lotnikiem był Janusz Meissner – pilot 
podczas wojny 1920 roku, korespondent 
lotniczy podczas II wojny światowej. Obaj 
byli kawalerami Krzyża Walecznych i Or-
deru Virtuti Militari.

Czy przetrwały nazwiska 
historyczne? 
Mamy obecnie w Polsce około 50 tys. 

osób noszących nazwiska: Jagiełło, Ba-
tory, Wiśniowiecki, Sobieski, Leszczyński 
czy Poniatowski – jednak tylko znikomy 
odsetek spośród z nich spokrewniony jest 
z królami o tychże nazwiskach. Jeden z kil-
kudziesięciu współczesnych Władysławów 
Jagiełłów opowiadał, że meldując się nie-
gdyś w hotelu wzbudził furorę wśród pań 
recepcjonistek. Kilka godzin wcześniej 
w tymże hotelu zameldowali się Stanisław 
Leszczyński i Stanisław Poniatowski – 
panie określiły to jako taki współczesny 
„zjazd królów”.

Jednak przedstawiciele starych histo-
rycznych rodów wciąż żyją pośród nas. 
Aktualnym ministrem zdrowia jest Kon-
stanty Radziwiłł, trójka innych książąt 
Radziwiłłów pełniła w ciągu ostatnich 
25 lat funkcje wiceministrów. W latach 
1991-1993 senatorem RP był Jan Tomasz 
Zamoyski, a jego syn Marcin był prezy-

dentem Zamościa. Na listę 100 najbogat-
szych Polaków dostał się w swoim czasie 
Jan Lubomirski-Lanckoroński. Zmarły 
kilkanaście lat temu prof. Paweł Czarto-
ryski cieszył się dużym autorytetem m. in. 
jako uczestnik obrad Okrągłego Stołu po 
stronie solidarnościowej. Kilkakrotnym 
laureatem teleturnieju „Wielka Gra” był 
Grzegorz Ossoliński. Za najbardziej zna-
nego trapera Polski północnej uważa się 
niekiedy Dariusza Morsztyna znanego jako 
„Biegnący Wilk”. Znanymi aktorkami są 
Beata Tyszkiewicz i Anna Czartoryska. Ze 
starych książęcych rodów wywodzili się też 
Jerzy Giedroyć (twórca i redaktor naczelny 
paryskiej „Kultury”) czy Włodzimierz Pu-
zyna (poseł na Sejm 1991-2001). Zmarła 
niedawno pani prof. Zofia Markiewicz 
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
pochodziła z książąt Światopełk-Czetwer-
tyńskich.

Czy wszyscy noszący historyczne nazwi-
ska wywodzą się z historycznych rodów? 
Otóż niekoniecznie. Najlepszym przykła-
dem jest nazwisko Czartoryski. Nosi je 
ponad 400 osób w Polsce. Jednak zdecy-
dowana większość Czartoryskich wywodzi 
się z Czartorii – miejscowości położonej 
między Ostrołęką a Łomżą. I nie mają oni 
nic wspólnego z książętami Czartoryskimi 
pochodzącymi od jednego z braci Włady-
sława Jagiełły.

Porównując liczbę 178 osób (jak możemy 
znaleźć na www.moikrewni.pl) noszących 
obecnie nazwisko Radziwiłł z tablicami 
genealogicznymi książąt Radziwiłłów, do-

chodzimy do wniosku, że do książęcego 
rodu Radziwiłłów należy jedynie kilka-
dziesiąt osób. 

Warto dodać, że obecnie około 20 rodów 
polskich posiada historyczne prawo do 
tytułu książęcego – piszę „około” gdyż np. 
jedyni książęta Poniatowscy czy Sangusz-
kowie żyją poza granicami Polski. Ponadto 
niepewna może być książęca tożsamość 
niektórych osób współcześnie noszących 
nazwiska identyczne z nazwiskami starych 
rodów książęcych.

Jednak pośród nas nadal żyją tysiące 
potomków bohaterów naszej historii (za-
równo w liniach męskich, jak i żeńskich). 
Jeden z moich kolegów bez trudu może 
wywieść arystokratyczne pochodzenie m. 
in. od siedmiu królów Polski. Od lat pró-
buję go przekonać, że skoro jednym z jego 
prapradziadów był żyjący w XVIII wieku 
Józef Aleksander Sułkowski (uchodzący za 
nieślubnego syna króla Augusta Mocnego), 
to powinien uważać się za potomka nie 
siedmiu, lecz ośmiu królów Polski. Kole-
ga ów mocno protestuje zaznaczając, że 
w jego rodzinie nie było bękartów. Nieco 
przewrotnie komentuję wówczas, że wśród 
arystokracji było zapewne więcej bękartów 
niż wśród moich plebejskich przodków. 
W końcu jesteśmy dziś społeczeństwem 
demokratycznym i egalitarnym – i w 210 
lat po zniesieniu (konstytucją Księstwa 
Warszawskiego) systemu stanowego 
w Polsce mogę sobie wreszcie na takie 
dyskusje pozwolić.

WOJCIECH GOLJAT

Piloci Dywizjonu 303 w 1940 roku. Tych dziewięciu młodych ludzi (ośmiu Polaków i Kanajczyk) zestrzeliło w sumie blisko 70 
niemieckich samolotów; od lewej: ppor. Mirosław Ferić, Flt Lt John Kent (żartobliwie nazywany przez kolegów Johnny Kentowski), 
por. Bohdan Grzeszczak, ppor. Jerzy Radomski, por. Jan Zumbach, ppor. Witold Łokuciewski, por. Zdzisław Henneberg, sierż. Jan 
Rogowski, sierż. Eugeniusz Szaposznikow. FOT. © MON / WIKIMEDIA
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Z Igorem Podsiadłym 
rozmawia Joanna  
Paszkiewicz-Jägers.
Joanna Paszkiewicz-Jägers: Czy mógłby 
Pan opisać swoją rozpoczętą w Polsce 
„drogę do Groningen”?
Igor Podsiadły: Wiele w moim życiu dzieje 

się jakby samo z siebie... Tańcem zajmuję 
się od szóstego roku życia. Gdy miałem 
szesnaście lat w nieistniejącym już Śląskim 
Teatrze Tańca w Bytomiu odbywał się nabór 
do czteroletniej Akademii Tańca w Rotter-
damie. Zaprosili mnie na studia i zaczekali 
aż skończę liceum. W 2004 roku znalazłem 
się w Rotterdamie. To było moje pierwsze 
zagraniczne miejsce, mieszkałem z rodzi-
cami w Lesznie Wielkopolskim, i zarazem 
początek życiowej samodzielności. 

Gdy wspominam tamten okres widzę jak 
bardzo byłem rozdygotany. Żyłem w sta-
nie szoku. Wszystko było nowe – światło, 
powietrze, kolor zieleni, skala miasta, jego 
zapach, ludzie. Nie potrafiłem wychwyty-

wać niuansów; nie widziałem na przykład 
różnicy między mieszkańcami Amsterdamu 
i Rotterdamu. Nie rozumiałem swojego 
miasta, może nawet bałem się go? Ale po 
sześciu, siedmiu latach, gdy już ukończyłem 
Akademię i miałem znajomych, wziąłem 
udział w wycieczce – spacerze łodzią mo-
torową wokół Rotterdamu. I wtedy zako-
chałem się w tym mieście. 

Mówiąc o tym, co w Holandii było szo-
kująco nowe nie wymienił Pan języka.
Nieprzypadkowo, bo w szkole na co dzień 

posługiwaliśmy się jedynie angielskim. Trud-
no byłoby nam zresztą porozumiewać się 
w języku niderlandzkim, gdyż rotterdamska 
Akademia Tańca skupia wiele narodowości. 
Specyficzne dla tańca jako dziedziny sztuki 
jest i to, że od razu umożliwia wspólną pra-
cę bez względu na kraj pochodzenia. Nasz 
zawód jest międzynarodowy; kwestia „bycia 
cudoziemcem” po prostu nie istnieje.

Taniec można też określić jako specy-
ficzny rodzaj języka. To język uniwersalny, 
powszechnie zrozumiały dzięki specyfice prze-
kazywania emocji. Przekaz emocji w tańcu do-

konuje się w sposób bezpośredni, natomiast 
przekaz werbalny napotyka próg językowy 
– wypowiedź musi zostać zrozumiana. 

„Club Guy & Roni” jest od momentu 
powstania bardzo konsekwentny pod 
względem artystycznego programu. 
To radykalny program, prowokujący 
zarówno aktualnością spektaklu, jak 
i jego niekonwencjonalną formą (jako 
prowokujący zapowiada się bliski już 
premiery musical „TETRIS Mon Amo-
ur”, w którym klasyczna, silnie uzależ-
niająca gra komputerowa Tetris została 
metaforą współczesnego życia).
Jednym z reżyserskich założeń Guy Wei-
zmana i Roni Haver jest zacieranie granic 
między sztuką tańca i sztuką aktorstwa, 
co zobowiązuje tancerzy do poszerzania 
możliwości warsztatowych. Widziałam 
Pana w dwóch przedstawieniach – w obu 
ma Pan kwestie słowne. Po spektaklu 
„Happiness”, w którym są liczne i wyrazi-
ste, widzowie z uznaniem komentowali 
zarówno brzmienie Pana kwestii, jak 
i włożony w ich przygotowanie wysiłek. 

FOT. © JOCHEM JURGENS, 2014 / CLUBGUYANDRONI.NL

Emigrowanie polskich artystów jest zjawiskiem stale obecnym. Również w przyszłości wielu opuści kraj. Gdzie indziej szukać będą 
optymalnych warunków dla własnej twórczości, dążąc do umiejscowienia się w międzynarodowo ważnym ośrodku rozwoju danej 
dyscypliny. Ta podstawowa życiowa decyzja, w latach Zimnej Wojny traktowana oficjalnie jako ideowa „zdrada” jest dziś postrzega-
na głównie w kategoriach osobistego i zawodowego ryzyka. 
W zmieniających się politycznych okolicznościach zasadniczy motyw opuszczenia kraju pozostaje taki sam: jest nim dostrzeganie 
poza ojczystymi granicami zwiększonej szansy na indywidualny sukces. Do tych, którzy wyjechali z kraju jeszcze przed artystycznym 
„zaistnieniem” należy tancerz Igor Podsiadły. Od 2005 roku mieszka i pracuje w Groningen. 
Rozmawiamy wieczorem po godzinach prób – sami w stylowym pofabrycznym budynku przekształconym w teatr. NNT – Noord Nederlands 
Toneel jest od 2016 roku siedzibą międzynarodowego zespołu „Club Guy & Roni”, działającego na pograniczu tańca współczesnego i teatru. 
Został założony w 2002 roku przez dwoje choreografów o międzynarodowym doświadczeniu pochodzących z Izraela – Guy Weizmana i Roni 
Haver. Igor Podsiadły należy do ich zespołu od trzynastu lat. Jego kariera rozwinęła się w ścisłym związku z „Club Guy & Roni”.    

Ciśnienie 
związane 
z moim 
zawodem 
jest 
wspaniałe 
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Miło usłyszeć, bo kwestie słowne to dla 
mnie jako tancerza moc dodatkowej pracy! 
Przed spektaklem „Carrousel”, w którym 
przypada mi aż siedemdziesiąt procent 
czasu scenicznego okazało się, że osoba, 
która miała się zająć poprawnością mojej 
wymowy nie znajdzie na to czasu. Pomoc 
uzyskałem od jednej z asystentek reżysera. 
Wyglądało to tak, że powtarzałem swoje 
kwestie w nieskończoność, a ona słuchała 
– i poprawiała. Fonetycznie uczyłem się 
też kwestii w języku rosyjskim do granego 
w Moskwie spektaklu „Alpha Boys”.

Wróćmy jeszcze do początków Pana 
kariery. Dyplom Akademii Tańca w Rot-
terdamie uzyskał Pan w 2008. 
W naszym zawodzie dyplom sam w sobie 

niczego jeszcze nie umożliwia. Tancerz przy-
jeżdża na audycję i... jest zaakceptowany 
albo nie. Można pobierać prywatne lekcje 
i też zostać zaangażowanym. Ja miałem 
szczęście. Guy Weizman przygotowujący 
spektakl w Groningen poszukiwał w rot-
terdamskiej szkole kogoś na zastępstwo. 
W ten sposób znalazłem się w Groningen. 
Tutaj ukończyłem studia będąc już na stażu. 

Picasso przybył do Paryża w 1900 roku 
jako dziewiętnastolatek. Do końca życia 
mieszkał we Francji, ale nie stał się ani 
artystą francuskim, ani międzynaro-
dowym. Boleśnie odczuwał fakt, że od 
1934 roku kraj ojczysty pozostał dla 
niego zamknięty. Zapytam wprost: czy 
udało się Panu zachować polską tożsa-
mość?
Ależ oczywiście! Jestem głęboko przeko-

nany, że nie można stać się nie-Polakiem. 
Tak jak nie można stać się na przykład 
nie-Niemcem. 

Odczułem to wyraźnie w Rotterdamie, 
gdzie miałem pokój w siedmiopokojowym 
mieszkaniu. Mieszkali tam oprócz mnie 
sami muzycy: Francuz, Hiszpan i Portu-
galczyk. Każdy grał na innym instrumen-
cie. Była trąbka, była gitara, były skrzypce. 
Dodajmy jeszcze wokalistkę, damę serca 
jednego z lokatorów. Ciągle była muzyka 
w tym mieszkaniu. Piękny okres.

Znowu zapytam wprost: czy brałby Pan 
pod uwagę powrót do Polski?
Choć jestem zdecydowanie Polakiem nie 

nastawiam się na powrót. Nie sądzę abym 
był w stanie znaleźć tam pracę, która w pełni 
by mi odpowiadała. 

Tam gdzie są pieniądze... tam jest dobry 
taniec. Nie bez przyczyny najzamożniejsze 
kraje Europy Zachodniej – Francja, Belgia, 
Niemcy, Wielka Brytania, Holandia wyro-
biły sobie silną pozycję jeśli chodzi o taniec 
nowoczesny. Szczególnie bogatą tradycję 
ma właśnie Holandia. Pierwszym europej-
skim ośrodkiem tańca nowoczesnego został 
w 1959 roku Nederlands Dans Theater. 
W Holandii realizowali swoje spektakle 

wielcy choreografowie: Jiři Kilián, Hans 
van Manen, Krisztina de Châtel, Ann van 
den Broek. 

Dzięki obecności w zespole „Club Guy & 
Roni” wykonuję pracę, o której wcześniej 
mogłem tylko marzyć (wizja artystyczna 
forowana przez Akademię Tańca była dość 
konserwatywna i nie byłem nią szczególnie 
uszczęśliwiony). Więc chcę tu być dopóki... 
dopóki będzie to możliwe. 

Jestem objęty systemem przeszkalania 
tancerzy po zakończeniu kariery, ale na 
razie nie wybiegam w przyszłość. Przede 
mną pięć, sześć lat tańczenia. Mam trzy-
dzieści dwa lata, czuję się świetnie, mam też 
poczucie, że wiele pozostaje do zrobienia. 

Ale już wiele zostało zrobione! W 2014 
otrzymał Pan Nagrodę Łabędzia za rolę 
w „Naked Lunch”, przedstawieniu we-
dług klasyka amerykańskiej kontrkultu-
ry Williama Burrougsa. To bardzo licząca 
się nagroda przyznawana podczas 
dorocznych Holenderskich Dni Tańca 
przez dyrektorskie grono fachowców 
z VSCD (Vereniging van Schouwburg en 
Concertgebouw Directies). 
Znów pytanie wprost: czy odczuł Pan 
zazdrość z powodu tej prestiżowej 
nagrody? Dla zawodów artystycznych 
typowa jest ostra konkurencyjność! 
Nie zauważyłem żadnej zmiany nastawie-

nia wobec mojej osoby. Kontakty w naszym 
zespole są nieskomplikowane, bezpośred-
nie, koleżeńskie; powiedziałbym – holen-
derskie. 

Celem do którego wszyscy wspólnie dą-
żymy jest spektakl, a nie akcentowanie 
poszczególnych indywidualności. Więc jeśli 
dochodzi do konkurencji jest ona podpo-
rządkowana budowaniu spektaklu. Siedem 
osób pracujących wspólnie nad przygoto-
waniem spektaklu to siedem razy więcej 
uczuć i intelektu. Nieważne czy aktor ma 
lat dwadzieścia czy sześćdziesiąt...

W zespole takim jak nasz, choreograf to 
raczej lider artystyczny, lider projektu in-
spirujący do poszukiwań, do samodzielnego 
znalezienia odpowiedzi na pytanie: o czym 
jest ten spektakl?, co chcemy aby widzowie 
z tego spektaklu wynieśli? Takiego nasta-
wienia oczekują od nas Guy i Roni, nasi 
dwaj choreografowie i reżyserzy. 

W Polsce hierarchia niekiedy bierze się 
z siły – w Holandii hierarchia wynika 
z fachowości. On jest lepszy ode mnie bo 
pracuje więcej, albo – on jest lepszy ode 
mnie bo pracuje mocniej. Za tę fachowość 
właśnie mamy do siebie szacunek. Tutaj 
znalazłem odzwierciedlenie tego, o czym 
przekonywał mnie ojciec: że w pracy trzeba 
mieć szacunek dla innych, ale też zyskać ich 
szacunek wobec siebie.

Organizowane w Warszawie „Mię-
dzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji 

ROZDROŻE” miały w 2016 roku polsko-
-holenderską edycję. Wśród zaproszo-
nych zespołów był „Club Guy & Roni” ze 
spektaklem „Happiness”. W udzielonym 
z tej okazji w Warszawie wywiadzie 
mówił Pan i o tym, że zawód tancerza 
przyciemniają kontuzje. 
Nasz zawód jest kontuzyjny nawet dla tan-

cerza na odpowiednim poziomie. Kontuzje 
zdarzają się z wypadków lub z przeciążeń; 
przecież czasami jeden ruch trzeba powtó-
rzyć w ciągu dnia trzysta razy! Kontuzje 
przeciążeniowe bywają bardzo bolesne. Ból 
jest wpisany w nasz zawód. Poranny ból 
staje się czymś zwyczajnym. Dwadzieścia 
pięć lat pracy tancerza pozwoliło mi się 
do niego przyzwyczaić. Coraz lepiej radzę 
sobie z bólem.

Co pomaga?
Doraźnie okłady z lodu, odpoczynek 

w wannie, leżenie. Na dłuższą metę tan-
cerzowi sprzyja zdrowy tryb życia. Nie piję 
(alkoholu zwyczajnie nie lubię), nie palę, 
nie biorę narkotyków. Ale też i nie należę 
do tych, którzy „zdecydowanie potępiają”.

Praca tancerza jest bardzo żmudna, per-
fekcyjna, skomplikowana, nudna wręcz. 
Przypomina żłobienie rylcem surowego 
kawałka drewna. W NNT od dziesiątej rano 
do osiemnastej, dziewiętnastej jesteśmy 
wszyscy intensywnie zajęci na kwadratowej 
powierzchni niezbyt wielkiego pomiesz-
czenia.

W teatrze dramatycznym dostaje się tekst 
ale w teatrze tańca nie dostaje się kroków. 
Jako tancerze niczego nie powtarzamy, 
a bezustannie się uczymy. Poznajemy nowe 
kroki, szukamy nowych znaczeń i umiejęt-
ności. Pracujemy razem z aktorami; my 
ich uczymy – oni uczą nas. Dochodzi bez-
ustannie do wymiany. Wspólnie z aktorami  
w y p r a c o w u j e m y spektakl. Ten kto 
chciałby zajmować się tańcem tylko pragma-
tycznie, nie nadawałby się na naszą scenę. 

Ciśnienie, jakie odczuwam podczas wy-
konywania pracy jest wspaniałe. Czasem 
mówię, że mam płatne hobby. Nie lubię 
w studio zegarów, nie sprawdzam czy to 
pierwsza czy piąta. Więc póki jest się spraw-
nym... Zacytuję wodzireja, którego gram 
w spektaklu „Caroussel”: „Niech to trwa 
jak najdłużej!” 

Warto podkreślić, że „Club Guy & Roni” 
wypracował międzynarodową pozycję 
właśnie w Groningen, mieście, które 
tradycyjnie mniej się liczy jeśli przyjąć 
ogólnokrajową optykę.
O Groningen powiem: to jest mój dom. 

Także w sensie dosłownym. Od kilku lat 
mam tu własny, samodzielnie odremon-
towany dom. Na naszej ulicy każdy jest 
skądinąd – indywidualny i niepowtarzalny. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała JOANNA PASZKIEWICZ-JÄGERS
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z Anglii

Wciąż mówimy i piszemy o pod-
stawowym podziale światowych 
mediów, lewicowo-liberalne 

i konserwatywne. Ale są i inne podzia-
ły, niemniej ważne, które sięgają daleko 
w przeszłość. Na przykład Wielka Bryta-
nia... To tylko skok przez Kanał La Manche, 
zwany na Wyspach English Channel, a jed-
nak kupując w okienku pocztowym znaczek 
do Polski, Francji, proszę o „znaczek do 
Europy”. Brytyjskie media rządzą się swo-
imi prawami. Inny jest zestaw tematów, 
inna ich hierarchia. Najpierw wiadomości 
z kraju, potem trzy mocarstwa, następnie 
byłe kolonie, a potem reszta świata.

W końcu sierpnia najwięcej miejsca po-
święcono – nie, nie Brexitowi – ale 70. rocz-
nicy podziału Brytyjskiego Raju na Indie 
i Pakistan. Miało to miejsce w sierpniu 1947 
roku, kiedy w powojennej Wielkiej Brytanii, 
zmęczonej i wyniszczonej wojną, z labourzy-
stą Clementem Attlee w fotelu premiera, po-
wstał projekt demontażu Imperium. Ostatni 
wicekról Raju, lord Mountbatten i przy-
wódca Kongresu Narodowego Jawaharlal 
Nehru, opowiedzieli się za jednością kraju, 
ale Liga Muzułmańska – za wyodrębnie-
niem państwa dla wyznawców islamu. Lord 
Mountbatten spotkał się z Nehru, podpisali 
odpowiednie dokumenty, i tak rozpoczął się 
jeden z największych exodusów w historii, 
Hindusów na wschód, a muzułmanów na 
zachód. Przesiedlono wtedy około 10-12 
mln ludzi, kilka tysięcy kilometrów drogi, 
bez żadnej organizacji i w bardzo krótkim 
czasie. A po drodze – religijne rzezie, w któ-
rych zginęło około 1 mln Hindusów, Sighów 
i muzułmanów. I tak powstał Pakistan, a po-
tem, w roku 1961, Bangladesz. 

W sierpniu Brytyjczycy znów zadawa-
li sobie to samo podstawowe pytanie, 
o sensowność podziału Indii, czy lord 
Mountbatten miał prawo podejmować tak 
straszną w skutkach decyzję, a odpowiedź 
najczęściej brzmiała – nie. Ale wspominało 
się też o roli Ligi Muzułmańskiej w tej 
decyzji, o silnych naciskach, wywieranych 
na Mountbattena, by powołać do życia 
„państwo mono-religijne”. Ostateczną od-
powiedź na pytanie „czy warto było?” daje 
stan gospodarki indyjskiej i pakistańskiej. 
Republika Indii, względnie stabilna demo-
kracja, kwitnąca gospodarka, oraz targany 
wewnętrznymi i zewnętrznymi konfliktami, 
kulejący ekonomicznie Pakistan.

Przez cały tydzień w BBC, ITV i Channel 
4 – wypowiedzi polityków z Delhi i Islama-
badu, pisarzy jak Salman Rushdie i Hanif 
Kureishi, pokazywane były kroniki Pathé, 
dokumenty z tamtych lat i fabuły jako „Klej-

not w Koronie” czy „Droga do Indii”. Przez 
brytyjskie media przetoczyła się kolejna 
fala post-kolonialnych rozrachunków, a ich 
wynik – jak zwykle, bardzo ambiwalentny. 
Z jednej strony – premiera filmu „Victo-
ria and Abdul”, historia zażyłości królowej 
Wiktorii i jej sekretarza Abdula Karima, 
i wyraźna romantyzacja „tajemniczych, udu-
chowionych Indii”. A z drugiej – artykuły jak 
ten z „Daily Maila” Stephena Glovera: „Po 
orgii bicia się w piersi przez BBC, można 
pomyśleć, że Brytyjczycy w Indiach zachowy-
wali się jak naziści. A jednak zrobiliśmy tam 
parę dobrych rzeczy”, i wymienia angielski, 
który zintegrował wielki i wielojęzyczny kraj, 
podstawowe zasady demokracji, struktu-
ra państwa, infrastruktura, drogi, koleje, 
gmachy użyteczności publicznej, szkoły, 
szpitale. Nad Brytyjczykami do dziś wisi 
cień Imperium, a jego ocena wciąż dzieli 
społeczeństwo na pół.

Następny temat na medialnej giełdzie 
w tym czasie, to potyczki Downing 

Street z Brukselą, tym razem o zasady po-
lityki celnej. Londyn proponowała tym-
czasową politykę celną, w taki sposób, aby 
w dzień ogłoszenia Brexitu, business, im-
port i eksport, mógł być w sposób płynny 
kontynuowany. Przypomnijmy, że aż 51 
proc. brytyjskiej wymiany z zagranicą, to 
handel z Unią Europejską. UE oczywiście 
wyśmiała ten projekt i usiłowała forsować 
swój. Najpierw załatwienie trzech podsta-
wowych spraw – swobodny przepływ ludzi, 
„rachunek rozwodowy” oraz granica Belfastu 
z Republiką Irlandii, a potem dopiero cała 
reszta. Premier Theresa May zaproponowała 
pomysł, wyartykułowany w radiowym pro-
gramie BBC „Today” przez wysokiego oficjela 
urzędu straży granicznej. „Granica między 
Północną Irlandią a Republiką – powiedział 
– będzie «niewidzialna»”. „No physical 
structure”, żadnych budynków, szlabanów 
etc. Ale co to znaczy „niewidzialna granica”? 

Nic dziwnego, że ten pomysł został nazwa-
ny „istną fantazją”. Toteż nic dziwnego, że 
reputacja Theresy May pogarsza się z ty-
godnia na tydzień. Podobno – jako ostatni 
gest rozpaczy – zamierza 1 października, 
na dorocznej konwencji torysów w Man-
chesterze, przeprosić konserwatystów za 
opieszałość w realizacji Brexitu oraz błędne 
i nietrafione decyzje przyspieszonych wybo-
rów, które skończyły się utratą większości 
torysów w Izbie Gmin. A wszystko to, aby 
utrzymać się na fotelu premiera. Jednak – 
zważywszy, że i Margaret Thatcher i Tony 
Blair, którzy trzykrotnie wygrywali dla swo-
ich partii wybory, stracili przywództwo 

z powodu wewnętrznego balotażu – ma się 
czego bać. Z moich rozmów z brytyjskimi 
dziennikarzami wynika, że pani premier 
ma nikłe szanse przetrwania dłużej niż do 
1 października. I już pojawili się kandydaci, 
chętni do objęcia teki premiera, obaj to pro-
minentne figury torysowskiego establish-
mentu – David Davis i Jacob Rees-Mogg. 
Jest też modernistka, dzisiejsza minister 
spraw wewnętrznych Amber Rudd. Jed-
nak wziąwszy pod uwagę nastroje w kraju 
– torys tradycjonalista ma chyba większe 
szanse na zatrudnienie na Downing Street.

Trzeci wątek końca sierpnia, to okrągła 
20. rocznica śmierci lady Diany, księżnej 

Walii, w wypadku samochodowym w pa-
ryskim tunelu d’Alma. Pisało się więc o li-
stach królowej do damy do towarzystwa lady 
Henrietty Abel Smith, o tragicznej śmierci 
Diany, która „była wielką stratą dla kraju”. 
O „wyjątkowości Diany”, „jej umiejętności 
inspirowania innych pracą charytatywną”, 
chwaliła również swoich wnuków, Willia-
ma i Harry’ego za ich ówczesną dojrzałość 
i odwagę. Wyemitowano także kilka doku-
mentów, w tym jeden wartościowy informa-
cyjnie, zrealizowany przez BBC, z udziałem 
obu synów lady Diany, gdzie zwierzali się 
ze swoich motywacji uczestniczenia w tym 
filmie”. Chcieliśmy, żeby ludzie dowiedzieli 
się, jaką była naprawdę osobą, matką. Byli-
śmy jej to winni, ponieważ kiedyś byliśmy za 
mali, żeby jej bronić”. Zważywszy, że kiedy 
zmarła, byli zaledwie małymi chłopcami, 
było to wyznanie i wzruszające i, biorąc pod 
uwagę okoliczności, wstrząsające zarazem. 

Pokazano i drugi dokument BBC, „Diana: 
The Day Britain Cried”, hagiografię księż-
nej, w końcu najlepszej broni w rękach 
antymonarchistów, czyli także BBC. No 
i film francuski, plotący głupstwa na temat 
„stanu technicznego limuzyny, w której 
zginęli lady Di i jej partner, Dodi al-Fayed”, 
który twierdził, że „Mercedes był wrakiem”. 
Na rynku wydawniczym pojawiła się także 
książka Diana and Dodi: The Truth. Czyli 
– kolejna „cała prawda całą dobę”. Bo jeśli 
sobie uzmysłowimy, że jej autor Michael 
Cole, pracował kiedyś dla ojca Dodiego, 
Mohammeda al-Fayeda, byłego handlarza 
bronią i podejrzanej figury, już wiadomo, 
że jest to stek nonsensów, kolejnych oskar-
żeń rodziny królewskiej o spowodowanie 
katastrofy, w istocie morderstwie na Do-
dim i Dianie. Książka nie oszczędza także 
MI5 i MI6, czyli kontrwywiadu i wywiadu, 
oraz ich roli w zbrodni.

No i coś na deser – konserwatywna prasa 
przy końcu sierpnia poświęciła tematowi 

Londyn z pierwszej ręki



41

BEZWIERSZÓWKInr 9-10 (147-148) wrzesień-październik 2017 z Ameryki

41

wiele miejsca, Flame Festival. Oto w stylo-
wym Tunbridge Wells, ulubionym uzdrowi-
sku brytyjskich królów, odbył się Festiwal 
Płomieni, a w istocie festiwal perwersyjnego 
seksu. „Get back to nature, odkryj swoją 
dziką stronę!” – zachęcali organizatorzy. 
A więc były nocne pokazy filmów, w tym 
oczywiście Pasoliniego, były spektakle te-
atralne, „wariackie gry” i „wspólne kąpiele 
w jacuzzi”. Z obecnością gwiazd przemysłu 

porno, które prowadziły gry i zabawy z fety-
szami, m. in. „footfetish”, porady dla sady-
stów i masochistów, naukę pisania „listów 
erotycznych” i „erotyczne przebieranki”, to 
już dla transwestytów. 

Mieszkańcy konserwatywnego Tunbridge 
Wells wystosowali podobno kilkaset skarg do 
władz miasta. Ale zważywszy, że większość 
brytyjskich samorządów pozostaje w rękach 
lewicy, labourzystów, liberałów i zielonych, 

na nic się to wszystko zdało. Flame Festi-
val, „festiwal zboczonego seksu”, jednak 
się odbył. Tak więc obok znanego i często 
przywoływanego podziału światowych me-
diów na lewicowe i konserwatywne, każde 
z państw ma swoje, uwarunkowane historią, 
dalszą lub bliższą, fiksacje. I dopiero, kiedy 
tam trafimy, odkrywamy prawdziwą duszę 
brytyjskich/francuskich/polskich mediów.

ELŻBIETA KRÓLIKOWSKA-AVIS

Siedząc latem w Nowym Jorku co 
ja robię? Chodzę po muzeach? Po 
Central Parku? Nie. Trzymam rękę 

na pulsie cywilizacji i czuję, jak gwałtow-
nie przyspiesza. Zajmujemy się w Polsce 
przeszłością, ale za mało przyszłością, gdy 
„The New York Times” ciągle bije na alarm. 
Oto kończy się świat, jaki znamy a „opór 
jest daremny”.

Sztuczna inteligencja na razie na prostym 
poziomie i roboty zabierają ludziom miejsca 
pracy. Korporacje cyfrowe wywracają gospo-
darkę do góry nogami. Zasada kapitalizmu 
tak zwana „kreatywna destrukcja” postępuje 
przede wszystkim w USA i Chinach. Oba te 
supermocarstwa skolonizują świat. Reszta, 
w tym Polska, będzie musiała im się poddać.

Kai-Fu Lee jest szefem funduszu „ven-
ture capital” inwestującego w najnowsze 
pomysły technologów na początkowym sta-
dium. I jest prezesem Instytutu Sztucznej 
Inteligencji. Ten znawca pisze w „NYT”, że 
korporacje Uber, Facebook, Google, Ama-
zon, Airbnb będą miały tym większe zyski, 
im bardziej będą korzystać ze sztucznej 
inteligencji i robotów. Czai się za rogiem 
masowe bezrobocie. Co zrobić ze zbędnymi 
dla gospodarki ludźmi? Mogą zająć się 
czym dzisiaj zajmują się z dobrego serca 
ochotnicy: opieką nad starcami, sierotami, 
alkoholikami. Będą również prace na wyż-
szym poziomie. Personel medyczny nada 
ludzką twarzą diagnozom, jakie postawi 
sztuczna inteligencja. Lepiej dowiedzieć 
się od współczującej pielęgniarki, że ma się 
raka, niż wyczytać wyrok na ekranie kompa. 
Pracownik będzie pośrednikiem między pa-
cjentem i klientem a mądrym komputerem.

Niestety, za mało takich pośredników 
potrzebuje społeczeństwo. A kto utrzyma 
masy bezrobotnych? Kto będzie płacił nie-
licznym pracownikom? Będzie płacił rząd 
z bardzo wysokich podatków nałożonych 
na cyfrowe giganty.

Jest to jednak rozwiązanie niemożliwe 
w ogromnej większości świata. Zacofane 

kraje są skazane, że większość pieniędzy 
zarobionych na sztucznej inteligencji trafi 
do USA i Chin. To bowiem dziedzina, gdzie 
siła zwiększa siłę. Im więcej informacji ma 
korporacja tym lepsze wypuszcza produkty. 
Im lepsze produkty, tym więcej napływa 
doń nowych danych. Więcej danych przy-
ciąga do korporacji więcej utalentowanych 
programistów, a ci tworzą coraz lepsze 
produkty. I tak dalej. Dlatego Ameryka 
zdominuje rynki krajów rozwiniętych a Chi-
nom przypadnie reszta.

W świecie sztucznej inteligencji rozszerzo-
ny przyrost naturalny jest zbędny. Tworzy 
bezrobotnych zamiast potrzebnych pracow-
ników, jak kiedyś. Większość krajów będzie 
zbyt biedna, żeby zapewnić im znośny byt. 
Jaki mają wybór? Albo pogodzić się z nędzą 
i śmiertelnością obywateli, albo przejść 
na utrzymanie Chin i USA. Nie za darmo, 
a za coś w rodzaju socjalu od tytanów tech-
nologii. W zamian udostępnią im swoich 
obywateli do cyfrowej obróbki! Świat stanie 
się kondominium USA i Chin. Zmieni się 
strategiczny ład.

Korporacje wywracają porządek światowy 
w imię cnót kapitalizmu: wzrostu jakości 
towarów i usług oraz wydajności pracy. Uber 
jest często wygodniejszy od taksówki ale 
niszczy pracę taksówkarzy. Airbnb pozwala 
ludziom wynajmować na krotko i bez trudu 

pokoje w swych mieszkaniach ale odbiera 
pracę hotelarzom. Amazon dostarcza towary 
wprost do domu klienta i niszczy handel de-
taliczny. Wszystkie te korporacje posługują 
się sztuczną inteligencją. A każdą stworzyli 
wizjonerzy, tytani pracy i wytrwałości. Na 
początku pełni entuzjazmu bezwiednie zmie-
niali rynek pracy. Jednak następnie celowo 
tworzą legiony bezrobotnych dla większego 
zysku. Tradycyjną gospodarkę zmieniają 
w gospodarkę doraźną „na żądanie”. Praca 
staje się dorywcza; mało kto będzie miał 
pewne utrzymanie.

Gospodarka cyfrowa niesie skutki dla 
całego życia społecznego, w tym Polski. 
Każe na nowo ocenić program 500+. To 
dobry pomysł polityczny, ale jakie będą 
konsekwencje za 20 lat, kiedy pracowni-
ków masowo zastąpią automaty? Wywraca 
również moralność seksualną. Po co stałe, 
tradycyjne rodziny, kiedy dla większo-
ści ludzi seks ma być tylko rozrywką, by 
nie obciążać dziećmi swego państwa? Na 
czym polega suwerenność kraju, kiedy 
państwo przechodzi na utrzymanie super-
mocarstw technologii?

Nie są to pytania na koniec lata, lecz 
czas ucieka i nadchodzi przyszłość. Czy 
mądrzy ludzie na zapleczu rządu myślą 
o tych sprawach?

KRZYSZTOF KŁOPOTOWSKI

Seks a suwerenność
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W dziale technicznym dużego 
supermarketu naradzali się 
skupieni. Dwaj mężczyźni 

odróżniający się drobną budową od 
postawnych Holendrów, jeden bardzo 
młody, drugi co najmniej dwadzieścia 
lat starszy. Przykuli moją uwagę tym, 
że niemal dotykając półki zwróceni 
ku sobie twarzami cicho rozmawiali; 
zbyt cicho jak na ten popularny super-
market. Czy starali się ukryć własny 
język? Głosy szemrały, szemrały, ale 
w pewnym momencie odróżniłam wy-
raz „tylko”. 

Dochodziła szósta, godzina zamyka-
nia sklepu, wszystkich sklepów (już od 
piątej życie miasta zaczyna zamierać 
gdyż szósta, siódma to tradycyjna pora 
obiadu, wraz ze zmywaniem nie przekra-
czająca początku telewizyjnego dzien-
nika). Mogło się wydawać dziwne, że 
dwaj mężczyźni nadal są w trakcie pracy, 
o czym świadczyły ubrania o wyglądzie 
„do roboty” i ręce z plamkami farby. 

Stojąc przed kasą w kolejce ostatnich 
klientów nadal cicho rozmawiali. Młod-
szy słuchał starszego z szacunkiem. Bla-
dy, o zapadniętej twarzy, podkrążonych 
oczach wydawał się krańcowo zmęczony. 

Na holenderskim rynku pracy zamiesz-
kali tu na stałe Polacy, których liczba 
szacowana jest na 170 tysięcy, mają 
opinię nawykłych do wysiłku i umieją-
cych ciężko pracować, co ich korzystnie 
odróżnia od szukających zatrudnienia 
innych grup narodowościowych.  

Jest tu też pewna, niemożliwa do okre-
ślenia liczba tych, którzy przyjeżdżają na 
krótko, zwykle na kilka tygodni, angażo-
wani prywatnie do pracy przy remontach 
czy przebudowie domów lub garaży. Na 
ich temat pojawia się określona obser-
wacja... Kilkakrotnie zmuszona byłam 
wysłuchać nagannego zdziwienia tych, 
którzy zatrudniali przybyłych z Polski. 
Zaobserwowany zwyczaj upijania się 
Polaków w weekendy, po całym tygodniu 
ciężkiej pracy, wydawał się im zarówno 
rażący, jak i bezsensowny. 

Wychodząc wspólnie z zamykanego 
już supermarketu mieliśmy naprzeciw-
ko, w narożniku handlowego pasażu, 
dużą przeszkloną pizzerię, gdzie jak 
zwykle o tej porze rząd klientów cierp-
liwie oczekiwał na krzesłach. Pizzeria, 
jedyna dla dwóch podmiejskich dzielnic 
ma nieustające powodzenie. Czy ktoś 
pamięta, że otwarta została z półto-
ramiesięcznym, obejmującym okres 
wielkanocny opóźnieniem?

Gdy przechodzę wzdłuż jej szklanych 
ścian staram się je minąć jak najszyb-
ciej; choć nieprawdopodobne jest, by 
jedną z uwijających się tam postaci był 
właściciel zakładu, Syryjczyk z szano-
wanej rodziny wychodźców.

O tym, że Polacy zaangażowani zostali 
do wykończenia wnętrza pizzerii, dowie-
działam się od kierownika budowy hali 
sportowej. Obejrzał polską ekipę przy 
pracy i był o niej dobrego zdania, toteż 
gdy następnego wieczora zobaczyłam 
w mocno oświetlonym reflektorami wnę-
trzu wyraźnie polską grupę, weszłam 
do środka. 

Ekipa składała się z sześciu członków 
tej samej rodziny. Trzej pracujący przy-
jechali z dużego miasta w północnej 
części Polski, trzej z północnych Nie-
miec, gdzie związani byli kontraktami. 
Mężczyzna w średnim wieku, sprawia-
jący wrażenie najważniejszego, z ocho-
tą przystał na rozmowę. Tylko nie od 
razu, bo mają jeszcze moc roboty i chcą 
skończyć przed nocą, ale o dziesiątej, za 
dwie godziny. 

Choć dwie godziny później nadal pra-
cowali rozmowa nie została odwołana. 
Odbyła się na ciemnawym parkingu 
w mikrobusie, którym przyjechała pol-
ska część ekipy. Nie rozmawialiśmy 
długo ponieważ dochodziła jedenasta, 
a oni nie podjęli jeszcze decyzji, czy 
przerwą pracę i pojadą na nocleg do 
miejscowości po niemieckiej stronie 
(oferta holenderska zniechęciła ich jako 
nieproporcjonalnie droga), czy też będą 
pracowali „do oporu”, a potem się prze-
śpią w samochodach. 

Spodziewałam się zakończyć rozmowę 
następnego dnia, jednak za wielkimi szy-
bami nie było nikogo. Wnętrze pozostało 
puste także dnia następnego, potem 
następnego i znów następnego. Przez 
szklane ściany widoczne były otwarte 
worki z cementem, stosy ceramicznych 
płytek, porzucone szpachle, młotki, 
śrubokręty, napoczęte wielkie butle 
Coca-Coli. W nieporuszonym układzie 
widniały przez kolejny tydzień. A był to 
już Wielki Tydzień. 

Wyczekiwana przez mieszkańców 
inauguracja rozbudowanego centrum 
handlowego odbyła się w Wielką Sobotę. 
W Poniedziałek Wielkanocny zobaczy-
łam za wielką szybą samotnie stojącego 
właściciela. Oparty o kontuar już częś-
ciowo pokryty zielonkawymi płytkami 
trzymał w ręku szpachlę i melancholijnie 
postukiwał nią o powierzchnię kontua-

ru: stuk – stuk – stuk. Tak jakby chciał 
sam sobie podkreślić: mamy Wielkanoc, 
a wnętrze mojego zakładu pozostało 
nieukończone. 

Przyszedł z kilkuletnim synkiem; chłop-
czyk biegał rozpromieniony zataczając 
wielkie koła. Czasem się zatrzymywał 
i oglądał leżące na podłodze tajemnicze, 
interesujące przedmioty. Choć nie był to 
moment na podjęcie rozmowy jednak 
zaczęłam ją. Syryjczyk powiedział od 
razu i wprost: „Polacy zniknęli. Wszyscy. 
A co najgorsze i co wyrzucam sobie bez-
ustannie, to to, że uległem ich usilnym 
namowom i w związku ze świętami wy-
płaciłem część należności. Mimo że praca 
nie została ukończona. Ostrzegano mnie 
przed Polakami, ale dałem się skusić bo 
byli tańsi”. 

Zastanawiałam się, czy nie spróbować 
usprawiedliwień; wyjaśnić, że zatrudnia-
jąc przyjeżdżających z Polski trzeba mieć 
na uwadze dwa ryzykowne okresy... Boże 
Narodzenie i Wielkanoc. Może się wte-
dy zdarzyć, że polscy pracownicy będą 
chcieli za wszelką cenę spędzić święta 
w Kraju, wśród swoich najbliższych, a to 
spowoduje, że na pewien czas zawieszą 
podjęte wcześniej już zobowiązania. 
Ale tego typu usprawiedliwienia mogły 
Syryjczyka bardziej jeszcze zirytować, 
więc tylko go przekonywałam – bo o tym 
sama byłam przekonana! – że natych-
miast po świętach polska ekipa wróci. 

Jednak Wielkanoc minęła, a worki 
cementu, stosy płytek, młotki, śrubo-
kręty, szpachle, butle Coca-Coli tkwi-
ły nieporuszone.

Pewnego dnia pojawiła się za szklaną 
ścianą grupka kobiet w roboczych kom-
binezonach. Nie wyglądały ani na Polki, 
ani na Holenderki; zapewne należały 
do rodzinnego kręgu Syryjczyka. Z za-
pamiętaniem porządkowały i czyściły 
nieukończone przecież wnętrze, co wy-
glądało na realizację postanowienia: coś 
się musi zacząć dziać, choćby pozornie.  

Po kilku tygodniach, za wielkimi szy-
bami ukazała się jednak grupka pracują-
cych. Polacy...! Ale z dawnej ekipy tylko 
ci zatrudnieni w Niemczech. 

Szwagier mężczyzny, z którym rozma-
wiałam w mikrobusie kończył właśnie 
układanie płytek na kontuarze. Nieru-
chomo stojący obok Syryjczyk patrzył 
mu na ręce. A więc postanowił osobiście 
dopilnować końca robót. Ostrzegano 
go przed... Niewykluczone, że teraz on 
ostrzega. 

JOANNA PASZKIEWICZ-JÄGERS

Przez szklane ściany
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W czym tkwi najważniejsza pułapka 
współczesności zastawiona na 
nas, ludzi z początku XXI wieku 

– nauczonych niewiary i braku pewno-
ści sądzenia?

Ta pułapka – kiedyś, prostodusznie nazy-
wano ją: „sidłami szatańskimi” – tkwi we 
wpojeniu w nas, od dzieciństwa, intuicji, że 
nie istnieje prawda jedyna, niewzruszona 
i niezmienna.

Ukradziono nam pewność sądzenia, wyni-
kające z niej męstwo i honor. Pozbawiono 
nas instrumentu etyki, która płynie wprost 
od Boga Jedynego. Nic pewnego – zdaje się 
mówić nasza współczesność.

Staliśmy się niewolnikami całego słownika 
wyrazów ukradzionych, którym podstęp-
nie odebrano znaczenia i zastąpiono je 
sprytnymi symulacjami. Metafizykę udają 
dziś hollywoodzkie filmy, o eschatologii 
mówią plastikowe horrory. Poezję zastąpiły 
zdjęcia rozebranych celebrytów, a zagadki 
istnienia znakomicie wypełniają nam por-
tale randkowe.

Dziś nie wypada komuś po prostu dać 
w gębę z powodu rażącego naruszenia na-
szego poczucia honoru i sprawiedliwości. 
Teraz trzeba włóczyć się po sądach, wzywać 
policję i ogólnie zachowywać się jak wystra-
szona kura, którą coś nagle spłoszyło. Kura 
nigdy nie poznała działania Siły Wyższej, 
my – poniekąd z własnego wyboru i kon-
formistycznego milczenia – staliśmy się 
kurami dzisiejszego świata.

Teraz nadchodzi jeszcze gorsza epoka – lu-
dzi, którzy pomimo zbiorowych halucynacji 
przetrwali ze swoim zdrowym rozsądkiem 
i pewnym oparciem w wartościach, teraz 
będzie się zwalczać w majestacie prawa. 
Jako dewiantów współczesnej miazgi

Zastanówmy się, jaki los spotkałby dziś 
Naszego Pana – Jezusa Chrystusa?

Dopóki nauczałby jedynie o obowiązku 
miłości bliźniego i nieprzyjaciół, jeszcze nie 
spotykałyby go żadne represje. Ot, najwyżej 
młodzieńcy, którzy pokazali się już pod 
krzyżem na Krakowskim Przedmieściu, 
wydrwiwaliby go i sugerowali, że należy go 
zamknąć w szpitalu dla obłąkanych. Kiedy 
jednak Jezus wyrzuciłby przekupniów ze 
Świątyni i objawiłby prawdziwy radykalizm 
Ewangelii – o to wtedy do akcji przystą-
piłyby zgodne chóry państwowych służb, 
autorytetów i... biskupów także. Tego po 
prostu już by mu nie wybaczono.

W dzisiejszej Europie – po odbyciu kilku 
lat więzienia – zostałby zamknięty w przy-
tułku dla niebezpiecznych i obłąkanych. Nikt 
nawet nie miałby cierpliwości, aby do końca 
wysłuchać tego, co On ma do powiedzenia.

A jak skończyłby w dzisiejszej Polsce?
Mamy ten przywilej, że na naszej ziemi 

mieszka jeszcze Bóg. Tak więc przez ma-
lownicze polskie pola ruszyłaby za nim 
pielgrzymka wielu ludzi, którzy właśnie 
na Niego czekali. Powstałoby wielkie po-
ruszenie i wielkie antagonizmy. Przez wsie 
i przysiółki szliby spokojnie, w nabożnym 
skupieniu, w uniesieniu, że oto dzieje się 
coś najważniejszego w ich życiu.

Kiedy jednak weszliby do miast... do War-
szawy, do Krakowa, do Częstochowy.

Najpierw przywitałoby ich wzruszenie 
ramion ludzi, którzy właśnie spieszyliby się 
do pracy, którzy akurat mieliby coś waż-
niejszego do zrobienia. Potem pojawiłby 
się wokół nich tłum gapiów, samochody 
zatrzymałyby się i zaczęły nękać ciszę swoi-
mi klaksonami, zjawiłby się konwój policji, 
aż wreszcie przyszedłby ważny urzędnik 
i zapytał Go, czy posiada pozwolenie na 
zorganizowanie masowej demonstracji.

– Tak posiadam – brzmiałaby odpowiedź.
– Od kogo, przez kogo wydane? – służbi-

sta nawet nie podniósłby spojrzenia znad 
swojego bardzo ważnego notesu.

– Mój Ojciec nakazał mi zgromadzić tu 
mój lud.

– Imię i nazwisko ojca!
– Pan Bóg Wszechmogący. Pan Wszel-

kiego Stworzenia, Rzeczy Widzialnych 
i Niewidzialnych.

– Pesel ojca, bo nie mogę znaleźć w bazie!
– Pan i Poruszyciel Wszystkiego.
– A... więc rozumiem, że żadnego po-

zwolenia nie macie. Uprzedzam, że takie 
działanie jest wykroczeniem.

– Nie popełnia nic złego ten, kto gło-
si prawdę.

– Tak prywatnie to panu doradzę, aby 
pan dał sobie spokój. Zaraz policja pana za-
trzyma.

– Niech przybędą, im też należy się słowo 
i prawda.

– Proszę pana, takie rzeczy mówi się w koś-
ciołach, ulice są od zupełnie innych rzeczy.

– Tam gdzie jest Syn, tam też jest i Ojciec.
– Proszę pana ja też jestem wierzący, ale 

nie róbmy tu przedstawień. To niczemu 
nie służy.

– Ja mam słowa życia, kto we mnie wierzy, 
nie umrze na wieki.

– To przykre, ze jest pan tak nieustępliwy.
... Nie będę kontynuował tego dialogu, 

bo każdy z nas może sobie wyobrazić jego 
przebieg i konsekwencje.

Dziś, kiedy słowom odbiera się ich praw-
dziwą moc, kiedy słowa są jedynie opako-
waniem marketingowej pustki, nikt nie 
chce pojawienia się proroka. Zatem cóż 
spotkałoby Pana?

Nie wierzymy, bo pozbawiono nas prze-
konania, że jednak istnieje Prawda.

Dążąc do niej stajemy się odporni na oma-
my współczesności, stajemy się impregno-
wani na depresję przesytu i pustki, jaka 
nieuchronnie czeka każdego, kto pędzi tra-
jektoriami współczesności. Czasem zastana-
wiam się ilu jeszcze – w naszej współczesnej 
Polsce – jest ludzi, którzy tak prostodusznie 
jak rybacy przyjęliby słowa Pana.

Czy my wszyscy nie jesteśmy już prze-
karmieni, przerasowani współczesnym 
relatywizmem dla ubogich, sylogizmami 
dla panien kuchennych?

Gdzie nam, w naszym myśleniu, do prze-
pychu umysłowych podróży średniowiecz-
nych zakonów?

Bóg Prawdziwy – w odróżnieniu od innych 
złudnych wierzeń – pozwolił nam Siebie 
poznawać, pozwolił nam wnikać w Swoją 
Naturę. Czy korzystamy z tego przywileju?

Ile minut dziennie poświęcamy na docie-
kanie istoty Prawdy Najwyższej i Jedynej?

Pewnie w ustach dziennikarza, reportera 
zanurzonego w brudzie codzienności, takie 
słowa brzmią egzotycznie. Jednak nawet re-
porterzy mają chwilę na to, aby przystanąć 
i wpatrzyć się w nieodgadnione... szukając 
tam odpowiedzi na problemy, których dotąd 
nie udało się rozwikłać.

WITOLD GADOWSKI

A gdyby przyszedł dzisiaj?
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Między wspaniałymi średnio-
wiecznymi i renesansowymi 
budowlami Asyżu ukryte jest 

mało znane równie piękne miasto: Asi-

sium – Asyż starożytny, nie bez powodu 
nazywany „umbryjskimi Pompejami”. 

W czasach starożytnego Rzymu, w III 
wieku przed Chrystusem, dzięki swojej 

strategicznej pozycji wzdłuż via Flaminia, 
dominacji nad doliną umbryjską i boga-
ctwie w wodę, Asyż stał się siedemdzie-
sięciohektarową kolonią rzymską, którą 
zamieszkiwali arystokraci rzymscy i bogaci 
kupcy, posiadający tutaj swoje luksuso-
we wille. Był również znany jako miasto 
uzdrowiskowe. Wszystko to sprawiło, że aż 
do upadku Cesarstwa Rzymskiego miasto 
było ważnym centrum życia gospodarczego 
i społecznego. Gdyby nie było wspaniałego 
Asyżu starożytnego, być może dziś nie po-
dziwialibyśmy średniowiecznego Asyżu...

Forum Romanum
Pierwsze ślady starożytnego rodowodu 

miasta można zobaczyć na głównym placu 
miasta – Piazza del Comune, gdzie między 
dostojnymi, średniowiecznymi kamienica-
mi góruje swoją okazałością kościół Santa 
Maria sopra Minerva. Na jego starożytne 
pochodzenie wyraźnie wskazuje oryginal-
na fasada: schody, kolumny z korynckimi 
kapitelami i tympanon. Pierwotnie była to 

Dla odwiedzających Asyż pielgrzymów i turystów miasto jest duchowym centrum związanym z życiem i działalnością św. Franciszka 
i jego duchowej siostry Klary. Franciszkański duch obecny jest na każdym kroku w mieście pokoju. Asyż zachwyca bogactwem śred-
niowiecznych kościołów i kamienic, zbudowanych z charakterystycznego, miejscowego kamienia o różowawym odcieniu, zwanego 
pietra serena. W blasku zachodzącego słońca kamień ma niepowtarzalny złocisto-różowy koloryt, a miasto ulokowane na zboczu 
góry Subasio, oglądane z odległości emanuje niezwykłym blaskiem. Jednak obok sacrum, Asyż skrywa w swoich murach i profanum.

Asisium – ślady 
starożytnego miasta

FOT. © KAMIL BULONIS / BULONIS.BLOGSPOT.COM
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Świątynia Minerwy, a jej powstanie datuje 
się na I wiek p.n.Ch. Stojąca na podniesio-
nym podium, dominowała nad centrum 
życia społecznego, gospodarczego i admi-
nistracyjnego w Asisium, jakim było Forum 
Romanum. Jak widać od ponad dwóch ty-
sięcy lat ważność tego miejsca nie zmieniła 
się. W dalszym ciągu jest to tętniący życiem 
główny plac miasta, przy którym znajdują 
się najważniejsze instytucje Asyżu.

Ślady Forum Romanum widoczne są wciąż 
pod obecnym Placem Ratuszowym. Warto 
zejść pod średniowieczny plac i wybrać się 
na podziemną wycieczkę – podróż w czasie 
– do miejsca, które było sercem starożytnego 
miasta, aby podziwiać bogate i wyrafinowane 
miasto rzymskie, gdzie zachowane są między 
innymi ślady debat i sądów. Obecnie jest to 
Miejskie Muzeum Archeologiczne i prowadzi 
przez romańską krypę dawnego kościoła San 
Nicolò „de platea”, gdzie można podziwiać 
sarkofagi i inskrypcje pochodzące z Asyżu 
lub z najbliższych okolic. 

Zachwycający się architekturą Santa 
Maria sopra Minerva Johann Wolfgang 
Goethe w czasie kiedy odwiedzał miasto 
nie wiedział, że zapierające dech w pier-
siach perły starożytnego Asyżu są jeszcze 
niedostępne i nieodkryte pod posadzką, 
po której stąpał.

Kiedy w 2001 roku rozpoczęto prace 
związane z wykonaniem szybu i insta-
lacją windy w Palazzo Giampè (obecnej 
siedzibie sądu), siedem metrów poniżej 
obecnego poziomu odkryto pozostało-
ści rzymskiego domu o powierzchni 400 
metrów kwadratowych. To przypadkowe 
odkrycie archeologiczne Domus Romanum 
ma nadzwyczajne znaczenie. 

Domus del Larario 
Domus del Larario ma piękne mozaiki 

i freski o wyjątkowym stanie zachowa-
nia, jakie można podziwiać tylko w Rzy-
mie i Pompejach. Praca restauratorskie 
pozwalają na oglądanie dziś w pełnym 
splendorze bardzo dobrze zachowanego 
triclinium – pokoju dziennego z niezwykle 
elegancką mozaikową podłogową z biały-
mi i czarnymi płytkami, które stanowią 
dekorację geometryczną składającą się 
z czarnego sześciobloku z białymi, sty-
lizowanymi białymi płatkami płatków 
w środku otoczonym czarnymi kwadra-
tami na przemian z trójkątami. Zachwyca 
również wyrafinowana elegancja ścian 
pomieszczenia, podzielonych na trzy 
poziome pasy kolorów: białego u góry, 
pompejskiej czerwieni w centralnej czę-
ści i czarnego pasa na dole. Szczególną 
uwagę przykuwa mały fresk na ścianie. 
Wyruszająca scena pełna tkliwości.  

umbryjskim szlakiem
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Kościół Santa Maria sopra Minerva
FOT. © FANTASY / WIKIMEDIA.ORG

Krypta San Nicolò „de platea”
FOT. © TURISMOITALIANEWS.IT

Ristorante La Locanda del Cardinale w Asyżu
FOT. © LALOCANDADELCARDINALE.COM
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Dwoje nowożeńców z miłością patrzących 
sobie w oczy, rozpoczyna intymną roz-
mowę podczas pierwszej nocy poślubnej. 
O bogactwie i domu, i jego pierwotnego 
właściciela, świadczy również odkryty 
perystyl (ogród wewnętrzny) z czterema 
ceglanymi kolumnami pokrytymi gruby-
mi sztukateriami.

Czytelniku, czy jadłeś kiedyś kolację 
w starożytnym Domus Romanum? 

We Włoszech wszystko jest możliwe, 
a może tylko we Włoszech takie marze-

nie można przekształcić w rzeczywistość. 
Domus del Larario bogatego patrycjusza, 
ze względu na swoje ogromne rozmia-
ry, znajduje się nie tylko pod budynkiem 
obecnej siedziby sądu. Jego południowa 
część stanowi dziś wyjątkową scenografię 
dla miejscowej restauracji (zob. s. 45). 

Wchodząc do renesansowego Pałacu 
Kardynalskiego nawet jego niezwykła ele-
gancja nie jest w stanie przewyższyć praw-
dziwej uczty dla oczu i ducha jaka objawia 
się w sali restauracyjnej, która jest auten-
tycznym muzeum archeologicznym. Pod 
szklaną podłogą podtrzymywaną żelaznymi 

belkami odsłania się splendor triclinium 
czyli sali bankietowej Domus Romanum. 
Zachwyca przepiękna mozaika podłogowa, 
która wydaje się być misternie utkanym 
dywanem. W gablotach, podobnych do 
muzealnych, można oglądać odnalezione 
podczas prac wykopaliskowych eksponaty. 
Tutaj czas wydaje się poza czasem i tylko 
karta dań na stoliku (równie wyrafino-
wana jak samo miejsce) przywołuje do 
rzeczywistości. 

To nie koniec wędrówki po starożytnym 
Asyżu, choć niespodzianka w „Locanda 
del Cardinale” jest absolutnie wyjątkowa. 

umbryjskim szlakiem
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Domus del Larario
FOT. © HOTELMOMASSISI.IT

Domus del Larario
FOT. © ASSISIITINERARI.IT
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Domus di Properzio
Przy placu przed Pałacem Kardynalskim 

znajduje się kościół Santa Maria Maggiore. 
W podziemiach pod kościołem odsłania się 
niespodziewanie fragment domus zwany 
domem poety Properzio. Można w nim 
podziwiać zachowane oryginalne, mozaiko-
we, marmurowe posadzki oraz niezwykły, 
pięciometrowy fresk, pokryty dekoracja-
mi w stylu pompejańskim, składający się 
z gałęzi i małych kwiatów, na których stoją 
kolorowe ptaki. Wydawać się może, że oglą-
dający stoi przed atlasem ornitologicznym, 
ponieważ każdy z namalowanych 96 ptaków 
należy do innego gatunku. Jeśli nawet do-
mus nie należał do poety, na pewno jego 
właściciel miał poetycką duszę i dobry gust.

Jak wszystkie starożytne miasta, rów-
nież Asisium miało swój amfiteatr, gdzie 
odbywały się walki gladiatorów. Obecnie 
można jedynie zobaczyć jego zarys planu 
areny, który teraz jest prywatnym ogrodem 
z drzewami oliwnymi i różami. Druga część 
amfiteatru i jego pozostałości stanowią dziś 
wspaniałą scenografię dla SPA jednego ze 
znanych, luksusowych hoteli.

Ile jeszcze nieodkrytych miejsc posiada 
to niezwykłe miasto? 

Starożytne Asisium śpi spokojnie, skry-
wając swoje tajemnice pod brukiem, po 
którym codziennie przechodzą pielgrzymi, 
turyści i mieszkańcy miasta. 

MAŁGORZATA CHOMICZ

umbryjskim szlakiem
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FOT. © BEATA PSZCZOŁOWSKA / BEATA-MOJEPODROZE.BLOGSPOT.COM

FOT. © TURISMOITALIANEWS.IT

Domus di Properzio
FOT. © TURISMOITALIANEWS.IT
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Król Jan III Sobieski 
powrócił do Wiednia.  
Po raz pierwszy 
zagraniczne muzeum 
– wiedeńskie 
Belvedere – prezentuje 
wystawę o jego życiu 
i dokonaniach.

Losy Sobieskiego i historia Wiednia są 
ze sobą ściśle związane: 12 września 
1683 roku Jan III stanął na czele 

zjednoczonych wojsk, które wyzwoliły 
miasto – od miesięcy oblegane przez Im-
perium Osmańskie. Tym ważnym zwycię-
stwem polski król zapewnił sobie miejsce 
w światowej historii. Jego legenda odegrała 
oczywiście największą rolę w polskiej wy-
obraźni zbiorowej. Szczególnie w czasach 
zaborów chętnie odwoływano się do postaci 
zwycięskiego władcy silnej Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. Również Imperium Habs-
burskie uznało znaczny udział Sobieskiego 
w wyzwoleniu Wiednia, choć oczywiście 
w pamięci powszechnej główne miejsce 
przypadło cesarzowi – mimo że nie brał 
bezpośredniego udziału w bitwie.

W reprezentacyjnych salach Pałacu Zi-
mowego – rezydencji księcia Eugeniusza 
Sabaudzkiego – kuratorzy Maike Hohn 
(Belvedere) i Konrad Pyzel (Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) po-
dążają śladami życia i działalności Jana 
Sobieskiego – króla i wodza, ojca i męża 
oraz pasjonata nauki i mecenasa sztuki. 

Powrót Jana III do Wiednia
FOT. © SANDRO ZANZINGER / BELVEDERE, WIEN

Portret „Jan III na koniu”, ok. 1704
FOT. © ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE
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– Na wystawie zgromadzono najważniej-
sze dzieła związane z osobą króla, swoi-
ste Momentum Sobescianum. Wystawa 
i miejsce wystawy uzupełniają się przy tym 
w sposób kongenialny. Książę Eugeniusz 
Sabaudzki, właściciel Pałacu Zimowego, 
mógł poznać króla Jana III Sobieskiego 
podczas bitwy pod Wiedniem w roku 1683 – 
twierdzi Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wśród eksponatów znalazły się różno-
rodne obiekty: obrazy, dzieła rzemiosła 

artystycznego, militaria, pamiątki i dro-
gocenne przedmioty. Dzięki temu autorzy 
wystawy mają nadzieję na przedstawienie 
wiedeńskiej publiczności przekonującego 
i wieloaspektowego wizerunku polskiego 
króla oraz jego czasów. 

– Wystawa Jan III Sobieski. Polski król 
w Wiedniu daje możliwość poznania 
znamienitej osobistości europejskiego ba-
roku w roli władcy, bohatera wojennego 
i człowieka. Niezwykle obszerna pre-
zentacja jest wynikiem nadzwyczaj-
nej i szerokiej polsko-austriackiej 
współpracy – podkreśla Stella 
Rollig, dyrektor generalna Mu-
zeum Belvedere.

Wystawę w Österreichische 
Galerie Belvedere – Win-
terpalais, przygotowaną 
we współpracy z polskimi 
muzeami rezydencjami – 
Zamkiem Królewskim na 
Wawelu, Zamkiem Królew-
skim w Warszawie, Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wi-
lanowie i Muzeum Łazienki 
Królewskie, można oglądać 
do 1 listopada br.

ANDRZEJ SZTUMSKI, MSZ

kultura

„Portret Jana III”, XVII-XVIII w., ze zbiorów Joanny  
Sidorczak-Heinsohn i Gunnara Heinsohna FOT. © Z. RESZKA
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„Teza Wołłowicza”, 1685
FOT. © BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE

Kabinet Jana III, 
2. poł. XVII w.
FOT. © AGNIESZKA INDYK

Makata turecka, 
poł. XVII w.

FOT. © AGNIESZKA INDYK

Pierre Vaneau, 
„Jan III”, 1683-1687
FOT. © ZAMEK KRÓLEWSKI 
W WARSZAWIE



50

BEZWIERSZÓWKInr 9-10 (147-148) wrzesień-październik 2017dziennikarze Warmii i Mazur

II. Reportażystka
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: „Ja sobie prywatnie 
robiłam taki prywatny konfesjonał. I sta-
rałam się podsumować sama siebie. Co ja 
właściwie zrobiłam przez te dwadzieścia 

lat? Jeśli chodzi o te wszystkie jakieś in-
terwencyjne reportaże, których robiłam 
dosyć dużo przez ten szereg lata. Właści-
wie tak mało załatwiłam spraw takk mało 
mogłam ludziom pomóc. Chyba, dlatego że 
radia nie słuchają ci ludzie, którzy powinni 
słuchać” (ARO, H. Assman-Wierzyńska, 
Reportaż spod pierzyny, 1977). Naturalnie 
tę definicję działalności dziennikarskiej 
Bromkowej częściowo można również 
przypisać nagraniom realizowanym w ra-
mach gromadzenia szeroko pojętej kultury 
ludowej. Jednak byłoby to nadużycie, gdyż 
ta tematyka wykracza poza jej obszar. 

Szczęśliwie duża liczba reportaży zachowała 
się w Archiwum Polskiego Radia Olsztyn. 
Przykładowo są to: Historia o domu, który 
zszedł z pieca, czyli historia z happy end’em 
– reportaż społeczny pokazujący problem 
wykluczenia i samotności wieku dojrzałe-
go; Oby waszym domem był – reportaż 
o osobach niewidomych i niedowidzących 
wpisany w podobny kontekst do poprzed-
niego; To trzeba opić – poświęcony uzależ-
nieniu alkoholowemu i problemom rodzin 
alkoholików; Nieobecni usprawiedliwieni 
– reportaż wpisany w pejzaż powojennego 
Olsztyna i pierwszej powojennej matury.

W czerwcu br. minęła 95. rocznica urodzin Maryny Okęckiej-Bromkowej (1922-2003) – pisarki, poetki, animatorki kultury, folklo-
rystki, wreszcie dziennikarki, jednej z najwybitniejszych postaci związanych z Rozgłośnią Polskiego Radia w Olsztynie, a także ze 
środowiskiem literackim Warmii i Mazur. W poprzednim wydaniu „Bez Wierszówki” rozpoczęliśmy cykl jej poświęcony tekstem  
dr Magdaleny Szydłowskiej. W części pierwszej zaprezentowaliśmy M. Okęcką-Bromkową jako folklorystkę, w części drugiej autorka 
ukazuje ją jako reportażystkę i literatkę. 

Ocalanie pamięci 

Maryna Okęcka-Bromkowa 
i jej dzieło Cz. II

FOT. © ANNA CIEŚLAK
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Zgodnie z zasadą wskazaną przez radio-
znawcę – Stanisława Jędrzejewskiego, iż 
„radio nie może żyć bez literatury”, Maryna 
Okęcka-Bromkowa z wielkim pietyzmem 
i adoracją podchodziła do wszelkich prze-
jawów życia literackiego regionu i kraju, 
w ten sposób włączając się do wielu cen-
nych inicjatyw, ale także współtworząc 
przestrzeń kulturową regionu. Bromkowa 
była wszak członkinią i aktywną działaczką 
olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów 
Polskich. W jej dorobku znaleźć można au-
dycje monograficzne poświęcone środowisku 
literackiemu. Należy tu wskazać choćby cykl 
„Forum Literackie”, audycję realizowaną 
przez rożnych autorów pośród nich natu-
ralne Okęcką-Bromkową. Był to program 
literacki, prezentujący sylwetki twórców, 
istotne wydarzenia kulturalne, interesujące 
zjawiska, rocznice. Cykl częściowo zachował 
się w Archiwum Radia Olsztyn. W katalogu 
dziennikarki widnieje osiem tego typu pozy-
cji. Jest to kapitalne świadectwo partycypacji 
w życiu literackim, ale także dokument bę-
dący interesującym materiałem dla badaczy 
środowiska. Rzecz, warto nadmienić, do tej 
pory nierozpoznana i nieopracowana.

W koncepcję prezentowania środowiska 
literackiego na radiowej antenie wpisują 
się także reportaże literackie – peregry-
nacje Bromkowej, penetrujące przestrzeń 
kulturową regionu. Były to formy bardzo 
osobiste, aktualne, zgodnie z tezą wybitnego 
reportażysty Jerzego Lovella, sprawdzalne 
w doświadczeniu ogólnym. Konsekwen-
tnie rzecz definiuje badacz gatunku Ja-
nusz Roszko wskazując, iż są to materiały 
dźwiękowe będące żywym świadectwem, 
zapisem danych środowiskowych, dra-
maturgią danych prawdziwych. Przez co 
sytuuje się je bez trudu w klasyce gatunku 
– literackim reportażu radiowym. Nie mniej 
ma on także walor dokumentacyjny. Jest 
on także cenny jeszcze z innego poziomu, 
mianowicie osobistego, autorskiego ujęcia, 
zatem penetrującego środowisko w dwóch 
perspektywach: wewnętrznej i zewnętrznej. 

Bromkowa występuje tu jako literatka, 
znawczyni zagadnienia. Ale równie wymow-
na jest zewnętrzna perspektywa – dzien-
nikarska. Czyli pozyskiwanie danych i ich 
niezwykle skrupulatne gromadzenie, syste-
matyzowanie i komponowanie. Na uwagę 
zasługują tu reportaże: Turek z Olsztyna 
– poświęcony Leonardowi Turkowskiemu, 
Kwiaty mojej matki – niezwykle osobiste 
spotkanie z Klemensem Oleksikiem, Na 
jubileusz pana Teofila – rocznicowy doku-
ment o Teofilu Ruczyński, Pan Samochodzik 
z Jerzwałdu – opowieść o Zbigniewie Nie-
nackim i jego inspiracjach, Jan Nieznany 
– dokument poświęcony Janowi Boenig-
kowi, Myślami wracam do Brąswałdu – 
sentymentalna podróż poświęcona Marii 

Zientarze-Malewskiej, Kasztelan na zamku 
– rzecz o Władysławie Ogrodzińskim, czy też 
Małe ojczyzny doktora Władysława Gębika. 
Jest to niezwykle cenny zbiór o ponadcza-
sowych walorach poznawczych. Przy tym, 
perfekcyjny pod względem artystycznym 
i technicznym. Tu warte jest podkreślenia, 
iż były to audycje wyłącznie realizowane 
i redagowane na taśmach. 

W olsztyńskiej rozgłośni od samego po-
czątku działał radiowy teatr, powstawały 
liczne słuchowiska i bajki dla dzieci. Były 
to zarówno adaptacje klasyki, ale także 
teksty oryginalne, i tu mamy do czynienia 
z pewną prawidłowością, otóż odnotować 
należy prymat tematyki regionalnej. Obok 
Marii Zientary-Malewskiej, Karola Małłka, 
Tadeusza Ostojskiego i Anny Kochanow-
skiej pośród twórców znalazła się także 
Maryna Okęcka-Bromkowa. 

W spisie bajek i słuchowisk dla dzieci wid-
nieje aż czternaście przez nią opracowanych 
pozycji. Są one oczywistym efektem etnogra-
ficznej pasji dziennikarki. Są to: Baśń o Jaśku 
i czarnej pannie, Baśń o Jaśku, który zjadł 
placek, Baśń o Maćku i zaczarowanych ko-
niach, O Jakubowych kaflach i glinianym 
piecu, O zaczarowanej fujarce i diabelnych 
skrzypcach, Zaklęta panna ze złotych gór, 
Krecie swaty, Baśń z Nadrowa, Baśń o ryb-
ce ze Stryjewskiego Jeziora, Baśń o wilku, 
który szczęścia nie miał, Baśń o starym Azo-
rze i o leśnych zwierzętach, Baśń o Pawle, 
który pana okpił i Ballada o Idzim i jego 
budrysach. Są także „Mazurskie opowieści” 
Jadwigi Tressenbergowej z okolic Węgo-
rzewa: Tajemnicze kroki, Anna Zielarka, 
Zemsta mieszkanki znad Żywego, Jankowa 
droga, Wyspa pożeracza serc, Anioł i diabeł 
z piławskich wzgórz i Ślad diabelskiej łapy. 

Należy wspomnieć także o autorskich 
słuchowiskach dziennikarki, pośród nich 
o barwnej opowieści o Mikołaju Koperni-
ku – Pan Mikołaj, medycyna i gwiazdy, 
zrealizowanej na podstawie zachowanych 
w olsztyńskich archiwach dokumentów. Jest 
to rzecz emblematyczna i ponadczasowa.

Maryna Okęcka-Bromkowa była osobo-
wością wyrazistą o specyficznym poczuciu 
humoru. Tę cechę ujawniła w swej działal-
ności satyrycznej. Była pomysłodawczynią 
i współzałożycielką radiowego kabaretu 
o wdzięcznej nazwie „Swąd”, który zainau-
gurował działalność w 1960 roku. Stałymi 
członkami zespołu obok Maryny Okęckiej-
-Bromkowej byli także Anna Kochanow-
ska i Piotr Napiórkowski. Dziennikarze 
radiowi byli zarazem autorami i aktorami, 
choć sięgali także po utwory innych twór-
ców. Dotykali w nich codziennych spraw 
w atrakcyjnej, lekkiej, acz finezyjnej kon-
wencji melodycznej – rosyjskich czastuszek. 
Oszczędna, szalenie inteligentna i ironicz-
na forma narracji, wizualnie dopełniona 

była prostymi, kartonowymi kostiumami, 
planszami stworzonymi przez Eugeniusza 
Kochanowskiego – męża jednej z członkiń 
zespołu – Anny Kochanowskiej. 

Debiut kabaretu miał miejsce 9 stycznia 
1961 roku w studiu radiowym przy ul. Dział-
dowskiej (dziś ul. Radiowej). W pierwszym 
programie m. in. zaprezentowano utwory 
autorstwa: Tadeusza Ostaszewskiego, El-
żbiety Krzyżanowskiej, Maryny Okęckiej-
-Bromkowej i Leonarda Turkowskiego 
(ARO, „Swąd”, 9 I 1961). Ponownie kabaret 
prezentował się miesiąc później. Występy 
były rejestrowane, a następnie we frag-
mentach ukazywały się na antenie lokalnej, 
ale także w III Programie Polskiego Radia. 
W sumie Kabaret „Swąd” podczas czterech 
lat istnienia zaprezentował dwanaście pro-
gramów, w tym cztery „Szopki”. Niestety 
zaledwie połowa i to we fragmentach za-
chowała się w radiowym archiwum. Mimo 
ogromnej popularności kabaret został zmu-
szony do zawieszenia działalności, była to 
zewnętrzna inicjatywa władz dopełniona 
decyzją ówczesnego redaktora naczelnego 
rozgłośni – Tadeusza Ostojskiego.

W wielu swych audycjach dziennikarka 
przechowała także okruchy wspomnień 
o Kresach. Można odnieść wrażenie, że te 
spotkania Okęcka-Bromkowa traktowała 
w sposób szczególny. Przyjąć należy, iż ko-
lejna z inicjatyw Bromkowej, czyli „Zajazdy 
cymbalistów”, jest emblematycznym prze-
jawem realizacji kultur pamięci na radiowej 
antenie. Wpisuje się ona w rozszyfrowy-
wanie heterogenicznej nowo powstałej po 
wojnie demograficznej struktury regionu. 
W tym wypadku punktem odniesienia była 
ludność pochodzą z Kresów licznie zamiesz-
kująca Warmię i Mazury oraz kultywowanie 
tradycji muzycznych dawnego województwa 
wileńskiego. W Archiwum olsztyńskiego 
radia zachowały się szczęśliwie audycje 
poświęcone „Zajazdom Cymbalistów”, są 
to klasyczne w formie wywiady, relacje 
dźwiękowe z koncertów. Warto nadmienić, 
iż „Zajazdy” były inspiracją do powstania 
znakomicie funkcjonującego do dziś święta 
kultury kresowej „Kaziuki-Wilniuki” (ARO, 
III Zajazd Cymbalistów, 25 VII 1980; Było 
cymbalistów niewielu, 2 V 1980). 

Zainteresowania Maryny Okęckiej-
-Bromkowej z jednej strony są przejawem 
tęsknoty za małą ojczyzną, zaś z drugiej, 
kapitalnym pomysłem na przeniesienie tak 
ważnych tradycji na nowy grunt. Można 
to rozumieć dwojako, z jednej strony, jako 
nowe miejsce zamieszkania, nowe teryto-
rium do zagospodarowania i zasiedlenia, 
z drugiej – możliwość zapisania przestrze-
ni identyfikacji kulturowej za pośredni-
ctwem nowego nośnika pamięci – radia.  

Ciąg dalszy na s. 53
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Maryna i jej Marysin
Fotografie z albumu M. Okęckiej-Bromkowej
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Bez względu na to, czy owe działania wpi-
sują się w politykę historyczną państwa, 
czy też są przejawem realizowania pamięci 
kulturowej, są dowodem wcielania świa-
domej ciągłości kulturowej. 

Okęcka-Bromkowa była pasjonatką 
cymbalistów, skutkowało to wieloma 
spotkaniami z muzykami i nagraniami. 
Organizowane w Lidzbarku Warmińskim 
„Zajazdy Cymbalistów” pod tytułem „Kon-
certy Jankielów” były wydarzeniem bez-
precedensowym. Można zatem pokusić 
się o tezę, iż wówczas, w 1977 roku po raz 
pierwszy licznie zamieszkująca region 
ludność pochodzenia kresowego miała 
możliwość uczestniczenia w wydarzeniu 
o wielowymiarowym kontekście. Nikt 
wówczas nie przypuszczał, iż ta wspa-
niała, kresowa muzyczna uczta stanie 
się w połowie lat 80. wielkim świętem 
pt. „Kaziuki-Wilniuki”, które do dziś jest 
świetną okazją do kultywowania wspania-
łych tradycji muzycznych dawnego woje-
wództwa wileńskiego, ale także Warmii 
i Mazur – ziemi gościnnej, która stała się 
domem dla tak licznej rzeszy Kresowiaków.

Strategia związana z penetracją prze-
strzeni kultury ludowej nie ograniczała się 
stricte do realizacji programów. Przejawem 
pozaantenowych inicjatyw radia inspiro-
wanych przez Marynę Okęcką-Bromkową 
było także tworzenie miejsc pamięci – izb 
regionalnych i leśnych. Ekspozycję stano-
wiły tam stare, zabytkowe sprzęty, wytwory 
sztuki ludowej oraz trofea łowieckie i węd-
karskie. Wiejskie muzea utworzono m. in. 
w Spychowie, Parlezie Wielkiej, Jaśkowie, 
Rucianym-Nidzie, Wrzesinie i w Sąpłatach 
(L. Jankowski, Izby regionalne, „Warmia 
i Mazury”, 1967, nr 1, s. 23). 

W 1971 roku, w trzeciej edycji przyzna-
wania nagrody, Maryna Okęcka-Brom-
kowa i Bohdan Bromek otrzymali Złoty 
Mikrofon Polskiego Radia: „Za wieloletni 
cykl audycji Tropami ludzi i pieśni, czyli 
zarejestrowanie, popularyzację i wspo-
maganie żywotności folkloru polskiego”. 
Obok dziennikarzy olsztyńskich nagrodę 
w 1971 roku m. in. otrzymali Zdzisław 
Nardelli, Jerzy Wasowski, Jan Zakrzewski 
i Malina Zasadzińska, wybitni dziennikarze 
radiowi, wszyscy związani z ośrodkiem 
warszawskim. Dziennikarska para z Ol-
sztyna dołączyła do grona laureatów po-
chodzących z rozgłośni lokalnych. Można 
zaobserwować, iż corocznie tylko jedną 
nagrodę przyznawano twórcom spoza War-
szawy. Było to zatem wyjątkowo cenne 
trofeum (Kalendarium Polskiego Radia. 
1918-2011, Centrum Historii Radiofonii 
Polskiej, Warszawa 2006, s. 86). Warto 
w tym miejscu nadmienić, iż Rozgłośnia 

olsztyńska otrzymała za całokształt dzia-
łalności Złoty Mikrofon Polskiego Radia, 
został on przyznany z okazji jubileuszu 
50-lecia istnienia. Jest to nagroda zbio-
rowa. Z tej perspektywy, tym cenniejszy 
jest laur Maryny Okęckiej-Bromkowej 
i Bohdana Bromka. 

Okęcka-Bromkowa wspomina, iż otrzy-
manie najważniejszej polskiej radiowej 
nagrody o numerze 32, to było bardzo 
szczególne wyróżnienie: „To było ogromne 
zaskoczenie, kiedy z Bohdanem Brom-
kiem, współautorem audycji Tropami ludzi 
i pieśni otrzymaliśmy Złoty Mikrofon. Dla 
mnie to było chyba największe odznaczenie 
mojego życia [...] to po prostu ogromny 
dowód uznania, tej jakiejś rzeczywistej 
mrówczej pracy, tego pałętania się po wio-
skach, wioseczkach, w deszcz, w śnieg 
i w niepogodę i przejeżdżania na jednym 
oddechu trzech tysięcy kilometrów, przy 
nie za dobrej kondycji zdrowotnej. Bo to 
była dla mnie jakaś ogromna rzecz” (ARO, 
H. Asmann-Wierzyńska, jw.). 

Mimo tak wielkiego sukcesu i imponują-
cego dorobku odejście Bromkowej z radia 
odbyło się w wyjątkowo niesprzyjających 
okolicznościach. Dziennikarka opuszcza 
olsztyńską Rozgłośnię w szczególnej chwi-
li. W wyniku weryfikacji podczas stanu 
wojennego, w styczniu 1982 roku, z uwagi 
na działalność w „Solidarności” otrzymała 
negatywną ocenę. Jednak w związku z jej 
przejściem na emeryturę w czerwcu 1982 
roku, Prezydium Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR zaakceptowało wniosek komisji wery-
fikacyjnej w sprawie udzielenia dziennikarce 
urlopu okolicznościowego, a następnie wypo-
czynkowego, aż do czasu rozwiązania umo-
wy o pracę. Decyzja została zatwierdzona 
i wprowadzona w życie. Okęcka-Bromkowa 
wraca jeszcze do radia w 1989 roku jako 
współautorka audycji „Solidarności”. Ale 
jest to już ostatni radiowy epizod.

III. Literatka
Pisząc o Marynie Okęckiej-Bromkowej 

błędem byłby choćby brak śladowego 
dotknięcie jej pozaradiowego dorobku 
literackiego. Choć właśnie ta aktywność do-
czekała się największego zainteresowania 
pośród historyków literatury i literaturo-
znawców regionu. Jej działania proza-
torskie, pozostają częściowo w ścisłym 
związku z pracą dziennikarską. Są pośród 
nich to teksty oparte na dokumentacji 
radiowej, m. in. Nad jeziorem bajka śpi. 
Jest to sto pięćdziesiąt opowieści, rozma-
ite odmiany bajki ludowej przeniesione 
z radiowego archiwum. Podobnie zresztą 
jak precyzyjne opisy nagrań w archiwum, 
tutaj również przy każdym tekście widnieje 
autor. Jest to najstarszy zbiór pochodzący 
z 1962 roku. 

Kolejny tom opracowany i wydany na 
podstawie radiowych materiałów to gawę-
dy i historie myśliwskie, rzecz o atutach 
mazurskich terenów łowieckich, oryginalny 
źródłowo tekst – Z kolankiem i bez. Cechą 
charakterystyczna dokumentu jest jego 
oryginalny język. Bromkowa pozostawia 
historie w pierwotnym brzmieniu zgodnie 
zresztą z radiową zasadą, iż język bohatera 
jest walorem dodanym, autentycznym, 
uwiarygodniającym przekaz. I trzecia 
pozycja dopełniająca radiową trylogię to 
zbiór poezji ludowej również gromadzonej 
w trakcie peregrynacji z mikrofonem – 
Śpiewa wiatr od jezior.

Kolejna dekada to czas ukazania się 
trzech powieści Okęckiej-Bromkowej: 
Sekretarzyk babuni, Święto od cholery, 
czyli gawęda współczesna i Historia fa-
milii z Marciszek. Przy wszystkich trzech 
można postawić wspólny mianownik. Jo-
anna Chłosta-Zielonka wskazuje na ich 
autobiografizm i to na rożnych poziomach 
świadomości, pewną ciągłość narracji i jej 
czasoprzestrzenne konsekwencje. Sekre-
tarzyk Babuni jest najbardziej osobistym, 
wewnętrznych portretem Bromkowej i jej 
najbliższych i chyba dotykając twórczości 
prozatorskiej Bromkowej właśnie od niej 
winno się rozpocząć.

W dorobku dziennikarki można znaleźć 
także dwa zbiory reportaży: Kurtyna w górę 
i Wileńska dorożka. A także tomiki poety-
ckie Kresowe madonny i Ekologiczny song 
i zbiór liryków dziecięcych Deszczem wiatr 
podszył sukmanę. Dowodem na wszech-
stronność Bromkowej i jej wielopoziomowe 
obcowanie ze światem jest również sympa-
tyczna, zaryzykuję stwierdzenie, książka 
kulinarna: Zapachy i smaki. Oberża polska. 
Nieco inny wymiar pamięci, jakże istotny 
element życia, trwania i świadomości.

Maryna Okęcka-Bromkowa zmarła 15 paź-
dziernika 2003 roku. Pozostawiła po sobie 
niezwykły dorobek. Umiejętność obserwacji 
świata i jej notowanie nadało mu charakter 
dokumentu, świadectwa czasu minionego. 
Owa wielopoziomowa narracja stanowi od-
tworzenie i zapis historii życia jednostek, 
wpisanych we wspólny pejzaż kulturowy. 

Paul Connerton mówi o retoryce odtwo-
rzenia, zatem udzielaniu głosu tym, którzy 
w innym wypadku pozostaliby milczący, 
jeśli wręcz nie przeminęliby bez śladu. 
W tym kontekście dorobek poetki, pisar-
ki, dziennikarki jest wyjątkowy. Tworzy 
swoistą wspólnotę pamięci, świadomości 
wspólnego istnienia, w czasie wspólnego 
losu. Ta przekazywana ustnie, notowana 
na taśmie radiowej i na kartach książek 
spuścizna pokoleń jak najbardziej się z tą 
koncepcją utożsamia.

MAGDALENA SZYDŁOWSKA

Ciąg dalszy ze s. 51



54

BEZWIERSZÓWKInr 9-10 (147-148) wrzesień-październik 2017Fundacja Dzieciom poleca



55

BEZWIERSZÓWKInr 9-10 (147-148) wrzesień-październik 2017

55

zdążyć z pomocą

Sebastian Karaś pokonał wpław sto ki-
lometrów Bałtyku jako pierwszy czło-
wiek na świecie. Dla Jasia i Madzi.

29 sierpnia 2017 roku o godz. 19.09 Se-
bastian Karaś wyruszył z Kołobrzegu. Po 
około 28 godzinach i 30 minutach dotarł 
na Bornholm. Wystartował nie tylko ze 
względu na sportowe ambicje i chęć pobicia 
rekordu. Mobilizował go dodatkowy cel – 
pomoc podopiecznym Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”.

26-letni pływak ma na swoim koncie 
nadzwyczajne osiągnięcia. Zdobył 50 
medali Mistrzostw Polski we wszystkich 
kategoriach wiekowych. 20-kilometrowy 
dystans Gdynia – Hel pokonał wpław trzy 
razy, a jego najlepszy czas to 4 godziny 14 
minut. Przepłynięcie Kanału La Manche 
i ustanowienie rekordu Polski zajęło mu  
8 godzin 48 minut. Tegoroczne Walentynki 
spędził, pływając przez 24 godziny w base-
nie o długości 25 m. Pokonał 96 km 850 m,  
co stanowi nowy rekord Polski.

Walentynkowy wyczyn zadedykował Ma-
dzi Samoraj z Fundacji Dzieciom „Zdążyć 

z Pomocą”. Podczas bicia rekordu zbierał 
pieniądze na jej leczenie i rehabilitację. 
Dziewczynka cierpi na porażenie mózgowe, 
padaczkę i wodogłowie. Jej niepełnospraw-
ność powstała na skutek komplikacji, które 
pojawiły się podczas operacji wrodzonej 
wady serca. 

Sebastian Karaś w drodze na Borhholm 
myślał o Madzi i Jasiu. Jaś Piesyk również 
jest podopiecznym Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”. Cierpi na mózgowe 
porażenie dziecięce, ma problemy ze wzro-
kiem, mową oraz niedobór masy ciała. 
Dzięki wielu darczyńcom i wsparciu zbiórki 
funduszy przez Sebastiana Karasia i jego 
team udało się zebrać pieniądze na zakup 
NF-Walkera, czyli urządzenia dającego 
możliwość stania i chodzenia przy zacho-
waniu stabilnej i skorygowanej pozycji.

Mistrz Polski podnosi poprzeczkę coraz 
wyżej. Jego sportowe wyczyny wymagają 
ogromnego hartu ciała i ducha, niezłom-
ności charakteru i nadludzkich sił. Spor-
towiec ma również wielkie serce, otwarte 
na pomoc niepełnosprawnym dzieciom.

WPŁATY DAROWIZNY PROSIMY 
KIEROWAĆ NA KONTO:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 18382 Piesyk Jan darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia

1% PODATKU 
W formularzu PIT prosimy wpisać 
numer: KRS 0000037904, a w rubryce 
„Informacje uzupełniające – cel szcze-
gółowy 1%”: 18382 Piesyk Jan

WPŁATY DAROWIZNY PROSIMY 
KIEROWAĆ NA KONTO:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 2766 Samoraj Magdalena da-
rowizna na pomoc i ochronę zdrowia

1% PODATKU 
W formularzu PIT prosimy wpisać 
numer: KRS 0000037904, a w rubryce 
„Informacje uzupełniające – cel szcze-
gółowy 1%”: 2766 Samoraj Magdalena

KAŻDY MOŻE POMÓC 
PODOPIECZNYM 
FUNDACJI DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

100 km Karasia
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Z Barbarą Gryciuk, 
mamą podopiecznego  
Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, roz-
mawia Monika Sadowa.
Monika Sadowa: Pani syn Adam jest 
już dorosły. Proszę powiedzieć, jak się 
zaczęła jego choroba? 
Barbara Gryciuk: Adam jest upośledzony 

umysłowo po pneumokokowym zapaleniu 
opon mózgowo-rdzeniowych, które prze-
szedł w czwartym miesiącu życia. Skutkiem 
tej choroby były wodniaki podtwardówko-
we, czyli zbiorniki płynu wewnątrz czaszki. 
Dwukrotnie przeszedł trepanację czaszki. 
Fizycznie syn jest sprawny, ale intelektual-
nie funkcjonuje bardzo słabo. Ma również 
padaczkę ale na szczęście leki działają, nie 
ma napadów. 

Jak choroba Adama wpłynęła na życie 
Pani i Pani męża? 
Mogę powiedzieć, co czuliśmy po zawia-

domieniu, że syn ma tyle bakterii w mózgu, 
że nie przeżyje. To była tak traumatyczna 

wiadomość, że nawet nie pamiętam swo-
ich powrotów ze szpitala. Byłam w takim 
stanie, że mam czarną dziurę. Może to dla 
zdrowia psychicznego mój mózg wyparł te 
wspomnienia. Żaden rodzic nie chciałby 
usłyszeć, że jego dziecko jest umierają-
ce. Na szczęście organizm Adama wygrał 
z chorobą. 

Jak sobie Państwo radzili po wypisaniu 
syna ze szpitala? 
Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. 

Oprócz zaleceń, do których specjalistów 
powinniśmy pójść, nie dostaliśmy żad-
nych innych wskazówek. Nie ma systemu 
informowania rodziców dzieci chorych 
i niepełnosprawnych o tym, jak sobie ra-
dzić, do kogo można się zwrócić. Zostali-
śmy zupełnie sami. Od tego czasu to była 
nieustająca walka. Chcieliśmy oczywiście 
korzystać z państwowej służby zdrowia, 
ale terminy były nierealne i musieliśmy 
chodzić prywatnie. Jak był większy prob-
lem, to szliśmy do warszawskiego Centrum 
Zdrowia Dziecka. Udało nam się poznać 
tam wspaniałych lekarzy. 

Od kiedy Adam jest podopiecznym 
Fundacji? 

Zapisałam go, gdy miał siedem lat. Wyje-
chaliśmy wtedy na turnus rehabilitacyjny. 
Zaprzyjaźniłam się tam z innymi rodzicami 
i to oni mnie zapytali, jak zdobywam pie-
niądze na leczenie. Odpowiedziałam, że 
biorę kredyt, potem kolejny, którym spła-
cam poprzedni  i w ten sposób funkcjonuję. 
Niestety, żeby być zdrowym, trzeba mieć 
dużo pieniędzy. Zapytali mnie, dlaczego nie 
zapisaliśmy się do jakiejś fundacji. Dopiero 
od nich się dowiedziałam, że można zbierać 
1 procent podatku, że w ogóle istnieje taka 
możliwość. Większość moich znajomych 
z chorymi dziećmi należy do Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Co się zmieniło, od kiedy Państwa 
dziecko jest dorosłe? 
To całkiem co innego, mieć dziecko nie-

pełnosprawne, a opiekować się dorosłą 
osobą niepełnosprawną. Kiedyś sobie 
z tego nie zdawałam sprawy. Pamiętam, 
jak byliśmy na ostatniej wizycie u neuro-
loga w Centrum Zdrowia Dziecka, Adam 
miał 18 lat. Pani doktor nam powiedziała, 
że teraz dopiero zaczną się kłopoty. Nie-
stety, sprawdziły się jej słowa. Syn ma  
21 lat i walka staje się coraz trudniejsza. 

Toczę nieustającą walkę

56
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Dla osób dorosłych jest bardzo trudno 
uzyskać rehabilitację, zapisanie Adama 
na zajęcia sportowe dla dorosłych graniczy 
z cudem, a przecież sport też rehabilituje 
i aktywizuje. Nawet Warszawa niewiele ma 
do zaproponowania. W końcu wydeptałam, 
wyżebrałam, wydzwoniłam. 

Czyli potwierdza Pani słowa innych 
rodziców, że łatwiejsza jest opieka 
nad dzieckiem niepełnosprawnym niż 
osobą dorosłą niepełnosprawną? 
Kiedy zbieraliśmy pieniądze dla małego 

Adasia, było dużo łatwiej, bo dzieciom 
ludzie pomagają zdecydowanie chętniej. 
Nasze dzieci stają się dorosłe, ale po-
zostają nadal dziećmi. Adam nie pisze 
i nie czyta, nie ma poczucia czasu, nie 
ma poczucia wartości pieniądza, sam nie 
porusza się po mieście. Potrzebuje stałej 
opieki. Jest teraz w szkole ponadgimna-
zjalnej przysposabiającej do zawodu, ale 
już trzy, cztery lata przed zakończeniem 
szkoły muszę go zapisać na warsztaty 
terapii zajęciowej. Zajęcia trwają siedem, 
osiem lat. Rodzi się pytanie, co potem. 
Co mamy zrobić z osobą, która skończy 
naukę, a nie pójdzie do pracy? Takie za-
jęcia są konieczne, osoby, które nie mają 
rehabilitacji, cofają się. 

Adam się rehabilituje w ośrodkach  
Fundacji?
Tak, najpierw był w ośrodku BIOMICUS. 

Akurat gdy skończył 18 lat, został otwarty 
Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS i teraz 
tam chodzimy. 

Z jakich terapii korzysta Adam?
Adam chodzi do logopedy, do psychologa, 

na integrację sensoryczną i treningi EEG 
Biofeedback. Ostatnio braliśmy udział 
w programie Gabinetów Bezpłatnej Reha-
bilitacji dofinansowanym przez PFRON. 
Adam zżył się z terapeutami. Bardzo bliski 
stał mu się pan Rafał Ciechański, który 
prowadzi integrację sensoryczną. Lubi 
też EEG Biofeedback. Kiedy będę miał 
kabelki? – pyta. Bardzo żałujemy, że po 
zakończeniu programu Gabinetów Bez-
płatnej Rehabilitacji Adam nie będzie miał 
już tych zajęć. 

Jak w takim razie sobie poradzicie? 
Wspominała Pani, że brak terapii ozna-
cza regres...

Próbujemy Adama również rehabi-
litować w domu i przystosowywać do 
samodzielności, na przykład ucząc wy-
rzucania śmieci lub prosząc o zrobienie 
zakupów. Staram się go aktywizować 
i być wymagającą mamą. Syn odkurza 
mieszkanie. To nic, że czasem muszę 
poprawić. Ważne, żeby uczył się takich 
czynności. Dla każdego z nas wyjęcie 
i rozwieszenie prania jest zwykłą, pro-
zaiczną czynnością. Dla mojego syna jest 
to niezwykle trudne. Więc nawet taka 
czynność dla osób z brakiem wyobraźni 
przestrzennej jest zadaniem wymagają-
cym wielokrotnych ćwiczeń. Tak samo 
jak krojenie i skrobanie warzyw. To jego 
codzienna rehabilitacja, potrzebna, by 
mógł sobie samodzielnie poradzić, kiedy 
nas zabraknie. 

Szkoła Adama nie uczy takich rzeczy? 
Liczyliśmy na to, że będzie uczyć. Na 

początku byliśmy nią zachwyceni: bogate 
wyposażenie pracowni, ambitne plany 
związane z nauką, chociażby pieczenia ciast 
lub pracami stolarskimi, które uczniowie 
mieli wykonywać. Niestety, skończyło się 
na tym, że dziecko przez cały rok wykonuje 
tylko jedną czynność. Na przykład Adam 
wypalał w drewnie wzór, który później 
kolorował, a jego kolega przez cały rok 
wkręcał i wykręcał śrubki. Szkoła, do której 
chodzi syn, ma więcej wspólnego z prze-
chowalnią niż ze szkołą, która uczy lub 
przygotowuje do życia. 

Czym dla Pani jest tytuł Wyjątkowej 
Matki, przyznany przez Fundację? 
Byłam niesamowicie szczęśliwa i zasko-

czona, że zostałam nagrodzona podczas 
uroczystości z okazji Dnia Matki. Tym 
bardziej, że nie uważam, żebym się wy-
różniała czymś wśród innych mam dzieci 
chorych lub niepełnosprawnych. Wszyst-
kie chcemy dla swych dzieci jak najlepiej 
i dajemy z siebie wszystko. Znam mamy, 
które zmagają się z większymi problemami 
i jeszcze poważniejszymi chorobami dzieci. 
Wcale nie jestem pewna, czy akurat ja 
na ten tytuł zasłużyłam. Uroczystość dla 
matek odbyła się w teatrze, a ja uwielbiam 
teatr. Niestety bardzo rzadko mogę sobie 
na taki luksus pozwolić. 

Dziękuję serdecznie za rozmowę.

KAŻDY MOŻE POMÓC ADAMOWI... 
WPŁATY DAROWIZN
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Numer konta: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 4468 Gryciuk Adam darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

1% PODATKU 
W formularzu PIT prosimy wpisać numer: KRS 0000037904, a w rubryce  
„Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”:  4468 Gryciuk Adam

KALENDARZE 
WYDANE  
W CELU

POMOCY  
DZIECIOM

Zamówienia można składać:
na www.bremo.pl

e-mailem: sklep@bremo.pl
telefonicznie: 881 938 055

25 zł

25 zł
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Z prof. Wojciechem 
Maksymowiczem 
o szansach na nowy 
szpital w Olsztynie roz-
mawia Elżbieta Fabisiak. 
Elżbieta Fabisiak: Od kilku tygodni pub-
licznie mówi Pan o potrzebie budowy 
w Olsztynie nowego szpitala miejskie-
go. Po co miastu taka placówka, skoro 
taki szpital już jest?
Wojciech Maksymowicz: Współpracu-

jemy ze Szpitalem Miejskim, prowadzi-
my tam oddziały kliniczne. Widzimy, 
jak bardzo nowy budynek potrzebny jest 
pacjentom, personelowi medycznemu 
i technicznemu. Współczesna medycyna 
wymaga wyposażenia szpitala w pełną 
gamę najnowocześniejszych urządzeń. 
W warunkach technicznych budynku szpi-
tala miejskiego jest to trudne, a za kilka 
lat będzie niemożliwe. Szpital Miejski ma 
już 150 lat! Absolutny rekord! 

W Europie potencjał użytkowania medycz-
nego budynku liczony jest na około 50 lat. 
Najwyższy czas zbudować w Olsztynie nowy 
szpital, którego konstrukcja, powierzchnia, 
usprzętowienie pozwoli wypełniać normy 
leczenia szpitalnego przez kilka kolejnych 
dziesiątek lat. Miasta nie stać na taką inwe-
stycję. Samorządowi powinno więc zależeć 

na leczeniu mieszkańców w takim szpitalu. 
Ze starego budynku kolejne remonty nie 
zrobią nowego. Szkoda pieniędzy... 

To dlatego wybraliście Szpital Miejski 
w propozycji połączenia? 
Od strony projektowej dlatego, że właśnie 

stary, 150-letni. Aby wnioskować o finan-
sowanie budowy nowego szpitala trzeba 
wykazać, że szpital uniwersytecki ma w za-
rządzaniu obiekt z infrastrukturą bez szans 
rozwojowych. To warunek akceptacji nasze-
go wniosku i otrzymania dotacji na budowę 
nowego obiektu. Oto powód naszego wyboru 
i nieoczekiwana przez miasto szansa rozwią-
zania problemu poprawy służby ochrony 
zdrowia mieszkańców na wiele, wiele lat. 

Potrzeby są zbieżne i korzyść wspólna? 
Nasza propozycja jest korzystna dla 

wszystkich. Samorząd wypełnia swoje 
zadanie „za darmo”. Mieszkańcy mają 
nowoczesny szpital o bardzo wysokich 
standardach europejskich zorientowany 
na potrzeby prawie 300 tys. mieszkań-
ców Olsztyna i okolic. Gwarantuję, że dla 
pacjentów i lekarzy byłaby to zupełnie 
nowa, nieporównywalnie lepsza od obec-
nej rzeczywistość.

Byłby to normalny, zwyczajny szpital 
dla olsztynian? 
Tak. Poziomem medycyny i usprzętowie-

nia uniwersytecki, a miejski w strukturze 
pacjentów i leczenia. Przyszli lekarze mu-
szą poznać pracę normalnego, zwyczajnego 

szpitala. Dlatego będziemy pracować jak 
tradycyjny szpital „miejski”. Ale musi być 
to szpital XXI wieku dla zwykłych pacjen-
tów z procedurami leczenia na każdym po-
ziomie: od prostych do skomplikowanych. 

Zatem już wiemy dlaczego Szpital Miejski. 
A jaka jest droga do nowego szpitala?
Pierwszym krokiem jest zmiana statusu 

miejskiego szpitala samorządowego na 
uniwersytecki szpital państwowy. Drugim 
krokiem będzie wystąpienie uniwersyte-
tu do rządu z wnioskiem o finansowanie 
nowej budowy. Wszystko zależy od zgody 
Rady Miasta. Dlatego apeluję do władz 
i mieszkańców, zjednoczmy siły i sięgnijmy 
po te pieniądze. 

Obecny Szpital Miejski ma piękną 
strukturę architektoniczną. Chciałby go 
Pan zburzyć?
Absolutnie nie! Wręcz przeciwnie! Chcie-

libyśmy przywrócić jego piękno! Teren 
oczyścić z przybudówek, baraczków, ga-
raży i w ich miejsce wybudować nowy 
obiekt. Piękna, stara kaplica szpitalna 
symbolicznie połączy stare i nowe budynki. 
Cały kompleks upiększony Łyną i zielenią 
można włączyć w Park Centralny. Jestem 
zdania, że stary budynek świetnie będzie 
się nadawał na ośrodek opieki nad starszy-
mi, samotnymi mieszkańcami Olsztyna. 

Jaka jest wizja nowego szpitala? 
25 tys. metrów kwadratowych łącznej po-

wierzchni funkcjonalnej. Oddziały, które  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaproponował władzom Olsztyna, że zbuduje nowy, dobrze wyposażony i komfortowy szpital. 
Zabezpieczy on ochronę zdrowia mieszkanców Olsztyna na kilka dziesiątków lat, twierdzi prorektor Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, ceniony w kraju neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz. Warunkiem jest zgoda miasta na połączenie Szpitala 
Miejskiego ze Szpitalem Uniwersyteckickim.

FOT. © UWM

Leczyć lepiej 
i godniej
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teraz w „starym” szpitalu zajmują po 300-
400 metrów będą większe co najmniej 
trzykrotnie, nawet do 1,5 tys. metrów kwa-
dratowych. Powstaną sale dwu-, trzyłóż-
kowe zamiast pięcio-, sześciołóżkowych. 
Planujemy leczenie z pomocą urządzeń, 
o których lekarze teraz nawet nie mogą ma-
rzyć. Chociażby roboty medyczne. Także 
supernowoczesne, własne, wystarczające na 
kilka dobrych lat najnowsze typy tomografu, 
rezonansu, USG, wyposażenie intensywne 
i podstawowe, wspaniałe laboratoria, których 
teraz Szpital Miejski nie ma. To oznacza 
skrócenie kolejek i szybkie powroty chorego 
do zdrowia i domu. Nie trzeba będzie płacić 
prywatnie za szybkie diagnozy. To wszystko 
w trzech połączonych ze sobą czteropiętro-
wych budynkach, w stylu nawiązującym do 
tradycji miejsca. Stać będą na tyłach starego 
budynku, tam, gdzie obecnie parterowe 
zabudowania. No i kolejna rzecz bardzo 
ważna: parkingi podziemne i naziemne.

Uniwersytet pomysł ma, ale skąd pie-
niądze na „superszpital”?
Uniwersytet, jako instytucja państwowa 

może otrzymać je z budżetu państwa. Aby 
rząd uznał projekt za strategiczny, jego 
wartość musi przekroczyć 300 mln złotych. 
My myślimy o minimum 350 mln. Za takie 
pieniądze jesteśmy w stanie nie tylko zbu-
dować szpitalne budynki, ale i całkowicie 
je wyposażyć. Nie widzę powodów, by 
państwo nas nie wsparło.

Mamy argumenty?
Od 2006 roku rząd prowadzi politykę 

wspierania lecznic uniwersyteckich jako 
ośrodków promieniowania nowoczesnej 
medycyny. W kraju mamy 12 miast wo-
jewódzkich z uniwersyteckimi szpitalami 
klinicznymi. Do tej pory 11 otrzymało fi-
nansowanie. Tylko ostatnio zakończono 
inwestycje w Gdańsku za 1,15 mld złotych. 
W Białymstoku kończy się budowa za 600 
mln. W Bydgoszczy budują za 350 mln, 
w Krakowie za 1,2 mld, w Warszawie za ko-
lejne 550 mln. W Poznaniu nowy szpital kli-
niczny na ponad 1 000 łóżek. Olsztyn czeka...

Miasta wspierają rozwój uczelni?
Mądre miasta skwapliwie korzystają 

z obecności szpitali uniwersyteckich, by 
polepszyć leczenie swoich mieszkańców. 
Rozumieją, że to motor rozwoju. Nowo-
czesny, duży szpital generuje setki miejsc 
pracy w różnych branżach. Teraz Zielona 
Góra i Radom chcą uczelni z edukacją 
medyczną. Szybko urośnie nam konku-
rencja. Podkreślam: Olsztyn jest jedy-
nym miastem wojewódzkim z medycyną 
uniwersytecką, w którym nie ma dużego 
szpitala klinicznego. 

Miasto nie planowało nowego szpitala. 
Czy chce? Zobaczymy. A inne argumenty? 
Powtórzę. Dlatego, ze uniwersytet rozwija 

edukację medyczną zgodnie z wieloletnią 

polityką rządową. Przecież państwo mocno 
inwestuje w naszą medycynę uniwersyte-
cką! Dlatego w ciągu kilku lat dostaliśmy 
pieniądze na trzy obiekty i nowoczesne 
urządzenia. Niedługo zbudujemy kolejny 
obiekt przy ulicy Warszawskiej. Udowod-
niliśmy, że warto, bo dynamika naszego 
rozwoju jest najwyższa w kraju. Od paź-
dziernika edukacyjnie i organizacyjnie 
przekształcamy się w Collegium Medi-
cum. To kolejny ważny argument. Nasi 
absolwenci najlepiej zdają ogólnopolskie 
państwowe egzaminy lekarskie. Mamy 
znaczącą pozycję w kraju. Teraz nasza 
kolej. Skorzystajmy wspólnie.

Kiedy nowy szpital mógłby powstać?
Póki co decyzja o rozpoczęciu realizacji 

tego projektu należy do Samorządu Mia-
sta. Takie inwestycje realizuje się szybko. 
Rok, dwa pewnie trwałyby formalności, 
a budowa mogłaby ruszyć w 2019 roku 
i potrwać do 2021. Dlatego proszę wszyst-
kich o pozytywne działania. 

Jednak, jak słychać, przeciwnicy 
budowy szpitala zapytają o gwarancje 
finansowania nowego szpitala? 
Niestety, pojawili się obrońcy interesu pt. 

„nam jest dobrze”. Obawiam się skutków 
propagandy „mącenia”, którym karmią 
mieszkańców. Idealny projekt mówią, ale 
niech najpierw Maksymowicz przywiezie 
z Warszawy worek pieniędzy albo gwaran-
cje. Wtedy pomyślimy. Doskonale wiedzą, 
że każdy urzędnik, minister powie: napisz-
cie wniosek a rozpatrzymy. Znają reguły. 
Sami przecież występowali o finansowanie 
różnych inwestycji. 

Mówi Pan tak, jakby lud był „ciemny” 
i kupił tę narrację.
Nie mają żadnych merytorycznych ar-

gumentów przeciwko porozumieniu. Wy-
myślają więc absurdy typu: „przekażemy 
własność uniwersytetowi, ale kto będzie 
utrzymywał szpital, jak uczelnia nie dosta-
nie pieniędzy?”. Nawet nie przypuszczam, 
że nie rozumieją, że to zadanie właściciela 
czyli uniwersytetu. Miasto zyska, bo „zej-
dzie” z tych kosztów. My proponujemy 
przyjmowanie pacjentów bez ograniczeń. 
Przeciwnicy zaś straszą, że olsztynianie nie 
będą przyjmowani w soboty i niedziele! 
Bo jak powiedzieć głośno, że zmiana jest 
niebezpieczna dla interesu „nam jest do-
brze” a dobra dla interesu publicznego? 

Może trzeba cierpliwie tłumaczyć. 
Niektórzy radni są ostrożni...
To akurat rozumiem dobrze. Ma pani 

rację. Jeśli mowa o rzeczywistym interesie 
mieszkańców, to gwarantujemy, że to bę-
dzie szpital dla mieszkańców, funkcjonal-
nie „miejski”. Tak proponujemy i po to są 
umowy. W nowym szpitalu gwarantujemy 
też lepsze leczenie i pracę lekarzy. W nad-
chodzącym podziale szpitali na tzw. „sieć”, 

naszemu szpitalowi uniwersyteckiemu 
nadano status „poziom ogólnopolski” ze 
względu na jakość leczenia. Czy to nie 
ważne dla mieszkańców? A samorząd po-
winien o tę korzyść się starać a nie bronić 
iluzji własności. 

Dlaczego do takiej rozmowy nie do-
chodzi? 
Zupełnie nie rozumiem oporu. Przecież 

chodzi o zdrowie, dobro najwyższe. Przed 
sesją Rady Miasta metropolita warmiński 
abp Józef Górzyński podjął się mediacji, 
widząc w nowym szpitalu szansę lepszej 
opieki nad chorymi. A jaka była dyskusja 
na sesji? Prezydent nagle wyjechał i nie 
delegował do poważnej dyskusji zastępcy. 
Odbiór był taki, że radnych i prezydenta 
reprezentowała dyrektor Miejskiego Szpi-
tala Zespolonego Joanna Szymankiewicz-
-Czużdaniuk.

Wcześniej nie chciał Pan z nią negocjo-
wać o połączeniu szpitali.
Odpowiem pani przewrotnie. Czy prezy-

dent miasta, mając szansę by mieszkańcy 
„za darmo” pozyskali nowoczesny szpital, 
o którym inni mogą tylko marzyć, idzie 
rozmawiać o tym z dyrektorem szpitala 
uniwersyteckiego czy z władzami uni-
wersytetu? Nie zrobiłby tego, bo wie, że 
dyrektor nie ma uprawnień. Uniwersytet 
chce rozmawiać z właścicielem. 

Jednak było trochę emocji...
Znam panią Joannę Szymankiewicz-

-Czużdaniuk od lat. Dobrze współpra-
cowaliśmy. Od 2003 roku oddaje serce 
szpitalowi i ciągle pracuje, choć pobiera 
emeryturę. Poczuła się jednak właścicielem 
szpitala a to nieprawda. Mimo to zapro-
ponowałem, aby szefowała ewentualnej 
komisji połączeniowej. Szkoda, że dyskusja 
była często na poziomie „czarnej” propa-
gandy a nie poważnej rozmowy o polityce 
zdrowotnej miasta dziś i jutro.

Czy przebieg sesji Pana rozczarował?
Sądziłem, że będziemy rozmawiać o przy-

szłości ochrony zdrowia mieszkańców 
Olsztyna. A wyszła słaba publicystyka. 
Fachowcy wiedzą, ze nowy szpital jest 
bezwzględnie konieczny. Czy to analizo-
wano? Czy rozmawiano o zapaści lecze-
nia chorób zakaźnych, psychiatrycznych? 
Czy rozmawiano o demografii? Czy pani 
wie, że dzisiaj co siódmy olsztyniak na-
leży do grupy osób starszych? A za 20, 
30 lat będzie co trzeci? A żyjemy coraz 
dłużej, zapadalność na choroby cywili-
zacyjne wzrasta. Pomijając dzieci, pra-
wie 70 proc. pacjentów szpitali to osoby 
od 50. roku życia. Dzisiejsi trzydziesto-, 
czterdziesto-, pięćdziesięciolatkowie 
powinni się bać o swoją przyszłość, je-
śli sytuacja się nie poprawi radykalnie.  

z Olsztyna

Ciąg dalszy na s. 60
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Radni nie podejmowali tematu, gdzie będą 
oni leczeni, w jakich kolejkach, w jakiej 
jakości szpitala. 

Brak świadomości problemów?
W jednym z wywiadów radna Ewa Za-

krzewska, lekarz, szefowa Komisji Zdro-
wia mówi o swoich priorytetach rozwoju 
miasta: „kryte lodowisko, teatr muzyczny 
i... hotel z pięcioma gwiazdkami”.

Przecież podnoszono, że oddając włas-
ność, miasto nie będzie mogło prowa-
dzić własnej polityki zdrowotnej. 
A prowadzi? Pustosłowie. Kto słyszał 

o polityce zdrowotnej miasta? O tramwa-
jach i drogach wszyscy. Właśnie przedsta-
wiłem pani o czym nie rozmawiano. Nie 
zrozumiałem, o czym mówiła pani dyrektor 
Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk i inni. 
Pewnie nie chodzi radnym, urzędnikom 
o politykę w rodzaju „łóżko na telefon” albo 
lekarzom o prywatne zabiegi w szpitalu 
publicznym. Mówią, że Olsztynowi wystar-
czy „prosty szpital dla prostych ludzi”. Dla 
mnie to polityka „siermiężnego” szpitala 
z prostą, nieskomplikowaną medycyną, 
którą nazywam „plebejską” i odsyłaniu 
co trudniejszego przypadku do innych. 
My oferujemy po prostu dobrą medycynę 
bez odsyłania. 

Radna Danuta Ciborowska za głosem 
dyrektor Szymankiewicz-Czużdaniuk 
twierdzi, że obecny budynek podoła 
problemom przyszłości.
Zawsze nowoczesny. Czy wspomniała, że 

otoczony prywatnymi tomografami, rezo-
nansami, robotami medycznymi... Tylko 
te denerwujące kolejki starszych ludzi. 
Emeryci, których nie stać na prywatne 
badania. A leczenie chorób zakaźnych, 
psychiatria ? Poza tym to gospodarka i eko-
nomia miasta; wprowadzenie 350-400 
mln w miejską infrastrukturę techniczną 
i społeczną – w pracę. Radny Jerzy Mał-
kowski mówił o jakiejś hucpie, ale nie 
o tym... Mówiono za to: nasz, mój, miejski. 
Stoi 150 lat, może stać i 200. Publicystyka 
bez poważnej treści.

Radni podnoszą, że miasto inwestowa-
ło w szpital, w „nasz szpital”!
To łaska czy obowiązek? Gdyby nie było 

remontów, to w jakich warunkach ludzie 
byliby leczeni? Tak naprawdę problem jest 
poważniejszy. Brak jasnej odpowiedzi na 
podstawowe pytanie: po co miastu szpi-
tal? Pierwsze, by w nim rządzić. Drugie, 
by dobrze leczył mieszkańców. Widzę, że 
władze mają dylemat. My proponujemy 
mieszkańcom to drugie. Przecież warunki 
dzisiaj nie są najlepsze a jutro będą fatal-
ne, nie do przyjęcia. „Nasz szpital” to nie 
instytucja prezydenta, radnych, urzędni-
ków, lekarzy, dyrektora. Wiem, że są też 

tacy radni, którzy poważnie podchodzą 
do problemu.

A media? 
Smutne też jest, że media przyjmują jej 

mało poważne wątki i piszą „superszpi-
tal”, ale jakby „księżycowy”... I sprzedają 
w ten sposób opinii społecznej propagandę 
„hamulcowych”. Nie przedstawiają opinii 
niezależnego architekta obiektów szpital-
nych na temat funkcjonalności obecnego 
budynku szpitala w przyszłości. Bez opinii 
fachowców o potrzebach ochrony zdrowia 
w Olsztynie za kilka lat. Czy zważył dzien-
nikarz w naszej propozycji co jest stratą, 
a co zyskiem społecznym? 

Uczelnia jest fragmentem życia miasta. 
Bardzo ważnym.
Nie dla wszystkich. To ciągły problem 

olsztyńskich elit. Czy ktoś może rozsąd-
nie wytłumaczyć, dlaczego mając „pod 
bokiem” najnowszą wiedzę medyczną, 
kształcenie lekarzy, pielęgniarek, sani-
tariuszy nie chcą tego zagospodarować? 
Za darmo pozyskać kilkuset milionowe 
inwestycje, najnowocześniejszy sprzęt? 
W sytuacji, w której mamy najniższy w kra-
ju wskaźnik personelu medycznego na  
1 000 mieszkańców? Czy to polityka 
miasta? Nie zdążyłem zadać tego pytania 
radnym. 

Może samorząd nie chce uniwersytetu 
w mieście? A zwalnianie profesorów 
ze szpitala przez dyrektor Joannę 
Szymankiewicz-Czużdaniuk... 
Faktycznie z chwilą naszej propozycji 

połączenia szpitala dyrektor Czużdaniuk 
zwolniła prof. Marka Rosłana. Jednego 
z najlepszych w kraju urologów, tego, 
którego operacjami i nowymi metodami 
leczenia chwalił się szpital. Wprowadził 
nowe metody. To lekarz, który z własnych 
pieniędzy kupował sprzęt do operacji! 
Teraz z kolei otrzymała wymówienie prof. 
Nowakowska z oddziału ginekologii. 

Przeciwni projektowi mówią: nasz 
szpital jest od powszechnych i „pro-
stych” chorób, np. wyrostka robacz-
kowego i profesorowie w szpitalu nie 
są potrzebni?
To szokujące, że niektórzy lekarze chcą 

pozbawić chorego kontaktu z najlepszą 
wiedzą medyczną. Wiem, że ci w pełni 
życia zawodowego tak nie myślą i oczekują 
rozwoju. Na przykład chirurdzy prof. Mi-
chalika zwiększyli o 46 proc. ilość udanych, 
prostych operacji wyrostka robaczkowego 
stosując laparoskopię czyli nowoczesną 
metodę operacji bez tradycyjnego otwie-
rania ciała. Podobnie po wprowadzeniu 
przez prof. Rosłana operacji urologicznych 
bezpieczniejszych dla zdrowia i z niższym 
poziomem bólu pacjenci szybko powracali 
do domu w komforcie psychicznym. Rezul-
taty te poszły w świat na chwałę szpitala 

miejskiego. Widać, że jednak profesorowie 
są potrzebni. 

Więc to nie incydent? 
Nie wiem czy bez wiedzy prezydenta czy 

z wiedzą. To objaw uderzenia w medycynę 
w Olsztynie... W poziom samego szpitala 
miejskiego, jak i w proces, i program zajęć 
dydaktycznych w szpitalu.

Polityka samorządu? 
Jedne samorządy sprowadzają najlep-

szych by podnosić poziom leczenia, uczyć 
młodych. Oferują mieszkania, pensje itd. 
W Olsztynie się ich pozbywają. I to jesz-
cze tam, gdzie chodzi o sprawy ludzkiego 
zdrowia. 

Czy liczy Pan na poprawę współpracy 
miasta z uniwersytetem? 
To dzisiaj i odpowiedzialność, i mądrość 

prezydenta, radnych, działających partii 
oraz perspektywa przyszłości. Tak patrząc, 
każdy „polityk” ochrony zdrowia wie, że 
szpitale państwowe, uniwersyteckie zyskają 
więcej od samorządowych. Stabilne finan-
sowanie, wyższe o 20 proc. oraz dodatkowe 
źródła z kilku ministerstw. Także lepsze 
wyposażenie, kadry podnoszące kwalifi-
kacje, współpraca ze światem medycyny. 
Nowy szpital potrzebny jest Olsztynowi.

Mówią też, że medycyna uniwersy-
tecka jak agresor chce się rozwijać 
kosztem „ich” szpitala?
Jeśli już, to w interesie mieszkańców. Co 

jest kosztem „ich” szpitala? „Ich” etaty? 
Wynagrodzenia pracowników? Nie chcemy 
ich zabierać. Natomiast kosztem miesz-
kańca jest remontowanie i utrzymywanie 
niewydolnej infrastruktury. Chcemy zbu-
dować nową, tańszą. Kosztem mieszkańca 
jest brak nowoczesności leczenia. Chcemy 
ją wprowadzić. Miasto może otrzymać 
nowy szpital nic nie płacąc. Czy to też jest 
koszt? Czy uczelnia w Olsztynie to obcią-
żenie dla mieszkańca miasta? Wygląda, 
że niektórzy radni, menadżerowie, też 
lekarze, zamiast pielęgnować choćby naj-
mniejszą szansę na nowy szpital torpedują 
zamysł, nie proponując nic konstruktyw-
nego w zamian.

I co dalej? 
Niestety na razie strategia rozmywania 

i opóźniania decyzji przez władze wydaje 
się skuteczna. Jestem już trochę zmęczony 
tym uderzaniem w pustkę. Ale sprawa 
szpitala dla mieszkańców i dla medycyny 
w Olsztynie jest strategicznie ważna. Jeśli 
się nic nie zmieni będziemy z nią w wy-
borach samorządowych. Mieszkańcy będą 
wiedzieli kto jest za a kto przeciw. 

Dziękuję za rozmowę i życzę sił w reali-
zacji zamierzeń.

Rozmawiała ELŻBIETA FABISIAK

Strona inicjatywy budowy szpitala  
w Olsztynie: www.nowyszpital.olsztyn.pl
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Rozpoczął się rok 1572. Nikt nie do-
myślał się i zapewne nie wiedział, że 
w tym roku umrze na syfilizm ostatni 

z Jagiellonów – Zygmunt August. Oczywiście 
wiedziano, że „Dojutrek” – bo tak go wtedy 
powszechnie nazywano – jest chory, ale że 
aż tak, to niewielu... Król Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów umierał na dżumę XVI 
wieku. Europejczycy zarazili nią Nowy Świat, 
a „Indianie” swoją odmianą nas.

Wtedy tę chorobę nazywano francuską. 
To pojęcie w XVIII wieku nabrało nowego 
znaczenia. Katarzyna II – używając słów 
Jacka Kaczmarskiego – „Niemra na rosyjskim 
tronie”, tą chorobą nazwała w dokumencie 
uzasadniającym rozbiory Polski idee rewolucji 
francuskiej, tak wówczas popularne w upa-
dającej Polsce. Wracając jednak do króla 
„Dojutrka” – odkładającego ponoć każdą 
decyzję do przysłowiowego hiszpańskiego 
jutra, „maniana” – miał on kolejno trzy żony. 
Pierwsza, z Habsburgów, była chora na epi-
lepsję, drugą – Barbarę Radziwiłłównę – 
kochał miłością bezmyślną, zaszła w ciążę, 
ale nieszczęśliwie sufit w komnacie opadł na 
nią i poroniła. Trzecia, siostra pierwszej, też 
chorowała na chorobę św. Wita. 

Miał on opinię tolerancyjnego władcy. Sta-
nisław Cat-Mackiewicz ocenia to inaczej: „Po-
lacy nie byli tolerancyjni, Polacy byli obojętni 
religijnie i tylko dlatego w Rzeczpospolitej 
mogła zaistnieć tolerancja religijna”... My-
ślę, że ten rok śmierci ostatniego Jagiellona 
(1572) może być uznany za początek polskiej 
kontrreformacji, która zwycięży i trwa do dziś.

Kogo i czego boimy się dziś? Terroru, 
uchodźców-imigrantów, Rosji. Ale tak na-
prawdę chorób i śmierci. A czego bano się 
wtedy? Myślę, że tego samego i... obcych. 
Wielkim problemem były czarownice, które 
rzucały zły urok. Te panny były zwykle mło-
de, właśnie... urocze. Czarownica musiała 
być dziewicą, no a jak posiadała czarnego 
kota i miała koguta to młody ksiądz nie mógł 
się przed nią obronić... Był jednak ratunek, 
wystarczyło mieć dziecko, ono rozgrzeszało 
i uniewinniało od czarów.

No, ale to dotyczyło ówczesnych elit. Po-
wszechnie bano się chorób, zarazy, morowe-
go powietrza. Ono napływało zwykle latem. 
Za Kazimierza Wielkiego Europa przeszła 
„czarną śmierć”. Nazwa pochodzi od czar-
nych plam na ciałach ofiar epidemii cholery. 
To, co obroniło Koronę Królestwa Polskiego, 
to nasze szczury, które nie wpuściły kuzynów 
z południa Europy. I wcale nie piszę o ak-
tualnych problemach Unii Europejskiej...

Latem władcy opuszczali swoje siedziby 
i przenosili się „na wieś”. Tam nie tylko dla 
chłopów było tzw. wolne powietrze. Wy-
starczy wspomnieć sandomierski Baranów, 
czy podkrakowską Puszczę Niepołomicką, 
we Francji Wersal, w Brandenburgii Sans-
souci. Innym sposobem ratowania życia 
było przenoszenie miasta w inne miejsce 
– powstawało tzw. Nowe Miasto.

Na obrazie Edwarda Ratuszyńskiego wi-
dzimy dolne miasto Olsztyna – od strony 
Łyny i Dolnej Bramy. Widok pachnie ni-
derlandzkim malarstwem Petera Breugla 

Starszego. Małe, niecne postaci, krzątają 
się przy sprzątaniu trupów. Mogą wreszcie 
zarobić, bo elity miasta zrozumiały, że jak 
nie zapłacą to nie przeżyją. Jedni umierają, 
inni mają „na życie”. Może im się uda. Wi-
dzimy dwa kościoły, współkatedra dotrwa do 
naszych czasów, inny kościół już nie. Tylko 
artysta może mieć taką wizję – jak mógłby 
wtedy wyglądać ten kościół... 

Pejzażysta Edward Ratuszyński mistrzow-
sko maluje wodę pod każdą postacią: zamar-
zniętej Łyny – jest przecież zima 1572 roku 
i nikt nie spodziewał się tej zarazy! – nieba, do 
którego dobrzy ludzie trafią. Każdy widzi ciało 
pięknej, wręcz, apetycznej młodej kobiety. 
Leży na przedplanie obrazu. Zawinięta jest 
w całun – pewnie zabrakło dla niej trumny. 
Ileż radości mogła jeszcze dać, ile sama mogła 
jej doświadczyć? Nie wiemy. Czy pozostawiła 
ślad życia na tej ziemi, oglądając ją zazdrość 
i żal mieszają się ze sobą.

Jest to kolejna z propozycji estetycznych 
i intelektualnych olsztyńskiego artysty. Na-
stępne to wielki pożar Olsztyna w 1621 roku, 
obrona miasta przez Mikołaja Kopernika 
w styczniu 1521 przed Krzyżakami, Wła-
dysław Jagiełło w Olsztynie (1414), wjazd 
wielkiego mistrza... 

„Bez Wierszówki” ma patronat nad tą cie-
kawą propozycją wydarzeń z olsztyńskiego 
grodu. Może cała koncepcja zaprocentuje 
publikacją lub tablicami w mieście infor-
mującymi o wydarzeniach, które i były lub 
mogło ich też nie być.

HENRYK FALKOWSKI

Zaraza w Olsztynie

Edward Ratuszyński, „Wielka zaraza 
w Olsztynie, 1572 rok”, 2017
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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Za pierwszego popularyzatora wagi 
dobrego wychowania uchodzi 
Arystoteles, który utrzymywał, 

że wszystko powinno być najlepszej ja-
kości: człowiek, jego życie i maniery. 
W czasach nowożytnych pojęcie dobrych 
manier wskrzesił Erazm z Rotterdamu, 
który w 1530 roku napisał rozprawę De 
civilitate morum puerillum, zawierającą 
praktyczne wskazówki przeznaczone dla 
młodych chłopców, dotyczące zacho-
wania się w towarzystwie i zewnętrznej 
ogłady. Dziełko to wzbudziło tak wielkie 
zainteresowanie, że w ciągu kilku lat 
wznawiano je ponad 130 razy, co zdumie-
wa biorąc pod uwagę choćby powszechny 
wtedy analfabetyzm. 

Ach, gdzie są 
niegdysiejsze śniegi? 
Chciałoby się powiedzieć, zważyw-

szy, że według statystyk dzisiaj po ja-
kąkolwiek książkę sięga w ciągu roku 
zaledwie co trzeci Polak. Sondaże ba-
dające czytelnictwo w naszym kra-
ju pokazują, że najczęściej czytaną,  
a w każdym razie najlepiej zapamiętaną 
książką jest Pan Tadeusz Adama Mickie-
wicza. Przyznaje się do tego prawie każdy 
pytany. Jeśli w istocie aż tylu responden-
tów przeczytało to dzieło i przynajmniej 
częściowo zapamiętało jego treść, to za-
pewne większości z nas gdzieś w zakątkach 
pamięci kołacze się cytat z Księgi I: 

Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. 
Niełatwą, bo nie na tym kończy się, jak 

nogą 
Zręcznie wierzgnąć, z uśmiechem witać 

lada kogo;
[...] 
Bo nie jest bez grzeczności i miłość dzie-

cinna,
I wzgląd męża dla żony przy ludziach, 

i pana
Dla sług swoich, a w każdej jest pewna 

odmiana. 
Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić
I każdemu powinną uczciwość wyrządzić. 
Poemat powstał niemal 200 lat temu 

i – nie wdając się w szczegółowe anali-
zy – stanowi opis obyczajów panujących 
w tamtych czasach wśród średniozamoż-
nej szlachty. Szlachta ta wprawdzie nie 
dominowała liczbowo, ale stanowiła „sól” 
ówczesnego społeczeństwa i zachowania 
jakie prezentowała, stawały się kanonem, 

wzorcem, o którym czytamy 
w literaturze. 

Odrębne obyczaje kultywo-
wała najwyższa ówcześnie 
warstwa społeczna – arysto-
kracja. Były to dość skompli-
kowane reguły, które przy 
dokładnym ich poznaniu 
ułatwiały poruszanie się 
w środowisku, pozwalały 
uniknąć licznych niepo-
rozumień, a jednocześnie 
pozwalały na niebratanie 
się z pozostałą częścią 
społeczeństwa, na zachowa-
nie odpowiedniego dystansu do „gorzej 
urodzonych”. Rodziły też, zwłaszcza wśród 
mniej rozumnych przedstawicieli tej grupy, 
poczucie wyższości w stosunku do osób 
spoza własnego grona. Ilustracją może być 
zachowanie Izabeli Łęckiej w powszechnie 
znanej Lalce Bolesława Prusa. 

Obyczaje arystokracji, aczkolwiek ich 
podglebie stanowiły reguły zaczerpnię-
te z dworów monarszych, bezpośrednio 
nawiązywały do zaleceń mędrca z Rot-
terdamu i odnosiły się do każdego szcze-
gółu codziennego życia. Obyczaje te nie 
zdołały się upowszechnić, choćby dlatego, 
że nie docierały do najniższych warstw 
społecznych, które wciąż żyły w sporej 
izolacji. Dopiero przemiany społeczne po 
drugiej wojnie światowej spowodowały 
konieczność powszechnego opanowania 
dobrych manier, co nie dotyczyło tylko 
polskiego społeczeństwa, ale, na skutek 
migracji wielkich grup ludności, właściwie 
całej Europy. 

W Polsce zaczął się ukazywać ilustrowany 
tygodnik „Przekrój”, przeznaczony dla 
nowej inteligencji, która dość gwałtownie 
powstawała dzięki pospiesznej edukacji 
licznych przedstawicieli warstw chłopskich 
i robotniczych. W „Przekroju” z dużą zręcz-
nością w sposób lapidarny przekazywano 
wiedzę z różnych dziedzin, potrzebną nowo 
powstającym elitom w codziennym życiu. 
Niezwykle istotną rubryką był cotygo-
dniowy tekst Jana Kamyczka, czyli Ireny 
Ipohorskiej, stanowiący wskazówki jak się 
zachowywać w różnych okolicznościach. 
Wskazówki były dość szczegółowe, a chęć 
znalezienia się wśród elity tak powszechna, 
że Jan Kamyczek stał się postacią znaną, 
a jego teksty były naprawdę czytane z uwa-
gą. Oczywiście nie przez wszystkich, nie 

sięgali po nie zadowo-
leni z siebie przedstawi-
ciele elit politycznych, 
których słynne gafy 
i niezręczności nabierały 
wręcz międzynarodowe-
go rozgłosu. 

Do zasad savoir-vivre’u 
wielką wagę przywiązy-
wano w Europie do lat 
60. XX wieku, kiedy na 
skutek rozwoju libera-
lizmu i różnych ruchów 
młodzieżowych, w zasadzie 
nastąpił ich koniec. Wtedy 

to starsze pokolenie zaczęło naśladować 
pokolenie swoich dzieci, a apologia luzu 
i „wychowania bez stresu” przybierała 
często wręcz karykaturalne rozmiary.

A dzisiaj? 
Jak jest dzisiaj? 
Czasy się zmieniają i nie o to chodzi, by 

dołączyć do grona staruszków narzekają-
cych na „dzisiejszą młodzież”, narzekania 
takie wszak nie milkną od starożytności. 
Warto akceptować to, co nieuchronne. 
Prawdziwe dobre maniery, czyli te, któ-
rych uczono się długo, a które pokazywały 
najdrobniejsze wskazówki jak zachowywać 
się w prawie każdych okolicznościach, 
odeszły do lamusa. Chodzi o to, by nam 
wszystkim żyło się wygodniej, lepiej i, co 
może najważniejsze, bezpieczniej. Pytanie 
jaki ma związek dobre zachowanie i dobre 
wychowanie z bezpieczeństwem? 

Jest nas ludzi na kuli ziemskiej aż ponad 
7 miliardów. Wiele miejsc pustynnych nie 
nadaje się do życia, a spośród tych, gdzie 
żyć się da, większość jest gęsto zaludniona. 
Jeszcze 40 lat temu, zasady ruchu drogo-
wego ustalane były tylko dla pojazdów; 
dzisiaj, abyśmy mogli się bezkolizyjnie 
poruszać, przydałyby się również dla pie-
szych. Postulat, aby takie zasady, włącznie 
z odpowiednimi mandatami ustanowić, 
przychodzi mi do głowy za każdym razem, 
kiedy do publicznej windy raźno wbiega 
sprawny facet i zamyka drzwi tuż przed 
nosem staruszki bądź osoby z wózkiem czy 
ciężkim bagażem; za każdym razem kiedy 
kilka osób idących ulicą tworzy równą 
tyralierę i oczekują, by niezbyt spraw-
na osoba nadchodząca z naprzeciwka 
ustąpiła im miejsca; zawsze wtedy, kiedy 
młody człowiek spiesznie porusza się po 

Czy da się żyć 
bez dobrych manier?
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prostej i oczekuje, by wszyscy ustępowali 
mu drogi. 

Czy na przykład nieprzestrzeganie zasad 
ruchu drogowego świadczy o złym wycho-
waniu? Zapewne nikt tak o tym nie myśli, 
jednak te zasady zostały ustanowione po to, 
byśmy mogli czuć się bezpiecznie zarówno 
kiedy siadamy za kierownicą, jak i kiedy 
poruszamy się pieszo. Ustanowiono je dla 
naszego bezpieczeństwa i poczucia komfor-
tu; ten, kto ich nie przestrzega, nastaje na 
jedno i drugie, zatem zachowuje się wobec 
nas nieodpowiednio. Zapomina przy tym, 
że jest tylko jednym z wielu użytkowników 
drogi i za chwilę ktoś inny może postawić 
go w równie opresyjnej sytuacji. Wydaje 
się, że w naszym życiu to nie zanik dobrych 
manier jest główną przyczyną codziennego 
dyskomfortu, to brak świadomości zasady 
wzajemności, brak wyobraźni, że każdy 
z nas buduje tę codzienność, która nas 
otacza, że jeśli będziemy nieuprzejmi, nie-
grzeczni, zabraknie nam życzliwości wobec 
innych, to nie możemy się tego wszystkiego 
spodziewać wobec nas samych. 

Siedzimy wygodnie w metrze, tramwaju 
lub autobusie, obok stoi osoba starsza 
i widać, że ledwie trzyma się na nogach. 
Czytamy jednak książkę, bądź jesteśmy 
zajęci komórką i udajemy, że tego nie wi-
dzimy, bądź niczego nie udajemy, tylko 

po prostu nie ustępujemy 
miejsca. No cóż, nasza 
własna starość może 
wydawać się nam tak 
odległa, bądź w ogóle nie-
prawdopodobna, że żadne 
„nieczynienie drugiemu...” 
nie może być brane pod 
uwagę. Może jednak warto 
pomyśleć o tych piratach 
drogowych, którzy również 
nie biorą pod uwagę „nie-
czynienia” i już jutro na nas 
wjadą, a wtedy od kłopotów 
ze staniem nie muszą dzielić 
nas lata świetlne?

Zatem nie owa nauka „nie-
łatwa ani mała”, którą przywołuje wieszcz, 
a która dla wielu może się okazać nie-
możliwa do opanowania, a prosta zasada, 
którą może się kierować każdy i to nie 
tylko w czynach, ale również w słowach: 
nim powiemy coś, co może kogoś zaboleć, 
pomyślmy jak sami byśmy się poczuli, gdy-
by ktoś powiedział coś podobnego nam. 
Warto też pamiętać, że niegrzeczne za-
chowania, nadużywanie słów wulgarnych, 
brak uprzejmości nigdy nie świadczy o na-
szych rozmówcach ale zawsze o nas. I nic 
nas nie usprawiedliwia: ani pochodzenie 
(„mój ojciec był prostym chłopem i takie 

miałem wzorce”), ani wycho-
wanie („nikt się mną w dzie-
ciństwie nie interesował”), 
ani otoczenie („u mnie 
w robocie... w domu... na 
podwórku... wszyscy za-
chowują się podobnie”). 
Za to, jak się zachowujemy, 
odpowiadamy osobiście. 
Nie usprawiedliwia nas też 
zły nastrój czy psychiczne 
załamanie. To są przykre 
doznania, ale nasze oto-
czenie nie jest temu win-
ne i nie musi ich z nami 
dzielić. Mało tego – to 
są nasze osobiste sprawy 

i nikogo nie muszą obchodzić.
Co zatem może nas skłonić do zacho-

wywania się w sposób zgodny z zasadami 
dobrego wychowania? Może uświado-
mienie sobie, że prekursorem tych zasad 
wcale nie był Arystoteles żyjący w IV wieku 
przed Chrystusem, ani nie ustanowił ich 
pół tysiąca lat temu Erazm z Rotterdamu, 
one istnieją od zawsze, a pierwszy ich zapis 
stanowił... Dekalog! I że to właśnie Dziesięć 
Przykazań jest najlapidarniejszą wskazów-
ką jak postępować. Tą najbardziej ogólną, 
a jednocześnie najbardziej wyczerpującą.

ANNA GRELEWSKA
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Zbieram notatki, wspomnienia, zdję-
cia i pakuję je trochę bałagańsko 
do rożnych folderów w kompute-

rze, żeby czasem pokazać coś z tego na 
FB. I trzeba było jednego komentarza, 
zostawionego pod tekstem Coryllusa, 
a właściwie jednej jego frazy – o „całym 
tym universum Godzinek, litanii, nabo-
żeństw, koronek”, które w naszym miejscu 
Europy od zawsze do dziś podporządko-
wywały „ziemskie bytowanie Sprawom 
Pierwszym”, żebym postanowiła pomału 
otworzyć foldery na świat. Ta jedna fraza 
z komentarza sprawiła, że nieoczekiwanie 
domknęło się coś, co miało swój początek 
ponad rok temu, kiedy wracałam z Helu 
do Gdyni.

Na peronie w Juracie złapała mnie ulewa, 
a tradycyjnie za krótki szynobus przyje-
chał tak zapakowany, że nie udało mi się 
do niego wsiąść. W deszczu, wyrzekając 
w duchu na unijne dotacje, które nakazały 
wyremontować dworzec, ale i rozebrać 
starą dworcowa wiatę, co latami chroniła 
przed deszczem, przeczekałam z kolejnym 
gęstniejącym tłumem godzinę do następ-
nego pociągu, też zapchanego. Dałam się 
tłumowi wcisnąć w kątek, z walizką i spo-
rą torbą.

W Jastarni pociąg jakimś cudem wchło-
nął w siebie kolejną grupę podróżnych, 
wśród nich młodego dryblasa, który wi-
dząc plecy starszej pani zgarbione nad 
balansującą na krawędzi przestrzeni torbą, 
zaproponował, że mi ją przytrzyma. We 
Władysławowie, jak to na tej linii, więk-
szość podróżnych wysiadła i znalazły się 
nawet miejsca do siedzenia, które z dryb-
lasem zajęliśmy, rozpoczynając rozmowę 
o urlopach, dzieciach, a też powodach, 
dla których znajdujemy jakieś istotne 
przesłanki do cieszenia się światem. Było  
i o moich dworskich folderach, dla których 
zawartości wciąż nie znajdowałam odpo-
wiedniej formy i trzymałam w ukryciu. 

Zrobiło się tak swojsko, że aż należało 
się sobie przedstawić i okazało się, że 
dryblas jest Mikołajem Reyem z polskie-
go, choć i francuskiego Montresor, który 
zostawiwszy dzieci na wywczasach wra-
cał pędem do Warszawy, bo gotował na 
ekranie w TVN-ie, zarabiając na zamek. 
Nie rozpoznałam wcześniej gwiazdora 
w dryblasie, no bo jak miałam rozpoznać, 
kiedy – wzorem Przema1 Gintrowskiego 
z salonu24 – „GW” nie kupuję, TVN nie 
oglądam. Tym bardziej urocze wydało 
mi się, że to on, jeden jedyny z całego 

pociągu, zauważył starszą panią, której 
się pomaga, bo właśnie takie przykazanie 
wynosiło się kiedyś z polskiego domu, 
a efekt nazywało się w czasach niesłusz-
nie minionych „dobrym wychowaniem”. 

Kiedy w tym roku wracałam z Helu, 
już go nie spotkałam ale przypomnia-
łam sobie tamtą rozmowę. A zaraz po-
tem „przyszła forma do folderów” i tak 
powstał pierwszy tekst z cyklu: „Powra-
canie ziemian”.

A dlaczego tak go nazwałam jak nazwa-
łam, może wytłumaczę kiedy indziej...

Powracanie ziemian

FOT. © TAKEYOURTRIP.PL

Jeżdżę po dworach od 
lat. Landem nie, bo 
kto dziś ma lando? 
Najwyżej Andrzej Nowak 
Zempliński, który zbiera 
w Tułowicach wszystko 
co stare i na kołach. 
Samochodem jeżdżę, jak 
mnie ktoś zabierze. Albo 
wieczorami po sieci.

...nieoczekiwanie domknęło się coś,  
co miało swój początek ponad rok temu, 
kiedy z Juraty wracałam do Gdyni 

,,
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Któregoś dnia dotarłam do Czomb-
rowa. Nie dojechałam tam autobu-
sem, ani taksówką z białoruskiego 

Nowogródka, choć za 14 kilometrów pew-
nie nie zapłaciłabym majątku.

Trafiłam na książkę.
Gdzieś w sieci o niej przeczytałam, zna-

lazłam w bibliotece.
Czombrów, czyli ten – albo prawie ten 

– dwór, w którym toczy się niespiesznie 
mickiewiczowska opowieść o Panu Tade-
uszu. Bo dziadek Adama Em był tam eko-
nomem, matka zaś „panną apteczkową”, 
Adam bywał tam często i pewnie urzekł 
go był obszerny, o wiele większy od Zaosia 
dom, dlatego przechował w pamięci  obraz 
tego, co zobaczył „nad brzegiem ruczaju, na 
pagórku niewielkim, we brzozowym gaju”.

W Czombrowie, z jego rozłożystym dachem, 
czterema kolumnami i trójkątnym tympano-
nem, z jego lekko wzniesionym podjazdem... 
W tym właśnie Czombrowie, „Litwo, ojczyzno 
moja” i „Polsko, ojczyzno moja”, splotły się 
w soplicowskie jedno. Niby pamiętane, bo 
chyba jeszcze i dziś dzieci w szkołach Pana 
Tadeusza programowo meczą. A jednak 
i nierozpoznane, bo zamienione tylko w hi-
storyczny oleodruk, formę, za którą wielu nie 

odczytuje już treści i funkcji – tego, co było 
solą polskiego istnienia.

W niespodziewanie wolnej chwilowo 
Rzeczpospolitej, w 1928 roku, nakręcono 
w Czombrowie filmową wersję mickiewi-
czowskiej opowieści. A ostatni właściciele 
zagrali nawet w filmie role. Niemłodzi już 
państwo Maria i Karol Karpowiczowie, któ-
rych potem odnalazłam na zdjęciu. Stoją 
w drzwiach domu – zadowoleni ale i chyba 
trochę zmęczeni pracą. Bo dwór to przede 
wszystkim folwark – z jego oborami i staj-
niami, z młynami, gorzelniami, z polami 
rzepaku czy buraków, o których uprawie 
tak porywająco umiał napisać z książąt 
Pierejasławskich Mieczysław Jałowiecki. 
„Taki PGR” – można by tłumaczyć szkol-
nym dzieciom, dla których oznaczać to 
może jeszcze jakiś konkret. Skala przecież 
ta sama, z tą niewielką niby różnicą, którą 
Polskę dzisiejszą konstytuuje: ten folwark, 
czyli kilkaset hektarów ziemi było włas-
nością tychże państwa, którzy na zdjęciu 
stoją, opierając się o uchylone drzwi ganku.

Z opowieści o czombrowskim domu, któ-
ry próbował przetrwać bolszewików z ich 

Czombrów, mama 
Mickiewicza i majowe 

Dwór Karpowiczów w Czombrowie, 
1931 FOT. © JAN BUŁHAK / NAC

Maria i Karol Karpowiczowie  
– ostatni właściciele Czombrowa,  
początek XX wieku FOT. © KAROL KARPOWICZ Ciąg dalszy na s. 66
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metodycznym, zaplanowanym paleniem 
polskich dworów najbardziej chcę pamiętać 
jedną, podzieloną na dwie części. Nie jest to 
opowieść o przyrządzaniu tortu makowego, 
czy o ubieraniu choinki, ani o pięknych pa-
niach w wytwornych sukniach popijających 
herbatę w trzcinowych fotelach.

To opowieść o majowym, której pierwsza 
część jest taka: „Przed I wojną, w przed-
pokoju koło drzwi do jadalni stał ołtarzyk 
z figurką Matki Boskiej, przystrojony kwia-
tami. Wieczorami zbierali się przy nim 
domownicy i część służby. Przy zapalonych 
świecach Maria intonowała kolejne wezwa-
nia, a pozostali odpowiadali: Módl się za 
nami. Po powrocie [po I wojnie światowej] 
do pustego czombrowskiego dworu zwyczaj 
ten powrócił, z tym, że teraz wszyscy klękali 
w ogołoconym z mebli salonie. I znów jak 
dawniej płynęły przy świetle świecy słowa 
Litanii Loretańskiej. Maj 1942 roku jeszcze 
udało się jakoś przeżyć w miarę spokojnie”.

Druga część opowieści czeka tuż tuż: 
„Bardzo szybko zaczął się nowy koszmar, 
gdy w okolicy pojawiła się sowiecka party-
zantka. W dzień zagrażali Niemcy, w nocy 
czerwoni partyzanci [...]. Od września 1942 
roku czerwone bandy rozpoczęły palenie 
stodół ze zbiorami i stogów zboża, aby 
w ten sposób zniszczyć zaplecze aprowi-
zacyjne dla Niemców. [...] Czombrowska 
stodoła z całym użątkiem spłonęła w nocy 
z 31 sierpnia na 1 września 1942 roku.

A potem przyszedł czas na dwory i ich 
mieszkańców. Dowódcy oddziałów par-
tyzanckich dostali dyrektywy wraz z dołą-
czonymi formularzami sprawozdawczymi. 
W punkcie 29. mieli wpisywać spalone 
dwory. [...] 16 maja 1943 roku, kiedy 
w Czombrowie szalały bzy i śpiewały sło-
wiki, czerwoni partyzanci przyjechali po po-
łudniu. Podpalali od czterech narożników”.

I tu Joanna Puchalska, autorka książ-
ki Dziedziczki Soplicowa, która mnie przez 
Czombrów prowadziła cytuje Zosię z filmo-
wego planu, wnuczkę ostatniej właścicielki: 
„Wynosiliśmy w pospiechu tłumoczki na-
prędce zgarniane, a partyzanci wnosili i roz-
sypywali na podłodze słomę. Zebraliśmy się 
na trawniku przed domem. Babunia uklękła 
i rozpoczęła ostatnie w Czombrowie majowe. 
Królowo Męczenników, Królowo Wyznaw-
ców, Królowo Polski – módl się za nami. 
A dom płonął jak wielka ofiarna świeca”.

Kto zobaczy w tej scenie tylko pławienie 
się w roli dyżurnego męczennika Europy 
– niczego z Polski nie zrozumiał.

Bo dworu dziś nie ma. Są rodzinne groby 
kolejnych właścicieli majątku i szczątki 
kaplicy cmentarnej.

Nie ma dworu, a jest. Wciąż jest.
ANNA MIESZCZANEK

Na filmowym planie „Pana Tadeusza”, VIII 1928 FOT. © KAROL KARPOWICZ / MUZEUM ETNOGRAFICZNE W RZESZOWIE

Goście w Czombrowie przed I wojną światową FOT. © KAROL KARPOWICZ / MUZEUM ETNOGRAFICZNE W RZESZOWIE

W czasie I wojny w Czombrowie stacjonowały wojska niemieckie i austriackie
FOT. ARCHIWUM JOANNY PUCHALSKIEJ

Ciąg dalszy ze s. 65
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Postać prymasa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego jest powszechnie zna-
na. Słusznie nazywany jest Pryma-

sem Tysiąclecia. Był wybitnym duchownym 
i mężem stanu, prawdziwym interrexem 
w smutnych czasach PRL-u. Niemal całko-
wicie nieznaną postacią pozostaje do dziś 
jego konkurent i silny kontrkandydat na 
prymasostwo – Wojciech Turowski.

Wojciech (Adalbertus) Turowski urodził 
się na Warmii 21 maja 1894 roku w Scho-
enfelde, dziś Unieszewie*. Sam Turowski 
nazywał tę wieś „Uniszowo”. Jego ojciec był 
krawcem i posiadał małe, półtorahektarowe 
gospodarstwo. W tym samym roku, ale 
dwa miesiące wcześniej, w seminarium 
braniewskim przyjął święcenia kapłańskie 
późniejszy ojciec duchowy Turowskiego 
– ks. Alojzy Majewski, który jako kapłan 
diecezjalny pracował w polskojęzycznych 
parafiach południowej Warmii, m. in. 
w Sząbruku (nieopodal Unieszewa). To on 
po wstąpieniu do Pallotynów w Limburgu 
zakłada pierwszą placówkę tego Stowarzy-
szenia na ziemiach polskich. 

Turowski kończy Collegium Marianum 
w Wadowicach, gdzie – jak wszyscy wiemy 
– parę lat później urodził się Karol Wojtyła. 
Podczas Wielkiej Wojny Wojciech Turowski 
służył w armii niemieckiej, a po niej anga-
żuje się w akcję plebiscytową na Warmii. 
Po przegranym przez Polskę plebiscycie 
z 1920 roku przyjmuje święcenia kapłańskie 
w ośrodku pallotyńskim w Limburgu an der 
Lahn. Studiował w Rzymie i w Fryburgu 
i tam zdobył doktorat z teologii. Posiadł 
świetną znajomość języków starożytnych: 
łaciny i greki. Znał też nowogrecki, fran-
cuski, włoski, częściowo angielski, portu-
galski i hiszpański. Polski i niemiecki znał 
perfekcyjnie. 

Do niepodległej Rzeczypospolitej sprowa-
dził go w 1926 roku, wraz z innymi pallo-
tynami, prymas August Hlond, który – tak 
jak Turowski – pochodził z byłego zaboru 
pruskiego. Turowski na polecenie Episko-
patu miał założyć w Warszawie, a więc 
w archidiecezji kard. Aleksandra Kakow-
skiego, Dom Prasy Katolickiej. Spotkało 
się to z oporem polityków chrześcijańskiej 
demokracji i ówczesnego kanclerza Kurii 
ks. Zygmunta Choromańskiego. W walce 
nie przebierano w środkach, uciekano się 
do nikczemnych intryg, które wspierał 
stary Kakowski. Wojciech Turowski został 
superiorem Pallotynów w Polsce i okazał 
się człowiekiem walki i twardego charak-
teru. Mawiał o sobie: „Jedną głowę mam 
i jedną szyję, jeżeli tak musi być, niech 

mi głowę utną”. Turowski znany był ze 
stoickiego spokoju potrafił wytrzymać 
wiele, czasem jednak dochodziło w pałacu 
arcybiskupim w Warszawie na Miodo-
wej do prawdziwie dramatycznych scen, 
kiedy zaznaczył twardy charakter. Oto 
jedna z nich, znamy ją z relacji powojen-
nej źródła Urzędu Bezpieczeństwa – TW 
„Grodzickiego”.

„Kardynał A. Kakowski pienił się z gniewu, 
wymyślając Turowskiemu i całej forma-
cji pallotyńskiej od szubrawców, złodziei 
i oszustów, zapowiadał, że wypędzi ich 
z Warszawy szczując psami... Świadkiem tej 
sytuacji był biskup Przeździecki i redaktor 
naczelny dziennika katolickiego «Polska». 
Turowski z kamienną twarzą miał zimnym 
wzrokiem zmierzyć purpurata i rzucić mu 
te słowa:

– Gdybyś Eminencjo nie był tym w koście-
le czym jesteś, ja zaś nie miałbym na sobie 
sukienki kapłańskiej, dalibóg – dałbym 
w tej chwili w mordę.

Kardynał w odpowiedzi miał tylko jed-
no słowo:

– Won!...
– Tak jest, wychodzę. I noga moja wię-

cej tu nie postanie. Tu nie książę kościoła 
mieszka, tu mieszka szatan” (zachowano 
oryginalną pisownię).

W okresie największego napięcia w sto-
sunkach pomiędzy Kurią warszawską a pal-
lotynami, kard. Hlond żarliwie wspierał 
Wojciecha Turowskiego. Wielokrotnie 
wypowiadał się, że Warszawa powinna 
otrzymać koadiutora, który musi osuszyć 
„grząskie bagno na ulicy Miodowej”.

Za tymi intrygami stał głównie ks. Zyg-
munt Kaczyński, który miał wsparcie Kurii 

i kanoników. Po śmierci kardynała później-
szy bp Choromański podtrzymywał napięcie 
z pallotynami. Oprócz o. Majewskiego, 
Turowski w tym czasie współpracował 
z innymi wybitnymi zakonnikami, jak m. 
in. z Franciszkiem Paulińskim – później-
szym liderem Frontu Odrodzenia Polski 
i przewodniczącym Komisji Duchowieństwa 
Kierownictwa Walki Cywilnej Delegatury 
Rządu na Kraj. Miał też bardzo bliskie kon-
takty z Augustynem Zarazą, urodzonym 
w Bredynkach koło Biskupca rodakiem 
z Warmii – po wojnie był on kapelanem 
sióstr pallotynek w Lidzbarku Warmińskim, 
a także z Józefem Jankowskim – więźniem 
KL Auschwitz i Józefem Stankiem – kape-
lanem AK w Powstaniu Warszawskim. Ci 
dwaj ostatni zostaną beatyfikowani. 

W kwietniu 1937 roku W. Turowski został 
delegatem na Zebranie Generalne Poboż-
nego Stowarzyszenia Misyjnego, podczas 
którego wybrano go na radcę i sekretarza 
generalnego w zarządzie Pallotynów. Od-
tąd przebywał w Rzymie przy papieżach: 
Piusie XI i od 1939 roku przy Piusie XII. 

Podczas wojny utrzymywał kontakty 
z przebywającym na emigracji prymasem 
Hlondem. Od czerwca 1940 do marca 
1946 roku przebywał w Lizbonie. Tam 
miał więcej swobody w kierowaniu Sto-
warzyszeniem, w Rzymie bowiem groziło 
mu aresztowanie za działalność polską 
i – jak sam to nazwał po latach – „filo-
żydowską”. W Lizbonie miał kontakty 
z wywiadem brytyjskim, do czego później 
sam się wielokrotnie przyznawał, nawet 
podczas rozmów z urzędnikami PRL-u.

Kardynał Hlond po powrocie do nowej 
Polski miał się wypowiedzieć o Turowskim: 
„Ojciec Turowski będzie arcybiskupem 
warszawskim albo zostanie generałem 
zgromadzenia w Rzymie. W każdym razie 
oczekuje go wielka godność w Koście-
le”. Na kolejnym Zebraniu Generalnym 
w 1947 roku Wojciech Turowski został 
wybrany przełożonym generalnym Pal-
lotynów. Wtedy też papieska Kongregacja 
do Spraw Zakonników, 10 czerwca 1947 
roku, przywróciła Pallotynom pierwotną 
nazwę, zmienioną im jeszcze w 1854 roku. 

W listopadzie 1947 roku Turowski przy-
jechał do kraju na pogrzeb ks. Alojzego 
Majewskiego. Ten założyciel Pallotynów 
na ziemiach polskich i pierwszy przełożony 
Polskiego Okręgu Stowarzyszenia Apostol-
stwa Katolickiego spoczął na cmentarzu 
w Wadowicach na Kopcu. 

Konkurent Wyszyńskiego

Ciąg dalszy na s. 68
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Warto zauważyć, że w latach 1946-1948 
w Rzymie studiował Karol Wojtyła, pro-
tegowany kard. Adama Sapiehy. Przyszły 
metropolita krakowski i papież musiał się 
kontaktować z Turowskim – jedynym tak 
ważnym wówczas Polakiem w Rzymie.

22 października 1948 roku zmarł prymas 
August Hlond. Po jego śmierci pojawiła 
się pogłoska, że kandydatami na arcybi-
skupstwa gnieźnieńskie i warszawskie są 
Turowski i Wyszyński. Wiadomość o moż-
liwym powrocie Turowskiego do Warszawy 
wywołała prawdziwą panikę wśród tamtej-
szego kleru, szczególnie w Kurii. 

Biskupowi Stefanowi Wyszyńskiemu po-
mógł ponoć w wyborze na prymasa przypa-
dek. Kiedy do Watykanu dotarła informacja 
o zgonie Hlonda, Turowski od pięciu dni był 
w podróży morskiej do Ameryki, gdzie miał 
odbywać wizytację swojego Stowarzyszenia. 
Papież nie mógł czekać.

Wielkim sukcesem Turowskiego w Rzy-
mie było ogłoszenie założyciela Pallotynów 
Wincentego Pallottiego 22 stycznia 1950 
roku błogosławionym. Z kraju zaprosił na 
tę uroczystość Stanisława Czaplę i czterech 
zakonników. Tymczasem ambasador Adam 
Ostrowski informował władze w Warszawie, 
że Turowski ze wszystkich polskich duchow-
nych w Rzymie stał najwyżej w hierarchii 
i do – wówczas już komunistycznego – kraju 
ma stosunek poprawny. 

Od kwietnia 1950 roku Turowski zaczyna 
zabiegać o przedłużenie paszportu konsu-
larnego, pretekstem była wizytacja dzielnicy 
Pallotynów w Polsce. W Warszawie decyzję 
w tej sprawie konsultowano z płk. Julią Bry-
stygierową. Na początku maja Turowski 
został wsparty w tych działaniach przez 
ambasadora Ostrowskiego, który w notat-
ce do władz streścił rozmowę z księdzem 
i wyraźnie poinformował władze PRL, że ten 
pozytywnie ocenia kontrowersyjne, zawarte 

w 1950 roku, porozumienie rząd – Epi-
skopat. Szczególnie podobać mu się miał 
punkt widzenia na temat Ziem Odzyskanych. 
Informował ambasadora, że „niektórym 
skostniałym doktrynerom w Watykanie 
trudno było się szybko z tym pogodzić”, 
co było widać w pierwszym komentarzu 
„L’Osservatore Romano”.

Aby właściwie ocenić kolejne wydarzenia 
i postępowanie Wojciecha Turowskiego, 
należy poznać jego poglądy w kwestiach 
społecznych. Jak wiadomo, pochodził z re-
latywnie biednej warmińskiej rodziny. Stąd 
myślę, że jego poglądy społeczne można 
uznać wówczas za radykalne. Był człowie-
kiem skromnym i ambitnym, żyjącym sa-
motnie, w ascezie. Uważano go za człowieka 
upartego i ambitnego, ponoć można było 
polegać na jego słowie. Miał posiadać wielkie 
zdolności organizacyjne, potrafił otaczać 

się ludźmi światłymi – to umożliwiło mu 
zbudowanie potęgi Pallotynów i odgrywanie 
dość znaczącej roli w Watykanie.

Jego nominację na biskupa-sufragana 
z prawem następstwa w Częstochowie 
przywiózł z Rzymu kard. Sapieha. Było to 
naturalne, bo biskupstwo częstochowskie 
podlegało metropolii krakowskiej. Ciekawą 
informacją jest jednak fakt, że kardynał kra-
kowski miał nie wiedzieć jakie dokumenty 
przywiózł na konferencję Episkopatu...

Poznać je miał dopiero 30 czerwca 1950 
roku na konferencji w Krakowie. Myślę, że 
w tym przypadku wiek kardynała jest dość 
mglistym usprawiedliwieniem i starość nie 
wszystko tłumaczy. Książę kardynał był, 
używając pojęć Arystotelesa, zwierzęciem 
politycznym – przetrwał konflikt o trum-
nę Piłsudskiego i okupację niemiecką. Na 
tej konferencji Episkopatu był już obecny 
Wojciech Turowski, który musiał ją jed-
nak opuścić, gdyż pojawił się tam biskup 
częstochowski Teodor Kubina. W lipcu 
nastąpiło pogorszenie zdrowia księcia kar-
dynała krakowskiego. Czy było to związa-
ne z przeżyciami związanymi ze sprawą 
Turowskiego – tego nie można wykluczyć. 

Sufragan częstochowski bp Stanisław Czaj-
ka leczył się w tym czasie w Zakopanem. 
Chociaż Turowski znał wcześniej Czajkę to 
nie spotkał się z nim i dodatkowo wyrażał się 
o nim później źle, krytykując jego porywczość 
i niezręczność wobec władz PRL-u. Ducho-
wieństwo komentowało całą tę sytuację jako 
spadek znaczenia Turowskiego w hierar-
chii Kościoła katolickiego – „degradację 
z generała zakonu na koadiutora biskupa 
częstochowskiego”. Jednak przysłanie go 
przez papieża do Polski w tak krytycznym 

Ciąg dalszy ze s. 67

Odwiedziny ks. Wojciecha Turowskiego w polskim gimnazjum w Chevilly pod Orlea-
nem, 1945 FOT. © PALLOTYNI.EU

Ks. Wojciech Turowski w gronie pallotynów w Chevilly, 1945 FOT. © PALLOTYNI.EU
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momencie, po podpisaniu kontrowersyjnego 
porozumienia z komunistami, musiało za-
stanawiać. Pewne było, że o jego nominacji 
nie wiedział prymas Wyszyński.

Turowski zachowywał się jednak jak słoń 
w składzie porcelany. Mówił, że Watykan 
jest „obcym dla Polski organizmem”, pod-
kreślał bardzo silne wpływy niemieckie 
i anglo-amerykańskie w Watykanie. Z dru-
giej strony, mówił o konieczności jedności 
Kościoła, którą należy utrzymać za wszelką 
cenę. Zapytany o ocenę przez Watykan 
porozumienia Episkopatu z rządem PRL 
odpowiedział lakonicznie: „Na pytanie nie 
mogę odpowiedzieć. Nie dlatego, że nie 
chcę, ale że po prostu nie mogę”.

Osobiście wypowiadał się jednak krytycz-
nie o taktyce biskupów. Mówił: „Nie można 
jednego dnia czynić jakichś zobowiązań, 
a potem uchylać się od nich. W sprawie 
apelu sztokholmskiego skrytykował brak 
jedności wśród biskupów”. Cynicznie też ko-
mentował: „Wszystkim pallotynom w Polsce 
zaleciłem podpisanie apelu. Sam też go 
podpisałem. Nie byłem jeszcze biskupem, 
więc nie obowiązywały mnie żadne uchwały 
Episkopatu”. Wszystko to wiedzieli komu-
niści od TW „Grodzickiego”.

Wojciech Turowski chciał podjąć rozmowy 
z dyrektorem Urzędu ds. Wyznań Antonim 
Bidą, a nawet członkiem Biura Politycz-
nego PZPR odpowiedzialnym za sprawy 
kościelne – Franciszkiem Mazurem. Na 
szczęście nie miał takich kontaktów i nie 
złamał solidarności hierarchów Kościoła. 
Dla komunistów i tak był „agentem Wa-
tykanu”, pewnie i angielskim. W ocenie 
historii mógł się otrzeć o zdradę narodo-
wą. Od dwudziestu lat był podawany jako 
kandydat na różne biskupstwa, widać, jak 
bardzo chciał tym biskupem teraz zostać...

Turowski, po czterotygodniowym pobycie 
w Polsce, otrzymał decyzję władz, aby w ciągu 
48 godzin opuścić terytorium PRL. Gdy czekał 
na opóźniony o półtorej godziny samolot 

do Rzymu, rozmawiał z towarzyszącym mu 
pracownikiem Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego. Liczył zapewne, że jego poglądy 
zostaną przekazane władzom. Przemiany, 
jakie zaszły w Polsce uważał za konieczne, 
a odbudowa stolicy robiła na nim kolosalne 
wrażenie – odbywało się to bez „jałmużny” 
amerykańskiej. Niepokoiło go niezrozumiałe 
stanowisko Episkopatu, który po podpisaniu 
porozumienia z rządem postępował według 
starej, konserwatywnej praktyki. Uważał, że 
nic nie stało na przeszkodzie, aby wszyscy 
biskupi podpisali apel sztokholmski, gdyż 
papież nie wypowiedział się przeciw akcji jego 
podpisywania. Sugerował, że „złym duchem 
prymasa Wyszyńskiego był ks. Jan Zieja, 
który chce być świętym”. Dodał, że „prymas 
jest w niego wpatrzony i kieruje się jego rada-
mi w kwestiach politycznych i kościelnych”. 
Dalej snuł kompromitujące go przemyślenia 
na temat innych biskupów, którzy „dawno 
powinni odejść w zacisze”. Zaliczył do nich: 
bp. Romualda Jałbrzykowskiego (Białystok), 
bp. Jana Stepę (Tarnów), bp. Stanisława 
Czajkę. „Zmienia się nawet bieg koryta rzeki, 
tym bardziej należy wyeliminować pozosta-
łości feudalizmu i konserwatyzmu” – mówił. 
Funkcjonariusz MBP dowiedział się, że „wiele 
szkód przysparza sprawie polskiej emigracja, 
a szczególnie przedstawicielstwo londyńskie 
przy Watykanie”.

Po powrocie do Watykanu Turowski kon-
taktuje się z ambasadą PRL w Rzymie. 
Naiwnie pisze w oficjalnym piśmie, że każdy 
obywatel ma prawo do przebywania w swo-
im kraju. Żali się, że praktycznie utracił 
stanowisko generała Pallotynów. Liczył na 
to, że jesienią 1950 roku będzie kierował 
obchodami 25-lecia rocznicy powstania 
biskupstwa w Częstochowie, ba podpisywał 
się już jako „biskup-nominat”.

22 lipca 1950 roku będąc na przyjęciu w am-
basadzie, umówił się przy okazji na rozmowę 
z ambasadorem Ostrowskim. Cały czas za-
przeczał, że miał specjalną misję od papieża 

– o czym informował Reuter. Padł tu dość 
ciekawy szczegół... Turowski zdołał się już 
dowiedzieć od ks. Dąbrowskiego, że w trakcie 
rozmowy min. Bidy z tymże Dąbrowskim 
minister zapytał, czy Turowski jest lansowany 
przez Episkopat czy przez papieża? Turowski 
żalił się, że źle się stało, iż od razu podczas 
rozmowy bp. Choromańskiego z min. Bidą 
ten pierwszy nie poinformował o nominacji 
Turowskiego. Teraz jego nominacja jest złożo-
na w ręce prymasa i dopóki on jej nie uzgodni 
z władzami, nie będzie oficjalnie publikowana.

Na ile była to zemsta bp. Choromańskiego, 
a na ile mistrzowskie posunięcie prymasa Wy-
szyńskiego, który w ten sposób zlikwidował 
potencjalne osobiste zagrożenie w Episkopa-
cie – pozostawiam czytelnikowi. Dla pełnej 
oceny całej sytuacji przypomnę, że nadal nie 
znamy (nie zostały opublikowane) dzienniki 
prymasa Stefana Wyszyńskiego. Kim było 
źródło UB w kościele o pseudonimie „Gro-
dzicki”? Ja mam podejrzenia, ale gdyby się 
potwierdziły, to historię Kościoła katolickiego 
w PRL należałoby napisać od nowa.

Wojciech Turowski przeszedł w paździer-
niku 1950 roku skomplikowaną operację 
usunięcia kamieni z woreczka żółciowego. 
Kryzys zdrowotny trwał parę dni, następnie 
Turowski został obudzony i oświadczył, że 
czuje się dobrze za sprawą wstawiennictwa 
bł. Wincentego Pallottiego. Później zosta-
nie to uznane za cud i wykorzystane przy 
kanonizacji Pallottiego. 

Misja księcia kard. Adama Sapiehy została 
wypełniona wtedy gdy 4 lipca 1958 roku 
Karol Wojtyła został biskupem pomocni-
czym w Krakowie. 

Wojciech Turowski zmarł nagle w Rzymie 
20 grudnia 1959 roku.

HENRYK FALKOWSKI 
 
* Przy powstaniu tekstu autor korzy-
stał z dokumentów Instytutu Pamięci 
Narodowej – IPN BU 01178/665 Woj-
ciech Turowski.

Grobowiec księży pallotynów 
w Rzymie na Campo Verano, 
2014 FOT. © ARCHIWUM STANISŁAWA TYLUSA SAC
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ocalić od zapomnienia

Wszystko zaczęło się w marcu 
2015 roku. W olsztyńskiej Ga-
lerii Sztuki Współczesnej Biu-

ra Wystaw Artystycznych prezentowana 
była wystawa „Mirek i Przyjaciele”, którą 
zorganizował Jakub Smerek w związku 
z 20. rocznicą śmierci ojca, wybitnego 
artysty Mirosława Smerka. 

Wystawa była wydarzeniem kulturalnym. 
Była opowieścią o życiu, twórczości, suk-
cesach nie tylko Mirosława Smerka, ale 
również jego przyjaciół artystów, tworzą-
cych dzieła swojej epoki, swoisty katalog 
sztuk pięknych środowiska olsztyńskiego. 
To była nie tylko sentymentalna podróż 
w przeszłość, przywołująca złote lata kul-
towego Domu Środowisk Twórczych, ale 
także przekrojowa wystawa dokumentu-
jąca dorobek malarzy, ich sukcesy w Pol-
sce i w Europie. Wystawie towarzyszyło 
wydawnictwo Smerek. Życie za trzech. 
Podczas wystawy Kuba zwrócił się do 
mnie z prośbą o pomoc w realizacji swo-
jego marzenia upamiętnienia twórczości 
ojca oraz olsztyńskich artystów malarzy 
tworzących w latach 60. XX wieku. Co 
ciekawe wszyscy mieli swoje pracownie 
przy ulicy Bolesława Limanowskiego. Tak 
powstał pomysł umieszczenia tablicy pa-
miątkowej na budynku, w którym żyli 
i pracowali artyści.

Po moich doświadczeniach z tablicami 
upamiętniającymi Marię Zientarę-Malew-
ską i Władysława Gębika trudno mi było 
podjąć decyzję o włączeniu się w realizację 
tego projektu. Przekonały mnie argumenty 
odnoszące się do idei zapisywania historii 
kultury naszego miasta, konieczności zo-
stawiania dobrych śladów dla przyszłych 
pokoleń w imię budowania naszej tożsa-
mości kulturowej, tak jak napisał poeta, 
„ocalić od zapomnienia”. 

Realizacji projektu podjęło się Warmiń-
sko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztu-
ki. Do konsultacji projektu zaproszono 
Barbarę Lis-Romańczuk, Teresę Brzeską-
-Smerek, Helenę Stefanów, Grażynę Nie-
stępską. Opiekę artystyczną nad projektem 
objęli Jakub Smerek, Orest Kantor i Tomasz 
Wawryczuk, olsztyński artysta rzeźbiarz, 
natomiast wszystkie działania wykonywane 
są w ramach wolontariatu członków stowa-
rzyszenia i osób prywatnych.   

Tablica, która powstaje, będzie symbolem 
uznania i pamięci o wspaniałych artystach, 
artefaktem dokumentującym historię 
kultury miasta i regionu. Upamiętnieni 
zostaną następujący znamienici twórcy:

Zofia Hermanowicz (1921-2012) – 
studiowała sztuki piękne w Strasburgu, 

Paryżu i Toruniu. Specjalizowała się 
w grafice artystycznej, uprawiała malar-
stwo sztalugowe i ścienne. Zajmowała się 
ilustracją książkową, ekslibrisem. Odbyła 
podróże artystyczne do Francji, Szwajca-
rii, Belgii, Rumunii, gdzie poprzez swoją 
twórczość promowała krajobraz Warmii. 
Jej prace znajdują się m. in. w Muzeum 
Warmii i Mazur, Muzeum Archeologicz-
nym w Warszawie, w muzeach w Toruniu, 
Fromborku, Bydgoszczy, Szczecinie, Zie-
lonej Górze.

Jan Ilkiewicz (1916-1969) – absolwent 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Wileńskiego oraz Litewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Wilnie. Był nauczycielem 
i wychowawcą kilku pokoleń olsztyńskich 
malarzy zawodowych i nieprofesjonal-
nych. Sam był wszechstronnym malarzem 
i rysownikiem; uprawiał także malarstwo 
ścienne i sztalugowe oraz grafikę użytkową. 
Jego dorobek jest liczący się w historii 
olsztyńskiej sztuki plastycznej, świadczący 
o dużej kulturze artystycznej malarza reali-
sty. Reprezentatywna część jego twórczości 
znajduje się w kolekcji Muzeum Warmii 
i Mazur.

Mirosław Smerek (1935-1995) – 
uprawiał malarstwo olejne, akwarelowe, 
rysunek i grafikę; pracował przy projek-
towaniu i aranżacji wnętrz. Z twórczości 
projektowej jego sgraffito do dzisiaj zdobi 
wnętrze OZOS „Stomil” (od 1995 Miche-
lin). Był współautorem oprawy plastycznej 
podczas wizyty Jana Pawła II na War-
mii. Prowadził działalność edukacyjną 

i upowszechnieniową. Jego spuścizna 
artystyczna to kilkaset prac w Muze-
um Warmii i Mazur, olsztyńskiej BWA, 
Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, 
galeriach prywatnych, m. in. w Paryżu, 
Lille i w Hannoverze. 

Bogdan Stefanów (1940-2007) – 
uprawiał malarstwo figuralne, ukazujące 
człowieka i jego problemy egzystencjalne. 
Twórczość artysty cieszyła się ogromnym 
uznaniem w Polsce i na świecie. Wysta-
wiał m. in. w Kopenhadze, Hannoverze, 
Hamburgu, Stuttgartcie, USA, Londy-
nie, Glasgow, Brukseli, Dormundzie, 
Kaliningradzie. Jego prace znajdują się 
w Muzeum Warmii i Mazur, BWA, MSZ 
w Warszawie, Urzędzie Miasta w Han-
noverze oraz kolekcjach prywatnych m. 
in. w Niemczech Anglii, Francji, Szwaj-
carii, Danii, Szwecji, USA i Kanadzie.

Mieczysław Romańczuk (1933-
2015) – malarz, grafik, rysownik, ilu-
strator, projektant graficzny, twórca 

malarstwa ściennego; jest m. in. autorem 
sgraffita na kamienicach Starego Miasta 
w Olsztynie, w Lidzbarku Warmińskim, 
Nidzicy, Iławie. Ulubionym motywem ar-
tysty był pejzaż Warmii i Mazur. Udzielał 
się również społecznie. To za jego kadencji 
prezesa ZPAP została wybudowana siedziba 
związku, dla której pozyskano zamkową 
basztę. Prace artysty obecne są w zbiorach 
Muzeum Warmii i Mazur, BWA, MKiDN, 
Muzeum Pomorskim w Gdańsku, w muze-
ach w Ciechanowcu, Fromborku, Kopenha-
dze oraz w licznych kolekcjach prywatnych.

Eugeniusz Jankowski (1936-2017) – 
uprawiał malarstwo, grafikę artystyczną 
i użytkową, plakat, zajmował się architek-
turą wnętrz i wystawiennictwem. W swoim 
dorobku miał realizacje projektów lokali 
publicznych w Olsztynie, m. in. elewacje 
Starego Ratusza, kina „Polonia”, wnętrze 
Domu Plastyka, wnętrze salonu Dessy, 
wnętrze zamku w Kętrzynie. Jego prace 
znajdują się w zbiorach: Galerie Lille, Mu-
zeum Sztuki Współczesnej w Düsseldorfie, 
Lübeck, Singen, Hannoverze, Muzeum 
we Fromborku, Olsztynie oraz kolekcjach 
krajowych i zagranicznych.

Patronat honorowy nad zadaniem przyjął 
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz; 
patronat medialny miesięcznik SDP „Bez 
Wierszówki”. Odsłonięcie tablicy na fron-
tonie budynku przy ul. Limanowskiego 5 
odbędzie się 15 listopada br. Uroczystości 
towarzyszyć będzie wernisaż prac upamięt-
nionych artystów w olsztyńskiej Galerii 
Sztuki Współczesnej BWA. 

ELŻBIETA FABISIAK

Wybitni artyści z Limanowskiego
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Postanowiłem wstrzymać się z tym 
tekstem i opóźnić jego publikację 
aż do tego wydania, by nie wpadł 

w „pustkę wakacyjną ”, bo dotyczy wy-
darzenia sprzed ponad dwóch miesięcy. 
W ten sposób teraz, gdy odbędzie się kolej-
ne nasze spotkanie w Klubie Publicystyki 
Kulturalnej, więcej naszych koleżanek i ko-
legów będzie mogło przeczytać o zebraniu 
ostatnim w minionym sezonie, poświęco-
nym śp. Marii Adamus i jej ukochanemu 
dziecku – tygodnikowi „Nasza Polska”.

1 czerwca br. minął rok od śmier-
ci twórczyni „Naszej Polski”, śmierci, 
która przyszła nagle i niespodziewanie; 
jak ów ewangeliczny złodziej, na oczach 
przyjaciół, byłych i aktualnych współ-
pracowników; jak jakiś osobliwy znak, 
którego do dzisiaj nie potrafimy odczytać 
i zrozumieć. Stało się to w czasie, gdy 
pani Maryla była wciąż pełna nadziei, 
że uda się przywrócić do życia pół roku 
wcześniej zawieszoną gazetę i szukała 
także w naszym gronie pomocy w tej 
sprawie. Wkrótce potem postanowiliśmy, 
że Klub w rocznicę tego tragicznego wy-
darzenia złoży hołd zmarłej „Siłaczce”. To 
skojarzenie jest całkowicie na miejscu, 
gdy pamiętamy o nieustannym boju, jaki 
o zaistnienie i trwanie pisma, a potem 
o jego przywrócenie, toczyła przez ponad 
dwadzieścia lat Maria Adamus. Z róż-
nych powodów mogliśmy jej poświęcić 
nasze spotkanie dopiero w trzecią (a nie 
w pierwszą, jak zwykle) środę miesiąca, 
21 czerwca br.

Jako wieloletni współpracownik pis-
ma oraz współautor książki wspomnień 
pani Maryli, zatytułowanych Bohatero-
wie i kaci, w których owe boje czy ów bój 
nieustanny, jak również wcześniejsze jej 
przygody z PRL-em, zostały dość dokład-
nie opisane, opowiedziałem uczestnikom 
spotkania o kilku wydarzeniach z życia 
trzynasto-czternastoletniej dziewczynki, 
osamotnionej i pozbawionej jakiejkolwiek 
opieki, której rodzina w licz-
bie dziewięciu osób zosta-
ła aresztowana przez UB.  
I o tym, jak mogło to wpły-
nąć na jej późniejszy sto-
sunek do rzeczywistości 
zarówno okresu PRL, jak 
i III RP.

Najpierw, gdy na wol-
ności pozostawał jedy-
nie ojciec Marii, którego 
bandyci w mundurach 
UB nie potrafili złapać 
przez ponad trzy lata, urządzono w jej 
mieszkaniu tzw. „kocioł”, wzorowany na 
gestapowskich doświadczeniach. Przez trzy 
tygodnie ci potworni ludzie (jeden z nich, 
który w pewnej chwili wpadł z rewolwe-
rem w ręce do kuchni, gdzie dziewczynkę 
przetrzymywali, bo usłyszał, że ktoś jest 
pod oknem, to był jakiś „straszny, wielki 
mężczyzna, z okropną twarzą, podobny do 
goryla”) panoszyli się w mieszkaniu, szukali 
dokumentów, czekali na kogoś, kto wpadnie 
w „kocioł” i dostarczy im informacji, rabowali 
wszystko, co miało jakąkolwiek wartość.

Kim był ojciec Marii, Władysław Jed-
liński, że tak go poszukiwano? W cza-

sie okupacji stworzył blisko tysiącosobowy 
odział AK na Pradze. Po wojnie działał 
w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”, 
organizując siatkę wywiadu w całym kra-
ju, włączając w to nawet okręg lwowski. 
Jego działalność miała taki zasięg, że 
(gdy już zdołali go aresztować w lipcu 
1948 roku, na skutek zdrady, i osądzić 
przez tzw. „sąd kiblowy” na karę śmierci) 

jak powiedział Anatol Fejgin 
należała mu się „czapa”, ale 
jest im potrzebny jako świa-
dek w różnych sprawach, bo 
w tak wielu z nich brał udział.

Wracając do owego „kotła”, 
ubecy nie interesowali się, czym 
się żywi nastoletnia dziewczynka 
(jej starszą, szesnastoletnią sio-
strę także wcześniej aresztowali 
i trzymali w areszcie bez sądu 
przez ponad rok), która gotowała 
ryż z jakiegoś zapasu i zaprawiała 

go coraz bardziej kwaśniejącą śmietaną, 
aż dostała żółtaczki. Wtedy pytali tylko, 
uważając to za przedni dowcip: „Co ty, 
Chinka jesteś, żeś taka żółta?”. Żółtacz-
ka cofnęła się samorzutnie, ale potem ją 
jeszcze odchorowała.

Pewnego razu jeden z tych „strasznych 
ludzi” wezwał ją do pokoju i pokazał jej 
płytę gramofonową, pytając: „Znasz to?”. 
Po czym rzucił tę płytę na podłogę i podep-
tał ją z wielką zajadłością, krzycząc: „Nie 
będziesz więcej tego słuchała!”. Była to 
płyta z pieśnią „Czerwone maki na Mon-
te Cassino”.

Nieustannie straszyli ją odesłaniem do 
domu dziecka, domagając się informacji 
o miejscu pobytu ojca. Nawet po zakoń-
czeniu „kotła” niejaki Jan Wołkow, ro-
syjski Żyd (który później dostał awans za 
aresztowanie Jedlińskiego) przychodził do 
domu, zabierał ją ze sobą, mówiąc, że ją 
odda do domu dziecka, molestował pyta-
niami, ona na szczęście nic nie wiedziała 
o ojcu, w końcu zniechęcał się i puszczał 
ją do domu. I tak ze cztery razy w ciągu 
niedługiego czasu.

„Kocioł” skończył się na niczym, matkę 
zwolnili na chwilę, by razem z córką na-
prowadziły ich na męża i ojca, lecz i to się 
nie udało, więc zapakowali ją z powrotem 
do więzienia i skazali na 15 lat, o czym 
córka dowiedziała się dopiero jako osoba 
dorosła po 1956 roku, po powrocie matki 
do domu, po ośmiu latach Fordonu.

Życie pod więzieniem i ciąg dalszy

Ciąg dalszy na s. 72
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Tymczasem dla czternastoletniej Marylki 
zaczęło się jej życie pod więzieniem. Naj-
pierw na ulicy Koszykowej, gdzie w piw-
nicach przerobionych na cele, na tyłach 
gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości, 
trzymano więźniów. Ale okienka cel były 
od strony podwórza, a dojścia do nich 
broniło prowizoryczne ogrodzenie, poza 
tym ubecy odganiali każdego, kto próbował 
się do nich zbliżyć. Toteż gdy po latach 
małżonkowie Adamus otrzymali miesz-
kanie przy ulicy... Koszykowej, niemal 
naprzeciwko tych miejsc, które wtedy były 
dla niej niedostępne, pani Maria rozpłakała 
się jak dziecko.

Wkrótce podpowiedziano jej, że rodzice 
zapewne są więzieni na Rakowieckiej i za-
częła tam jeździć. Obsługa więzienia mo-
kotowskiego też nie dopuszczała pod samą 
bramę krewnych i przyjaciół aresztowanych, 
więc grupa tych osób, dość liczebna, koczo-
wała po drugiej stronie ulicy Rakowieckiej 
na rogu Alei Niepodległości. Kogo tam nie 
było?! Niejednokrotnie przyjeżdżali dalecy 
krewni aresztowanych, gdyż nikt z rodziny 
bliższej nie pozostał na wolności. Pięciolet-
niego Wojtusia przywoziła sąsiadka, a na 
pokrycie kosztów tej podróży składała się 
cała wieś, przyjeżdżały dzieci z babcią lub 
ciocią, rzadziej rodzice lub dziadkowie jakie-
goś młodzieńca itp. Wszyscy liczyli na to, że 
dowiedzą się czegoś o swoich aresztowanych, 
po których słuch zaginął. Czasami zdarzało 
się, że ktoś wychodził zwolniony z więzienia, 
i wtedy okazywało się, że siedział w jednej 
celi z kimś spośród krewnych czy znajomych 
z grupy „żyjących pod więzieniem”.

Marylka, dotychczas osamotniona, po-
czuła się tutaj jak wśród swoich, rozumiano 
ją, pocieszano, przytulano, a także ostrze-

gano, np. przed adwokatem – draniem 
o nazwisku Maślanko. Jedna ze zwolnio-
nych więźniarek, która siedziała z panią 
Henryką, mamą Marylki, chociaż krót-
ko, bo ją gdzieś zaraz zabrali (pewnie do 
Fordonu, gdzie odsiadywała wyrok), ale 
przynajmniej przekazała garść informacji, 
z tą najważniejszą, że mama żyje. Tylko 
o ojcu nie mogła się niczego dowiedzieć.

Ci, którzy wychodzili z więzienia z pła-
czem, bo ich brat czy ojciec został rozstrze-
lany, opuszczali grupę, ale na ich miejsce 
zjawiali się wciąż nowi ludzie. Nie było 
wśród nich młodych, ci albo siedzieli, albo 
zostali zamordowani, tylko starsi i dzieci. 
Wśród nich pani Maria zapamiętała parę 

bliźniaków, chłopczyka i dziewczynkę, 
którym pozostał jedynie niepełnospraw-
ny wujek; jego nie aresztowali i on się 
nimi opiekował. Na całe życie zapamiętała 
wspomnianego Wojtusia, który przylgnął 
do niej jak do starszej siostry i prosił ją, 
żeby zabrała go do siebie. Powtarzało się to 
kilka razy, gdy przyjeżdżał: „Marylko, weź 
mnie ze sobą, będę twoim braciszkiem”.

Owe „życie pod więzieniem” trwające 
blisko dwa lata nie przyniosło dziewczynie 
wiele korzyści, poza wiadomością o tym, że 
mama żyje, natomiast naraziło ją m. in. na 
spotkanie z potworem w osobie prokurator 
Heleny Wolińskiej, do czego namówiły 
ją w dobrej wierze kobiety. „Zabierz to 
ścierwo” – wrzeszczała do żołnierza, który 
dziewczynkę przyprowadził, gdy dowie-
działa się o kogo chodzi i waliła przy tym 
z całej siły pejczem w biurko, z wściekłością 
doprowadzonego do szału furmana. Ma-
rylka uciekła stamtąd z płaczem. 

Pod więzieniem spotkała się również 
z Marią, córką gen. Fieldorfa „Nila”, ale 
wtedy nie poznały się bliżej. Dopiero gdy 
spotkały się w latach 90., zdały sobie spra-
wę, że widziały się pod więzieniem. A zda-
rzyło się, że Marylka jako dziesięciolatka 
zimą w Ożarowie spacerowała z Generałem 
i zapamiętała jego ciepłe, nawet na mrozie, 
ręce, co też dobrze pamiętała jego córka.

Ojciec przeżył. Zwolniony warunkowo (!) 
w grudniu 1957 roku, zmarł w 1989, w wy-
niku pęknięcia krwiaków, które powstały 
po pobiciu w więzieniu do takiego stopnia, 
że znalazł się na pograniczu życia i śmierci. 
Życie uratował mu wtedy niemiecki lekarz, 
skazany za eksperymenty medyczne na 
więźniarkach obozu w stylu doktora Men-
gele. Po półtora roku wróciły z więzienia 
babcia i siostra, emerytura babci pozwoliła 
im przetrwać czas pozostały. Gdy ojciec 
wrócił z więzienia, pani Maria była już mę-
żatką i mamą pierwszego ze swoich dwóch 
synów. Ojciec obserwował zapowiedzi 
przemian 1988 i 1989 roku i nie wierzył, 
że sprawy idą w dobrym kierunku – bo 
nie szły w kierunku pełnej niepodległości.

Założenie gazety, o charakterze niepod-
ległościowym i patriotycznym, Maria 

Jedlińska-Adamus uważała za wypełnienie 
zobowiązania wobec tych wszystkich, któ-
rzy jak jej Ojciec walczyli o Najjaśniejszą 
Rzeczpospolitą. Czy można się dziwić, że 
mając za sobą taki bagaż doświadczeń 
wciąż zadawała sobie i innym pytanie: 
„Czy coś się zmieniło?”. I tak jak napisał 
Krzysztof Skowroński w „Kurierze Wnet”: 
„Rozmowa z nią nie była łatwa. Mocno 
doświadczona przez życie, łamała stereo-
typy i tworzyła własną perspektywę na 
rzeczy, zjawiska, politykę i ludzi. Ci, którzy 
w moich oczach i w moim doświadczeniu 

Władysław Jedliński (1909-1989) – 
najdłużej wymykający się UB członek  
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „WiN”
FOT. © IPN

Władysław Jedliński siedzi pierwszy z prawej FOT. © IPN
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są bohaterami, z jej perspektywy karłowa-
cieli i stawali się podejrzanymi figurami.  
Nie wymienię nazwisk, bo się na tym przy-
stanku nie zatrzymałem...”.

Myślę, ze miała do tego prawo, chociaż 
być może niejednokrotnie się myliła.

Podczas spotkania jej poświęconego, 
w czerwcu br., zabrał głos także Woj-
ciech Piotr Kwiatek i przypomniał do-
robek publicystyczny tygodnika „Nasza 
Polska”, podkreślając, że była to gazeta, 
która zawsze pisała prawdę. Przewinęła się 
przez nią cała plejada dziennikarzy, którzy 
w swojej publicystyce w wielu sprawach 
wyprzedzili o lata nadejście ery swych 
młodszych kolegów, zwanych niepokorny-
mi, którzy znacznie później w tygodnikach 
opinii niejednokrotnie odkrywali tematykę 
polityczno-moralną, w „Naszej Polsce” 
przeanalizowaną już po wielokroć. „Nasza 
Polska” opisała i zanalizowała wszystkie 
rozliczne afery III RP, szczególnie krytycz-

nie odnosząc się do „transformacji ustro-
jowej” i szokowej reformy gospodarczej 
Balcerowicza, polegającej w największej 
mierze na likwidacji polskiego przemysłu 
poprzez tzw. złodziejską prywatyzację.

Demaskowała też miałkość i nihilizm tzw. 
kontrkultury, a z drugiej strony ukazywała 
i przypominała dorobek wielu twórców pol-
skiej kultury, chrześcijańskiej i patriotycznej 
i w tym samym stopniu zarazem uniwersal-
nej. Miarą wartości gazety mógłby być wy-
soki stopień wrogości, z jakim spotykała się 
ze strony środowisk lewicowo-liberalnych, 
ze środowiskiem „Gazety Wyborczej” na 
czele, nie mówiąc już o reakcjach „kloaki 
Jerzego Urbana” (patent Macieja Iłowie-
ckiego). Nie tylko zwalczano ją werbalnie, 
lecz także zwracając się na przykład do 
premiera Buzka, by spowodował jej za-
mknięcie, czy też ingerując w wysokość jej 
nakładu i ograniczając sprzedaż, co w końcu 
doprowadziło ją do upadku.

Ponadto w dyskusji zabrała głos Mag-
dalena Kowalewska, autorka najlepszego 
tekstu o pani Marii Adamus, opubliko-
wanego w krakowskim WPIS-ie, gdzie 
zauważyła m. in., że założycielkę „Naszej 
Polski” i jej dorobek doceniono tak na-
prawdę dopiero po jej śmierci, co jest bar-
dzo charakterystycznym polskim rysem 
od pradawna. Opowiedziała także o sta-
raniach związanych z utworzeniem strony 
internetowej mającej w jakiejś mierze 
przedłużyć byt gazety, a także o zamiarze 
założenia fundacji „Naszej Polski”. Głos 
zabrały m. in. panie Elżbieta Królikowska-
-Avis oraz wybitna dokumentalistka, Alina 
Czerniakowska, która powiedziała, że ma 
nagrane trzy godziny materiału filmowego 
o pani Maryli i jej gazecie. Można więc 
oczekiwać, że z czasem powstanie film 
dokumentalny poświęcony tej niezwykłej 
postaci i jej dziełu.

JERZY BIERNACKI

Ostatnie spotkanie Ponad rok temu, 1 czerwca 2016 roku, w Domu Dziennikarza przy Foksal odbyło 
się pamiętne ostatnie spotkanie z Marią Jedlińską-Adamus... FOT. © DARIUSZ GÓRNICKI
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Na pamiątkowych wydawnictwach 
przedstawiono bazylikę Narodze-
nia Najśw. Maryi Panny w Gietrz-

wałdzie, źródełko, obraz ukazujący scenę 
objawień z 1877 roku oraz zdjęcie z uroczy-
stości koronacji obrazu koronami papie-
skimi. Podobne obrazy przedstawiono na 
trzech znaczkach pocztowych. Projektanta-
mi pamiątkowych wydawnictw i znaczków 
są Zdzisław Szaflicki i Janusz Cejmer.

Ponadto 9 września br., w dniu uroczysto-
ści jubileuszowych w Gietrzwałdzie, została 
uruchomiona specjalna „Poczta Samoloto-
wa”. Przelot odbył się 
na trasie Gietrzwałd 
– Watykan – Olsztyn.

Gietrzwałd jest zna-
ny z objawień Naj-
świętszej Maryi Panny, 
które miały miejsce 
od 27 czerwca do 16 
września 1877 roku. 
Objawienia łączono 
także z łaskami sły-
nącym obrazem Mat-
ki Bożej w tutejszym 
kościele pochodzącym 
z XVI wieku. 10 wrześ-
nia 1967 roku prymas 
Polski kard. Stefan 
Wyszyński ,  przy 
współudziale metro-
polity krakowskiego 

kard. Karola Wojtyły i biskupa warmiń-
skiego Józefa Drzazgi dokonał koronacji 
obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Sto 
lat po objawieniach, w roku 1977, bp Józef 
Drzazga, na mocy dekretu Prymasa Polski 
i za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej, 
zatwierdził objawienia gietrzwałdzkie jako 
wiarygodne, niesprzeciwiające się wierze 
i moralności chrześcijańskiej. 

Partnerem przy tej edycji – jak i in-
nych przedsięwzięciach wydawniczych 
Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii 
Maltańskiej w ciągu dwóch minionych 

lat – był Warmińsko-Mazurski Oddział 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 IRENEUSZ ST. BRUSKI

Filatelia Maltańska w rocznicę 
objawień gietrzwałdzkich
Z okazji rocznic 140-lecia objawień gietrzwałdzkich 
i 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej koronami papieskimi nakładem 
Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej 
ukazały się pocztówki, kartki pocztowe i znaczki 
upamiętniające to wydarzenie.
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Witaj szkoło
W szkołach nowy rok już mamy.
W szkołach też są dobre zmiany.
Chociaż zdania podzielone,
Wszystko dawno przesądzone.
Znowu sobie pogadamy.

Ambitne plany
Unia straszy nas sankcjami,
No... to... Unię pozmieniamy.
Wtedy nikt bez naszej zgody
Już nam nie wyrządzi szkody.
Tańcząc tak, jak my zagramy?

ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Okiem satyryka

75

Niewielkich rozmiarów książka autorstwa 
Tomasza Gruszczyka Czytanie filmu 

– oglądanie literatury (Wydawnictwo Uni-
wersytetu Śląskiego, Katowice 2015) składa się 
z ośmiu szkiców, poświęconych zagadnieniom 
literatury i sztuki filmowej: 1. „Na początek 
garść faktów” (skrótowa historia kina), 2. 
„Kino, narracja, życie” (kino jako sztuka nar-
racyjna, posługująca się schematami fabular-
nymi), 3. „Hrabal i filmowcy” (rola Bohumila 
Hrabala w rozwoju filmowej czeskiej nowej 
fali lat 60 XX wieku), 4. „Wampir. Nosferatu. 
Pre-teksty” ( mit wampiryczny w literaturze 
i filmie), 5. „Archaiczny spisek Pythonów. 
Groteska i absurd w służbie rewolty” ( kome-
diowe i groteskowe akcenty w twórczości grupy 
„Latający Cyrk Monty Pythona”), 6. „Popiół 
i diament, czyli w sidłach romantyzmu” (feno-
men Polskiej Szkoły Filmowej), 7. „Literacka 
i filmowa autorefleksyjność” (autotematyzm 
w literaturze i w filmie), 8. „Nowe wołanie 
o autentyk” (nowa filmowa awangarda).

Jak stwierdza sam autor, „celem publikacji jest 
dostarczenie podstawowych narzędzi, niezbęd-
nych do właściwego, dojrzałego i pogłębionego 
odbioru tekstów kultury, zwłaszcza audiowizu-
alnej. Rozdziały zostały tak pomyślane i zreda-
gowane, by mogły służyć jako pomoc naukowa 
nauczycielom przedmiotów humanistycznych 
w zajęciach szkolnych nt. kultury XX i XXI 
wieku, a także edukatorom zajmującym się 
kulturą medialną” (s.10). Niestety, książka 
w warstwie deklaratywnej obiecuje sporo, jed-
nakże w sposobie wykonania nieco już zawodzi, 
gdyż momentami jest zbyt szkicowa, zaledwie 
naskórkowo opisując dane zjawisko kulturowe. 

Rozpocznę od tytułu, który w mojej ocenie 
nieco na wyrost obiecuje, iż czytelnik otrzyma, 
jak informuje podtytuł Propozycje interpre-
tacji do spotkań edukacyjnych. Zakładam, 
że większość pisanych książek o tego typu 
charakterze, mających ambicje poznawcze, 
zaopatrzona w odnośniki do literaturowych 
źródeł, prac refleksyjnych, chociaż bez nad-
miernych ambicji naukowych (to w końcu 
nie dysertacja doktorska, lecz książka mająca 
rolę pracy popularnonaukowej), jest w jakiejś 
mierze «edukacyjna», gdyż w zamierzeniu 
ma zaznajomić z nowymi obszarami wiedzy, 

aktualnym stanem danej 
dyscypliny badawczej. 
W przypadku książki To-
masza Gruszczyka rzecz dotyczy współczes-
nego literaturoznawstwa, kulturoznawstwa 
i filmoznawstwa, a zatem jej autor musiał wy-
kazać się wiedzą z kilku odrębnych obszarów, 
czyni to – dodajmy – ze sporym znawstwem, 
ale nieco na siłę stara się stworzyć nowy quasi 
podręcznik do przedmiotu wiedza o kulturze. 

Co zatem zostało omówione w książce? Autor 
rozpoczyna swoją opowieść od klasyków kina 
jak bracia August i Louis Lumiere, Georges 
Melies oraz David Wark Griffith wskazując ich 
niewątpliwe inspiracje literaturą oraz teatrem, 
konstatując, iż w istocie kino sytuuje się pośród 
innych form przekazu jako równie istotny 
składnik kulturowej komunikacji, filmy jako 
teksty kultury przekazują treści na tych samych 
prawach, co dzieła pisarzy, poetów, malarzy, 
kompozytorów, twórców teatralnych, co po-
woduje, że kontekst kultury audiowizualnej, 
w tym filmowej, w wielu miejscach pokry-
wa się z praktykami użycia kodu i kontekstu 
w kulturze literackiej i malarskiej XX wieku. 

W kolejnym szkicu autor przypomina, iż film 
jest sztuką narracyjną, zaś fenomen narracji 
organizuje nasz sposób bycia w świecie, gdyż 
jesteśmy wprost zanurzeni w opowieściach, 
narracje zaś „otaczają nas ze wszystkich stron, 
towarzyszą nam od najmłodszych lat: od 
bajek, baśni i mitów poznawanych w dzieciń-
stwie, poprzez literaturę [...], po gry kompu-
terowe i fabuły internetowe” (s. 19). To samo 
wydarzenie możemy również opowiedzieć na 
kilka różnych sposobów, za każdym razem 
tworzą nieco inną historię i co istotne – jest to 
umiejętność właściwa człowiekowi w każdej 
kulturze i epoce, dysponujemy również pew-
nymi stałymi schematami opowieści, którymi 
bezustannie się posługujemy. 

W celu zilustrowania tego zagadnienia 
Tomasz Gruszczyk wybrał film „Cezar musi 
umrzeć”, zrealizowany w 2012 roku przez nes-
torów włoskiego kina, braci Paolo i Vittorio 
Tavianich. Pomysł na swój film znaleźli w jed-
nym z najsłynniejszych rzymskich więzień 
o zaostrzonym rygorze, jakim jest Rebibbia, 
gdzie w tak oryginalnej scenerii reżyser tea-

tralny Fabio Cavalli zdecydował się wystawić 
Boską Komedię Dantego. Aktorami w tym 
niezwykłym przedsięwzięciu byli wyłącznie 
osadzeni, bracia obejrzeli spektakl teatralny 
i zainspirowani tym niezwykłym pomysłem 
po kilku miesiącach powrócili do Rebibbi 
z reżyserem Cavallim i propozycją realizacji 
Juliusza Cezara Szekspira. Z połączenia sił 
powstał łączący elementy dokumentu, tele-
wizyjnego reportażu, ale też fabuły, niezwykły 
film, w którym odsiadujący wieloletnie wyroki 
skazani za zabójstwa, wymuszenia i haracze, 
handel bronią i narkotykami członkowie mafii 
przygotowują się pod okiem Cavalliego do 
wystawienia klasycznego dramatu mistrza 
ze Stanfordu. Więźniowie w tekst wpisują 
kontekst mafijny, ale też starają się zrozumieć 
własne doświadczenia życiowe, dramat swo-
jej egzystencji, dlatego też film „Cezar musi 
umrzeć” doskonale ukazuje istotę tego, jak 
fikcyjna opowieść przeplata się z realnym 
życiem, oraz jak życie wpływa na sferę fikcji.

Nie będę relacjonował wszystkich ośmiu 
szkiców pomieszczonych w książce, jednakże 
wspomnę o szczególnie istotnym dla mnie 
tekście „Hrabal i filmowcy”, będącym przy-
pomnieniem niesłychanie ważnej roli, jaką 
w dziejach europejskiej kinematografii ode-
grała czeska nowa fala lat 60. ubiegłego wieku. 
Młodzi reżyserzy, debiutujący w połowie lat 
60. w pewnej mierze swój sukces artystyczny 
zawdzięczają jednej w zasadzie osobie, na swój 
filmowy debiut wybierając twórczość Bohumi-
la Hrabala. Skromny ilościowo tekst, nie jest 
z oczywistych względów całościowym opisem 
fenomenu ówczesnego kina Czechosłowacji, 
który zaskoczył widzów i krytyków, nieocze-
kujących nowych propozycji intelektualnych 
z małego, komunistycznego kraju Europy 
Wschodniej, od razu jednak dokonano spo-
strzeżenia, że autentyczny sprzeciw plejady 
młodych autorów filmowych wyrósł w opozy-
cji do kina lat pięćdziesiątych, kostniejącego 
w dramaturgicznej sztuczności.

Książka Tomasza Gruszczyka stanowi in-
teresującą pozycję wydawniczą stanowiącą 
raczej wstęp do przyszłych lektur, zarówno 
tych filmowych, jak i literaturowych, za-
wierając liczne przykłady książek, po które 
może sięgnąć bardziej wnikliwy czytelnik, 
pragnący poszerzyć swoją wiedzę na temat 
wzajemnych związków literatury i filmu.

 MAREK SOKOŁOWSKI

Hrabal i inni
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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

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)
Bolesławiec, Rynek 28 (Agora) 
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)
Kraków, al. Tadeusza Bora-Komorowskiego 41 (Centrum Serenada)
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)
Nowy Sącz, ul. Węgierska 170 (Galeria Sandecja)
Oborniki Wielkopolskie, ul. Piłduskiego 19 (Akapit)
Ostrołęka, ul. Gorbatowa 28 (Jantar)
Ostróda, ul. Czarnieckiego 25 (Popularna)
Ostróda, ul. Czarnieckiego 32 (Impuls)
Ostróda, ul. Zamkowa 2 (Lexica)
Poznań,  ul. Baraniaka 8 (CH Malta)
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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