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Od naczelnego

W stulecie Niepodległej
W

roku szczególnym dla Polaków
– 100. rocznicy odzyskania
niepodległości, żurnaliści olsztyńscy
postanowili nadać szczególne oblicze
tradycyjnym obchodom, które rokrocznie organizowane są w rocznicę urodzin i śmierci Seweryna Pieniężnego
(25 II 1890 – 24 II 1940).
Przed ponad czterema laty, olsztyńskim
uroczystościom rocznicowym nadano
nazwę Dni Seweryna Pieniężnego. Stworzono również Szlak Pamięci tego niezwykłego Polaka, dziennikarza i wydawcy
polskiego i katolickiego słowa na Warmii
– „Gazety Olsztyńskiej” (1886-1939).
Wszyscy, którym bliskie są wartości,
jakie wyznawał Pieniężny i całe środowisko skupione wokół przedwojennej „Gazety”, co roku spotykają się w miejscach
wyznaczających ślady jego pamięci, jak
pomniki i pamiątkowe tablice, czy grób
na olsztyńskiej nekropolii. Natomiast
równo w południe, w parafialnym kościele rodziny Pieniężnych – olsztyńskiej
konkatedrze – sprawowana jest liturgia
w intencji Ludzi „Gazety Olsztyńskiej”
(1886-1939) oraz współczesnych dziennikarzy i publicystów regionu.
Te dwudniowe obchody, postanowiono
w 2018 roku rozszerzyć na dłuższy czas,
aby zaprezentować twórczość i dorobek
żurnalistów Warmii i Mazur. I tak, w ramach tegorocznych Dni odbędą się nie
tylko obchody o charakterze patriotycznym oraz Gala Dziennikarzy z finałem
Konkursu im. S. Pieniężnego, ale także
konferencje i sympozja, koncerty i wieczory filmowe, wystawy fotograficzne,
spotkania literackie i autorskie z dziennikarzami SDP. Oprócz podkreślenia dorobku członków naszej dziennikarskiej
organizacji, postanowiliśmy włączyć
także osoby i instytucje współpracujące
z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY SDP

Już 9 lutego, w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście,
inaugurujemy tegoroczne Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach.
Później przeniesiemy się do Olsztyna
i innych miejscowości, jak Orneta,
Pieniężno, Elgnówko, Krynica Morska.
W imieniu organizatorów i partnerów
tegorocznych Dni, serdecznie zapraszam
do udziału w tych wydarzeniach.
IRENEUSZ ST. BRUSKI

Dni Seweryna Pieniężnego na
Warmii i Mazurach odbywają się pod
honorowym patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Rok Prawd Polaków
spod Znaku Rodła
Senat Rzeczypospolitej
Polskiej 7 grudnia 2017
roku podjął Uchwałę,
która ustanawia rok 2018
– Rokiem Prawd Polaków
spod Znaku Rodła.

Znaku Rodła w trosce o to, aby Naród
Polski wspomniał
i oddał należny hołd
Polakom spod Znaku
Rodła z okresu międzywojennego XX
wieku, Polakom, którzy trwali przy mowie
i wierze ojców.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się
do środowisk oświatowych, organizacji
społecznych, instytucji
kultury, mediów oraz
wszystkich ludzi dobrej
woli o zainteresowanie
i wsparcie dla inicjatyw
spod Znaku Rodła podejmowanych w całej
Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem Ziem
Zachodnich i Północnych (Ziem Odzyskanych).

P

rawdy Polaków spod Znaku Rodła, proklamowane przez naszych
przodków na Kongresie Polaków
w Berlinie 6 marca 1938 roku w największej sali widowiskowej Teatru Ludowego
jako katechizm narodowy, „mały dekalog”
polskości, stały się ogólnonarodowym
dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem.
Jesteśmy Polakami!
Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych
dzieci!
Polak Polakowi bratem!
Co dzień Polak Narodowi służy!
Polska Matką naszą, nie wolno mówić
o Matce źle!
– to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne
dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce
i poza jej granicami. Pięć Prawd Polaków
spod Znaku Rodła, ogłoszonych uroczyście w trakcie berlińskiego Kongresu, jest
w istocie przysięgą, krzepiącym serca drogowskazem oraz wyznaniem polskości
i miłości do Ojczyzny.
Warto przypomnieć słowa doktora Jana
Kaczmarka, który w tej historycznej chwili
podkreślał: „Prawdy nasze nie z rozumu
mędrców wielkich się wywodzą, ale z najprostszych serc Ludu Polskiego wydobyte są. I dziś stąd, z Kongresu Polaków
w Niemczech, Prawdy te do wszystkich
serc polskich w świecie posyłamy”.
Z perspektywy blisko 80 lat obowiązywania Prawd Polaków spod Znaku Rodła
zadziwia w nich mnogość moralnych treści,
w szczególności idea jedności Polaków, głoszona przez naczelną organizację polskiej
ludności w III Rzeszy – Związek Polaków
w Niemczech pod przewodnictwem księdza
doktora Bolesława Domańskiego.
Prawdy Polaków spod Znaku Rodła
przypominane w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Państwo
Polskie są uniwersalnym przesłaniem
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wspólnotowego charakteru skarbca ideowego naszych przodków. Na Prawdach
Polaków spod Znaku Rodła wciąż jesteśmy, jako Naród Polski, oparci – jak na
opoce – pewnie i mocno.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod

Za przyjęciem powyższej Uchwały było
69 senatorów, jeden był przeciw, pięciu
wstrzymało się od głosu.

O Kongresie Polaków w Niemczech
z 6 marca 1938 roku piórem prof.
Krzysztofa Ruchniewicza – zob. s. 9.

Zaproszenie...
80-lecie ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Berlin, 6 marca 1938 • Wrocław – Opole – Jasna Góra, 4-6 marca 2018
Rodzina Rodła oraz Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu zapraszają na obchody 80. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła.
Uroczystości we Wrocławiu odbędą się 4 marca; rozpoczną się złożeniem wieńców
pod tablicą z Prawdami Polaków na Ostrowie Tumskim (godz. 8.30).
Kolejnymi punktami wydarzenia będą: III Marsz Rodła, Msza św. w archikatedrze
wrocławskiej (godz. 10), spotkanie w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego
(12.30-17.00).
W kolejnych dniach miejscem
uroczystości rocznicowych będzie
Opole (5 marca) i Jasna Góra (6 marca).
Szczegóły: www.rodzinarodla.pl

BEZWIERSZÓWKI

100-lecie Niepodległej

styczeń-marzec 2018

FOT. © MACIEJ BIEDRZYCKI / KPRP

D

rodzy Rodacy! Inaugurujemy
dzisiaj obchody wielkiego święta wolności*. Jubileusz stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości
będzie z jednej strony okazją do namysłu
nad przeszłością – ale z drugiej strony chciałbym, aby był istotną cezurą.
Momentem ważnym z punktu widzenia
naszej przyszłości, naszej drogi ku nowym czasom.
Sto lat to trzy pokolenia. O narodzinach,
rozwoju i końcu II Rzeczypospolitej dyskutujemy dziś spokojniej, z większą dozą
obiektywizmu. Dzięki temu możemy pełniej korzystać z doświadczeń Polaków tamtego okresu. Uczymy się na ich sukcesach.
Podziwiamy ich wielką wizję, rozmach,
ofiarność i odwagę. Ale także analizujemy
ich porażki, niedostatki i wszystkie stracone szanse. Czynimy tak, bo potrafimy
czerpać siłę i inspirację z każdego zrządzenia losu. Bo umiemy przezwyciężyć każdą
trudność. Bo jesteśmy narodem silnym,
dumnym i wytrwałym. Nigdy, przenigdy
się nie poddajemy.
Sto lat temu polscy patrioci stanęli w obliczu wielkiego przełomu. Trafnie ocenili
swoją sytuację. Podjęli właściwe i skuteczne działania, które zwieńczyły dziesiątki
lat żmudnej pracy i dramatycznych walk.
Odważnie zakwestionowali ład, który –
choć dobrze im znany i oswojony – nie był
wyrazem ich woli, lecz woli ich wrogów.
Zrzucili jarzmo niewoli. Ujęli swój los we
własne ręce.
Dobrze ich dzisiaj rozumiemy. Identyfikujemy się z nimi, bo dzisiaj również stoimy wobec wyzwań – innych, ale nie mniej
istotnych dla budowania siły państwa i narodu. Warto w tym miejscu przytoczyć
mocno przez mnie zapamiętane słowa Pana
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które
wygłosił 11 listopada 2009 roku. Powiedział
wtedy: „Mój przekaz na dziś to polskie
państwo, polskie państwo to wartość, na
której dziś trzeba się skoncentrować, która
jest tak ważna, że od sprawności Rzeczypospolitej, tego właśnie państwa, zależy
nasze przyszłe powodzenie”.
I nawiązując do tych słów, drodzy Rodacy, [...] chcę jako Prezydent powiedzieć:
Jubileusz stulecia odzyskania niepodległości to czas ostatecznego odrzucenia
niewiary we własną wartość i własne siły.
W związku z tym odrzućmy wpajany nam

od lat fałszywy wstyd dotyczący naszej
narodowej historii i tożsamości. Szanowni
Państwo! Dosyć poczucia zależności – niepewności co do tego, czy możemy podążać
własną drogą. Dość wmawiania, że nie stać
nas na własne, suwerennie określane cele
i aspiracje! Nie tak powinno się kierować
polskimi sprawami!
Nadeszła pora, aby istotą naszego życia
publicznego przestało być nieustanne, wyniszczające starcie wrogich plemion. Czas
na rzeczową debatę w gronie rodaków. Na
rozmowę pomiędzy depozytariuszami bezcennego dobra, którym jest nasze wspólne, niepodległe państwo. Polska nie jest
niczyją własnością. Polska nie jest nawet
naszą własnością, naszego pokolenia. My
tylko jesteśmy jej wybrańcami, jej sługami
i opiekunami. Polska – wiecznie młoda
i zniewalająco piękna, groźna, ale i pełna
majestatu – wciąż budzi w nas nowe siły
i zdolności, dumę i odwagę, wielkie idee
i żywe uczucia. Wzrasta razem z nami.
Jest silna naszą siłą i naszymi sukcesami.
Opiekę nad tym skarbem przekażemy kiedyś naszym dzieciom i wnukom. Dlatego
nie tylko nie możemy go roztrwonić, wręcz
przeciwnie, mamy obowiązek, powinniśmy go stanowcza pomnażać. Wykonamy to zadanie, jeżeli zostawimy po sobie
silniejsze państwo i dojrzalsze, bardziej
zjednoczone społeczeństwo.
Jeżeli nam się to nie uda, historia – niestety być może, a wysoce prawdopodobnie
– nazwie nas pokoleniem straconym. Proszę Państwa, nikt już nie pamięta nazwisk
parlamentarzystów z okresu międzywojnia, którzy tu, w tym gmachu, dopuszczali
się gorszących ekscesów i wypowiedzi nie

licujących z powagą sprawowanej przez
nich funkcji. Natomiast pozostała pamięć
o tych, którzy swoją wiedzą, rzetelną pracą
i umiejętnością dialogu zasłużyli na miano mężów stanu. To oni – podobnie jak
szerokie rzesze zwykłych, ciężko pracujących Polaków – nieśli na swoich barkach
tysiącletnie dziedzictwo polskiej kultury,
tradycji i niezawisłej państwowości. To
o nich myślimy dzisiaj z wdzięcznością
i podziwem. To w ich dokonaniach, doświadczeniach i przemyśleniach widzimy
źródło inspiracji, dumy i nadziei.

P

rzed stuleciem dla odtworzenia, a potem dla ocalenia Ojczyzny zjednoczył
się cały naród. Polacy poszli za przykładem
wszystkich sześciu głównych przywódców,
których dzisiaj nazywamy ojcami niepodległości. Tych wybitnych ówczesnych indywidualistów dzieliło niemal wszystko,
zwłaszcza w sferze polityki. Ale łączyła
jedna, fundamentalna idea – suwerenna, niepodległa Rzeczpospolita, wolne,
polskie państwo.
Dlatego dzisiaj, w 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, oddajemy uroczysty hołd konspiratorowi
i żołnierzowi, dowódcy i strategowi bez
reszty oddanemu sprawie wolnej Polski. Czcimy pamięć człowieka o wielkiej
odwadze, determinacji i sile charakteru,
potrafiącego pociągnąć za sobą do boju
tysiące młodych patriotów. Polityka,
który mówił: „Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie
lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich”.

Ciąg dalszy na s. 4
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1918-2018
Ciąg dalszy ze s. 3
Działacza państwowego, który w pełnej
świadomości istniejących wówczas realiów ubolewał: „Jednym z przekleństw
naszego życia, jednym z przekleństw
naszego budownictwa państwowego jest
to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów
Polaków, że mówimy jednym polskim
językiem, a inaczej nawet słowa polskie
rozumiemy, żeśmy wychowali wśród
siebie Polaków różnych gatunków, Polaków z trudnością się porozumiewających [...]”. Czcimy dziś pamięć dowódcy,
który 6 sierpnia 1914 roku z zaledwie stu
pięćdziesięcioma żołnierzami „Kadrówki” wyruszył z krakowskich Oleandrów
w drogę, która doprowadziła cały naród
do odzyskania niepodległości – i który
sześć lat później dowodził już przeszło
milionową polską armią.
Ale z wdzięcznością i szacunkiem wspominamy także Romana Dmowskiego
– współtwórcę i niestrudzonego realizatora programu „unarodowienia mas”,
upowszechniania postaw obywatelskich,
patriotycznych, społecznikowskich. Wspominając swój udział w konferencji pokojowej w Wersalu mówił: „Silne państwo
polskie potrzebne jest nie tylko nam do
naszego rozwoju narodowego, do urzeczywistnienia naszych celów i spełnienia naszych zadań. Nie mniej jest ono potrzebne
do utrwalenia pokoju, a z nim warunków
wielkiej pracy cywilizacyjnej całej Europy”.
Jakże ta diagnoza w niczym nie utraciła,
także i dziś, swojej aktualności.
Nie byłoby niepodległości bez Ignacego
Jana Paderewskiego. Ten wybitny pianista
i kompozytor wraz z Romanem Dmowskim
odniósł spektakularny sukces dyplomatyczny, jakim były postanowienia traktatu
wersalskiego dotyczące Polski. Wcześniej tysiącom słuchaczy na całym świecie opowiadał o swojej Ojczyźnie dźwiękami muzyki
Chopina. Do Polaków mówił zaś wzruszony:
„Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć
będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości”.
Swoją charyzmą i gorącym patriotyzmem
zainspirował Wielkopolan do zbrojnego
powstania, którego sukces na przełomie
1918 i 1919 roku ogromnie umocnił młodą,
odradzającą się Rzeczpospolitą.
Ale nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie
Ignacy Daszyński i jego manifest, wzywający ludność polską do budowy „gmachu
niepodległej i zjednoczonej Rzeczypospolitej”, do zajęcia „należnego miejsca
w rodzinie wolnych narodów”, do przyjęcia roli „gospodarza na swojej własnej
ziemi”. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby
jego gabinet u progu niepodległości nie
podjął idei równości obywateli, powszech-
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nego systemu ubezpieczeń i ochrony praw
ludzi pracy – czyli koncepcji, które zadecydowały o ustroju społecznym odrodzonego państwa i zjednały mu bardzo
szerokie poparcie.
Ale suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej nie byłoby i bez Wincentego
Witosa, męża stanu, który wiedział, że
ostoją polskości i patriotyzmu jest wieś, bo,
jak mówił, „Chłop zachował w najgorszych
chwilach ziemię, religię i narodowość. Te
trzy wartości dały podstawę do stworzenia
państwa”. Zapisał się w naszych dziejach
jako najwybitniejszy przywódca ruchu
ludowego, trzykrotny premier późniejszej
II Rzeczypospolitej i człowiek, który dla
sprawy wolności wiele poświęcił i wiele
wycierpiał – w przekonaniu, że „Polska
winna trwać wiecznie”.
Cześć i pamięć pokoleń należą się również Wojciechowi Korfantemu, a w jego
osobie także wszystkim działaczom ruchu
plebiscytowego na Śląsku oraz uczestnikom
powstań śląskich. U zarania niepodległej
Rzeczypospolitej, w swoim ostatnim przemówieniu w pruskim jeszcze Landtagu
mówił: „My, Polacy, od pierwszej chwili,
gdyśmy do tego parlamentu wstąpili, uważaliśmy się zawsze za przedstawicieli narodu
polskiego”. A w wolnej już Polsce, Polsce,
która dzięki niemu i bohaterskim polskim
Ślązakom odzyskała Górny Śląsk, mówił:
„Zdobyliśmy najcenniejszą część [Górnego
Śląska] i poszliśmy do Polski dobrowolnie,
przynosząc jej w darze bogate wiano”.
Wymienionym tu mężom stanu zawdzięczamy nie tylko wolność, nie tylko
suwerenność, nie tylko niepodległość.
Otrzymaliśmy od nich wszystkich lekcję
mądrego, dojrzałego patriotyzmu – wyrażającego się zgodnym współdziałaniem
w sprawach, w których każda inna postawa byłaby nielojalnością wobec Ojczyzny
i Narodu. W nadchodzącym roku będę
uczestniczył w wielu uroczystościach upamiętniających ich zasługi. Podjąłem też
decyzję o pośmiertnym nadaniu Orderu
Orła Białego tym spośród nich, którzy
jeszcze nie dostąpili tego wyróżnienia.
Chcę jednak bardzo mocno podkreślić, że
te wielkie, wspaniałe nazwiska to początek
listy osób, które realnie przyczyniły się do
odzyskania przez Polskę niepodległości
i suwerenności. Historię naszego narodu
i państwa współtworzyli także mieszkańcy
setek polskich wsi i miasteczek oraz cisi
bohaterowie naszych domowych – sąsiedzkich i rodzinnych – historii, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Choć
kroniki o nich milczą, to także oni w pełni
zasługują na obecność w pamięci swoich
małych ojczyzn. Zachęcam także do tego,
abyśmy uważniej niż zwykle rozglądali się
wokół siebie. Bo przecież także dzisiaj mo-
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żemy wciąż jeszcze spotkać niezwykłych,
bohaterskich ludzi, którym zawdzięczamy
naszą obecną niepodległość: weteranów
Armii Krajowej i żołnierzy niezłomnych,
żołnierzy powstania antykomunistycznego,
działaczy „Solidarności” oraz innych organizacji opozycyjnych wobec reżimu przyniesionego tu na sowieckich bagnetach.
Rozpoczynający się właśnie jubileusz
będzie niezwykłą okazją do uczczenia
wszystkich, dzięki którym nasz naród cieszy się wolnością i żyje dziś we własnym,
wolnym, suwerennym państwie. Uczyńmy
te obchody świętem dumy z naszych rodzinnych miejscowości i regionów, naszych
lokalnych dokonań patriotycznych i niepodległościowych. Raz jeszcze uhonorujmy
– a jeśli trzeba, to wydobądźmy z zapomnienia – wszelkie osoby, organizacje,
wydarzenia i miejsca, z którymi wiąże się
historia walki o wolną Polskę i historia
pracy dla niej, także tej zwykłej pracy.
Z radością odbieram informacje o bardzo licznych jubileuszowych inicjatywach,
które już rodzą się w Polsce i na całym
świecie. Uczynię co w mojej mocy, aby
brać w nich udział możliwie często, aktywnie i bezpośrednio – również w tych,
które mają charakter oddolny, obywatelski,
lokalny. W nadchodzących miesiącach
w sposób szczególny chcę być z moimi
rodakami. Bo przecież jest to czas, w którym trzeba, abyśmy byli razem. Abyśmy
wspólnie uczcili to, co jest daleko większe
i ważniejsze niż każdy z nas z osobna. Daleko większe i ważniejsze niż poszczególne
tradycje i sympatie polityczne, tożsamości
środowiskowe czy patriotyzmy lokalne.
Tak właśnie obwieścimy światu, że mimo
wszelkich różnic wciąż tworzymy naród –
wspólnotę przekraczającą czas i przestrzeń.
W ten sposób dołączymy do pokoleń, które
przed nami, każde na swój sposób, tworzyły i utrwalały naszą historię.

W

ielce Szanowni Państwo, Drodzy
Rodacy, jednak ten wspaniały jubileusz nie jest i nie może być zwrócony
tylko ku przeszłości. To wyjątkowa okazja,
aby spojrzeć także na nas samych, aby na
nowo przemyśleć cele, zasady i wartości,
które uznajemy za najważniejsze.
Na naszych oczach kształtuje się Polska kolejnego stulecia – gotowa podjąć
wszelkie wyzwania, jakie niesie ze sobą
współczesność. Dlatego uważam, że pojęcia niepodległości, suwerenności i demokracji muszą wciąż być wypełniane
treścią w zmieniającym się – często bardzo
szybko – świecie.
Polska jest teraz, podobnie jak przed
wiekami, jednym z większych i ludniejszych państw naszego kontynentu. Jest
– i powinna pozostać – pełnoprawnym,

100-lecie Niepodległej
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lojalnym, a jednocześnie samodzielnym
i niezależnym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Rzeczpospolita wnosi – i nadal powinna wnosić,
także w przyszłości – swój indywidualny
wkład w budowę ładu i bezpieczeństwa na
świecie, także jako członek przez najbliższe
dwa lata Rady Bezpieczeństwa ONZ, także
jako aktywny uczestnik Inicjatywy Trójmorza oraz innych ważnych przedsięwzięć
międzynarodowych, w tym wojskowych
misji pokojowych i stabilizacyjnych. Musimy też postawić na jakość i skuteczność
służb dyplomatycznych oraz instytucji
je wspomagających.
Potrzebujemy sił zbrojnych, dzięki którym
sojusz z Rzecząpospolitą będzie dla innych
państw pożądanym atutem, zaś ryzyko
konfliktu z nią – źródłem poważnych obaw.
Potrzebujemy wojska nowocześnie dowodzonego, dobrze wyposażonego, o bardzo
wysokim morale. Armii, która wie, że ma
mocne, jednoznaczne oparcie w strukturach państwa, że wszelkie jej potrzeby będą
zaspokojone sprawnie i na czas.
Pora na państwo służące wszystkim obywatelom. Na pełną, rzeczywistą równość
wszystkich Polaków wobec prawa – bez
względu na poglądy, pochodzenie, pozycję materialną czy status społeczny. Czas
na bezwzględne respektowanie swobód
obywatelskich, ale i równie konsekwentne
egzekwowanie obywatelskich powinności.
Pora na trwałe, dobre i wreszcie sprawiedliwe prawo. Na ład ustrojowy, w którym kompetencje władzy ustawodawczej,
wykonawczej i sądowniczej będą jasno
rozgraniczone; w którym na konkretnych
osobach sprawujących funkcje publiczne
spoczywać będą konkretne, jasno określone obowiązki – za wypełnienie których
trzeba będzie ponosić pełną osobistą odpowiedzialność.
Tak, proszę Państwa, czas na funkcjonalny system polityczny na miarę wyzwań
obecnego czasu, ujęty w przepisy nowej
Konstytucji. Konstytucji, której główne
zasady określone zostaną przez sam naród,
w drodze referendum, w sposób bezpośredni i nieskrępowany. Zadbajmy też
o to, aby procedury wyborcze były bardziej
transparentne, w pełni godne zaufania.
Od tego właśnie w wielkim stopniu zależy
jakość naszej demokracji w przyszłości.
Pamiętając o trudnych kartach historii
międzywojnia, jakimi były lata trzydzieste,
musimy sprawić, aby obliczem naszego
państwa były sprawiedliwe i sprawne
sądy oraz nowoczesne urzędy. Obywatel powinien wiedzieć, że państwo, które
buduje swoją codzienną pracą, na które
płaci podatki i którego jest gotów bronić,
to państwo bliskie mu i przyjazne – a jednocześnie budzące szacunek.

FOT. © IPN
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Pora na trwały, stabilny ład społeczno-ekonomiczny, ład, dzięki któremu
w polskich rodzinach będą przychodzić
na świat liczni nowi obywatele. Czas na
rozwiązania, dzięki którym młodzi Polacy
będą żyć, pracować i tworzyć tu, w Ojczyźnie, a nie na obcej ziemi. Czas na ustrój
gospodarczy, w którym kreatywność
i dynamizm przedsiębiorców – polskich
przedsiębiorców – będą premiowane,
wspomagane i chronione. Wszyscy oczekujemy również, aby wieloletnie debaty
na temat usprawnienia struktur bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony zdrowia, systemu ubezpieczeń społecznych
i realnego wspierania osób dotkniętych
niepełnosprawnościami, w tym przede
wszystkim dzieci zakończyły się wreszcie
wnioskami praktycznymi.
Ale jest też sfera, która wyrasta ponad
wszystko, o czym tutaj mówiłem.
Oprócz zdrowych instytucji, które są
niejako ciałem organizmu państwowego,
potrzebujemy również – a może przede

wszystkim – zdrowego ducha scalającego nas jako wspólnotę, sprawiającego,
że rzeczywiście chcemy trwać jako jeden
naród. Ten duch to nasza tradycja, historia,
nasz język i nasza kultura, wartości, które
uznajemy za wspólne i najważniejsze.
Ducha narodu łatwo zatruć fałszywą ideologią. Komunizm, nazizm, kosmopolityzm
czy nihilistyczna negacja chrześcijańskiego
systemu wartości niszczą łączącą nas delikatną więź kulturową. Zaciemnianie, zafałszowywanie pojęć wprowadza chaos w nasz
kod kulturowy. Utrudnia nam wewnętrzną
komunikację. Ideologie wprowadzają wrogość między społeczności, powodują rozpad
wspólnot. Usiłują postawić się na szczycie
hierarchii wartości, odsuwając na dalszy
plan naturalne, odwieczne dążenia i aspiracje człowieka. Abyśmy przetrwali jako
wspólnota dojrzała, zasługująca na własne,
niepodległe państwo, musimy to rozumieć
– i zdecydowanie temu przeciwdziałać.

Ciąg dalszy na s. 6
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Ciąg dalszy ze s. 5
Drodzy Rodacy! Szanowni Państwo!
Pragnę też powiedzieć o czymś, co szczególnie leży mi na sercu. Chcę, aby zabrzmiało to bardzo mocno i wyraźnie.
Stulecie niepodległości to być może najlepsza w ostatnich latach szansa na odbudowanie poczucia wspólnoty narodowej.
Bez tej świadomości nie zdołamy zbudować
nowoczesnego, sprawiedliwego, rzeczywiście silnego państwa. „Każde królestwo,
wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne
miasto ani dom, wewnętrznie skłócony,
nie ostoi się”. Historia świata dostarcza
wielu dowodów na słuszność tej ewangelicznej przestrogi. Miejmy świadomość,
że patriotą jest każdy, kto nosi w sercu
miłość do Ojczyzny i zabiega o jej dobro
– bez względu na swoje poglądy, religię
czy status społeczny.
Apeluję też do klasy politycznej. Spory,
często wychodzące poza granice naszego
kraju nie budują pozycji naszej Ojczyzny.
Powodują przede wszystkim strach i agresję, poczucie beznadziei i nieuchronności
wewnętrznego konfliktu. Pamiętajmy, że
walka o odzyskanie niepodległego państwa
nie byłaby potrzebna, gdyby nie katastrofa
zaborów – kataklizm, którego bezpośrednią
przyczyną było niefrasobliwe i niegodne odwoływanie się do arbitrażu oraz interwencji
obcych potęg. Nie powtarzajmy tego błędu!
Drodzy Rodacy, Szanowni Państwo,
Uczestnicy Zgromadzenia Narodowego!
Budujmy nasz dom na fundamencie prawdy
i wzajemnego szacunku. Niech ta rocznica
uświadomi nam, że jeśli będziemy razem,
będziemy wspólnotą dojrzałą – i wtedy nie
musimy obawiać się przyszłości. Według
Monteskiusza „wolność to dobro, które

6

umożliwia korzystanie z innych dóbr”. Wolność dzisiaj, dla naszego pokolenia, oznacza przede wszystkim odpowiedzialność,
racjonalne i umiejętne korzystanie z dóbr,
którymi cieszymy się dzięki wolności.
Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy!
W 2016 roku obchodziliśmy 1050-lecie
chrztu Polski. Powróciły wtedy pytania:
co by się stało, gdyby książę Mieszko nie
przyjął chrztu? Jak potoczyłyby się nasze
dzieje, gdyby Polanie stali się chrześcijanami
obrządku wschodniego? Tego oczywiście
nie wiemy. Nikt nie umie dziś oczywiście
odpowiedzieć na te pytania. Jednak historia
uczy nas, że w każdym pokoleniu przychodzi
moment kluczowych decyzji. Próba charakteru. Chwila prawdy o nas jako o narodzie.
Tak było również i sto lat temu. Listopad
roku 1918 mógł się nie wydarzyć. A jednak
się wydarzył. Ocaliliśmy własną tożsamość
i pamięć historyczną. Przetrwaliśmy. Stanęliśmy na wysokości zadania. Pozostaliśmy wierni wartościom patriotycznym.
Stało się tak, bo spełniony został pierwszy
i rozstrzygający warunek – my sami tego
chcieliśmy. Stało się tak, bo niepodległość
państwa poprzedziła suwerenność umysłów naszych przywódców i narodowych
elit. Zwyciężyliśmy, bo doskonale wiedzieliśmy czego pragniemy – czym jest ta
ogromna, imponująca spuścizna wieków,
z której chciano nas wydziedziczyć.
Niepodległa Polska w roku 1918 odrodziła się, ale nie była taka sama, jak ta
sprzed zaborów. Inaczej ukształtowały się
jej granice, inna była struktura narodowościowa i społeczna, inne realia gospodarcze i warunki materialne życia obywateli.
Jednak mimo wszystkich różnic nikt nie
miał wątpliwości, że to jest właśnie Polska.
A nasi przodkowie, którzy odbudowywali

własne państwo, wiedzieli doskonale, że
są Polakami. Tak myśleli i z takim samym
nastawieniem pracowali ci, którzy po II
wojnie światowej podnosili kraj z powojennych zniszczeń, urządzali nowy polski
dom na ziemiach zachodnich i północnych,
podjęli przerwane dzieło uprzemysłowienia
– kosztem olbrzymiej pracy i wyrzeczeń,
wśród przeszkód i opresji, jakich nie szczędził nam reżim komunistyczny. Również
my, dzisiaj, mamy pewność, że należymy
do tego samego narodu, który sto lat temu
odzyskał wolność, odzyskał suwerenność,
niepodległe państwo i umiał je odbudować. Historia nie ukończyła przecież biegu
w roku 1918, na przystanku niepodległość.
Za nami wiek dramatycznych, ale zakończonych sukcesem zmagań o wolność
i niepodległość. Przed nami następne
stulecie – czas głębokich przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych, przyspieszającego postępu naukowo-technicznego,
nowych horyzontów wiedzy i z pewnością
nowych doświadczeń.
Przed nami – i w naszych rękach – Polska
kolejnego stulecia.
Wiem i jestem przekonany, że potrafimy
działając razem uczynić ją wielką. Wiem
i jestem przekonany, że będziemy z niej
dumni. My oraz ci, którzy będą o niej mówić i pisać za kolejne sto lat.
Boże, błogosław Polsce wolnej, suwerennej i niepodległej!
Boże, błogosław Polakom w Polsce i na
całym świecie!
ANDRZEJ DUDA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

* Orędzie Prezydenta RP przed
Zgromadzeniem Narodowym,
Warszawa, 5 grudnia 2017.
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DNI SEWERYNA PIENIĘŻNEGO
NA WARMII I MAZURACH
HONOROWY
PATRONAT

PREZYDENT OLSZTYNA

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

BURMISTRZ PIENIĘŻNA

Święto Dziennikarzy Warmii i Mazur
w Stulecie Odzyskania Niepodległości
24 II 2018 (sobota) – 78. rocznica śmierci Seweryna Pieniężnego
Olsztyński Szlak Pamięci Seweryna Pieniężnego
10.15 – Pomnik Seweryna Pieniężnego obok Olsztyńskich Zakładów Graficznych (ul. Towarowa 2)
11.00 – Grób Seweryna Pieniężnego i Polaków spod Znaku Rodła na cmentarzu komunalnym (ul. Poprzeczna)
12.00 – Bazylika konkatedralna św. Jakuba (Msza w intencji dziennikarzy). Po liturgii przejście obok dawnych siedzib
„Gazety Olsztyńskiej” (1886-1939) – kamienice przy ul. Staszica 12, Stary Rynek 11 i Targ Rybny 1
13.20 – Głaz poświęcony Sewerynowi Pieniężnemu na olsztyńskim Podzamczu

25 II 2018 (niedziela) – 128. rocznica urodzin Seweryna Pieniężnego
Gala Dziennikarzy Warmii i Mazur
12.00 – Muzeum Nowoczesności MOK (ul. Ryszarda Knosały 3b)
Występ młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
Nadanie tytułu Przyjaciela Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Śpiewacy i dziennikarze prezentują: JEST TAKI KRAJ... Wystąpią: Joanna Cortés (sopran),
Aleksander Czajkowski-Ładysz (bas) i Mariusz Rutkowski (fortepian)
Finał Konkursu im. Seweryna Pieniężnego za rok 2017
Wydarzenia towarzyszące – zob. s. 8

ORGANIZATOR

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie

PARTNERZY

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie • Fundacja „Debata” • Centrum KulturalnoBiblioteczne w Dobrym Mieście • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM •
Instytut Pamięci Narodowej, Białystok – Olsztyn • Książnica Polska • Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika w Olsztynie • Muzeum Nowoczesności – Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
• Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne • Olsztyńskie Zakłady Graficzne im.
Seweryna Pieniężnego • Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
• Parafia Konkatedralna pod wezwaniem św. Jakuba w Olsztynie • Stowarzyszenie Sympatyków
Filatelii Maltańskiej • Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku • Szkoła Podstawowa
im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie • Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego
w Jezioranach • Śląska Telewizja Miejsca w Świętochłowicach • Taras Krynicki Huta Szkła
Artystycznego w Olsztynku • Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

PATRONAT MEDIALNY
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Dni Seweryna Pieniężnego
DNI SEWERYNA PIENIĘŻNEGO
NA WARMII I MAZURACH
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

9 lutego (piątek)

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
Dobre Miasto, ul. Górna 1a
17.00 – „Karnawał w Rio” – wernisaż
wystawy fotograficznej dr. Bolka Uryna
oraz występ Aleksandry Stańco-Kozłowskiej

19 lutego (poniedziałek)

CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW
KULTURALNYCH, Olsztyn, ul. Parkowa 1
8.15-10.15 – Święto Patrona – placówki
współpracującej z SDP – III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
W programie m. in.: wręczenie Nagrody im.
prof. Tadeusza Rostańskiego, prelekcje dr Danuty Bogdan nt. pobytu Mikołaja Kopernika
na Warmii i jego działalności medycznej oraz
dr Małgorzaty Chudzikowskiej-Wołoszyn nt.
łaciny w dobie humanizmu renesansowego,
a także lektura fragmentów Pism pomniejszych Mikołaja Kopernika w wykonaniu olsztyńskiego aktora Zbigniewa Kaczmarka
i koncert muzyki dawnej z udziałem wokalistki i instrumentalistki Wandy Laddy

CZYTELNIA WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ, Olsztyn, Stary Ratusz
15.00 – Wystawa kartek pocztowych
i innych walorów filatelistycznych z lat
2015-2017 wydanych przez Stowarzyszenie
Sympatyków Filatelii Maltańskiej we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
prezentacja Zdzisław Szaflicki

MUZEUM NOWOCZESNOŚCI MOK
Olsztyn, ul. Ryszarda Knosały 3b
16.00 – Eksponat miesiąca: Maszyna drukarska, prezentacja Bogdan Bachmura i Włodzimierz Sieradzki, prowadzenie Rafał Bętkowski
Wystawa: Olsztyńskie Zakłady Graficzne
im. Seweryna Pieniężnego w dziele poligrafii, opracowanie Sylwia Białecka i dr Iwona
Bolińska-Walendzik, WBP
17.00 – Wieczór filmowy z red. Stefanem
Truszczyńskim: Podwodne eksploracje
– „Tajemnice U-Bootów”, prowadzenie
Łukasz Czarnecki-Pacyński

20 lutego (wtorek)

MUZEUM NOWOCZESNOŚCI MOK
Olsztyn, ul. Ryszarda Knosały 3b
11.00 – Konferencja: O prasie i dziennikarzach – IPN na Dni Seweryna Pieniężnego
Prelekcje: dr hab. Karol Sacewicz, Prasa
Polskiego Państwa Podziemnego; dr Paweł
Warot, Początki Radia Olsztyn; dr Marek
Pacholec, Przedwojenna i powojenna prasa
harcerska; Jerzy Autuchiewicz, Aleksander
Omilianowicz – ubek-literat-dziennikarz;
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Krzysztof Kierski, Prasa zakładowa Warmii i Mazur na przykładzie olsztyńskiego
„Kormorana”; dr hab. Piotr Kardela, Wokół
problematyki Radia Olsztyn. Fakty i mity
16.00 – Dziennikarka ze „Złotym Mikrofonem”. Wieczór wspomnień o Marynie Okęckiej-Bromkowej z udziałem prof. dr hab.
Joanny Szydłowskiej, red. Bożenny Ulewicz
i red. Zenona Złakowskiego, prowadzenie dr
Magdalena Szydłowska i red. Mariusz Borsiak
18.00 – Wieczór filmowy z red. Zbigniewem Rytelem: „Sport w TVP – obrazki z wystawy”, prowadzenie Łukasz Adamski

CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
Dobre Miasto, ul. Górna 1a
18.00 – Wieczór filmowy z red. Stefanem
Truszczyńskim: Podwodne eksploracje
– „Tajemnice U-Bootów”, prowadzenie
Łukasz Czarnecki-Pacyński

21 lutego (środa)

CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH
UWM, Aula im. M. i G. Dietrichów,
Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1
9.00-13.00 – Sympozjum naukowe: „Gazeta Olsztyńska” o rodzinie Pieniężnych (po
1990 roku), prelegenci: dr Renata Rozbicka,
dr Magdalena Żmijkowska, Ita Głowacka,
prof. dr hab. Andrzej Staniszewski

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA UWM
Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 12B
13.30 – Wernisaż wystaw fotograficznych:
„Mongolia” (dr Bolek Uryn) i „Podwodna
Indonezja” (Alicja i Janusz Dramińscy)

MUZEUM NOWOCZESNOŚCI MOK
Olsztyn, ul. Ryszarda Knosały 3b
16.00 – „Nasz podwodny świat” – spotkanie z Alicją i Januszem Dramińskimi,
autorami wystawy „Podwodna Indonezja”
18.00 – Wieczór filmowy z red. Stefanem
Truszczyńskim: Polskie misje katolickie,
prowadzenie Łukasz Czarnecki-Pacyński

22 lutego (czwartek)

OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH
Dom Polski, Olsztyn, ul. Partyzantów 87
11.00 – Konferencja naukowa: O granice
Rzeczypospolitej. Prelekcje: Paweł Bezak
(Muzeum Niepodległości, Warszawa), Walka o niepodległość i granice w roku 1918
w świetle ówczesnych relacji prasowych;
dr Tomasz Wyżlic (OBN), Ustalenie granicy
Prus Wschodnich na odcinku Wisły w 1920
roku; Piotr Bojarski (OBN), Michał Kryspin
Pawlikowski wobec traktatu ryskiego

MUZEUM NOWOCZESNOŚCI MOK
Olsztyn, ul. Ryszarda Knosały 3b
16.00 – Obrazem i słowem… Legendy
Olsztyna, prezentacja obrazu Edwarda Ratuszyńskiego – Henryk Falkowski

BEZWIERSZÓWKI

KSIĘGARNIA KSIĄŻNICY POLSKIEJ
Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 2/3
17.00 – Debata „Debaty”: Współcześni
spadkobiercy Seweryna Pieniężnego – czy
jeszcze istnieją? Próba refleksji o stanie
polskiego dziennikarstwa, prowadzenie ks.
Jan Rosłan i Andrzej Dramiński

OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM
Olsztyn, al. Józefa Piłsudskiego 38
18.00 – Reportaż foto-muzyczny „Bilet
Olsztyn-Chicago”
Zdjęcia: Polacy z USA – Justyna Sykała-Zięba, Stanisław Kubicz, Janek Kryński, Łukasz Solbut; muzyka i tekst: Elżbieta i Andrzej
„Andymian” Mierzyńscy; projekt realizowany
pod patronatem Polskiego Radia Chicago

23 lutego (piątek)

MUZEUM NOWOCZESNOŚCI MOK
Olsztyn, ul. Ryszarda Knosały 3b
10.00-15.00 – „Śląsk i Warmia – wspólna
sprawa”. Organizatorzy: Fundacja Rodzin
Polskich im. św. Jana Pawła II w Świętochłowicach i Śląska Telewizja Miejska*

KSIĘGARNIA KSIĄŻNICY POLSKIEJ
Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 2/3
15.00 – Spotkanie literackie z Małgorzatą
Todd, prowadzenie red. Katarzyna Janków-Mazurkiewicz
16.30 – „Zainspirowany Konecznym” –
spotkanie z red. Wojciechem Reszczyńskim

24 lutego (sobota)

DOM „GAZETY OLSZTYŃSKIEJ”
Olsztyn, Targ Rybny 1
9.00-16.00 – Zwiedzanie ekspozycji
stałej o „Gazecie Olsztyńskiej” 1886-1939

KSIĘGARNIA KSIĄŻNICY POLSKIEJ
Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 2/3
14.00 – Spotkanie literackie z Joanną
Wańkowską-Sobiesiak, wieloletnią prezes
olsztyńskiego SDP
15.30 – „Tajemnica mjr. Henryka Sucharskiego” – spotkanie autorskie z red. Romualdem
Karasiem, autorem książki Klątwa i cud. Majora Sucharskiego droga na Westerplatte, prowadzenie red. Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

MUZEUM NOWOCZESNOŚCI MOK
Olsztyn, ul. Ryszarda Knosały 3b
14.00 – Spacer z Muzeum Nowoczesności
Redakcyjnym szlakiem „Gazety Olsztyńskiej” (1886-1939) oprowadza historyk
Rafał Bętkowski
17.00 – Występ Chóru Dziewczęcego
„Cantabile” Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina pod dyrekcją
dr Agaty Wilińskiej
* Organizator dopuszcza zmianę terminu spotkania. Informacje bieżące oraz program wszystkich
wydarzeń: www.sdpolsztynpl.wordpress.com
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I Kongres Polaków w Niemczech
KRZYSZTOF
RUCHNIEWICZ

W

2. połowie lat trzydziestych XX
wieku stopniowo pogarszało
się położenie Polaków w Niemczech. Władze hitlerowskie ograniczały
różne sfery działalności mniejszości, tak
oświatowej, jak i kulturalnej, społecznej
i gospodarczej. Żadnych pozytywnych
zmian nie wniosła polsko-niemiecka deklaracja w sprawie mniejszości z listopada
1937 roku, która zawierała jedynie ogólnikowe postanowienia. W tych warunkach
Związek Polaków w Niemczech postanowił
zorganizować dużą imprezę w Niemczech,
w czasie której można byłoby zamanifestować i lepiej wyartykułować prawa
Polaków.
Okazją była 15. rocznica istnienia Związku. Rada Naczelna Związku zebrała się
w grudniu 1937 roku i podjęła decyzję
o organizacji w Berlinie na początku marca 1938 roku Kongresu Polaków. Początkowo rozważano jako miejsce kongresu
Wrocław, szybko zarzucono jednak ten
pomysł. Na styczeń i luty 1938 roku zaplanowano zebrania przygotowawcze
w poszczególnych dzielnicach. Organizatorom zależało na nadaniu rocznicy,
jak i samemu Kongresowi znacznego
rozgłosu, by władze nazistowskie nie
rozwiązały Związku lub by stało się to
znacznie utrudnione. Odbywanie spotkań
wymagało od Związku dużego wysiłku
prawnego. Wszystkie wnioski na zebrania,
przejazdy zbiorowe, wieczory ludowe czy
koncerty przygotowywał Wydział Prawny
Związku. Związek chciał odbyć Kongres
w drugiej co do wielkości sali w Berlinie,
w Theater des Volkes (dzisiejszy adres:
Am Zirkus 1 koło Friedrichsstraße). Mieściła on około 5 tys. osób. Zawarto umowy
z kolejami państwowymi na specjalne pociągi, z liniami autobusowymi, z hotelami
i kwaterami noclegowymi, aż w końcu
z restauracjami i kawiarniami.
Organizacja Kongresu była dużym
przedsięwzięciem logistycznym. Utworzono sztab organizacyjny, w skład którego weszli pracownicy centrali ZPwN
i Centrali Prasowej ZPwN. Ta ostatnia
przygotowywała informacje prasowe oraz
okolicznościowe publikacje. Do zadań
tego działu należało także wydrukowanie kart uczestnictwa, biletów wstępu,
opasek na rękawy, chorągiewek z symbolem Związku, Rodłem dla dzieci, a nawet nalepek na walizki. Pamiętano też

o okolicznościowym znaczku pocztowym
i kartkach pocztowych.
Kongres odbył się w niedzielę, 6 marca
1938 roku, i był jedną z największych
manifestacji Polaków w Niemczech.
Do Berlina tysiącami, często w strojach
ludowych, podążali Polacy ze Śląska
Opolskiego, z Babimojskiego, Kaszub,
Warmii, Ziemi Malborskiej, Mazur, Ziem
Połabskich, Westfalii i Nadrenii. Przybyli także delegaci polskich organizacji
m. in. z Francji, Czechosłowacji, USA,
Rumunii oraz przedstawiciele innych
mniejszości narodowych w Niemczech.
Każdy z uczestników pokrywał koszty
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
Niedziela tego dnia była słoneczna, a na
ulicach stolicy Niemiec widoczne były
biało-czerwone barwy. Nie dla wszystkich
przybyłych starczyło miejsca w Teatrze.
Otwarcie Kongresu odbyło się w południe. Pośrodku sceny umieszczono dużych
rozmiarów znak Rodła, po lewej stronie
postawiono kaplicę Matki Boskiej Radosnej (umieszczono ją później w Zakrzewie
dla uczczenia 15-lecia ZPwN), natomiast
po prawej mównicę, a za nią wizerunek
liścia lipowego, znak młodzieży polskiej
w Niemczech. Kongres rozpoczął Polonez,
który wykonał Aleksander Sienkiewicz.
Obrady otworzył prezes ZPwN ks. dr Boleslaw Domański. Odśpiewano „Pieśń
Rodła”. Następnie na scenie pojawiło się
pięciu młodych ludzi, symbolizujących
dzielnice ZPwN: Śląsk, Berlin, Ziemia
Połabska, Westfalia i Nadrenia, Prusy
Wschodnie, Babimojszczyzna, Ziemia
Międzyrzecka i Kaszuby.
W przemówieniu programowym ks. Domański mówił o ojczyźnie i jedności
polskiego narodu. Potem odczytano pozdrowienia od prymasa kard. Augusta
Hlonda. Głos zabrały różne osoby, m. in.
przedstawiciel Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech. Oficjalną część
zakończyło wystąpienie sekretarza generalnego ZPwN, dr. Jana Kaczmarka.
Szczególną uwagę poświęcił położeniu
Polaków w Niemczech i walce o poszanowanie praw mniejszości polskiej w tym
kraju. Jego przemówienie przerywano
wielokrotnie brawami. Kończąc swe wystąpienie, powiedział: „W dzień 6 marca
1938 roku my, synowie narodu, wierni
synowie spod Znaku Rodła, zebrani na
Wielkim Kongresie Polaków w Niemczech, ogłaszamy uroczyście pięć Prawd
Polaków [...]”.
Zdania te stały się „dekalogiem” Polaków w Niemczech. W następnych mie-

siącach rozpowszechniły je wszystkie
rozgłośnie polskiego radia i prasa. W Senacie RP, 9 marca 1938 roku, senator
Witold Jeszke z Poznańskiego mówił:
„Kongres Polaków w Niemczech był świętem dumnym i godnym. Na Kongresie
tym ogłoszone zostały uroczycie prawdy
Polaków. Prawdy te powinny nie tylko
przyświecać mniejszościom narodowym,
gdziekolwiek się one w świecie znajdują,
ale powinny by przykładem dla wszystkich Polaków”.
Obrady Kongresu miały być rejestrowane przez berlińską rozgłośnię Deutschlandsender, z którą Polskie Radio
zawarło umowę. Pracownicy rozgłośni
jednak pojawili się dopiero w połowie
Kongresu, w dniu następnym poinformowali zaś zaskoczonych organizatorów, że
z powodu technicznych usterek aparatury
„nagranie nie powiodło się”. Na szczęście organizatorzy zadbali o równoległe
nagranie Kongresu za pomocą własnej
aparatury, którą potajemnie ustawiono
na widowni. W berlińskim studiu szwedzkiej firmy Mix&Goernes technik Antoni
Brzozowski i red. Edmund Osmańczyk
zmontowali nagrany materiał: półgodzinną audycję dla radia oraz godzinną
zapis dokumentalny na album płytowy.
Tydzień później tak przygotowany materiał wyemitowano, a płyty w nakładzie 500
egzemplarzy rozprowadzono w Niemczech
i zagranicą. Policja polityczna, Gestapo,
była całkowicie zaskoczona tą akcją. Po
wybuchu wojny nagrania te były poszukiwane i niszczone przez Gestapo, wojnę
przetrwały dwa komplety. Jeden z dwóch
ocalałych zestawów podarował po wojnie
Muzeum Opolskiemu, brat dr. Jana Kaczmarka, Edmund Kaczmarek.
Kongres dowiódł zdolności organizacyjnych Związku Polaków w Niemczech,
jak i mobilizacji i jedności jego członków.
Ożywił działalność kół organizacji w terenie, zamanifestował żywotność poczucia
narodowego niemieckich Polaków. Choć
pośrednio władze utrudniały prace przygotowujące zjazd, a negatywny stosunek
do Polaków był coraz bardziej widoczny, fakt legalnego odbycia tak wielkiego
zgromadzenia w stolicy Niemiec mógł być
wykorzystany propagandowo przez nazistów na dowód ich rzekomo liberalnej polityki wewnętrznej. Nie powstrzymało ich
to jednak przed dalszym ograniczaniem
aktywności, a rychło i represjonowaniem
obywateli Rzeszy polskiej narodowości.
PORTA-POLONICA.DE
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Czekanie na dobrą zmianę
konstytucji
JACEK WEGNER

D

o czynności najpilniejszych i działań trudnych, wymagających
wielkiej mądrości i odważnego
patriotyzmu, żeby Polska była na powrót
Polską, należy przygotowanie konstytucji,
która by stworzyła nową Rzeczpospolitą,
mądrą, piękną, sprawiedliwą, silną i żebyśmy mogli jak nasi antenaci z XVI i XVII
wieku nazywać ją Matką. Do przygotowania konstytucji potrzeba mądrych polityków – takich, jacy objawili się za oceanem
w latach siedemdziesiątych XVIII wieku
i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
w pierwszym roku ostatniego dziesięciolecia tegoż stulecia... Wzorce mamy przeto
pod ręką, w bibliotekach.
Jerzy Sadurski oskarża lidera PiS („Rzeczpospolita”, 29 XI 2016), że dąży do zawładnięcia Polską, więcej: do przeobrażenia jej
w państwo totalitarne pod swą wyłączną
władzą. Toteż przestrzega przed autokratyczną Konstytucją Kwietniową z 1935 roku.
Sadurski jednak nie wie, że owa „autokra-

10

tyczna” konstytucja ocaliła ciągłość państwa
polskiego, legitymizowała bowiem utworzenie
samoistnego rządu RP na wychodźstwie,
uznawanego przez wiele państw. Piłsudski
podpisał ją dlatego, żeby uśmierzyć rozwydrzoną demokrację, ustabilizować rządzenie
państwem i właśnie w poczucie nieomal profetycznym na wszelki wypadek, gdyby Polska
postradała suwerenną władzę nad swym
terytorium. Z dwóch pierwszych powodów
podobna konstytucja byłaby dziś zbawienna.
Jednak Kaczyński opieszale dąży, przynajmniej na razie, do rozpoczęcia prac nad jej
uchwaleniem. Za to Kuzkiz15, jego kapryśny
ni to koalicjant, ni to jawny opozycjonista,
się niecierpliwi, głosi pilną potrzebę tego
dokonania. I chwała mu. Prezydent też jest
za, nawet wymyślił sposób na jej „demokratyczne” uchwalenie (już?!) w obecnym roku.
Pomysł prezydencki referendum konstytucyjnego jest jednak nieracjonalny.
Mniemam, że opozycja nie krytykuje tego
zamierzenia, bo spodziewa się zdyskontować spodziewane fiasko jego materializacji.
O ile wiem, w żadnym kraju naszej cywilizacji konstytucje nie powstawały w wyniku
referendum, owszem bywały przyjmowane

w takiej formule, lecz nie tak tworzone.
Tworzą ją bowiem w mozole najwybitniejsi
umysłowo i moralnie reprezentanci wszystkich państwowych ugrupowań politycznych. Wszelako, zdaje mi się, że rozumiem
intencje i imperatyw prezydenta, żeby
konstytucja była skutkiem „woli ludu”,
wyrażonej w bezpośrednim głosowaniu,
niczym dawne elekcje królów w naszej demokracji szlacheckiej... Prezydent obawia
się chyba, że niemożliwe jest znalezienie
modus vivendi wśród polityków opozycji,
którzy by godnie, mądrze i u c z c i w i e
uczestniczyli w wielomiesięcznym dyskursie nad zapisami nowej ustawy zasadniczej.
W najgorszym jednak wariancie prezydent powinien podać pod bezpośrednie
głosowanie chociażby jakiś konkretny
projekt, chociażby zarys projektu, projekt
„brudnopisowy”, „projekt projektu”. Pytania
w referendum o kształt i zawartość ustawy
zasadniczej stworzyłyby sytuację polityczną
raczej niepoważną, wywoływałyby destabilizację państwa, za to generowałyby niemałe
wydatki budżetowe, a w końcu mocno nadwyrężyłyby autorytet prezydenta i partii
rządzącej, bo to ona niby dąży (opieszale!)
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Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine,
„Zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja”,
1791 FOT. BIBLIOTEKA NARODOWA
do zmiany konstytucji, ponieważ w obecnej za dużo jest pozostałości po minionej
Polski ludowej i „okrągłostołowej”. Summa
summarum skutki z takiego referendum
szłyby na konta opozycji i rodzimej, i unijnej, niemniej podłej.
Jest jeszcze jeden sposób uchwalania
(nie redagowania) ustawy zasadniczej –
zamach stanu. W takich okolicznościach
została przecież przyjęta pierwsza nasza
i europejska Konstytucja Trzeciomajowa.
Ale dzisiaj PiS jest za słaby i brak mu polityków tak przebiegłych, jak Hugo Kołłątaj,
tak mądrych jak Ignacy Potocki, by narzucić krajowi gotową ustawę zasadniczą.
Poza tym kto miałby ją opracować skrycie,
bez wiedzy opozycji, jak Majową? Adolf
Bocheński (1909-1944) wybitny publicysta Dwudziestolecia napisał, że „materiał
ludzki, którym Rzeczpospolita dziś rozporządza, jest tak beznadziejnie słaby, mózgi
polityczne tak miałkie i chaotyczne, że
można naprawdę wątpić w powodzenie wysiłków nad normalizacją stosunków między
państwem a mniejszością ukraińską”. Wystarczy tu po „wysiłków nad” zmienić słowa
na: „opracowanie i ogłoszeniem nowej
konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” –
i mamy arcytrafną diagnozę nas samych
i zarazem wyjaśnienie przyczyn borykania
się z ustawą zasadniczą odpowiadającą
naszej współczesnej kondycji narodowo-państwowej i – co najważniejsze – aspiracjom elity par excellence. Dodaję tu
złośliwie: elity bez cudzysłowu. Albowiem
Jacek Kleczkowski w rozprawce III RP –
państwo nieprzemyślane (praca zbiorowa:
Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?, Ośrodek Myśli Politycznej,
2009) doszedł do wniosku, że „Narodziny
polskiej demokracji dokonały się w okolicznościach wybitnie niedemokratycznych.
Wolę społeczeństwa respektowano, o ile
nie godziła w interesy biznesowe i ideowe «elit» uzurpujących sobie – rzadko
kiedy otwarcie – prawo do wyłącznego
decydowania o losie państwa”. W efekcie
nasze rządy powstają i sprawują władzę
wskutek niezrozumiałych dla większości
społeczeństwa rozgrywek personalnych.
Nowa konstytucja, w najgorszym razie
jej konkretny, precyzyjny projekt, powinna, po pierwsze, powstać jak najszybciej
i przede wszystkim uregulować dwie kwestie ciążące niczym kula u nogi polityce
wewnętrznej. Tak ustanowić ordynację
wyborczą, żeby Polacy niezrzeszeni w partiach mieli również możność wybierania
swych przedstawicieli nienależących do
ugrupowań partyjnych. Po wtóre – jas-

no określić ustrój państwa: prezydencki
z ograniczonymi (konkretnymi, obwarowanymi treścią artykułów konstytucyjnych)
możliwościami dyktatorskimi lub ustrój
parlamentarno-gabinetowy, podobny do
dzisiejszego, którego przed wynaturzeniami,
rozwydrzeniem sejmowym albo nieudolnością posłów ratowałby prezydent mający
bezwzględne prawo rozwiązywania obu
Izb lub – zależnie od okoliczności – tylko
Niższej i rozpisywania nowych wyborów.
Premiera wybierałoby Zgromadzenie Narodowe z kilku kandydatów zgłoszonych
przez prezydenta. A jego wybór byłby tak
jak dzisiaj powszechny. Naszych dziadów
i pradziadów z Dwudziestolecia straszył
upiór wolnej elekcji, dlatego wybierali prezydentów przez Zgromadzenie Narodowe.
Wiadomo, jakie wynikały z tego perturbacje.
Rządzący po czerwcu 2015 roku Polską
uczciwą nadal nie dostrzegają konieczności oddzielania mandatów poselskich
od stanowisk urzędników najwyższych
instancji państwowych. Jest to niewątpliwie obciążenie po Polsce ludowej, w której
najwyżsi dygnitarze PZPR, Stronnictwa
Demokratycznego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stowarzyszenia PAX
byli – niejako z mocy doktryny politycznej – posłami na sejm (senatu nie było),
a wszystkim de facto rządziła partia pod
szyldem sejmu i rządu; ona faktycznie wydawała ustawy, uchwały, rozporządzenia,
dekrety. Luminarze partyjno-sejmowo-rządowi mawiali butnie, że rząd rządzi,
a partia kieruje, steruje państwem...
Dzisiaj aż taka patologia jest nie do pomyślenia, a jednak jej odmiana w innej postaci
trwa w najlepsze. Parlamentarzyści rozdają
sobie urzędy państwowe, lecz nie jak ważne
i trudne powinności do spełnienia – a jak
synekury. Wielu posłów partii rządzących
jest niejako z definicji ministrami czy szefami wysokiego urzędu państwowego, np.
Najwyższej Izby Kontroli czy Rady Mediów
Narodowych, która, nawiasem mówiąc, po
ponad dwóch latach od powołania nic nie
zrobiła ważnego, nie uchwaliła nawet rozsądnej opłaty za korzystanie z tzw. mediów
narodowych; niedługo więc przestaną być
narodowe, a staną się „biznesowe” czerpiące
konieczne fundusze wyłącznie z reklam... I interes narodowy zostanie podporządkowany
biznesowemu. Co wtedy z Radą Mediów Narodowych? Czy nowa konstytucja skodyfikuje
zasady jej skutecznego i mądrego działania?
A może nie potrzeba do tego aż konstytucji,
wystarczy jedynie wymienić jej skład osobowy
lub – najlepiej – zlikwidować to zbędne ciało
żywiące się naszymi podatkami.
A na nową konstytucję RP czeka niecierpliwie świadome siebie społeczeństwo, czeka
elita bez cudzysłowu Kleczkowskiego...

Jeden z największych
bestsellerów ostatniej
dekady literatury faktu
w Europie

Dlaczego Stary
Kontynent
popełnia
samobójstwo?
S

padająca stopa urodzin,
masowa imigracja
oraz pielęgnowanie
braku zaufania do
siebie i nienawiści
do własnych wartości składają się
na to, że Europejczycy nie potrafią
wystąpić we własnej obronie ani
oprzeć się kompleksowym przemianom
swojego społeczeństwa, które w końcu
doprowadzą do jego unicestwienia.
Książka Murraya jest nie tylko analizą realiów demograficznych i politycznych, ale
również bardzo osobistą relacją naocznego
świadka autodestrukcji kontynentu. Przedziwna śmierć Europy zawiera reportaże
z podróży po całym kontynencie, o miejscach, do których migranci przybywają
i do których ostatecznie trafiają, a także
tych, które ich nie akceptują.
Na każdym etapie Murray cofa się o krok,
aby objąć spojrzeniem szersze kwestie,
które mogą doprowadzić do upadku
kontynentu europejskiego, od atmosfery
masowych ataków terrorystycznych po
stopniową erozję naszych wolności. Autor
podejmuje takie tematy jak rozczarowująca porażka multikulturalizmu, wolta
Angeli Merkel w kwestii migracji, brak
repatriacji i zachodnia fiksacja na punkcie
poczucia winy.
Murray jeździ do Berlina, Paryża,
Skandynawii, na Lampedusę i do Grecji,
wszędzie odkrywając chorobę, która toczy europejską kulturę od środka, a także
słuchając historii ludzi, którzy przybyli
z dalekich krajów do Europy.
„Jest to niezwykle ważna książka,
której treść powinni poznać wszyscy
ludzie mający wpływ na bieg
wydarzeń w tym krytycznym dla
historii Europy okresie”.
Sir Roger Scruton
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Górny Śląsk

FOT. © ŚLĄSKA TELEWIZJA MIEJSKA

Tożsamość kulturowa i społeczna
18

Podczas spotkania padło wiele interesujących głosów o specyfice tożsamości kulturowej
Ślązaków, o śląskim języku i o trudnej historii.
Całość zakończył wyjątkowy koncert śląskiego
muzyka i kompozytora – Józefa Skrzeka.
Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-

FOT. © ŚLĄSKA TELEWIZJA MIEJSKA

FOT. © ŚLĄSKA TELEWIZJA MIEJSKA

grudnia 2017 roku w murach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach odbyła się konferencja pt.
„Górny Śląsk. Tożsamość kulturowa i społeczna”, którą zorganizowała Śląska Telewizja Miejska i Fundacja Rodzin Polskich
im. św. Jana Pawła II.
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dowego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Kultury i dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego
Traktowania Adam Lipiński oraz Wojewoda Śląski. Konferencję dofinansowało
Narodowe Centrum Kultury.
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Polska śląska

FOT. © ŚLĄSKA TELEWIZJA MIEJSKA

W

ycie syreny kopalnianej „Wujka”,
świst i para z lokomotywy na
torowisku dawnej „Huty Bankowej” w Dąbrowie Górniczej, poranne dzwony z wieży kościoła w Świętochłowicach,
czy też łomot kilofa rozwalającego ostatnie
kawałki murów okalających nieistniejące
już zakłady silników okrętowych „Zgoda”.
To ciągle najważniejsze głosy Śląska. Śląska
brutalnie zasypywanego, rozdrapanego,
gdzie deweloper walcuje teraz fundamenty
wyburzonych familoków i przygotowuje tam
parkingi. Kto i czy w ogóle ktoś rządzi na
Śląsku, gdzie zasypuje się złoża najbardziej
wartościowego węgla koksującego wraz
z zainstalowanymi tam nowymi maszynami.
Śmierdząca „Kalina” w Świętochłowicach
zionie trującymi oparami i jest symbolem
degradacji. Kiedyś chwalono się wypoczynkowym zalewem wodnym „Pogoria”, który
służył ludziom pracy. Chwalono się też
morską „Pogorią” pływającą pod żaglami
po morzach świata.

urozmaicona architektura. Już wiele z nich
jest odnowionych. Błyszczą pełną krasą.
Powstały na Śląsku wspaniałe akustycznie
sale koncertowe, coraz więcej jest muzeów.
To dobrze. Ale to wszystko jest jednak drugorzędne: najważniejsze są miejsca pracy, by
ludzie nie uciekali stąd za chlebem.
W owalnej, zaprojektowanej i wybudowanej przez fachowców sali, słychać wyraźnie
każde słowo padające z mównicy. Przemawiają ci „z dziada pradziada” i ci, którzy
nie wyjechali, choć ich kuszono, a nawet
zmuszano. Teraz niestety następuje coraz
większa migracja ludności. Są tu od kilkudziesięciu lat Zabużanie, przeniesieni siłą
na Górny i Dolny Śląsk. Miast polskich nie
uratowaliśmy, ale ducha patriotycznego
ze Lwowa i Stanisławowa ocalono. Najważniejszym jednak spoiwem tożsamości
polskiej i śląskiej była zawsze i jest nadal
religia katolicka. Wielkie i piękne strzeliste wieże z czerwonej cegły kościołów
w Dąbrowie Górniczej i Piekarach Śląskich
o tym przypominają. Tak jak i świetnie
zorganizowana i bardzo dziś potrzebna
konferencja o tożsamości Polski i Śląska.

FOT. © ŚLĄSKA TELEWIZJA MIEJSKA

STEFAN TRUSZCZYŃSKI

W przepięknej Sali Śląskiego Parlamentu,
zbudowanej w 1906 roku, gdy rozwijało
się górniczo-hutnicze życie i ludzie mieli
ukochaną pracę – padają dziś ważne słowa.
Organizatorzy grudniowej konferencji
„Tożsamość Kulturalna i Społeczna. Górny
Śląsk” – Fundacja Rodzin Polskich i Śląska
Telewizja Miejska zaprosili decydentów
bywszych i obecnych, parlamentarzystów,
działaczy społecznych, prezesów i dyrektorów. Padają oskarżenia wypowiadane
czystą polszczyzną, jak również umiłowaną gwarą brzmiącą na tych ziemiach
od wieków. Dziennikarze przypominają
dzieje, zasłużeni Solidarnościowcy gromią
władzę domagając się pracy i lepszej płacy
dla ludzi. Posłowie tłumaczą. Wszyscy
w skupieniu słuchają. Pełna jest kilkuset
miejscowa sala.
Na konferencję przyszli przede wszystkim
ludzie przekonani, że ciągle niedobrze
się dzieje, że to ostatni już nie dzwonek
a dzwon. Czy kolejny alarm społeczny
dotrze do decydentów?
Idę ulicami starej, secesyjnej części Katowic. Od tej strony gdzie wychodzi się z dworca na ulicę „Andrzeja”. Piękne, stare domy,
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Rok Zbigniewa Herberta
27

października 2017 roku
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął przez aklamację
uchwałę w sprawie ustanowienia roku
2018 Rokiem Zbigniewa Herberta:
W dniu 28 lipca 2018 roku minie dwadzieścia lat od śmierci Zbigniewa Herberta,
jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu
ogromnych zasług tego Artysty, postanawia
oddać Mu hołd.
W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze
stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu
piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu –
kodeksów etycznych, jasno odróżniających
pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu.
W swojej poezji wyrażał umiłowanie
wolności, wiarę w godność jednostki i jej
moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako
miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad
przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń.
Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć,
traci sumienie”. A zatem „Należy [...] zrobić
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wszystko, by odbudować imponderabilia
i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów
narodu śmiertelne zagrożenie”.
Wprowadził do polszczyzny wiele zdań
budujących naszą wyobraźnię, z których
najważniejsze brzmi: „Bądź wierny Idź”.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, głęboko przekonany o wyjątkowym znaczeniu
Jego twórczości, ogłasza rok 2018 Rokiem
Zbigniewa Herberta.

Zbigniew Herbert, 1963
FOT. © FB.COM/PG/FUNDACJAHERBERTA

Przez aklamację posłowie podjęli
Uchwałę w sprawie ustanowienia 2018
Rokiem Zbigniewa Herberta – jednego
z najwybitniejszych polskich poetów XX
wieku, eseisty i dramaturga.
FOT. © KRZYSZTOF BIAŁOSKÓRSKI / KANCELARIA SEJMU
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Powroty Pana Cogito
czyli wspomnienie
o Zbigniewie Herbercie
DANUTA SIEMEK

N

ieustająca i zasłużona pamięć
o jednym z najwybitniejszych
polskich i europejskich poetów
XX wieku Zbigniewie Herbercie, przyczyniła się do przyjęcia uchwały przez Sejm
Rzeczypospolitej ustanawiając rok 2018
– Rokiem Zbigniewa Herberta. W uznaniu
zasług poety dla polskiej i europejskiej literatury i poezji, przypomniano w uchwale, iż
28 lipca 2018 roku mija dwadzieścia lat od
śmierci Zbigniewa Herberta (1924-1998).
Już wcześniej – 10 lat temu – rok 2008, został ogłoszony Rokiem Herberta jako dowód
uznania i pamięci dla twórczości wielkiego
poety XX wieku. Odbyły się wówczas sesje
naukowe, dyskusje na wyższych uczelniach,
imprezy artystyczne tematem których była
twórczość poety i jej niezaprzeczalne bogactwo. Odzwierciedlała to, co najistotniejsze
w ludzkim życiu – miłość i dobro jako przeciwstawienie nienawiści i zła.
Wiara w godność jednostki ludzkiej, jej
siła moralna, zaduma i pochylenie się nad
jej losem, nie zawsze udanym i pełnym
sukcesów, częściej – smutku i rozczarowań, a poezja Herberta? Stanowiła swoisty
drogowskaz w dążeniu do piękna i prawdy,
odrzucając zakłamanie i fałsz.
Poezja tak bliska człowiekowi ułatwiała
znalezienie drogi do mądrości życiowej
skupionej nie tylko w księgach filozoficznych, ale także w najbliższym otoczeniu.
Szczęście i radość życia są tak ważne jak
i dążenie do ich osiągnięcia.
Poeta proponuje filozofię kartezjańską:
„Cogito ergo sum” – Myślę, więc jestem!
Trudny proces dążenia do wiarygodności
myślenia wskazała filozofia Kartezjusza
(René Descartes, 1596-1650 – filozof, fizyk,
matematyk; zob. Medytacje o pierwszej filozofii, Rozprawa o metodzie). Rozumowanie,
przemyślenia powinny towarzyszyć człowiekowi całe życie. Właśnie ta idea kartezjańska
znajduje swe odzwierciedlenie w twórczości
poety. Ktoś nazwał przesłanie Herberta
„Cogito ergo sum” fundamentem mądrości,
która nadaje sens ludzkiemu życiu.
Człowiek współczesny ucieka od pustki życia, a ta kartezjańska mądrość mu

podpowiada – jeżeli osiągnął jej istotny
stopień – jesteśmy na ziemi z krótką wizytą
i dlatego powinniśmy wykorzystać szansę
na rozumne życie i bycie szczęśliwym.
Początki drukowania swych obserwacji
i przemyśleń w kontakcie z otaczającym
światem, Zbigniew Herbert próbował już
w latach 50. Trafił do „Tygodnika Powszechnego” pod redakcją Jerzego Turowicza.
Miał nawet objąć stanowisko sekretarza
redakcji. Pismo zostało zawieszone z powodu odmowy publikacji redakcyjnego
„hołdu” po śmierci Jóźefa Stalina w marcu
1953 roku. „Tygodnik” został zamknięty,
a epoka stalinowska powoli odchodziła do
historii, ten okres nazywany był „odwilżą”.
Polska i naród, Kościół i inteligencja,
odrzuciły ideologię komunistyczną na rzecz
normalnej pracy dla swego kraju. Zwolna następował rozwój literatury pięknej,
poezji i sztuki.
Istniejące wydawnictwa: Państwowy Instytut Wydawniczy, Czytelnik, Iskry, najbardziej wówczas popularne, borykały się
z reglamentacją papieru do druku. Mimo
trudności upowszechniały literaturę z zakresu prozy, poezji, literatury faktu. Książki:
Konwickiego, Hłaski, poetów: Gałczyńskiego,
Herberta i innych, zdobywały czytelników
starszego i młodszego pokolenia.
Popularność poezji Zbigniewa Herberta
w kraju i zagranicą przyczyniła się do kandydatury literackiej nagrody Nobla. Poeta
był zawsze po stronie wierności zasadom
etycznym, godności ludzkiej, umiłowaniu
wolności, zwycięstwa dobra nad złem. Jego
wiersze były popularyzowane przez takich
bardów jak Jacek Kaczmarski, Marek Grechuta, Przemysław Gintrowski.
Włączenie się w nurt polityczny, intensywność przeżyć, praca ponad siły, mogła
przyśpieszyć nieuchronność ludzkiego
bytowania ziemskiego. Pod koniec życia
został odznaczony Orderem Orła Białego,
był laureatem Polskiego Pen-Clubu im.
Jana Parandowskiego. Dla upamiętnienia
poety została ufundowana Międzynarodowa
Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta.
Otrzymał ją poeta, eseista, malarz i aktywista polityczny z Republiki Południowej
Afryki Breyten Breytenbach (ur. 1939).

Poeta w swej twórczości powrócił „do
swych korzeni”, do Lwowa. Naturalnym
pragnieniem ludzkim jest powrót do miejsc
zapamiętanych, niezwykłych, gdzie spełniały się marzenia o przyszłości, tej nieznanej, pełnej przygód i tajemnic.
Dawne miasta kresowe: Lwów, Stanisławów (zob. T. Olszański, Kresy Kresów,
Iskry, Warszawa 2008), mają w sobie siłę
przyciągania magnetycznego, by choć na
krótko znaleźć się w nich, zobaczyć je,
przypomnieć lata dzieciństwa, przerwane
przez wybuch II wojny światowej, która
ujawniła okrucieństwo, niezgodę i nienawiść, zmuszając Polaków do bolesnych
rozstań, emigracji do miast zachodnich
w Polsce. Zbigniew Herbert napisał bardzo osobisty wiersz, poświęcony miastu
swych narodzin...
„W mieście kresowym, do którego
nie wrócę
jest taki skrzydlaty kamień
lekki i ogromny
pioruny biją w ten kamień skrzydlaty
[...]
w moim mieście dalekim do którego
nie wrócę
jest ciężka i pożywna woda
kto raz ci kubek z taką wodą poda
mówi – raz tu jeszcze wrócę...”.
Poeta powrócił do swego rodzinnego
miasta 26 lipca 2008 roku. W pobliżu
rodzinnego domu poety, stoi kościół
pod wezwaniem św. Antoniego, gdzie
był ochrzczony właśnie tą „ciężką i pożywną” wodą. W tej świątyni, w czasie
wieczoru poetyckiego, zorganizowanego
przez społeczność polską skupioną wokół
kościoła, zabrzmiały wiersze Zbigniewa
Herberta. Mimo powikłanych losów Polaków zamieszkałych dotąd we Lwowie i na
Kresach, powrót poety miał szczególną wymowę, podobnie jak w tym 2018, 28 lipca,
w dwudziestą rocznicę śmierci.
Siłą wielkiej sztuki poetyckiej jest to, że
nie umiera ze śmiercią poety, żyje wśród
tych, którzy poznawszy raz jeden, zawsze
będą do niej wracali.
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Interes narodowy
czy imponderabilia?
JERZY BIERNACKI
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P

ewien mój znajomy inżynier, o którego zainteresowaniach i wiedzy
historycznej nie miałem pojęcia,
zaskoczył mnie w rozmowie dosyć bezwzględnym atakiem na Romana Dmowskiego i endecję (ale głównie na niego), nie
bez związku z tym, że w pewnej chwili wyraziłem (lub raczej po kimś powtórzyłem)
opinię, że w dość dużej mierze to endeccy
księża i nauczyciele wychowali przed wojną
tę młodzież, która później wzięła gremialny
udział w Powstaniu Warszawskim.
Dla jasności muszę wyznać, że zawsze
z uśmiechem pewnego politowania patrzyłem na młodzieńców paradujących
z mieczykiem w klapie i dziwiłem się niesłabnącemu wciąż, choć stale też ograniczonemu społecznie powodzeniu, jakim
dawna i nowa narodowa demokracja (jako
ideologia i ruch) cieszyła się wśród młodych Polaków. I że odkąd w dziecięcych
niemal latach przeczytałem jakąś broszurę
przedwojenną o młodym Ziuku (m. in.
jak to drewnianym pałaszem ciął dzielnie
pokrzywy w Zułowie, a także jak to, nieco
już starszy, kształtując swój charakter,
stawiał przed sobą własne ekskrementy
i wyobrażał sobie, że musi je zjeść w jakiejś
ostatecznej sytuacji), aż po dziś dzień, gdy
mam za sobą lektur znacznie więcej –
jestem pod urokiem Józefa Piłsudskiego
i jego legendy, która przecież nie powstała
bez powodu. Dokładniej mówiąc uznaję jego wielkość, tak jak ją przedstawił
w tekście Powstają legendy z 1936 roku
nie kto inny, lecz... Bruno Schultz, który
w mojej opinii napisał o Marszałku kilka
najważniejszych zdań, jakich nie napisał
nikt inny. Ale to tylko wyznanie uboczne,
choć konieczne; rzecz jest o czym innym.
Dodać muszę, że mój krytyczny stosunek
do narodowej demokracji i samego Dmowskiego miał zawsze charakter niemal instynktowny, a intelektualnie wtórny, przy
czym ceniłem polityczną publicystykę twórcy
narodowej demokracji (nie zawsze się z nią
zgadzając) oraz żywiłem ogólnie potwierdzane przekonanie, że odegrał on istotną rolę
w odzyskaniu niepodległości Polski, działając
na gruncie międzynarodowym.
Mój znajomy, zaprzeczając tezie o wpływie wychowawczym endecji na przedwojenną młodzież, słusznie zapewne

zwrócił uwagę, że oddziaływały na nią
wówczas różne nurty, w tym demokratyczne i lewicowe. I być może, wpływ środowisk endeckich nie był aż tak duży, jak
sobie wyobrażałem, nie mając w zanadrzu
jakichś prac naukowych, historycznych
na poparcie mojej tezy. Mój interlokutor
wszelako w ogóle go negował, zgadzając
się jedynie na opinię, że były to zdarzenia
incydentalne, z czym, naturalnie, nie mogłem się zgodzić. Jakkolwiek nie umiałbym
precyzyjnie określić społecznego rozmiaru
czy zasięgu owego wpływu.
Natomiast zaskoczyło mnie zupełnie i zbiło z pantałyku wyrażone przez mojego znajomego przeświadczenie, że powszechnie
znana i powtarzana w wielu wypowiedziach
i tekstach teza o zasługach Dmowskiego
w skutecznym urabianiu politycznych
środowisk międzynarodowych na rzecz
odzyskania przez Polskę niepodległości jest
nieprawdziwa. Że innymi słowy jego rozmowy w Paryżu i gdzie indziej oraz pisane
przezeń memoriały wcale nie odegrały tej
roli, o jakiej się mówi i pisze. Na poparcie
swych słów mój interlokutor przytoczył
jakieś prace historyczne i wymienił co najmniej dwa nazwiska ich autorów, których
wszakże nie zapamiętałem.
Zdziwiła mnie niewątpliwa zaciekłość,
z jaką mój znajomy o tym mówił (aczkolwiek w słowach wyłącznie parlamentarnych i opiniach merytorycznych),
popierając swoje oceny dodatkowymi
argumentami dotyczącymi osobistej po-

stawy Dmowskiego w różnych momentach
historycznych. Mówiąc wprost oskarżył on
autora Myśli nowoczesnego Polaka o brak
elementu polskości w jego jaźni i zarzucił
mu zdradę Ojczyzny, przypominając, że
w 1915 roku wyjechał do Moskwy (razem
z wieloma innymi Polakami, kiedy to z Polski, która wkrótce miała się znaleźć pod
okupacją niemiecką, Rosjanie wywieźli
dużą część fabryk wraz z zespołami kierowniczymi, maszyn, towarów, a nawet
szkół itp.), w kilka lat później zaś, na parę
dni przed przełomowym 15 sierpnia 1920
roku, pojechał (uciekł?!) do Poznania,
by tam montować nowy rząd, w przewidywaniu klęski polskiej armii w bitwie
pod Warszawą.
Mój rozmówca podkreślał również, że
Dmowski był agnostykiem i w swoich pismach traktował rolę Kościoła katolickiego
w Polsce jedynie pragmatycznie, jako wychowawcy społecznego, nie przywiązując
wagi do jego roli aksjologicznej, religijnej
i duchowej. Z jego szczególną krytyką spotkało się wprowadzenie przez Dmowskiego
do dyskursu publicznego kategorii interesu
narodowego. Ta krytyka brzmiała tak, jak
gdyby to pojęcie i jego włączenie do polityki
było jakimś przewrotem kopernikańskim
w sensie negatywnym, z gruntu fatalnym
i moralnie niedopuszczalnym.
Zarzucony całą masą argumentów
i w gruncie rzeczy nie przygotowany do tego
rodzaju dyskusji (jak zaznaczyłem wyżej,
Dmowski i „dmowszczyzna” interesowały
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mnie raczej umiarkowanie), ograniczyłem
się w odpowiedzi do wyrażenia ogólnego
przekonania, że chyba jednak nie ma powodów do aż tak jednoznacznego potępiania
tego polityka i pisarza politycznego i że może
warto jednak złagodzić te padające tutaj, tak
skrajne, opinie. Przynajmniej moją intencją
byłoby pewne ich złagodzenie – mówiłem
– szczególnie, gdy mielibyśmy aż odmówić
temu człowiekowi polskości i nazwać go
zdrajcą. Tym bardziej, że wyjazdy Polaków
do Rosji w 1915 roku były powszechne i nie
zawsze całkowicie dobrowolne i że to nie
jest wystarczający argument dla potępienia
Dmowskiego, tak jak i owa „ucieczka” do
Poznania dla powołania rządu w razie klęski
nie kwalifikuje się w stu procentach jako
zdrada, bo przecież sytuacja wojenna była
nadzwyczaj dramatyczna, a rozstrzygnięcie
bitwy nie było przesądzone. Piłsudski zaś,
jak wiadomo, na wypadek klęski złożył swoją
prośbę o dymisję na ręce Wincentego Witosa,
ówczesnego premiera.
Jakoś tak się zdarzyło, że w ogóle nie poruszyłem kwestii owego wprowadzenia do
sfery polityki pojęcia interesu narodowego.
I gdy już rozstaliśmy się z moim znajomym,
zaczęła mnie ta sprawa mocno intrygować.
O co mu właściwie chodziło, że w czambuł
potępił interes narodowy? Przecież jest to
pojęcie często używane i zwłaszcza obecnie, kiedy mamy do czynienia z rządem,
któremu się chce pracować i budować
mocne państwo oraz służyć jak najlepiej
polskim obywatelom, mówi się nierzadko
tymi słowy, bliskimi takim pojęciom jak
racja stanu czy dobro wspólne.
Olśniło mnie, gdy przypomniałem sobie,
że Marszałek Piłsudski w swoich pismach
i mowach pisał i mówił ze szczególnym naciskiem o ważności i nadrzędności imponderabiliów. I o tym, jak ważny w potrzebie
wojennej na przykład jest duch panujący
w wojsku, jego morale. Nie mniej ważne,
jak stan liczbowy armii i stan jej uzbrojenia.
Uświadomiłem sobie, że interes narodowy to pojęcie bardzo pragmatyczne, nie
mające swego umocowania w aksjologii,
jakkolwiek bowiem naród to ważny, ba,
jeden z najważniejszych, czynnik działań
politycznych, albowiem w jego imieniu są
one prowadzone, ale przecież nie ma on
charakteru absolutu. Inne czynniki, dla
przykładu, w społecznej nauce Kościoła,
decydują o sposobie prowadzenia polityki.
Jest to wiara w Boga i dążenie do zbawienia,
do osiągnięcia życia wiecznego; pierwsze
Przykazanie Boskie brzmi: będziesz miłował
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym umysłem, czyli całym
swoim jestestwem, a przykazanie najważniejsze: będziesz miłował bliźniego swego
jak siebie samego. I z tej miłości i wiary
wynika postawa czynna: troska o dobro

wspólne i „święta miłości kochanej Ojczyzny”, fenomen wbrew pozorom uniwersalny
i dlatego tak zgodny z doktryną Kościoła
powszechnego. Przynajmniej tak jest w naszym kręgu cywilizacyjnym, w cywilizacji
łacińskiej. A więc jest coś wyższego, coś
o innym, duchowym charakterze, ponad
interesem narodowym, który jest, oczywiście, bardzo ważnym pojęciem w pragmatyce politycznej.
Przecież nie jest rezultatem fantazji to,
że Mateusz Morawiecki stale podkreśla, iż
wyniki gospodarcze nie cieszą go jedynie
dlatego, że są dobre, ale dlatego, że poprawiają jakość życia Polaków, gdyż dzięki
temu rosną ich płace i poprawia się ich los.
Ktoś, chyba ks. Henryk Zieliński, zauważył,
że nie jest bez znaczenia fakt, iż pani premier polskiego rządu jest matką księdza
(niedawno wyświęconego) i że to powinno
sprawiać, iż jest i będzie otaczana szczególnym szacunkiem. Nie jest bez znaczenia
to, co oglądamy w telewizji, że członkowie
rządu gremialnie przystępują do Komunii
św., wszyscy, niemal bez wyjątku. Znamy
wiele bezpośrednich wypowiedzi, na przykład prezesa Jarosława Kaczyńskiego czy
Zbigniewa Ziobry, potwierdzających w pełni ich postawę wierzących i praktykujących
katolików. I nie mamy w tej mierze do
czynienia z dewocją, tak potępianą przez
agnostyka Dmowskiego
A więc praca na rzecz interesu narodowego Polski ma swoją „nadbudowę”,
mówiąc przydatnym akurat tutaj językiem
marksistowskim, ma swoje wyższe duchowe racje. Stoją za tym owe imponderabilia
Marszałka Piłsudskiego, choć on je zapewne rozumiał niedokładnie tak, jak ja tutaj
piszę. Może, myślę, bardziej w zgodzie z teorią walki duchów ponad materią Juliusza
Słowackiego. Choć był przecież czcicielem
Matki Bożej, może szczególnie tej wileńskiej, Ostrobramskiej, na co jest niemało
różnorakich dowodów i świadectw. Nie
bez znaczenia wreszcie jest również fakt,
że w ciągu dwóch lat rządów Zjednoczonej
Prawicy nie słyszymy, by któryś z ministrów czy wiceministrów dokonał jakiejś
malwersacji lub defraudacji, czy w ogóle
jakiegokolwiek przestępstwa.
Ktoś może powiedzieć: co to za gadanie, prezydent Komorowski też publicznie
przyjmował Komunię św., jednocześnie
coram publico głosząc, że jest za życiem,
więc jest za in vitro (potępionym przez
Episkopat Polski). A poza tym przed sądem, zeznając jako świadek, zaprzeczał
samemu sobie (czyli albo kłamał teraz albo
przedtem, bo chodziło o sprzeczność z zeznaniami składanymi poprzednio w prokuraturze). Tymczasem wszystko lub prawie
wszystko, co mówią i robią członkowie
obecnego rządu wydaje się przekonywać

blisko połowę badanych przez instytucje
sondażowe Polaków, gdyż mówią to, co
myślą (czyt. prawdę), a robią to, co mówią
(czyt. co obiecali).
Jeden przykład niebezpieczeństwa poprzestawania na pragmatycznym zgoła
rozumieniu interesu narodowego. Stanowisko (zdominowanej przez endeków)
komisji polskiej negocjującej z Rosjanami
traktat ryski. Rosjanie (bolszewicy) byli
gotowi oddać terytorium niemal aż po
Psków, Smoleńsk, Homel i Odessę, czego
strona polska w ogóle nie podjęła, kierując
się pragmatycznym poglądem, że możemy
sięgać granicą na wschód tylko tam, gdzie
jest przewaga ludności polskiej. W rezultacie około 150 tys. Polaków pozostało
w Rosji sowieckiej, w dwóch skupiskach,
a piętnaście lat później 111 091 spośród
nich zostało zamordowanych (rozstrzelanych, najczęściej strzałem w potylicę)
tylko dlatego, że byli Polakami i Polkami,
a reszta (co najmniej około 30 tys.) została
wywieziona do gułagu, w większości do Kazachstanu. Była to tzw. „operacja polska”
(raczej „antypolska”) NKWD, wykonana na
rozkaz Stalina (odpowiednią instrukcję nr
00485 wydał Jeżow) w latach 1937-1938.
Jest rzeczą oczywistą, że negocjatorzy traktatu ryskiego nie mogli tego przewidzieć,
ale ich decyzję można chyba skwitować
sławnym powiedzeniem Talleyranda: „to
nie była zbrodnia, to był błąd”.
Na koniec dodam, że gdybym nawet nie
zdołał samemu wydedukować, dlaczego to
interes narodowy jest pojęciem co najmniej
niewystarczającym, to dopomógłby mi
w tym Rafał A. Ziemkiewicz, współzałożyciel Stowarzyszenia Endecja, zdaje się
porzucający właśnie publicystykę na rzecz
polityki. Udzielił on wywiadu „Plusowi-Minusowi”, w którym dowodzi, że na
polską wojnę może pomóc tylko stworzone przezeń Stowarzyszenie i mówi m. in.
tak: „Polityka nie powinna się zajmować
duchem narodowym. [...] Natomiast politycy są od załatwiania konkretnych spraw.
A gdy polityka ucieka w symbole, to mamy
takie sytuacje jak teraz, gdy zanim zbudujemy most, od razu robimy awanturę, czy
ma być on imienia Lecha Kaczyńskiego czy
Władysława Bartoszewskiego [...]. Kiedy
zaczniemy od wartości, to szybciej damy
sobie po razie, niż cokolwiek zbudujemy,
choćby i zwykły most”.
Znam kogoś, kto zaczynał od wartości,
i to tych Najwyższych, a ile pobudował!
Jest to o. Tadeusz Rydzyk, autor Jedynego Wielkiego Projektu III RP. Oto moja
odpowiedź. I jednocześnie uznanie, przynajmniej po części, racji mojego znajomego w tym, co mówił o wprowadzeniu
do polityki pojęcia interesu narodowego.
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SWAP upamiętni rzeź wołyńską
WITOLD ZYCH

R

zeźbiarz Andrzej Pityński, polski
artysta, od 40 lat żyjący i tworzący
w Stanach Zjednoczonych, pracuje
nad realizacją pomnika Rzeź Wołyńska,
który ma stanąć w Polsce.
Pomnik Andrzeja Pityńskiego będzie monumentalną kompozycją rzeźbiarską, mającą 14 metrów wysokości. Odlany zostanie
w brązie, pokryty jasno brązową patyną
i stanie na cokole z granitu o wysokości
1,5 metra. Monument w całości zostanie
sfinansowany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2.
w Nowym Jorku.
Monumentalny pomnik będzie wymownym symbolem pamięci Narodu Polskiego
o zbrodni ludobójstwa dokonanej na polskiej
ludności wschodnich terytoriów II Rzeczypospolitej. Stanie w Polsce, by nigdy Polacy
nie zapomnieli o swoich rodakach, którzy
w bestialski sposób zostali zamordowani
w latach 1942-1945 tylko dlatego, że byli
Polakami i katolikami. Będzie świadectwem
pamięci o tych setkach tysięcy niewinnych
ofiar, głównie matek, starców i dzieci, którzy
zostali pomordowani na naszych Kresach
Wschodnich przez Organizację Nacjonalistów Ukraińskich i jej zbrojne ramię UPA
– Ukraińską Powstańczą Armię.
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Pomnik składa się z trzech elementów.
Centralnie widzimy orła w koronie. Na jego
rozpostartych skrzydłach artysta umieścił
nazwy miejscowości, w których UPA dokonała mordów na Polakach; w jego piersi
jest wycięty krzyż, zaś w środku dostrzegamy dziecko nabite na trójzębne widły.
W symboliczny sposób nawiązują one do
ukraińskiego tryzuba, który dla Polaków na
Wołyniu oznaczał śmierć. U jego podstawy
artysta umieścił naturalnej wielkości postacie: ojca, matki z niemowlęciem, chłopca
i dziewczynki, a za nimi fragment ogrodzenia ze sztachetami, na które wbite są trzy
główki dziecięce, a czwarta leży obok płotu
na ziemi. Postaci otoczone są abstrakcyjnymi
płomieniami stanowiącymi jednocześnie
podstawę kompozycji rzeźbiarskiej pomnika.
Na skrzydłach orła artysta umieścił nazwy
niektórych miejscowości, osad i wsi, gdzie
UPA dokonała mordów na Polakach. Części
z nich nie ma już na mapach.
Większość naszych rodaków, którzy zginęli na Kresach, nie ma krzyży na swoich
grobach. Nikt nie zapalił na nich znicza,
nie odmówił modlitwy, bo ich ciała mordercy z UPA wrzucali do przydrożnych
rowów, palili albo grzebali w zbiorowych
mogiłach. Mordowali mężczyzn, kobiety
i dzieci, stosując najwymyślniejsze tortury.
Grabili majątki, równali całe osady i wsie
z ziemią, niszcząc wszystkie ślady kultury
polskiej. Blisko 90 proc. Polaków, którzy

zostali przez nich zamordowani, spoczywa w niepoświęconej ziemi bez żadnego
upamiętnienia.
Nie można zrozumieć tego ogromu cierpień, jakiego doświadczyli Polacy w tamtych czasach, jak tylko i wyłącznie przez
porównanie jej do męczeńskiej śmierci
Chrystusa. Jezus, umierając na krzyżu,
wypowiedział słowa pełne bólu i osamotnienia: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie
opuścił?”. Zadał to pytanie swojemu Ojcu
w momencie śmierci, kiedy był już całkowicie bezradny, czuł, że został opuszczony
i pozostawiony sam ze swoim cierpieniem.
Tak samo czuły się polskie rodziny, które
musiały doświadczać niewyobrażalnego
cierpienia w bestialski sposób mordowane
przez swoich oprawców z UPA.
Pityński zmienia słowa Jezusa i na
skrzydłach orła umieszcza napis: „Boże,
Nasz Boże, czemuś Nas opuścił”. Oni wtedy
też pytali, dlaczego Bóg ich opuścił, był
milczący, odwrócił się od nich w chwilach, kiedy doświadczali ludzkiej podłości,
umierali w bólu, upodleni, doświadczając
nieludzkich cierpień, pastwienia się nad
nimi, udręczeni, pełni bólu i cierpienia, do
końca wierząc jak Jezus w miłość Boga,
który ich przyjmie do siebie. Nikt nie byłby
w stanie przetrwać tych cierpień, jakie ich
wtedy spotykały, bez wiary w Boga.
Pamiętajmy też o tym, że to, co spotkało
naszych rodaków na Wołyniu i w Małopolsce
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Wschodniej w latach 1942-1945, miało
miejsce także na Kresach Rzeczypospolitej
ponad sto lat wcześniej, bo w 1768 roku.
Wówczas doszło do buntu hajdamaków
i Kozaków, którzy w taki sam, okrutny sposób, stosując te same metody, wymordowali, nie oszczędzając kobiet i dzieci, prawie
200 tys. Polaków. Symbolem tych zbrodni
pozostaje rzeź w Humaniu, gdzie hajdamacy 21 czerwca 1768 roku wymordowali całą
ludność miasta, Polaków i Żydów, blisko
20 tys. osób. O wydarzeniach w 1768 roku,
w sposób niemal proroczy przestrzegając
nas, pisał w swoim poemacie Beniowski
Juliusz Słowacki:
Czy nie wiesz o tym, że na Ukrainie zaczęła się rzeź i szlachty wyrznięcie?
Pod święconymi nożami krew płynie;
Pop otwiera pierś, a chłop daje cięcie
w bijące serce.
Cały naród ginie jak w zapalonym przez
Boga okręcie;
A ty, że byłeś jak miecz obosieczny,
Ale bezczynny, sądzisz, żeś bezpieczny!
Ileż to jeszcze polskiej krwi przeleje się
na tej ziemi. Polski Naród musi wiedzieć
o tym, co się wydarzyło na Kresach, o mordach OUN-UPA. Nie możemy czekać, by
znowu w przyszłości taka tragedia się
powtórzyła. Ten pomnik jest przestrogą.
W sposób realistyczny pokazuje dramat,
jaki się tam rozegrał.
W dolnej części pomnika dostrzegamy
rodzinę, symbol odwiecznej obecności
Polaków na tych ziemiach. Ojciec rodziny trzyma wysoko uniesiony krzyż
w geście, jaki znamy z przedstawień
w sztuce ojca przeora Augustyna Kordeckiego broniącego klasztoru w Częstochowie podczas potopu szwedzkiego
w 1655 roku i ks. Ignacego Skorupki

w bitwie pod Ossowem z bolszewikami
w 1920 roku.
Do nóg matki trzymającej w ramionach
niemowlę tuli się jej córeczka trzymająca
kurczowo misia. Jedynie ich syn, który
w swoim młodzieńczym zapale rozkłada
szeroko ramiona, próbuje podjąć walkę
z oprawcami. Wszyscy stojący obok siebie
stuleni jak pisklęta w gnieździe, otoczeni
przez płomienie, które zniszczyły ich domostwo, z godnością przyjmują męczeńską
śmierć, jaka ich czeka.
Wysoko wznoszące się płomienie mają
głębokie symboliczne znaczenie, bo przecież są zarówno próbą realistycznego opisu
wydarzeń z tamtych dni, ponieważ wielu
z naszych rodaków zginęło w podpalanych domach i stodołach, jak i mogą być
postrzegane jako płonący znicz naszej
pamięci o ich męczeńskiej śmierci. Z ich
ofiary, z tego płomienia umęczonych Kresowian ginących w płomieniach wyrasta
orzeł, symbol istnienia naszej Ojczyzny,
której duch jest niezniszczalny. Umęczony
Naród Polski, wielokrotnie skazany na
unicestwienie, zawsze odradzał się i stawał
się silniejszy.
Wizja rzezi wołyńskiej mistrza Pityńskiego, przesiąknięta realistyczną prawdą,
pokazuje okrucieństwo tamtych wydarzeń,
jest niezwykle oryginalnym, poruszającym
dziełem sztuki, pełnym polskiej symboliki,
które jest w stanie poruszyć każde polskie
serce. Artysta po mistrzowsku operuje
formą, fakturą i światłem, kontrolując
detal i finezję kompozycji. Pnące się w górę
płomienie przechodzą w sylwetkę orła. Jak
Feniks z popiołów rodzi się duch polskiego
Narodu, duch niezniszczalny i wieczny.
O niezwykłej sile artystycznego przekazu
i wyjątkowości tego pomnika świadczy fakt,

że Pityński w swojej kompozycji rzeźbiarskiej w sposób niezwykły i odważny potrafił
zjednoczyć sacrum i profanum.
Trzy elementy – zdawałoby się – niezależne od siebie: orzeł, rodzina i otaczające je
płomienie, złączone stanowią kompozycję
tworzącą w sposób symboliczny wielką
monstrancję. Jej stopą jest cokół pomnika,
trzon z nodusem stanowią płomienie otaczające rodzinę, a glorię rozpostarte skrzydła orła z koroną, w środku którego jest krzyż
będący reservaculum. Melchizedekiem
podtrzymującym hostię stają się trójzębne
widły, a samą hostią będącą uosobieniem
Jezusa Chrystusa ciało umierającego niewinnego dziecka przebite widłami.
Dlatego właśnie Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce postanowiło ufundować i postawić monumentalny
pomnik Andrzeja Pityńskiego Rzeź Wołyńska w Polsce. Tego wymaga godność
i honor naszego Narodu. Jest on potrzebny
Polsce, będzie utrwalał w świadomości
narodowej fakt zbrodni ludobójstwa na
polskiej ludności Wołynia i Małopolski
Wschodniej. Pomnik mistrza Pityńskiego,
będący monumentalną monstrancją (z łac.
monstrare – pokazywać), nie pozwoli zapomnieć Polakom o pomordowanych na
Kresach rodakach. Oni są godni naszych
modlitw. Umierali za naszą wiarę i za to,
że byli Polakami. Nasz honor wymaga, by
ich męczeńska śmierć jak śmierć Chrystusa, którego adorujemy w wystawianym
w monstrancji Najświętszym Sakramencie,
była czczona z największym szacunkiem.
Modląc się za ich duszę, modlimy się
też o zbawienie dla nas samych. „Boże,
jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
zapomnij o mnie” (Adam Mickiewicz).

Piórem Stefana Truszczyńskiego Kto boi się prawdy o Wołyniu?

R

zeźbiarz Andrzej Pityński odznaczony
11 listopada 2017 roku Orderem Orła
Białego zaprojektował i wykonał pomnik
Rzezi Wołyńskiej. W Gliwickich Zakładach
Urządzeń Technicznych monument jest
już gotowy, do odebrania.
To dar Polonii Amerykańskiej. Miał
stanąć – staraniem organizacji Kresowiaków – w Jeleniej Górze. Ale tamtejsze władze miejskie nie zgodziły się.
Zgodził się natomiast na postawienie
Rzezi Wołyńskiej w Toruniu, na terenie należącym do redemptorystów,
o. Tadeusz Rydzyk. Pomnik ma stanąć
pomiędzy Sanktuarium NMP Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła
II a Wyższą Szkołą Kultury Społecznej
i Medialnej. Ma tu powstać Park Pa-

mięci Narodowej właśnie z inicjatywy
dyrektora Radia Maryja.
Pomnik jest wielki i dramatyczny w swojej wymowie. Budzi skrajne emocje. Ale jest
to wreszcie wypełnienie luki w obszarze
pamięci narodowej. Jest to odpowiedź na
karygodne zaniedbanie. Jest świadectwem
historycznej prawdy.
Ludobójstwo na Wołyniu i południowo-wschodniej Małopolsce rozpoczęło się
w niedzielę, 11 lipca 1943 roku. Tego dnia
w ponad stu miejscowościach Ukraińcy
zgładzili w bestialski sposób od czterdziestu do sześćdziesięciu tysięcy Polaków.
Ogólnie w latach 1939-1947 na kresach
zamordowano ponad sto trzydzieści tysięcy obywateli polskich. Strona ukraińska
ocenia swoje straty na dziesięć do dwuna-

stu tysięcy ofiar, przy czym część z nich
zginęła z rąk UPA za pomoc udzielaną
Polakom lub odmowę przyłączenia się do
sprawców rzezi.
Ten pomnik to nie zimny głaz, ale drastyczne przypomnienie krwawej historii.
Tak było!
To, czy zaszkodzi nam teraz w relacjach
z Ukrainą nie powinno decydować. Zrobiony został ważny film o wołyńskiej zbrodni.
Najwyższy czas na monument. Jeśli nie
rozumieją tego samorządowcy, postawmy
pomnik w Parku Pamięci Narodowej. To
i tak wielkie ustępstwo. I chwała Ojcu
Tadeuszowi Rydzykowi.
Narody winne są pamięć i cześć dla ofiar
poniesionych przez współobywateli. Inaczej nie zasługują na trwanie.
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Inni potępiają zza węgła
Z Markiem Wrońskim
o plagiatach naukowych
na wyższych uczelniach
rozmawia Błażej Torański.
Błażej Torański: Od dwudziestu lat jest
Pan łowcą plagiatów w świecie nauki.
Naukowcy Pana nienawidzą?
Marek Wroński: Niektórzy są mi niechętni, inni popierają moje działania,
ale zza węgła. Mało kto popiera mnie
publicznie i od wielu lat działam sam. Nie
mam wsparcia żadnej instytucji.

Nikt nie wytoczył Panu procesu po
publikacji w „Forum Akademickim”?

W ostatnich kilkunastu latach były trzy
próby złożenia pozwów do sądu w Lublinie, gdzie mieści się redakcja „Forum”.
Za każdym razem, zanim doszło do rozprawy, strona oskarżająca mnie wycofywała pozew płacąc redakcji wszystkie
koszty procesu. Pracuję na dokumentach
i jestem ostrożny w tym, co piszę. Piszę,
co mogę udowodnić.

20

Pańskie publikacje są skrupulatnie udokumentowane. Jak Pan
dociera do źródeł? Jak wyszukuje tematy? Ludzie sami się do
Pana zgłaszają?
Wiele osób skrzywdzonych, których
prace zostały przepisane, ofiar nierzetelności naukowej zgłasza się do mnie.
Występuję wtedy do władz uczelni, do
rektora, proszę o dokumenty, wnioski
dyscyplinarne, orzeczenia albo sam te
postępowania inicjuję. Często sam występuję do Centralnej Komisji do Spraw
Stopni i Tytułów Naukowych.

Uczelnie chętnie udostępniają Panu
te materiały?

Jak jest rzetelny rektor, to nie ma
żadnego problemu. Materiały do publikacji otrzymuję w ciągu tygodnia. Jeśli
natomiast rektor nie jest sumienny,
uważa, że tego typu artykuł uderzy
w jego uczelnię, odmawia mi dostępu
do informacji prasowej, blokuje dostępu do informacji publicznej. Wtedy
muszę składać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w mieście,

gdzie działa uczelnia. Czasami WSA
załatwia tę sprawę w ciągu 30–40 dni,
ale na przykład na rozpatrzenie tej samej sprawy w Warszawie czeka się rok.
Jeśli rektorzy lub dziekani przegrają
sprawę w pierwszej instancji i chcą
ją nadal blokować, odwołują się do
Naczelnego Sądu Administracyjnego,
a tam sprawa czeka dwa lata! Mimo,
że wedle prawa od chwili wpłynięcia
sprawy do sądu rozprawa powinna być
wyznaczona w ciągu trzydziestu dni.
Sądy tego terminu nie przestrzegają.

Która ze spraw toczy się najdłużej?

Prawie trzy lata czekałem na dostęp do
informacji publicznej dotyczącej umorzenia postępowania dyscyplinarnego
w stosunku do doktorantki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W NSA sprawa leżała
półtora roku, więc złożyłem skargę na
przewlekłość. Przewodniczący wydziału,
który nie przestrzegał terminu oddalił
moja skargę twierdząc, że wszystko jest
w porządku. Że półtora roku to nie jest
długi termin.
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Częściej spotyka się Pan z rektorami, którzy chcą oczyścić środowisko
naukowe z plagiatorów czy z takimi,
którzy wola ukrywać prawdę o kradzieżach naukowych i lakierują zło?
Z tymi, którzy chronią swoich podwładnych i chcą lakierować zło. Tych
jest niestety więcej.

Na polskich uczelniach panują stosunki feudalne. Przekładają się one
na ochronę tych, którzy popełniają plagiaty?

Można tak powiedzieć, ale trzeba pamiętać, że rektor jest wybierany przez
nauczycieli akademickich, którzy często
pracują ze sobą po dwadzieścia/trzydzieści lat. Ci ludzie się znają. Rektorzy
nie chcą się im narażać, zwłaszcza, jeśli
rządzą w pierwszej kadencji i chcą być
wybrani na drugą. Oportunizm rektorów
widać zwłaszcza wtedy, kiedy podejrzanym o plagiat jest znany profesor
uczelni. Jak w przypadku prof. Jerzego
Sanetry, fizyka z Politechniki Krakowskiej, który do swojej książki przepisał
pracę austriackiego fizyka z Uniwersytetu w Cambridge. Był kolegą rektora,
prorektora, dziekana. Został ukarany
naganą i pozbawiono go funkcji kierownika katedry. W dodatku: na podstawie
tego plagiatu złożył projekt grantowy
i dostał na jego realizacje ponad dwieście
tysięcy złotych! Po trzech latach oddał
do publikacji książkę-plagiat.

Jakie dominują mechanizmy: czy
naukowcy ściągają głównie z obcojęzycznych prac naukowych czy od
swoich studentów, doktorantów?

Każdy przypadek jest inny. Tydzień
temu napisała do mnie i zadzwoniła kobieta z południowo-wschodniej
Polski. Przed świętami chciała kupić
mężowi w prezencie książkę. Znalazła
książkę swojej promotorki sprzed kilku
lat, a w niej obszerne fragmenty swojej pracy magisterskiej. Kilkadziesiąt
stron. W innej historii, sprzed dziesięciu
lat, były dziekan wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego profesor Michał
Płachta napisał książkę, w której piętnaście rozdziałów oparł o piętnaście prac
magisterskich nie wspominając nawet
o tym w przypisach.

Jakie efekty przyniosła Pańska dwudziestoletnia działalność w śledzeniu
plagiatów? Odebrano komukolwiek
tytuł profesorski lub habilitację?

Wielokrotnie. Teraz kończy się procedura odebrania tytułu profesorskiego
Jerzemu Sanetrze. Habilitację utraci
Mirosław Krajewski, były poseł „Samoobrony” i rektor prywatnej szkoły
we Włocławku, który popełnił plagiat
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

w Toruniu. Podobnie popełnienie plagiatu w pracy habilitacyjnej udowodniła
Rada Wydziału Lekarskiego Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie Ryszardowi Andrzejakowi,
byłemu rektorowi Akademii Medycznej
we Wrocławiu. Mniej więcej w czterdziestu przypadkach odebrano tytułu naukowe plagiatorom po moich publikacjach
w „Forum Akademickim”.

Spotyka się Pan z reakcjami osób,
które z powodu Pańskich publikacji
utraciły tytuły naukowe?

Ich niechęć osobista jest mniejsza, jeśli
mają świadomość, że byłaby to pretensja do prokuratora, który skazał kogoś
za to, że wsiadł pijany do samochodu
i zabił człowieka.

Dlaczego ściga Pan plagiatorów?

Dwadzieścia lat temu, w maju 1997
roku, pracowałem jako naukowiec w Nowym Jorku. Zajmowałem się wynikami
leczenia guzów mózgu. Przez przypadek
odkryłem plagiat prof. Andrzeja Jendryczki, biochemika ze Śląskiej Akademii Medycznej. Uczelnia nie chciała
mi udzielić żadnych informacji, więc
zacząłem go sprawdzać i wykryłem
czterdzieści kolejnych plagiatów. Przez
pół roku walczyłem z polskim środowiskiem naukowym zanim ta sprawa
została ujawniona w styczniu 1998 roku
przez „Rzeczpospolitą”. Potem pisały
o niej wszystkie gazety na świecie, nawet „Science”. Jendryczka tłumaczył na
język polski i przepisywał najlepsze na
świecie artykuły z zagranicznych czasopism.

Ma Pan świadomość, ze jest Pan
jedynym takim szeryfem w Polsce?

(śmiech). Mam świadomość, że jestem
jedynym takim w Europie. To bardzo
kłopotliwa rola, niewielu chce się jej
podejmować pod własnym nazwiskiem.
Są na świecie portale i inne miejsca, gdzie
można to robić anonimowo.

Mają z tym problemy inne kraje? Na
przykład w zachodniej Europie?

Naukowcy kantują na całym świecie,
ale inny jest do nich, aniżeli w Polsce,
stosunek opinii publicznej. Tam nie
ma pobłażania.
Rozmawiał BŁAŻEJ TORAŃSKI

Marek Wroński – doktor habilitowany nauk medycznych, publicysta
miesięcznika „Forum Akademickie”,
na łamach którego od 2001 roku
prowadzi stałą rubrykę „Z archiwum
nieuczciwości naukowej”. Opisuje tam
przypadki plagiatów, patologii, nierzetelności i nieuczciwości naukowej na
polskich uczelniach.

Otrzymaliśmy

P

od koniec
ubiegłego roku na
olsztyńskim
rynku wydawniczym ukazał
się Almanach
2017, kolejna
edycja miejscowego Oddziału
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Roczny cykl sprawia, że Almanach jest
podsumowaniem twórczych działań pisarzy Oddziału. Spojrzenie na dokonania
i zmiany często prowadzi do refleksji
nad przemijaniem. Ale taka świadomość
sprawia, że wszystko, co w naszym życiu
czynimy, do czego zmierzamy, z czym
próbujemy się pogodzić, zyskuje właściwą głębię. I może w końcu właśnie
taka perspektywa nadaje sens naszemu istnieniu.
Literatura nie jest jedynym sposobem
poszukiwania wartości, jednak od początku ludzkiej historii uznawana jest
za jedną z najbardziej efektywnych
i dostępnych – zwłaszcza w przestrzeni
społecznej. Od opowieści zaczyna się
kształtowanie ocen i poglądów, zanurzona w czasie narracyjność jest cechą
naszego pojmowania świata. Narracje
nie są wyłączną cechą literatury, można
je odnaleźć także w sztukach pięknych
i w każdej niemal dziedzinie ludzkiej
aktywności. O tym jak bliskie są naszemu myśleniu, świadczy i to, jak trwałą
pozycję zajmują. Ale to w literaturze
opowieść osiągnęła wyżyny jako metoda
poznania i autorefleksji.
Chciałbym polecić lekturę zebranych
w Almanachu tekstów. Znajdą w nim
Państwo nowe powody do bliższego
zainteresowania twórczością autorów
Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich.
KRZYSZTOF D. SZATRAWSKI

Autorzy Almanachu 2017: Marek Barański, Tomasz Białkowski, Hanna Brakoniecka, Kazimierz Brakoniecki, Piotr Burczyk,
Alicja Bykowska-Salczyńska, Zbigniew
Chojnowski, Katarzyna Enerlich, Zbigniew
Fałtynowicz, Hans W. Fischer, Arno Holz,
Jan Jastrzębski, Wojciech Kass, Declan
Kiberd, Włodzimierz Kowalewski, Mariusz
Kotowski, Katarzyna Matwiejczuk, Jakub
Michalczenia, Janina Osewska, Piotr
Piaszczyński, Jan Pietrzyk, Piotr Siwecki,
Mirosław Słapik, Krzysztof D. Szatrawski,
Lidija Šimkutė i Andrzej Wojciechowski.
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Dni Seweryna Pieniężnego

Warmińsko-Mazurski
Oddział
Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich
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Książkowy
comeback
nastolatków
FOT. © GAZETAMIEDZYSZKOLNA.PL
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Dlaczego książki?

JERZY L. OKUNIEWSKI

Czytanie książek,
to najpiękniejsza zabawa,
jaką ludzkość sobie
wymyśliła
Wisława Szymborska (1923-2012)

P

owszechnie wiadomo, że twórcze
postawy czytelnicze dzieci i młodzieży budowały i budują niezmiennie dwie główne instytucje: dom i szkoła.
Obie w tym względzie, a zwłaszcza szkoła,
wypełniają te obowiązki – mówiąc oględnie
– najwyżej dostatecznie. A pewnie byłoby
jeszcze gorzej gdyby nie aktywne wsparcie polonistów, bibliotekarzy, bibliofilów,
a także autorów, wydawców i księgarzy,
którzy nieustannie (bibliotekarze np.
bardzo aktywnie) kreują działania, które
motywują nasze pociechy do czytania.
Działania te wspiera aktywnie Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz)
na lata 2016-2020 uchwalony przez Radę
Ministrów 6 października 2015 roku, będący odpowiedzią na niski poziom czytelnictwa wśród ogółu Polaków. Finansowa
kwota wsparcia czytelnictwa (łącznie ze
środkami samorządów) to 666 mln, czyli
ponad 133 mln rocznie. Z wyżej wymienionej kwoty 150 mln złotych przeznaczone
zostanie na rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
oraz – co chyba najistotniejsze – zakupy
nowości wydawniczych i „przewietrzenie”
bibliotek szkolnych. Zadania określone
w NPRCz realizowane są w ramach kilkudziesięciu akcji, kampanii oraz programów
centralnych i lokalnych. Nie sposób ich
wszystkich wymienić, ale takie jak np.
„Książki naszych marzeń”, „Cała Polska
czyta dzieciom” czy „Święto wolnych książek” zapadną w pamięci wielu nowych
czytelników książek.

Warunki życia współczesnej rodziny
sprawiają, że coraz mniej czasu rodzice
i dzieci spędzają razem, przy przysłowiowym wspólnym stole, zabawach, dyskusjach, rozmowach, grach, a zwłaszcza
czytaniu książek, w tym głośnym – bajek
dla najmłodszych.
Z opinii wielu psychologów i socjologów
wynika, że zaledwie 20-30 minut codziennego kontaktu z książką czyni naprawdę
znaczącą różnicę w rozwoju emocjonalnym
i intelektualnym dzieci.
I jeszcze o jednym w tym miejscu trzeba przypomnieć – książki bardzo często
mają dla dzieci i młodzieży widoczną moc
terapeutyczną. Podnoszą poczucie własne
godności i wartości, leczą pojawiające się
lęki, wszelkie reakcje somatyczne i stresy.
Cementują wzajemne (rodzinne i koleżeńskie) relacje i związki, a także w oczywisty
sposób inspirują w naszych pociechach procesy uczenia się, poznawania świata, selekcji
zła i dobra, które nas na co dzień otacza.
Wszelkie badania dowodzą też, że dzieci,
którym poświęcamy na czytanie sporo
uwagi już niemal od kolebki, znają np.
zasady ortografii i gramatyki, jeszcze przed
edukacją szkolną czy wczesnoszkolną.
Poza tym czytanie pobudza widocznie
ich wyobraźnię, a przede wszystkim kreatywność, która w dzisiejszych czasach
jest szczególnie potrzebna.
Znaczenie lektury dla dzieci i młodzieży,
także jako aktywnych uczestników rynku
książki i jej konsumentów, zdają się dostrzegać ludzie książki: autorzy, wydawcy
i księgarze, a więc – rzec by można – „producenci” książek. I tutaj ciekawostka: na
europejskim rynku książki od lat panuje
stagnacja. Wynika to z ostatniego raportu
Federacji Wydawców Europejskich (FEP),
reprezentującej 29 krajowych stowarzyszeń
z krajów Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (nasz kraj reprezentuje Polska Izba Książki). W roku 2016
przychody wydawców ze sprzedaży książek, wyniosły 22,3 mld euro, czyli o 0,2
mld miej niż w 2012 roku. Ale książki dla
dzieci i młodzieży „rosną” w siłę. Ich udział

w ogólnych przychodach wydawców wzrósł
w latach 2012-2016 z 11,8 do 13,0 proc.,
z 2,655 do 2,90 mld euro, czyli o blisko 10
proc., a wartość produkcji wzrosła o blisko
ćwierć miliarda euro. W tym samym okresie
spadła widocznie (poza książkami edukacyjnymi) wartość przychodów w pozostałych
grupach tematycznych.
W naszym kraju tendencje kształtują się
niestety odmiennie. Wartość przychodów ze
sprzedaży literatury dziecięco-młodzieżowej
i lektur szkolnych spadła z poziomu 275 mln
złotych w roku 2007 do poziomu 185 mln
w roku 2015 (spadek o prawie jedną trzecią), a ich udział w ogólnych przychodach
całej produkcji wydawniczej spadł z 10,6
proc. w roku 2007 do poziomu 8,2 proc.
w 2015. Warto przy tym wiedzieć, że przychody całkowite ze sprzedaży książek ww.
okresie spadły w Polsce o ponad 7,3 proc.
(z 2 600 mln złotych w roku 2007 do 2 410
mln złotych w 2015).
Pisząc o wielkościach „produkcji” książek, tendencjach wzrostowo-spadkowych
a przede wszystkim spadającym w Polsce
oraz w krajach europejskich poziomie
czytelnictwa, należy mieć świadomość, że
szybko rozwijające się nowe technologie,
postępujące procesy internetyzacji i cyfryzacji, także sztucznej inteligencji, stanowią
i stanowić będą dla książki (w szczególności tradycyjnej – papierowej) coraz większą konkurencję.

Tabletowe dzieci

Nowy wiek niesie ze sobą wiele technologicznych nowinek, ale też wiele zagrożeń. W wielu
rodzinach dzieje się coraz częściej tak, że
telewizor i komputer zastępuje jeden z najbardziej kreatywnych sposobów spędzania czasu
jakim jest czytanie książek. Prawie połowa
zaledwie 1-2 letnich dzieci korzysta z tabletów
lub smartfonów, a co trzecie z tej grupy bawi
się tymi gadżetami niemal codziennie. To
wprowadza często widoczny zamęt w umysłach dzieci, postrzeganiu rzeczywistości,
procesach komunikowania się z otoczeniem
a także poznawczo-edukacyjnych.

Ciąg dalszy na s. 24
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Ciąg dalszy ze s. 23
Migotanie kolorów i oglądanie (dodajmy często biernie) zmieniających się
obrazów na ekranie, odstręcza często
takie dzieci od słuchania treści książek
czytanych przez rodziców, dziadków,
czy starsze rodzeństwo, nie mówiąc
już o sięganiu przez dziecko po książkę i samodzielnym czytaniu. Kładzie
to się niekiedy widocznym cieniem na
rozwoju mowy a także emocjonalnym
życiu dzieci, co z kolei kryć może w sobie
także zarzewie wychowawczej i edukacyjnej katastrofy.
Prawie 95 proc. nastolatków korzysta
z Internetu codziennie, a jedna trzecia
pozostaje cały czas online, niezależnie od
aktualnego miejsca przebywania. Oni narodzili się już w cyfrowym świecie, stały
dostęp do Internetu, tabletu, smartfona
czy telefonu komórkowego to dla nich
coś absolutnie oczywistego. W znacznym
stopniu potrzebną im wiedzę w wielu
sprawach czerpią właśnie z tych mediów.
Książka jako medium trąci przysłowiową
„myszką” i wymaga przy tym wysiłku
intelektualnego oraz skupienia uwagi.
Miejmy jednak świadomość, że z cyfrowymi kompetencjami nastolatków nie do
końca jest tak dobrze jakby mogło nam
się wydawać.
Czas spędzony przed monitorem komputera, tabletu czy smartfona, rzadko
na przykład przekłada się na umiejętność gruntownej selekcji i weryfikacji,
płynących ze śmietnika internetowego
informacji, a w szczególności oceny ich
wiarygodności. Oczywiście nastolatek
(wiem to po sobie) z reguły będzie o wiele
sprawniej i szybciej posługiwać się myszką
i klawiaturą niż jego rodzice – o dziadkach nie mówiąc – ale nie zawsze będzie
wiedział czego szukać.
Często widuję dzieci zapatrzone w tablety, ze słuchawkami w uszach, milczące
lub zbywające gestami zniecierpliwienia
lub półsłówkami swoje otoczenie. Tak
zwane smombi – czyli smartfonowe zombi
– chodzące po ulicach i przemieszczające
się środkami komunikacji, ze wzrokiem
dosłownie wlepionym w ekrany telefonów
komórkowych, smartfonów czy tabletów,
zdaje się być przedsmakiem nadchodzącego czasu.

Potencjał „konsumencki”
nastolatków

Na ogół nie zdajemy sobie sprawy –
a w środowisku rynku książki jest to chyba najmniej widoczne, w przeciwieństwie
do innych segmentów rynku – jaką siłą
ekonomiczną swojego indywidualnego budżetu dysponują nasze pociechy.
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W czasach, gdy poziom czytelnictwa spada z roku na rok największą grupę osób
czytających stanowi młodzież szkolna FOT. © GAZETAMIEDZYSZKOLNA.PL
Najmłodsi Polacy stanowią na rodzimym
rynku liczącą się grupę konsumentów.
Zbiorowość dzieci w wieku od 3 do 16 lat
liczy w naszym kraju około 5 mln osób.
Mają one w sumie rocznie do swojej dyspozycji (z przyrostem wieku niemal całkowicie osobistej) ponad 5 mld złotych.
Tak dla porównania: to ponad dwukrotna
roczna wartość polskiego rynku książki,
wysokość rocznych dochodów budżetowych Krakowa, jedna trzecia rocznych
dochodów Warszawy, czy aż czteroletnich
dochodów budżetowych Olsztyna.
Ów budżet naszych nastolatków w prawie połowie składa się z tzw. kieszonkowego. Pozostały to najczęściej pieniądze
wręczane dzieciom zamiast prezentów
(np. imieninowych czy urodzinowych)
i datki pieniężne od rodziców czy też babć
i dziadków w zależności od potrzeb swoich dzieci i wnuków, tzw. „resztówki”
po zakupach (ale także własne zarobki
wielu nastolatków – np. za rozprowadzanie ulotek).
Przeciętna miesięczna wysokość kieszonkowego naszych dzieci to blisko
70 złotych dla trzy-sześciolatków, ponad
80 złotych dla siedmio-dziesięciolatków
i 120 złotych dla jedenasto-szesnastolatków. Kieszonkowe wydawane jest głównie
na napoje (mocno preferowane gazowane)
i słodycze. W dalszej kolejności lokują się

chipsy, fast-foody i kino. Książki w hierarchii wydatków z kieszonkowego lokują
się na 8-9 miejscu (to i tak dobrze, bo
w wydatkach dorosłych Polaków gdzieś
w okolicy 18-20 miejsca).
Trzeba pamiętać o rosnącej roli dzieci
w rodzinach. Eksperci (m. in. psycholodzy
i socjolodzy) są zgodni, że w ostatnim
dziesięcioleciu rola dzieci (zwłaszcza
starszych) w podejmowaniu decyzji zakupowych wybitnie wzrosła. Współczesne
rodziny stają się coraz bardziej – rzec
by można – inkluzywnym mikrośrodowiskiem, w którym podziały na sfery
dzieci, nastolatków i dorosłych (głównie rodziców) widocznie coraz bardziej
się zacierają – większość przedmiotów
jest wspólna.

Promocja czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży

Kiedy dokładnie prześledzi się badania,
analizy i raporty np. Biblioteki Narodowej czy też Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczące czytelnictwa, to można
odnieść wrażenie, że z czytelnictwem
naszych pociech nie jest tak źle jak na
pozór się wydaje. Aktywność czytelnicza
dzieci i młodzieży zaczyna się w ich rodzinach. To od zaangażowania rodziców,
ich aktywności i wsparcia budowania
nawyków czytania książek, uwidacznia
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się u ich pociech wpływ doświadczeń
z wczesnego dzieciństwa, który przekłada się na aktywność czytania w wieku
nastoletnim, a później w dorosłym życiu. Brak tego wsparcia we wczesnym
okresie życia młodego człowieka wydaje
się być najistotniejszym z czynników
osłabiających motywację i aktywność
czytelniczą uczniów.
Istnieje widoczna (empirycznie sprawdzona) korelacja pomiędzy poziomem
wykształcenia, wielkością domowego
księgozbioru a poziomem czytelnictwa
dzieci i młodzieży. Właśnie dostępność
książek (zwłaszcza tych mogących budzić zainteresowanie młodych) stanowi podstawowe źródło budowania ich
czytelniczych kompetencji. Z biegiem
lat, po osiągnięciu 15-16 roku życia –
podstawowym źródłem pozyskiwania
książek do czytania są już samodzielne
zakupy przez uczniów i biblioteki.
Zdecydowanie większość nastolatków
czyta książki tradycyjne – papierowe.
Na przykład dwunastolatkowie tylko
w 9 proc. czytają także książki w wersji
elektronicznej. Ten wskaźnik lekko rośnie
wraz z wiekiem i maleje wraz z poziomem
wykształcenia rodziców. Znikoma też jest
popularność bibliotek elektronicznych
wśród uczniów.
W pobudzaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży nie sposób
pomijać szkoły, która powinna zespalać
pozaszkolne zainteresowania czytelnicze ze szkolnym czytaniem i dydaktyką
szkolną. Promocja książki i czytelnictwa
to jeden z fundamentalnych obszarów
pracy szkoły z jej uczniami. I tutaj
gromadzi się wobec nauczycieli dużo
opinii krytycznych, także związanych

Uczestniczki Dyskusyjnego Klubu Książki w Mrągowie FOT. © BIBLIOTEKA.MRAGOWO.PL
z budzącym wątpliwość doborem lektur szkolnych, często zniechęcających
młodych ludzi do czytania.
Z racji bliskich kontaktów z jednym
z uniwersytetów (na dwóch kierunkach
studiów podyplomowych prowadzę
zajęcia ze studentami) miałem okazję
usłyszeć szereg opinii o budzących wątpliwości kompetencjach absolwentów
szkół średnich, chcących podjąć studia wyższe. Obawy, czy też wątpliwości
kadry naukowej budzą np. słaba kreatywność, zbyt niski poziom twórczego
myślenia, nie mówiąc już o motywacji do
intensywnej nauki. Zwraca się też uwagę
na często niskie umiejętności językowe
a przecież fundamentem do budowania

tych umiejętności jest czytanie książek
(i nie tylko).
Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria oświaty i wychowania, ale też same
szkoły powinny pokusić się o opracowanie
i wdrażanie autorskich programów czytelniczych swoich podopiecznych. Ich celem
ma być przede wszystkim rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów, aktywna
współpraca szkoły z bibliotekami (a także
księgarniami), chociażby w formie organizowania spotkań i warsztatów literackich,
promowanie twórczości uczniów czy też
ich kształcenia w zakresie korzystania ze
współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Nowość w języku chińskim

Historia sztuki polskiej
czyli Historia sztuki
polskiej to pierwsza tak kompleksowa synteza sztuki europejskiej wydana w języku
chińskim. 1 grudnia 2017 roku w warszawskiej Zachęcie odbyła się prezentacja książki
wydanej przez Shanghai Jinxiu Wenzhang
Publishing/Shanghai Joint Publishing House, Instytut Adama Mickiewicza oraz Polski
Instytut Studiów nad Sztuką Świata.
Książka
(Bolan meishu tongshi) – The History of Polish Art
powstała pod redakcją prof. Jerzego Malinowskiego i skierowana jest do chińskiego
czytelnika. W poszczególnych rozdziałach
przedstawiane są dzieje sztuki polskiej od

prehistorii przez sztukę Piastów,
Jagiellonów, Wazów, królów
elekcyjnych, Wettinów, Stanisława Augusta i sztukę XIX
wieku aż do czasów współczesnych. Publikacja zawiera też
rozdział o polsko-chińskich
relacjach artystycznych w minionych wiekach.
Teksty przygotowane zostały przez wybitnych polskich historyków sztuki: Jerzego Malinowskiego, Annę Błażejewską,
Roberta Kunkla, Marka Walczaka, Marcina Fabiańskiego, Waldemara Delugę,
Jacka Tylickiego, Tadeusza Bernatowicza,

Jakuba Sito, Krzysztofa Stefańskiego,
Iwonę Lubę, Piotra Marciniaka, Annę
Markowską oraz Joannę Wasilewską.
Autorką tłumaczenia jest polonistka
Mao Yinhui.
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Jan Matejko, „Zygmunt August i Barbara na dworze
Radziwiłłowskim w Wilnie”, 1867 FOT. © MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

Romantyczne dusze
WOJCIECH GOLJAT

Z

arówno dziś, jak i przed wiekami, ważną rolę odgrywały relacje
międzyludzkie – w tym oczywiście
relacje między paniami i panami. O miłości
napisano tysiące wierszy, powieści, epopei,
nakręcono mnóstwo filmów, przeprowadzono wiele badań i debat. I co...? I chyba
dalej jesteśmy w punkcie wyjścia – czyli
każdy może rozumieć miłość inaczej.
Starożytni nie mogli zrozumieć dwóch zakochanych wielkich Rzymian Juliusza Cezara i Marka Antoniusza, i ich zauroczenia
egipską królową Kleopatrą. Rosjanie nie
mogli pojąć fascynacji cara Piotra I branką
wojenną Martą Skowrońską (która później
wstąpiła na tron jako caryca Katarzyna I),
Turcy zaś miłości sułtana Sulejmana Wspaniałego do Hurrem (w Polsce nazywanej
Roksolaną czyli Rusinką) która około roku
1510 została pojmana przez Tatarów w jasyr podczas najazdu na polskie Podole.

Romantyzm królewskich
małżonków

Najbardziej znana Polakom (zbyt znana,
aby ją tu opowiadać w szczegółach) jest
historia miłości króla Zygmunta Augusta
i Barbary Radziwiłłówny. Przypomnijmy tylko, że miłość i małżeństwo króla
i pięknej Barbary zostały bardzo nega-
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tywnie, jako mezalians, odebrane przez
ludzi połowy XVI wieku, natomiast bardzo
pozytywnie przez poetów, pisarzy, malarzy
czy filmowców w ciągu następnych 450 lat.
Król do końca życia nie potrafił zapomnieć
o Barbarze. Zarówno w Sandomierzu, jak
i w mazowieckim Węgrowie przechowywane są tzw. zwierciadła czarnoksiężnika
Twardowskiego. Legenda mówi, że w tych
czarodziejskich zwierciadłach król mógł
oglądać swoją zmarłą ukochaną.
Ale nie tylko Zygmunt August był królem-romantykiem. Jego pradziad Władysław
Jagiełło w wieku około 60 lat zakochał się
na zabój w, młodszej o kilkanaście lat,
pięknej wdowie Elżbiecie Granowskiej (dodajmy, że Barbara Radziwiłłówna była praprawnuczką Elżbiety z jej wcześniejszego
małżeństwa). Tu los nie był zbyt łaskawy,
gdyż zarówno Elżbieta, jak i Barbara zmarły krótko po małżeństwach z Jagiellonami.
Oba te małżeństwa wzbudziły olbrzymią
niechęć i krytykę możnowładztwa i szlachty. Uznano je za mezalians. Jednak uparci
(i mocno zakochani) Jagiellonowie potrafili
przeforsować swoją wolę.
Wielkie uczucie Jana Sobieskiego do
Marysieńki (Marii Kazimiery d'Arquien)
rozsławiły listy króla do ukochanej małżonki – listy te są jednym z najwspanialszych
przykładów siedemnastowiecznej prozy
w języku polskim. W dwieście lat później,
piękną biografię Marysieńki napisał Tadeusz Boy-Żeleński. Sam Boy-Żeleński

podsumował: „Bo na przestrzeni całych
dziejów Polski nie spotykamy historii, która by miała w sobie tyle cudowności, tyle
elementów romansu czy bajki, co ta cała
przygoda Jana i Marysieńki. I tę jeszcze
owa historia ma właściwość, że prawda jest
w niej dziwniejsza od legendy”.
Natomiast królowa Elżbieta Bośniaczka
uchodziła za piękność na skalę europejską.
Owdowiały król węgierski Ludwik Wielki
(który później panował również w Polsce
i znamy go jako Ludwika Węgierskiego)
zakochał się w swojej dalekiej „ubogiej
krewnej” córce Stefana Kotromanicia, bana
(księcia-namiestnika) Bośni. Król przeforsował swoją wolę i poślubił w roku 1353
piękną Elżbietę; ich córką była m. in. nasza
św. Jadwiga Królowa. Elżbiecie Bośniaczce
niewątpliwie należy się tytuł polskiej królowej, mimo że nigdy nie dotarła na ziemie
polskie i formalnie nie została koronowana
na polską królową. Los zrządził, że jako
królowa-wdowa została zamordowana,
podczas wewnętrznych zamieszek, przez
jednego z węgierskich magnatów.
Z wyjątkowej urody słynęła też królowa
Helena żona Aleksandra Jagiellończyka,
z pochodzenie księżniczka moskiewska.

Uroki mezaliansów

Małżeństwa międzystanowe zawsze były
swoistym „pasem transmisyjnym” między
stanami aczkolwiek często wzbudzały wiele
nieprzychylnych komentarzy.

BEZWIERSZÓWKI

człowiek i świat

styczeń-marzec 2018

Już w XV czy XVI wieku bogacące się
i świeżo nobilitowane rody mieszczańskie chętnie widziały związki małżeńskie
swojej młodzieży z młodzieżą szlachecką
czy magnacką. Były to często związki
„majątku” z „dobrym nazwiskiem” gdzie
np. bajecznie bogaci Bonerowie potrafili
w roku 1527 wydać swoją córkę, piękną
Magdę, za młodego Stasia Radziwiłła.
Podobno jednak dużą rolę grała tu miłość
dwojga młodych. Butni Radziwiłłowie
nawet słyszeć nie chcieli o takim mezaliansie. Anegdota głosi, że zakochanym
dopomógł dopiero Stańczyk (zwany
niekiedy „mędrcem w szatach błazna”).
Podobno podpowiedział hetmanowi Konstantemu Ostrogskiemu (który był skonfliktowany z Radziwiłłami) aby, na złość
Radziwiłłom, „rodzinę im zapaskudził”
i doprowadził do tego mezaliansu. I hetman Ostrogski, spokrewniony z matką
Stanisława, dał młodym swoje wujowskie
błogosławieństwo (rodzice Stanisława
już nie żyli) co umożliwiło małżeństwo
młodego Radziwiłła i pięknej Bonerówny.
Prawda/nieprawda, ale historyjka wydaje
się urocza.
W rody magnackie wżeniali się też Szembekowie czy Morsztynowie wywodzący
się z krakowskiego patrycjatu. Również
nowobogacące się rody średniej szlachty
starały się wżeniać w stare rody magnackie.
Tak też było z Sobieskimi herbu Janina
w początkach XVII wieku, gdzie ojciec
króla Jakub Sobieski, aby podnieść swój
status społeczny, w roku 1627 ożenił się
z wnuczką hetmana Żółkiewskiego, siostrę wydał za wojewodę Radziejowskiego,
a córkę za jednego z książąt Radziwiłłów
(są oni przodkami ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła).
Połączenie posagu i dobrego nazwiska
dawało duże możliwości. Zubożali książęta
Czartoryscy weszli w szeregi liczącej się
magnaterii dopiero po ożenku w 1698 roku
ks. Kazimierza Czartoryskiego z nadzwyczaj posażną Izabelą Elżbietą Morsztynówną. Jej ojcem był Jan Andrzej Morsztyn,
którego znamy jako znakomitego poetę
epoki baroku. Przede wszystkim pełnił on
jednak lukratywną funkcję podskarbiego
koronnego. Syn tej pary, ks. August Aleksander Czartoryski, dzięki małżeństwu
z nadzwyczaj bogatą wdową – Marią Zofią
z Sieniawskich Denhoffową – po raz wtóry
poprawił sytuację majątkową i znaczenie
rodu Czartoryskich.
Dla odmiany w roku 1720 swój status
społeczny i majątkowy poprzez małżeństwo
z, zakochaną w nim, księżniczką Konstancją Czartoryską podniósł Stanisław Poniatowski – człowiek zdolny, utalentowany
i wpływowy, acz wywodzący się ze średniozamożnej szlachty. Ich syn Stanisław

Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski, „Portret Marii Kazimiery z dziećmi”,
ok. 1684 FOT. © W. HOLNICKI / MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE
August w roku 1764 został królem, a wnuk
ks. Józef wszedł do legendy, jako jeden
z największych bohaterów naszej historii.

Romantyczny przełom
XVIII-XIX wieku

Nieszczęśliwie zakochanymi romantykami byli nasi bohaterowie narodowi
Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.
Bariera różnic społecznych nie pozwoliła
im się związać z ukochanymi kobietami
wywodzącymi się ze sfer magnackich. Ludwika Sosnowska, ukochana Kościuszki,
wydana została za księcia Lubomirskiego,
zaś Franciszka Krasińska (jedyna miłość
Pułaskiego) za królewicza Karola Wettina,
księcia kurlandzkiego.
Romantykiem był też cesarz Napoleon,
który w roku 1807 zachwycił się piękną
Marią Walewską – żoną sędziwego szambelana Anastazego Walewskiego. Nieślubnym
synem Napoleona i błękitnookiej Marysi był
Aleksander Colonna-Walewski. Aleksander,

jako młody porucznik, walczył w powstaniu
listopadowym 1831 roku. Za odwagę w bitwie pod Olszynką Grochowską otrzymał
Order Virtuti Militari. W dwadzieścia lat
później został ministrem spraw zagranicznych Francji. Był uderzająco podobny do
Napoleona – nie lubił jednak afiszować się
z tym. Na uwagi: „Jakże jest pan podobny
do swego ojca” zwykł był odpowiadać: „Nie
wiedziałem, że pan/pani miał zaszczyt znać
szambelana Walewskiego”. Dzisiaj jedyne
osoby uważane za potomków cesarza Napoleona pochodzą właśnie od Aleksandra
Colonny-Walewskiego.
Piękną była też historia miłości generała Jana Henryka Dąbrowskiego
i Barbary Chłapowskiej. Mimo, że było
to małżeństwo z miłości, to dało ono zasłużonemu generałowi awans społeczny
i towarzyski poprzez wżenienie się w jeden z czołowych rodów wielkopolskich.

Ciąg dalszy na s. 28
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Nieślubnym synem Napoleona i Marii Walewskiej był Aleksander Colonna-Walewski, minister spraw zagranicznych Francji FOT. © ARCHIWUM
Ciąg dalszy ze s. 27
Potomkowie tej pary słowa czwartej zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” – naszego
hymnu („Już tam ojciec do swej Basi /
Mówi zapłakany...”) interpretują jako
hołd dla Basi Chłapowskiej. Rozmawiając
niegdyś z, przekonanym o tym, ich praprawnukiem (profesorem jednej z szacownych
uczelni technicznych) – nie miałbym serca gdybym sprostował wówczas, że tak
naprawdę generał poznał Basię dopiero
dziesięć lat po ułożeniu tych słów przez
Józefa Wybickiego.
Wincenty Krasiński (późniejszy generał)
w roku 1803 został wyswatany z księżniczką Marią Urszulą Radziwiłłówną osiągając
dzięki temu znaczący awans majątkowy
i społeczny. Kilka lat starsza Maria niekiedy czule nazywała męża „pięknym smarkaczem”. Ich jedynym dzieckiem był nasz
wieszcz narodowy Zygmunt Krasiński.

Ostatnie dwieście lat

Dopiero Napoleon nadając w roku 1807
konstytucję Księstwu Warszawskiemu,
zniósł system stanowy (klasowy) w Polsce.
Rok ten należy traktować jednak tylko symbolicznie. Jeszcze dwa czy trzy pokolenia
zachowywano tradycje typowe dla danych
stanów i związki małżeńskie międzystanowe dopiero z czasem zaczęły być czymś
powszechnym. Dopiero w końcu XIX wieku
przemiany gospodarcze i społeczne, pauperyzacja szlachty, bogacenie się niektórych
chłopów i mieszkańców miast, zdobywanie
wykształcenia, powstanie warstwy inteligencji czy migracje doprowadziły stopniowo do
wymieszania się różnych grup społecznych.
Wesele, które opisał Wyspiański w swoim
słynnym dramacie było weselem młodego
inteligenta, wywodzącego się z warstwy
szlacheckiej, z chłopką. Oprócz innych
wątków w Weselu (wystawionym po raz
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pierwszy w roku 1901) wyraźnie uwidoczniony jest też wątek zlewania się różnych
warstw (stanów) w jedno społeczeństwo.
Stąd wśród gości weselnych tyle wyrazistych postaci z różnych warstw i środowisk.
W czasach nam bliższych związki łączące
„dobre nazwisko” z „majątkiem” występowały stosunkowo często przez cały wiek
XIX. Obecnie uczucia grają dużo większą
rolę niż dwieście czy trzysta lat wcześniej.
Aczkolwiek nie dziwiliśmy się, gdy Dominika Kulczykówna wychodziła za mąż za księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego,
a księżniczka Anna Czartoryska (znana
aktorka) za Michała Niemczyckiego. Nie
dziwimy się również, gdy zakochana księżniczka Radziwiłłówna czy hrabianka Potocka wychodzi za mąż za uroczego młodego
człowieka o typowo plebejskim nazwisku.
Od kilkunastu lat zapanowała moda na
szukanie korzeni rodzinnych – nie każdy

jednak może wykazać się takimi antenatami jak Konstanty Radziwiłł, Beata
Tyszkiewicz czy Anna Czartoryska. Ale
wrócę do moich wniosków z artykułu zamieszczonego w ubiegłym roku na łamach
„Bez Wierszówki”: tysiąc lat temu (30
pokoleń wstecz) każdy z nas miał statystycznie ponad miliard przodków. Czyli
każdy z ówcześnie żyjących 1,2 mln Polaków był statystycznie przodkiem każdego
z nas w 900 liniach genealogicznych. Tak
więc Bolesław Chrobry czy Mieszko I niewątpliwie też byli naszymi przodkami –
rachunek prawdopodobieństwa zdaje się
tu wykluczać jakiekolwiek wątpliwości.

Lucjan Rydel z żoną Jadwigą i dziećmi
– to ich wesele uwiecznił Wyspiański
w swoim słynnym dramacie, 1910
FOT. © RAJNOTFORSALE.FILES.WORDPRESS.COM
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Wolni z wolnymi, równi z równymi
ANDRZEJ KLIMCZAK

S

potykają się od siedmiu lat. Pomysł
powołania we Lwowie Klubu Galicyjskiego narodził się wcześniej, bo
w roku 2011. Pomysłodawcami byli dwaj
dziennikarze: Ukrainiec, Wasyl Rasewycz,
historyk i dziennikarz lwowskiego portalu
Zaxid.net oraz Polak, Mirosław Rowicki,
twórca i redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego” – polskiej gazety na Ukrainie.
„Wolni z wolnymi, równi z równymi”
– takie motto od początku przyświecało
twórcom lwowskiego klubu dyskusyjnego,
nazwanego Klubem Galicyjskim. – Chodziło
nam o szczególne równouprawnienie obu
stron biorących udział w tym autorskim
projekcie. Stąd takie a nie inne motto –
mówi Mirosław Rowicki. – To zamierzenie
powiodło się i od siedmiu lat rozmawiamy
w ramach Klubu Galicyjskiego o sprawach
ważnych dla obu narodów. Często poruszamy tematy drażliwe, czasem bolesne dla
obu stron, wychodzące poza tak zwaną poprawność polityczną. Najważniejsze dla nas
jest to, że rozmawiamy ze sobą, wyjaśniamy, poszukujemy prawdy i porozumienia.
W dzisiejszych, pełnych zamętu czasach, nie
ma chyba innej, skuteczniejszej metody.
Decyzja o powołaniu do życia Klubu
Galicyjskiego nie była łatwa dla jego
twórców. Już wtedy, przed siedmiu laty,
było wiadomo, że proponowane tematy
mogą zostać opacznie zrozumiane, przez
co mogą wzbudzać niezdrowe emocje
po obu stronach granicy. Istniało wiele
zagrożeń. Również to, że łatwo można
było zostać „zaszufladkowanym”, wbrew
faktom, jako zwolennik idei głoszonych
przez któregokolwiek z uczestników dyskusji odbywających się w ramach Klubu
Galicyjskiego. Tym bardziej, że wystąpienia
kolejnych prelegentów z Polski i Ukrainy
od początku – czyli od 2011 roku – nie
były poddawane jakiejkolwiek cenzurze.
Zgodnie z przyjętą partnerską zasadą Klubu – „wolni z wolnymi”.
Wasyl Rasewycz, współtwórca Klubu
Galicyjskiego i jego aktywny uczestnik,
jest przekonany, że formuła jaką przyjęto
dla tej międzynarodowej inicjatywy, jest
właściwą. – Na początku pojawiały się
wątpliwości czy nazwa Klubu nie wzbudzi czyjejś niechęci – wspomina redaktor
Rasewycz – wszak pierwsze skojarzenia
wiążące się z tym tytułem nawiązują albo
do okresu zaboru austriackiego, albo do
współczesnych, historycznych odwołań

skrajnych nacjonalistów. Tak czy siak kojarzyły się negatywnie.
Nam zależało na czymś innym, na znalezieniu rozpoznawalnego, istniejącego
w przestrzeni mentalnej, wspólnego mianownika dla społeczności żyjących po obu
stronach granicy. Poszukiwaliśmy uniwersalnego symbolu dla dwóch narodów. Po
długich dyskusjach zdecydowaliśmy, że
w nazwie klubu zostanie słowo „galicyjski”.
Już pierwsze spotkania Klubu, okazały
się strzałem w dziesiątkę, dla tych, którzy
poszukują porozumienia między narodami
o wyjątkowo trudnej, wspólnej historii.
– Sukces Klubu i jego znaczenie dla dwustronnych stosunków uznał również Senat
RP, który wspiera dzisiaj nasze spotkania
– mówi redaktor Mirosław Rowicki. –
Formuła, którą przyjęliśmy, sprawdziła
się i sprawdza nadal.
Wasyl Rasewycz również uważa, że Klub
Galicyjski spełnia pozytywną rolę.
– Gościlimy na naszych spotkaniach
wielu znanych ludzi. Często najlepszych
ekspertów zajmujących się tematyką
polsko-ukraińską, polityków, działaczy
społecznych i oczywiście dziennikarzy
specjalizujących się w temacie, jako tych
mogących dystrybuować pozytywne treści
– tłumaczy redaktor Rasewycz. – Czasami przed mikrofonem Klubu pojawiają
się twórcy i animatorzy kultury. Każdy
z poruszanych tematów znajduje swoją
publiczność, każdy cieszy się niezmiennie
zainteresowaniem. Są i tacy, stali uczestnicy tego wydarzenia, którzy nie bacząc na
wielogodzinne kolejki na granicy przyjeżdżają, aby wziąć udział w dyskusji.
Wasyl Rasewycz pytany, czy treści głoszone przez uczestników Klubu, w tym
artykułowane przez
niego samego, nie
wywołują nieprzychylnych reakcji,
odpowiada lakonicznie: „Oczywiście, że zawsze
znajdą się ludzie,
którym nie spodoba się ta czy inna
opinia, która nie
jest zgodna z ich poglądami. Występują wtedy na forum
klubu, lub starają
się krytykować nas
z ukrycia. Czasem
nawet interweniują u miejscowych

władz. My jednak staramy się pokazać
na czym polega demokracja – szanujemy
naszych oponentów, chociaż oczywiście
nie zgadzamy się często z ich krytyką”.
Mirosław Rowicki, pytany czy treści głoszone podczas Klubu Galicyjskiego nie
powinny trafiać do szerszych gremiów
odbiorców, mówi, że stara się, aby relacje i informacje Klubu Galicyjskiego były
ogólnie dostępne.
– Zamieszczamy relacje z posiedzeń
klubu na stronie internetowej „Kuriera
Galicyjskiego”. Pojawia się też informacja
w wydaniu papierowym gazety oraz od
pewnego czasu pełne relacje w telewizji
internetowej „Kuriera”. Tak więc każdy, kto
tylko zapragnie zapoznać się z działalnością
i tematyką Klubu Galicyjskiego ma taką
możliwość. Ba, każdy chętny do dyskusji
w Klubie może wziąć w niej czynny udział.
Informacje o zbliżających się spotkaniach
zamieszczamy na stronie internetowej –
dodaje redaktor Rowicki.
Warto powielać sprawdzone pomysły.
Szczególnie te, które pomagają zrozumieć
rzeczywistość coraz częściej zafałszowaną
przez propagandę, zwykłą niechęć czy brak
podstawowej wiedzy. W trudnych relacjach
pomiędzy Polską a Ukrainą, nie ma innej,
lepszej metody jak częste, osobiste spotkania i wyjaśnianie wzajemnych animozji
siedząc twarzą w twarz. To pomaga unikać
przekłamań, źle zrozumianych przekazów
i intencji. Stąd też pomysł stworzenia mobilnego, dziennikarskiego klubu dyskusyjnego
po polskiej stronie granicy. Ruszy zapewne
w pierwszych miesiącach nowego roku. Już
teraz zapraszam do wspólnych rozmów.
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Niebezpieczne związki
Europy z Afryką
ELŻBIETA
KRÓLIKOWSKA-AVIS

W

stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, Abidżanie, w końcu listopada odbył się szczyt Unia
Europejska – Unia Afrykańska. Cztery
sesje poświęcone były poprawie warunków
ekonomicznych młodzieży, migracji i bezpieczeństwu, a końcowa podsumowywała
obrady. W ten sposób uczczono dziesiątą
rocznicę przyjęcia wspólnej strategii Afryka – Unia Europejska i proklamowania
dokumentu nt. wzmocnienia partnerstwa
politycznego między dwoma kontynentami. Wystarczy jednak spojrzeć na Europę
i Afrykę, by się upewnić, że problemy nie
tylko nie zostały rozwiązane, ale przybyło
wiele nowych, z którymi żadna ze stron, ani
razem, ani osobno, nie potrafi się uporać.

A

fryka nie radzi sobie z głodem,
wojnami, nędzą, AIDS, rozkładem
struktur państwowych wielu krajów,
Unia – z lawiną imigrantów, islamskim
terroryzmem, chorobami tropikalnymi
i poważną zapaścią służb państwa, jako
skutkiem tego imigracyjnego tsunami.
Oraz z odpowiedzią na pytanie, co się stało
z tymi 21 mld euro, które – jedynie w roku
2016 – UE przeznaczyła na pomoc rozwojową krajów afrykańskich. Jak również
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z setkami miliardów funtów, euro i koron,
pompowanych w Afrykę przez państwa
europejskie, Wielką Brytanię, Holandię
czy Szwecję oraz organizacje charytatywne
jak UNESCO, Oxfam, Save the Children,
Food for Africa. Bo wzruszeni losem małej,
umierającej z głodu Amiry czy niewidomego, czekającego na zabieg Nguli, odpowiadamy na apel, ale nikt nie śledzi przepływu
pieniądza i w gruncie rzeczy nie wiadomo,
co się z tymi naszymi darami serca dzieje. Polskę w Abidżanie reprezentowali –
premier Beata Szydło i wiceministrowie
Konrad Szamański i Joanna Wronecka.
A więc kilka słów prawdy, aby zapobiec
marnowaniu pieniędzy, i wydawać je tak,
aby trafiły do potrzebujących.
Od niemal 20 lat w zachodniej prasie,
także liberalnej jak „Guardian” czy „Observer”, pojawiają się teksty, krytykujące skuteczność działań pomocowych
w Afryce, czy to z budżetów państw czyli
z kieszeni podatników, czy organizacji
charytatywnych. Transfer odbywa się
dwoma kanałami – właśnie przez rozmaite
agendy rządowe Tanzanii, Gambii czy
RPA oraz poprzez organizacje pozarządowe. Od niemal 40 lat grube miliardy
funtów i euro pompowane są tymi dwoma
„kanałami dobrej woli”, ale już 20 lat temu
okazało się, że przy takiej skali korupcji,
jaka trawi Afrykę, bałaganie, braku pomysłu na to, jak zainwestować te wielkie

sumy, niewiele z tych pieniędzy dociera
do potrzebujących. Zebrane fundusze są
rozgrabiane na miejscu i w szybkim tempie przez urzędników wszystkich szczebli
państwa, zaś organizacje pozarządowe
uprawiają tylko doraźne rozdawnictwo,
dary są konsumowane zaraz i na miejscu,
zero myślenia o przyszłości. Doszło do
tego, że – i jest to zjawisko w skali kontynentu – wioski, które nigdy nie otrzymały
pomocy, lepiej sobie radzą niż te, które
dostały. Ich mieszkańcy wciąż pracują
na marnych poletkach, hodują bydło, jak
sto lat temu bywało, nie zdemoralizowani
darmową pomocą, i jakoś sobie radzą.
Byłe europejskie potęgi kolonialne jak
Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia,
Hiszpania wciąż biją się w piersi za stulecia niewolenia rdzennych mieszkańców
Afryki, eksploatację i wydzierania im niezmierzonych bogactw, korzystania z ich
darmowej pracy, obozy koncentracyjne –
RPA czy Namibia – oraz podbudowywanie
swego narodowego ego. Pakują w Afrykę,
podobnie jak organizacje charytatywne,
ogromne sumy, „the compassion industry”, „przemysł współczucia” kwitnie,
a sytuacja Afryki nie poprawia się ani na
jotę. Wręcz przeciwnie. Już w 1999 roku
lewicowy, jakby nie było, „Guardian”,
w tekście pt. Nadużyte zaufanie, pisał
o kompromitacji tej post-kolonialnej
i kompensacyjnej pomocy dla krajów
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Afryki, której „nie brakuje serca, ale na
pewno rozumu”. I tak mówił lewicowy
„Guardian”!
Są wioski, to z kolei „Observer”, jak Kpasenkpe, gdzie każda rodzina otrzymuje
z kieszeni brytyjskich podatników 7,5
tys. funtów rocznie, gdzie był już Bono,
Jeffrey Sachs i Bill Clinton. Planowano,
że wyciągną z biedy ten rejon w ciągu 5
lat, minęło 13, a dobrobytu jakoś nie widać. Brak nadzoru nad projektami, brak
koordynacji działań, żadnego zainteresowania lokalsów, sprawiają, że pieniądze
przeciekają między palcami i wsiąkają jak
woda w piaski pustyni. Żadnych szkoleń
zawodowych, generowania nowych miejsc
pracy, wciągania miejscowych w projekt,
by potem, w przyszłości potrafili szkolę
czy ośrodek zdrowia utrzymać i z tych
dobrodziejstw korzystać. Afrykanie – od
bijących się w piersi w poczuciu winy
Europejczyków – dostali „rybę” zamiast
„wędki”. A teraz rosną nowe generacje,
zdemoralizowane łatwą pomocą, rozleniwione, roszczeniowe i zgorzkniale. Stąd
między innymi ta inwazja imigrantów na
Europę po zasiłki – wiedzą, że Europa
rozdaje pieniądze oraz wiedzą, „że te pieniądze im się należą”.
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yłam w Afryce z dziesięć razy, Maroko
i Tunezja, Senegal i Gambia, Kenia
i Tanzania, Malawi i RPA, i łatwo mi się
zgodzić z amerykańskim podróżnikiem
i pisarzem Paulem Theroux, który w swojej książce Safari spod ciemnej gwiazdy
pisze: „Słuchając horrorów o biednej,
niewykształconej i umierającej Afryce,
każdy Europejczyk czy Amerykanin zadaje
sobie pytanie: dlaczego nikt nic z tym nie
robi?”. Jednak wiele zostało zrobione,

więcej niż nam się zdaje. Ponieważ jednak
rządy Kenii czy Malawi kompletnie nie
zajmują się swoimi obywatelami, pomoc
jest dostarczana wyłącznie przez pełnych
współczucia obcokrajowców. Między sklepami Baty i kramami Hindusów widać
wspaniałe siedziby organizacji pomocowych – wszystkie te liczne organizacje stały
się w istocie narodowymi instytucjami,
dostarczycielami codziennego pożywienia
i regularnej pomocy. Moje pytanie brzmi:
dlaczego Afrykanie nie włączyli się w ten
regularny przemysł współczucia? Lokalne
rządy, wolontariusze, mieszkańcy? Właśnie. I to było jedno z pytań do postawienia na szczycie: Unia Europejska – Unia
Afrykańska w Abidżanie.
I kolejne pytanie dla polskiej reprezentacji na przyszłe podobne spotkania: dlaczego pomoc z Europy, ale i Ameryki, została
ustawiona tak, że nie wspomaga rozwoju
kraju, konserwuje tylko status quo czyli
nędzę i beznadzieję? To ten sam niemądry projekt społeczny, który bogate kraje
Europy zaaplikowały u siebie – system
wysokich zasiłków – tyle, że zaaplikowany
w Afryce. Oczywiście, ta pomoc cieszy się
wielką popularnością pośród afrykańskich
dyktatorów, bo (1) pozwala im nic nie robić i (2) pomaga im dłużej pozostać przy
władzy. Ale nie wspiera rozwoju kraju, nie
rozwija gospodarki, społeczeństwa ani kultury. Powstało na ten temat wiele książek
jak Zdradzona Afryka i Afryka w chaosie
ekonomisty George’a B. N. Ayitteya, pokazujące upadek i rozkład kontynentu.
Albo piękna i tragiczna opowieść laureata
nagrody Nobla V. S. Naipaula Zakręt rzeki.
Współczucie, to za mało, aby skutecznie
pomagać, i sąsiadce i Afryce, trzeba i serca,
i pomysłu.

Właśnie skończyła się konferencja „Europa – Afryka” w Abidżanie. Już obecność
Federiki Mogherini rokowała źle. Pewnie
skończyło się na obietnicach zwiększenia
pomocy, czyli jeszcze większego marnotrawienia pieniędzy. Żadnych prób zmian
w projekcie „pomoc Afryce”, dalsze generowanie kolejnych pokoleń, niezdolnych
do wzięcia losu w swoje ręce, agresywnych
i roszczeniowych. Zero zobowiązań do
aktywizacji społeczności lokalnych, miejscowego wolontariatu, wspólnej pracy
nad inwestycjami.
Czy zatem skończyć z pomocą Afryce?
Oczywiście, nie. Ale kierować pieniądze z naszych datków czy podatków na
konkretne projekty – szkołę czy szpital,
a może studnię głębinową? – ale monitorując inwestycję, szkoląc ludzi i wciągając
w to lokalne wspólnoty. Wspierać organizacje charytatywne – ale nie takie jak
UNESCO, które wydaje 98 proc. wpływów
na potrzeby administracji i ekstrawagancje ambasadorów dobrej woli – lecz na
Caritas (7 proc. kosztów własnych), Armię
Zbawienia (około 9 proc.), Christian Visio,
czy na misje, które zwyczajowo zajmują
się i edukacją lokalsów i pomocą medyczną, uczą młodzież zawodu czy opiekują się
sierotami po zmarłych na AIDS.
Post-kolonialiści już dawno odszczekali
ideę „podboju Afryki jako misji cywilizacyjnej białego człowieka”. Palą się do
pomocy, ale wciąż widać ten ich paternalizm, zdawkowość i zniecierpliwienie,
żeby jak najszybciej odfajkować sprawę.
Więc apel do wszystkich zainteresowanych
„projektem Afryka” – mniej politycznie
poprawnego bicia się w piersi, a więcej
serca i rozumu.
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Wystawa „Jeroen Oerlemans”

Kunsthal Rotterdam, 16 XII 2017 – 4 III 2018
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ie ma takiego zdjęcia, za które
warto byłoby dać się zabić” –
dziwnie szyderczo brzmi dziś to
zdanie powtarzane w wywiadach przez
holenderskiego fotoreportera wyspecjalizowanego w tematyce konfliktów zbrojnych. Zginął w 2016 w Libii. Widzowie
wystawy „Jeroen Oerlemans” w Kunsthal
Rotterdam, oglądają jego zdjęcia w ciszy.
„Jest to lekcja, którą musimy sobie powtarzać wciąż od nowa: że nam nie wolno
zapominać”, zakończył swoje wystąpienie
otwierający wystawę przyjaciel fotoreportera,
dziennikarz. Wyboru prac dokonała wdowa,
Boes Hogewind. Zestaw zdjęć uwydatnił poszukiwanie przez Oerlemansa w sytuacjach
wojny, zniszczeń, katastrof, głodu, wychodźstwa „czynnika ludzkiego”, a także silny emocjonalny związek z tematem i dbałość o walor
estetyczny – świetną kompozycję, wspaniałe,
„malarskie” wyczucie koloru i roli światła.
Był trzykrotnie – w 2008, 2010 i 2011 roku
– laureatem pierwszej nagrody w kategorii
reportażu zagranicznego w ogólnokrajowym konkursie Zilveren Camera. Wśród
holenderskich fotoreporterów wyróżniało
go nietypowe dla nich poszukiwanie miejsc
objętych konfliktami.
Jeroen Oerlemans urodził się 15 maja 1970
w Vugt w Północnej Brabancji. Ukończył
Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Amsterdamie, studiował dziennikarstwo w Anglii, w London College of
Communication. Jako fotoreporter freelancer pracował praktycznie na całym świecie.
Fotografował m. in. trzęsienie ziemi na Haiti
w 2010 i poszukiwanie ofiar katastrofy samolotu zestrzelonego nad Ukrainą w 2014
roku. Najczęściej jednak przebywał w krajach Bliskiego Wschodu: w Iraku, Iranie,
Libanie, Sudanie, Libii, Syrii, Izraelu i na
terytorium Palestyny. W ostatnich kilku
latach głównym jego miejscem pracy stały
się Afganistan, Libia i Syria.
Reprezentowały go dwie agencje: międzynarodowa Panos Pictures (Panos Network) oraz holenderska Beeldunie. Jego
zdjęcia wykorzystywane były m. in. przez
„Newsweek”, „Time”, „The Guardian”, „International Herald Tribune”, „The Sunday
Times”. Mieszkał w Amsterdamie wraz
z żoną oraz trojgiem dzieci, które urodziły
się w latach: 2007, 2009 i 2011.
Zginął 2 października 2016 roku w Libii, w ogarniętym chaosem mieście Syrta,
ostatnim bastionie Państwa Islamskiego,
podczas rozminowywania części miasta,
opuszczonej przez oddziały ISIS.
W roku 2012 Jeroen Oerlemans doświadczył sytuacji krańcowej... Na granicy
turecko-syryjskiej został uprowadzony
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przez dżihadystów wraz z brytyjskim
fotoreporterem Johnem Cantlie. Dzięki
nadzwyczajnemu zbiegowi okoliczności
po tygodniu zostali uwolnieni przez Free
Syrian Army. Podczas ucieczki Oerlemans
został postrzelony; podlegał długiej rekonwalescencji. Pozostając w Amsterdamie
przez dwa lata zajmował się fotografią
portretową. Wymogły to także kwestie
finansowe; fotografia wojenna z pozycji
freelancera jest wynagradzana niewystarczająco w stosunku do ryzyka, które jest
z jej wykonywaniem związane...
Mimo poważnego ostrzeżenia w 2012 roku
nie był w stanie uwolnić się od reporterskiego
uzależnienia. Jego wyjazd jesienią 2016 roku
do Libii na zlecenie belgijskiego tygodnika
„Knack” nie wydawał się szczególnie niebezpieczny ze względu na ograniczenie działań
wojennych. Jednak okazał się fatalny.
Według naocznego świadka, Joanie de
Rijke pracującej dla „Knack”, grupa dziennikarzy, która 2 października przyjechała
do Syrty, ukrywała się przed snajperami ISIS za budynkiem w portowej części
miasta. Jeroen Oerlemans wyszedł na
ulicę jako pierwszy. Miał hełm i kamizelkę kuloodporną, snajper musiał jednak
dostrzec przypadkowo odsłonięte małe
miejsce w bocznej części ciała. Kula trafiła
w serce; Oerlemans zginął natychmiast.
Śmierć 46-letniego fotoreportera holenderskiego postawiła po raz kolejny zasadnicze
pytanie dotyczące sensu podejmowania zawodowego ryzyka przez dziennikarza pracującego na zagrażających życiu obszarach.
Boes Hogewind, żona Oerlemansa i matka
jego trojga dzieci, podjęła tę kwestię w sposób otwarty. Powiedziała m. in.: „Jeroen
był prawdziwym ojcem rodziny, również
i ja mam silne rodzinne cechy. Może więc
wydawać się dziwne, że akceptował fakt, iż tak
pociągają go sytuacje zbrojnych konfliktów.
Ale była to sytuacja typu: jest jak jest. Oboje
wiedzieliśmy, jak wielkie ponosi ryzyko”.
Oczekiwała, że Jeroen będzie się starał
wrócić na dziewiąte urodziny syna, ale on
w ostatnim momencie zmienił plany i zdecydował, że z miasta Misrata wraz z innymi
dziennikarzami pojedzie do Syrty, gdzie – jak
powiedział: „będzie się jeszcze trochę walczyło” (miała nastąpić ofensywa). Zamierzał
wysłać zrobioną tam serię zdjęć na konkurs Zilveren Camera. Tak więc w niedzielę,
2 października 2016 roku, Boes świętowała
urodziny sama z dziećmi. I wtedy ktoś zadzwonił z Libii z nieznanego numeru... Miała
natychmiast oddzwonić.
Wiadomość przekazała jej Joanie de Rijke. Boes postanowiła, że dzieci powiadomi

FOT. © JEROENOERLEMANSFOUNDATION.COM

...aby żyły zdjęcia Oerlemansa

od razu. Niekończącemu się schodzeniu do
nich na parter towarzyszyła świadomość,
że za chwilę życie jej dzieci ulegnie zmianie,
na zawsze.
Wystawa w Kunsthal Rotterdam jest jak
przywołanie do życia osoby fotoreportera. „Ale
tak jest – skomentował otwierający wystawę
– z każdym wielkim fotoreporterem. Robert

Capa zginął, ale jego zdjęcia żyją. Będziemy
się starali, aby żyły zdjęcia Oerlemansa”.
Powołane już zostało przez rodzinę
i przyjaciół stowarzyszenie The Jeroen
Oerlemans Foundation. Stawia sobie za cel
upamiętnienie jego dorobku i materialne
wspieranie jego dzieci.

Chcesz wspomóc The Jeroen Oerlemans Foundation...
wejdź: www.jeroenoerlemansfoundation.com
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Obóz Wszystkich Świętych
TADEUSZ NOWAKOWSKI
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zas wlókł się beznadziejnie.
W Papenburgu narzekano, że „nic
się nie dzieje”. Kto chciał wracać do
Polski, już wyjechał. Z braku kandydatów
Mr. Thompson nowego transportu nie
organizował. Zaglądał, co prawda, raz na
dwa tygodnie do obozu, spędzał ludzi do
hangaru i wypytywał ich przez tłumaczkę,
czy już się namyślili:
– Druga taka sposobność może się nie
nadarzyć. Think it over!
Mimo niepowodzenia akcji repatriacyjnej, „mormon” nie desperował. Zmartwienia nie leżały w jego narodowym
charakterze. Każdą poważniejszą sprawę
zgarniał z czoła dużą owłosioną ręką jak
natrętnego owada.
– Take it easy! – mruczał do panny w rogowych okularach.
Alfabetyczne spisy zwijał w rulon i chował
do teczki. W chwilę potem zanurzał rękę
w kieszeni i wyjmował swoją ulubioną
zabawkę – uniwersalny scyzoryk.
Podporucznik zauważył, nie bez uczucia
zawiści, że dorosły Thompson zachował
świeżość i pogodę czternastoletniego
skauta. Bawiąc się scyzorykiem, beztroski
Amerykanin zapominał o Bożym świecie,
prześwietlała go radość wypoczynku.
Z językiem przekrzywionym w kąciku
ust, z przymrużonymi oczami polerował
zamszową szmatką inkrustowaną pochewkę swego skarbu. Był to zresztą scyzoryk
niepospolity. Niejedno łakome spojrzenie
obozowej biedoty spoczęło na błyszczących
ostrzach, na korkociągu, pilniku, śrubociągu, miniaturowej brzytewce, zębatej
blaszce do otwierania puszek i jeszcze
innych, tajemniczych częściach składowych. Było na co popatrzeć!
Papenburg czekał na przyjazd od dawna zapowiadanej komisji rekrutacyjnej,
która miała otworzyć drzwi do wyjazdu
z Niemiec. Ludzie wybierali się za morze.
W Europie nikt nie chciał zostać.
– Za kilka lub kilkanaście lat znowu będzie wojna.
– Znowu będą obozy i krematoria.
– Szkoda naszych dzieci.
– Jedźmy lepiej do Ameryki!
– Do Kanady!
– Do Argentyny!
– Do Australii!
– Choćby do Chile lub Wenezueli, byle
nie zostać tutaj na stałe!
Tajemniczy scyzoryk Mr. Thompsona
błyszczał jak klucz do obozowej bramy.
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Jeden ruch ręki i zębata blaszka
do otwierania puszek przepiłuje druty.
Redaktor obozowej gazetki
doradzał we wstępnych artykułach Anglię, gdzie „trwają nasze
władze polskie”, i Francję, „siostrzycę naszą”, „odwieczną sojuszniczkę”.
– Za morzem – odpowiadano
– lepsze życie!
Major wzywał do nauki obcych języków – ludek wolał
karty, samogon i czarny handel. Ksiądz Henias zachęcał
wiernych do walki z apatią i demoralizacją
– „dzikich małżeństw” przybywało z każdym
tygodniem. Młode pary całymi dniami nie
podnosiły się z barłogu. Poowijane kocami
z nadrukiem „British Red Cross”, leżały
na siennikach w milczeniu, tępo spoglądając w dach baraku. Prycze przemieniły
się w sarkofagi ponurej, obozowej miłości.
Tymczasem nastała już zupełna jesień.
Podmokłe łąki za drutami pokryły się brudną mgiełką. Mokra, zimna jesień wciskała
się do baraków przez nieszczelne drzwi
i okna. W nieopalanych izbach snuły się
strzępy mgły między piętrowymi pryczami. Najsmutniej było o zmierzchu, gdy
zaczynał się długi, październikowy wieczór,
a jeszcze nie zapalano lamp na wartowni.
Za oknem straszył klon widmo, drzewo podobne do pala męczarni. Czerniły się nagie
kikuty gałęzi. Rdzawe listki, przyklejone
deszczem do kory, wyglądały z daleka jak
ślady krwi. Tyle było smutku za oknami,
że wprost z niecierpliwością oczekiwano
nadejścia nocy. Ciemność nadchodziła jak
ulga: zamazywała cały obóz.
Przy słabej, dwudziestowatowej żarówce
Grzegorczyk poprawiał wieczorami zeszyty
uczniów. Obozową jesień czuł na sobie jak
włosiennicę. Po Kazimierzu Jagiellończyku
przeskoczył, jak lunatyk z jednego dachu
na drugi, na panowanie Jana Olbrachta.
Po Olbrachcie z zamkniętymi oczami, z rękami wyciągniętymi przed siebie – skok
na Aleksandra. Byle dalej, byle do wiosny.
Przy Zygmuncie Starym, zgodnie z planem
nauczania, zabawi pięć minut...
„Zgodnie z planem nauczania”... Rozkład
godzin, dziennik klasy, kalendarzyk obozowego belfra – znów go ogarnął przypływ
niechęci do samego siebie. – Zanotuj sobie,
mały człowieczku, w pamięci: za tydzień
akademia z referatem podporucznika Grzegorczyka o znaczeniu powstania listopadowego. Major zaprosił już pułkownika,

kto wie, czy nie przyjedzie generał z Meppen albo brygadier
z Hanoweru. „Wszak
my są alianci teraz” –
jak mówi koniokrad
Mrozek z kuchennego
baraku. A potem – odwiedzi nas ksiądz biskup
z Brukseli, będzie bierzmowanie. W grudniu:
obchód gwiazdkowy.
W styczniu: akademia
z referatem podporucznika Grzegorczyka o znaczeniu powstania styczniowego. Nowa
lewatywa patriotyzmu. W marcu…
W marcu, jak mówią, trans lunatyczny dobiegnie końca: przyjedzie komisja
emigracyjna. Już od roku tak przyjeżdża.
A po tej komisji trzeba będzie poczekać
na załatwienie różnych formalności wyjazdowych. Może kwartał. Może pół roku.
Może rok. Czym jest rok w życiu człowieka?
Czym jest rok dla bezdusznego urzędu?
Jeszcze dwadzieścia zeszytów! Bonin!
Znowu Bonin! Uśmiechnięty wyrostek
z odstającymi uszami, najgorszy uczeń
w klasie! Zeszyt poplamił tłustym sosem,
odrabiał lekcje przy jedzeniu. Co gorsza:
„Jagiellonów” pisze przez jedno „l”, a „Olbracht” przez samo „h”!...
Już zabierał się do napisania czerwonym
atramentem zamaszystego: „niedostatecznie”, gdy oderwał go od pracy warkot
motoru. Przetarł rękawem zapoconą szybę
i wyjrzał na majdan.
W świetle latarni, kołyszącej się przed
wartownią, dojrzał majora Kosko i panią
Buszkowską. Wsiadali do samochodu, ubrani do podróży, w ceratowych płaszczach
z amerykańskiego demobilu, w długich gumowych butach. Pewnie znowu wyruszają
do Hamburga – „odpocząć wśród ruin”...
Bibliotekarka wcisnęła do ciasnej „dekawki” dużą walizę, pokiwała ręką w stronę
baraków. Major wydawał na odjezdne jakieś
polecenia redaktorowi Raczce. Uścisnął mu
dłoń sprężyście, po wojskowemu. Raczka
dyga, salutował do wełnianej czapeczki, pocałował bibliotekarkę w rękę. Tkwił w błocie
po kostki, grzecznie zgięty przy drzwiach
samochodu. Kłaniał się jeszcze, gdy major
z panią Buszkowską byli już za bramą.
Grzegorczyk uśmiechał się pobłażliwie.
Lubił tę zabawną paniusię po czterdziestce,
uzbrojoną w języczek jak harpun. Wnosiła
nieco koloru do szarego obrazu. Taki sobie
żywy kleks w martwym Papenburgu.
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W „Izbie Lordów”, gdzie na wieczornych
posiedzeniach nie zostawiano suchej nitki
na bliźnich, utrzymywano złośliwie, że Biedronka notuje sobie pomysły i powiedzonka do notesu, uczy się „głębokich uwag”
na pamięć jak roli teatralnej, słowem: nie
należy jej brać na serio, wszystko to blaga,
poza, starannie zorganizowana improwizacja. Nie na darmo nosi przy sobie gruby
kajet z napisem: „Łapka na myśli”.
Tak czy owak, zabawnie było posłuchać
pretensjonalnej bibliotekarki, gdy marszcząc czarne brwi nad książką, odcinała
się magistrowi Raczce:
– Wszelkie formułki są zawodne, drogi
kolego. Nie należy się wyśmiewać z „nieżyciowych” moli książkowych, z fantastów
i abstrakcjonistów. Ich urojona rzeczywistość, panie magistrze, jest stokroć realniejsza od tego, co szumnie nazywamy
światem realnym. Brońmy się przed ingerencją świata realnego!
Oczywiście, ta uwaga jeszcze nie wyczerpała możliwości intelektualnych pani
Buszkowskiej, stać ją było na więcej, ale
redaktor obozowej gazetki, wyraźnie speszony, rozkładał ręce, nie wiedział, co odrzec, mruczał tylko bezradnie:
– To zależy, to zależy.
Innym znów razem, gdy Biedronka czytała tomik jednego z najwybitniejszych
poetów na emigracji, zawołała szyderczo
na całą świetlicę:
– Jeśli prawdziwa poezja jest wodą źródlaną, w której jest nieco żelaza i alkaliów,
to powiedzcie temu panu ode mnie, że
jego twórczość jest przegotowaną wodą.
Brońmy się przed czystą poezją!
Nawet nieustraszony ksiądz Henias,
ten który się w kacecie prześladowców
nie lękał, z obawa spoglądał na niesforną
owieczkę, swobodniej oddychał na ambonie, gdy nie dostrzegał jej czarnej grzywki
w ławce. Pozwalała sobie na niestosowne
uwagi podczas jego kazań. Gdy się raz
rozognił w dniu Pierwszego Maja:
– Robociarze katolicy, niechaj was prowadzi patron świata pracy, święty Józef
cieśla!... – przyhamowała go bluźnierczym
pomrukiem w kącie:
– Święty Józef! Nie przestrzegał przepisów o zatrudnianiu młodocianych!
Nie daj Boże nawinąć się złośliwej Biedronce pod języczek! Jeśli się świętym patronom
dostawało, co dopiero mówić o zwykłych
śmiertelnikach. Ze szczególną zajadliwością
znęcała się nad biednym, bezbronnym Raczką. Kiedy redaktor skarżył się przy obiedzie,
że ogień strawił w Warszawie jego rękopisy,
z lodowatym uśmieszkiem wykrzykiwała:
– Niektórym grafomanom Pan Bóg z nieba
zesłał Powstanie Warszawskie! Ale pańskich bezcennych rękopisów, redaktorze,
naprawdę szkoda!

Speszony Raczka nie wiedział, czy się
obrazić, czy się uśmiechnąć na ten podejrzany komplement bazyliszka. Niby
to nie o nim była mowa, tylko o jakichś
grafomanach, ale dlaczego ludzie chichotali
w kasynie?
A major po każdym popisie pani Buszkowskiej wodził dumnie roziskrzonym
okiem po obecnych, jakby im chciał powiedzieć w zachwyconym, patriotycznym bełkocie:
– Widzicie, ludzie małej wiary? Obóz
nasz, za przeproszeniem, francowaty,
brudny, od świata i od Paryża odcięty,
ale sąd niezależny, panie dziejaszku, sąd
w sprawach kultury i sztuki jest! Nawet
baby, nawet cywilna banda, nawet panowie
oficerowie rezerwy u nas myślą, i to jest
nasz wkład! Troska się tutaj przejawia,
troska o dobro duchowe, o imponderabilia,
o tę przynależność do Zachodu (tysiąc lat
– jakby nie było!), o tę kulturę niezniszczalną, bez której, co tu wiele gadać, narody
giną bez śladu, jak muchy jednodniówki,
ale nasz, twardy i twórczy, żyje i żyć będzie zawsze, aż do końca świata, o czym
was zapewnia pod słowem honoru wasz
dowódca na wygnaniu, major piechoty,
Bolesław Antoni Kosko!...
Amen – odziewnął w myślach Grzegorczyk.
Owszem, bibliotekarce było wszystko
wolno. Na straży jej swobód obywatelskich
w obozie, a zwłaszcza nieograniczonej
wolności słowa, stał sam major. W niczym
to nie zmieniało faktu, że atmosfera w Papenburgu była duszna.
Co dzień ci sami ludzie, te same twarze,
te same komunały. O byle głupstwo wybuchały sprzeczki i „zatargi honorowe”.
Zwierzęta, zamknięte w klatce, z nudów
włażą na siebie [...].

I znów przepłynęła czarna chmura z oknem. Odezwał się deszcz. W klasie zrobiło
się ponuro.
Bonin znowu ściąga od Kowalczuka –
ziewnął podporucznik, przymknął oczy
i popadł w zadumę.
– Po co ja tutaj siedzę, w tym drewnianym grobowcu? Jak długo można żyć
w obozie bez świerkowania? – zapytywał
siebie, patrząc spod sennej powieki na
młode łepetyny. Świerkować – tego słowa
nie ma w słowniku poprawnej polszczyzny.
Świerkować albo ześwierknąć w gwarze
obozowej Papenburga oznaczało: zdziwaczeć, sfiksować, opuścić się, zardzewieć
psychicznie, rozkleić się umysłowo. Ilu już
obozie świerkowało! Lata wegetacji robiły
swoje. Byli tacy, którzy liczyli chmury na
spacerze, wróżyli z fusów po kawie, kolekcjonowali puste puszki po konserwach,
pisywali memoriały o krzywdzie wyrządzonej Polsce lub za ostatnie grosze wysyłali
listem poleconym prośby do Ojca Świętego
i do prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Osobną sektę maniaków, na szczęście nieszkodliwych, stanowili fanatycy higieny,
żyjący w stałym lęku przed bakteriami.
Poznawało się ich po rękawiczkach i wystraszonych twarzach. Nie dotykali klamek,
witali się bez podawania rąk, przydziałowy
plaster końskiej kiełbasy chrupali przez
papierek, menażki wygotowywali we wrzątku. Lasecznikom i prątkom na przekór,
co rano, po pobudce, i co wieczora, po
apelu, gimnastykowali się przy otwartym
oknie, połyskując mlecznobiałymi piersiami. Mimo tych zabiegów ochronnych,
a może właśnie w ich wyniku, większość
higienistów lądowała w izbie chorych.

Ciąg dalszy na s. 36
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Innych znowu biedaków wiara w moc słowa
drukowanego popychała do wydawania
broszur politycznych. Na przykład pewien
maniak z wyższym wykształceniem wydawał
„na prawach rękopisu” studium historyczne
pt. Polonia Aeterna. Znalazł się wreszcie
myśliciel, który wymyślił projekt Polski Międzykontynentalnej, rozpiętej jak baldachim
między trzydziestoma krajami przyszłego
osiedlenia, podzielonej na województwa:
Polonia w Kanadzie nazywałaby się województwem kanadyjskim, w Peru – peruwiańskim, w Australii – australijskim;
województwa wybierają swoich wojewodów,
którzy tworzą Radę Ojczyzny, zjeżdżają się co
trzy lata w Rzymie (dla podkreślenia naszej
łączności z kulturą łacińską).
– Osiołek międzyplanetarny – wyśmiewano się z projektodawcy, ale w skrytości
ducha nikt nie miał nic przeciwko temu, żeby
emigracyjna ojczyzna stanęła na palach między wodami i lasami niczym prasłowiańska,
półmityczna osada-grodziszcze w Biskupinie.
– Czytając te elaboraty z pogranicza polityki i okultyzmu – sarkał nieraz Grzegorczyk prowokacyjnie w baraku, zwanym
kasynem oficerskim – można chwilami
wątpić w celowość walki z analfabetyzmem.
Oto zgubne skutki przymusu szkolnego
i lekkomyślnego upowszechnienia oświaty.
Oto, majorze, do czego prowadzi przyswajanie sztuki czytania i pisania. Jest tylko
jedno wyjście: spalić elementarze!...

N

iebywała to była historia, nadająca się
do filmu z życia szczepu dipisów. „Mormon”, wysoki, barczysty poczciwiec z emaliowanym globusem na czapce, sprawował
opiekę nad obozem z ramienia UNRR-y.
Któregoś dnia zwołał wszystkich do baraku
teatralnego na wiec. U wejścia, na wszelki
wypadek, stanął rozkraczony żandarm brytyjski z rękami skrzyżowanymi na piersiach,
istny przybysz z obcej planety: biały garnek na
głowie, zasłaniający połowę twarzy, gwałtownie wysunięta do przodu szczęka, wygolona,
wypolerowana jak kość słoniowa. Białe szelki
i getry, białe ładownice przy białym pasie,
olbrzymia spluwa w białej pochwie, rękawice
ze świńskiej skóry aż po łokcie, nawet pałka
gumowa pomalowana na biało. Wchodzący
do środka omijali wielkoluda w białej uprzęży
z nabożnym lękiem. Ten i ów lękało uchylał
czapki na jego widok. Tłum przybiegł do hangaru prosto spod deszczu. Szare, przemoczone
jesionki, kubraki i chusty parowały w tłoku,
wydzielając przykry zapach stęchlizny.
Budynek nie miał podłogi. Z dziurawego
dachu kapało na klepisko. Między estradą
a pierwszym rzędem ławek utworzyło się już
małe bajorko. Ktoś podstawił cynową wanienkę. Krople spadały z dachu dźwięcznie
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jak groch do garnka. [...] Po chwili „mormon”
wskoczy lekko na estradę i na przywitanie
pokiwał zebranym oburącz jak bokser na
ringu. Zaczął od tradycyjnej przyjaźni polsko-amerykańskiej. Wymienił poprawnie nazwiska Kościuszki, Pułaskiego i Paderewskiego,
wspomniał o trzynastym punkcie Wilsona.
Potem, kołysząc się w kolanach, powiedział,
że wojna się skończyła zwycięstwem sił wolności nad tyranią; świat powojenny tęskni
do pokoju, do moralnej i materialnej odbudowy; trzeba dźwignąć z gruzów nie tylko
szkoły i kościoły, ale i serca ludzkie; czas
najwyższy po tylu latach rozłąki wracać do
domów i do rodzin...
– Home, swet home – powiedział wzdychając. – Tak jak wy, brave Poles, tęsknicie do
swoich wiosek i miasteczek, tak i ja, Thompson, tęsknię do Salt Lake City w stanie Utah...
Okręgowy wizytator, Bob Thompson, któremu podlegało kilkanaście obozów, rozsianych na niemieckim pobojowisku od
morza aż po Hanower, tyle razy powtarzał
te słowa, aż nauczył się ich na pamięć. Mimo
to mówcą był od siedmiu boleści. Przy dużej,
okrągłej jak dynia twarzy uderzał nieproporcjonalnie mały otwór na usta. Przez dziurkę
wielkości monety wydobywał chrapliwie
jakby zagniewane dźwięki z dużym wysiłkiem. Chwilami słuchacze sądzili, że mówca
dławi się własnym językiem. W przerwie
między zdaniami „mormon” wskazywał
ręką na dużą, tajemniczą paczkę, wniesioną
na podium tuż po rozpoczęciu zebrania.
Tłumaczka przekładała słowa szefa miarowo i monotonnie jak zegarynka. Przez cały
czas wpatrywała się martwo w jeden punkt
ponad głowami publiczności, a raz zapędziła
się niefortunnie, tłumacząc z góry to, czego
Thompson jeszcze nie zdążył wybełkotać.
– Polacy zawsze słynęli z patriotyzmu. My
was miłości do kraju ojczystego uczyć nie
potrzebujemy. Ani Military Government, ani
władze UNRR-y nie wywierają na was nacisku. Zrobicie, jak będziecie chcieli. Posłuchajcie głosu serca. On was nie zawiedzie...
Ciekawość tłumu wzrosła, gdy „mormon”
podszedł do tajemniczej paczki. Rozrywając
opakowanie, przeszedł z tonu wiecowego
na komercjalny. Już nie dukał. O dziwo,
odzyskał płynność wymowy.
– A oto paczka, rozdawana bezpłatnie w ramach operacji „Marchewka” – mówił tonem
ulicznego sprzedawcy. – Kto z zebranych
na tej sali zapisze się na wyjazd do Polski,
otrzymuje naszą 35-kilową paczkę na drogę!
W rzeczy samej zachwalanie towarów nie
było dla Mr. Thompsona pierwszyzną. Czynił
to niejednokrotnie. W rodzinnym Utah, jeszcze przed rokiem, był podróżującym przedstawicielem wytwórni torebek damskich
„Genuine Leather Corporation”. Ale wówczas
było znacznie łatwiej niż teraz: podnosiło się
z uśmiechem czarną torebkę z pozłacaną
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sprzączką na wysokość kapelusza i mówiło
do mikrofonu wpiętego w klapę marynarki:
– Gentleman! Here’s a New way to say
Merry Christmas to your wife! This wonderful bag is made of full grain kip calf!...
Tutaj, po drugiej stronie oceanu, zamiast
torebek z cielęcej skóry należy wypchnąć
z magazynu jak najwięcej żywych ludzi.
A to jest trudniejsze.
Bob J. Thompson wsławił się w karnawale osobliwym pomysłem: zjawił się na
zabawie kostiumowej urzędników UNRR-y
w kacetowym pasiaku, w drewniakach,
z numerem wyrysowanym atramentem na
przegubie. Gdy mu z tego powodu robiono
wymówki, podnosił płowe brwi w górę
z dziecięcym zdziwieniem:
– What’s wrong with it? – zapytywał
francuskich i angielskich kolegów po fachu,
przy czym twarz jego jaśniała tą straszliwą
w swej poczciwości niewiedzą, która nieraz
więcej nieszczęść sprowadziła na ludzi,
niż świadoma zła wola. Sylwetkę duchową
Thompsona uzupełniał wiszący w jego służbowym pokoiku dyplom „National Baseball
Association” i fotografia potężnego w barach, tryskającego radością życia byczka
w sportowej czapeczce, zamachującego się
palantem jak maczugą.
Thompson zanurzył rękę w kartonowym pudle gestem magika wyciągającego z cylindra białego królika za uszy.
Wydobywał z głębi paki olbrzymie puszki
i papierowe torby. Wręczał je tłumaczce.
Panna w okularach, wspinając się na palce,
unosiła eksponaty wysoko ponad głowę,
by widzieli je wszyscy, nawet ci pod tylną
ścianą. Z estrady w tłum padały zachęcające okrzyki:
– Prawdziwe duńskie masło!
– Oryginalne salami z Włoch!
– Cukier gronowy!
– Mleczna z orzechami!
– Sardynki z Portugalii!
– Suszone daktyle!
– Pasztet w puszce!
– 500 papierosów amerykańskich marki
„Camel”!
– Kawa ziarnista!
– Jajka w proszku!
Po tych „jajkach w proszku” jakieś przekorne licho podkusiło Grzegorczyka do
zepsucia „mormonowi” zabawy:
– Gówno w proszku! – zawołał na calutkie gardło.
Gdyby wstał i palnął patriotyczną mówkę: „Ludzie, nie wierzcie tym magikom,
w Polsce rządzonej przez dyktaturę nie
ma wolności, nie ma sprawiedliwości
społecznej!”, nie odniósłby nawet części
tego sukcesu, co tym właśnie niewybrednym, niecenzuralnym okrzykiem. Tłum
ryknął rubasznym śmiechem. Kilka osób
powtórzyło nowe zawołanie. Zerwały się
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oklaski. Czar duńskiego masła prysnął
z miejsca. Zastrachana gromada odzyskała
pewność siebie.
– What do sou mean by that? – dopytywał się zaniepokojony prelegent. Speszona tłumaczka nie kwapiła się jednak
do wiernego przekładu. Sala huczała jak
na potańcówce. Zbity w tropu „mormon”
przestał zachwalać zawartość cudownej
paczki. Operacja „Marchewka” spaliła
na panewce.
– Musimy już skończyć – powiedział,
wachlując się czapką. – Any questions?
– Czy są jakieś pytania? – przetłumaczyła
zgrabna panienka.
– Są! – wstał redaktor ściennej gazetki.
– Niech się pani zapyta Mr. Thompsona,
czy wróciłby do Ameryki, gdyby Japończycy zajęli jego rodzinne Salt Lake City
w stanie Utah?
– Takiego pytania ja nie będę tłumaczyć
– sprzeciwiła się tłumaczka. – Czy są jakieś
inne, bardziej rzeczowe pytania?
– A ja się zapytuję grzecznie pana dyrektora co do własności. Miałem troszku ziemi
pod Łuckiem. – Skłonił się jakiś nieśmiały
człowieczek w kożuszku, ściskając kurczowo czapkę na piersiach. – Pięć hektarów.
Łuck teraz pod Ruskiem. Tak się zapytuję,
czy mnie coś z tego zwróci?
– Wszystko wam się zwróci. Będziecie
mieli więcej niż przed wojną.
– Dostanę pięć hektarów?
– Dostaniecie ziemię na Śląsku. Może
pięć, może dziesięć.
– Pan dyrektor powiedział „może”.
Jakżeż to „może”? Przecież pięć to
nie dziesięć!

– Pan dyrektor nie wie jeszcze na pewno, ale mówi, że możecie być spokojni.
Krzywdy wam nie będzie...
– Pięć czy dziesięć? – upierał się człowieczek.
Thompson z tłumaczką naradzali się
przez chwilę na boku, wreszcie zakomunikowali:
– Dziesięć.
– Tak, ale ja miałem dwie krowy, proszę
pani tłumaczki...
– Dostaniecie dwie krowy.
– Jakżeż to? Ziemi dziesięć hektarów,
a krowy tylko dwie? – zdziwił się człowieczek. – Dalibyście cztery i już!
– Dwie krowy – powtórzyła panna z niecierpliwością. – Dwie!
– Miałem także konia...
– Dostaniecie konia.
– Jakżeż to? Jednego?
– Nie nudźcie, dobry człowieku – zezłościła się tłumaczka.
Nieśmiały człowieczek poczerwieniał ze
złości i ku uciesze całej sali zawołał rozgniewany:
– Ach, tak! Ja, znaczy się, nudzę...
A, przepraszam, nie wiedziałem, że taka
subiekcja! Ładnie mnie oni kiedyś dziesięć
hektarów podarują, kiedy krowy i konie
już dzisiaj poskąpili! Takie to i cygaństwo!
Kiedy hektary zawiodły, Bob Thompson
przeszedł na węgiel. Dla ratowania sytuacji tłumaczył ludziom, że kto dawniej
był górnikiem, teraz będzie sztygarem,
a kto był sztygarem, może objąć dyrekcję
kopalni. Wszystko na nic. Gdy przyszło
do składania podpisów na wyjazd, barak
zaczął pustoszeć. Na półtora tysiąca miesz-

kańców obozu zapisało się niespełna sto
osób. Tłumaczka, wzruszając ramionami,
zapakowała papiery do skórzanej teczki.
Zawiedziony „mormon” powrzucał puszki do okazowej paczki jak niepotrzebne
zabawki. [...] Z naburmuszonymi minami towarzystwo wsiadło do samochodu
i odjechało do następnego obozu. Jedynie
żandarm, już po służbie i bez hełmu, z papierosem w ustach, odzyskał swój ludzki
wygląd. Na odjezdnym wychylił się z wozu
i pokiwał dzieciom rękawiczką.
Tłum rozchodził się ubawiony i zadowolony jak po udanym przedstawieniu
teatralnym. Cokolwiek przerywało monotonny rytm dnia obozowego, czy to był
mecz piłki nożnej z Ukraińcami, czy bijatyka
w baraku kuchennym między koniokradem
Mrozkiem a magazynierem, czy przyjazd
dyrektora Thompsona w sprawach służbowych, stanowiło utęsknione zakłócenie
jednostajności, urozmaicało życie gromady.
Nareszcie „coś się dzieje”. Stąd też w jednym
ze swych artykułów drukowanych na łamach „Razem” magister Raczka pisał: „Bądź
błogosławiony, niezwykły incydencie! Bądź
błogosławione niecodzienne wydarzenie!
Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto
poznał mękę obozowego baraku!”.
Właściwie do atletycznego Amerykanina
głębszej pretensji nie żywiono. Dobrze się
stało, jak się stało. Dostał po nosie. Odjechał jak zmyty. Naplótł na zebraniu, bo
naplótł, ale co zeszłej Gwiazdki pół swej
pensji na zabawki dla dzieci podarował,
to podarował. I to się liczy.
Fragmenty rozdz. XI i I

Wyjazd Polaków z Harren, 1948
FOT. © GILLES LAPERS / HISTORYCAMPUS.ORG
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Grzegorz Kasjaniuk
– w muzyce ważna jest intencja
Andrzej Zb. Brzozowski: Jakiej muzyki
słuchasz i na jakiej muzyce się wychowałeś?
Grzegorz Kasjaniuk: Różnorodnej. To jest
takie skażenie zawodowe. Niezależnie od
sympatii, wszystko jest w zasięgu ucha. Od
popu po muzykę rockową. Muzycznie wychowałem się na radiowej Trójce. Wydaje
mi się, że to pokolenie, moi rówieśnicy,
którzy pracują w mediach, złapali muzycznego bakcyla właśnie dzięki Trójce.
Nagrywało się na taśmy szpulowe i kasety
całe audycje, które wytyczały ścieżkę muzycznego rozwoju.

Ulubione płyty i wykonawcy z tamtego okresu?

Słuchałem bardzo dużo muzyki hard rockowej, heavy metalowej, progresywnego
rocka, bluesa, rocka i muzykę elektroniczną. Wszystko, co można było usłyszeć
w muzycznych audycjach radiowej Trójki.
Gdzieś tam pobrzmiewały mocno również
dźwięki punk rocka. To wszystko kształtowało mój gust muzyczny, więc trudno
mówić o jakichś pojedynczych kamieniach
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milowych. Kiedy pojawił się w Polsce zespół TSA, to był to dla mnie strzał w 10.
Szaleństwo gitarowe, połączone z dobrym
tekstem. Identycznie było z zespołem Armia. Tego oczekiwałem w tamtym czasie od
polskich muzyków. Taką lukę na naszym
olsztyńskim rynku wypełniał w jakimś
sensie ART ROCK. Z drugiej strony bardzo
lubiłem pieśni bardów. Takie wydarzenia
jak „Spotkania Zamkowe Śpiewajmy Poezję” były mi bardzo bliskie. Dlatego nie
wiem, czy mój gust muzyczny jest w pełni
reprezentatywny dla tamtego pokolenia. Po
prostu chłonąłem bezkrytycznie muzykę
i nią żyłem.

Czy teraz coś się zmieniło w Twoich
gustach muzycznych?

Zmieniło się tyle, że zmieniła się jakość.
Zwracam uwagę na przekaz, który towarzyszy muzyce. Odrzucam wszelkie ideologie, które wykorzystują muzykę, żeby
manipulować odbiorcą, które wpędzają
w różnorodne uzależnienia. Liczy się dla
mnie muzyka z przekazem, który jest mocno nakierowany na wartości.

Pierwsze kroki stawiałeś w Akademickim Studio Radiowym Emitor na WSP
w Olsztynie?
W tamtych czasach były dwa studenckie
radia w Olsztynie. Radio Emitor i Radio
Kortowo. Pomimo niewielkiej odległości,
różniły się od siebie nadawanym programem wynikającym z odmiennego charakteru obu uczelni. To był radiowęzeł
i wiedzieliśmy, że nadajemy dla małej
grupy odbiorców, ponieważ nie wszędzie
w akademikach działały pamiętne „kołchoźniki” (nie wszystkie przetrwały studenckie imprezy). To był okres zbierania
doświadczenia. Praca, która pozwoliła
wejść w świat radia.
Dzięki Radiu Emitor mieliśmy okazję
poznać dziennikarzy pracujących w olsztyńskim radiu. Wyjazdy w teren, szkolenia, głównie z obsługi sprzętu i montażu.
Realizowaliśmy materiały, które nie zawsze
ukazywały się na antenie, głównie ze względu na cenzurę.

W jakim kierunku ewoluuje współczesna muzyka rockowa?
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Przede wszystkim brak dzisiaj muzyki
autentycznej. Jest nieosiągalna, bo nie jest
nagłaśniana w mediach. W dalszym ciągu
jest w undergroundzie, w drugim obiegu.
To, co płynie prosto z serca jest odrzucane,
bo na tym nie można zarobić. W szołbiznesie nie ma postaci, które mogłyby kreować
dobre postawy życiowe. Dużo jest pychy
i egoizmu. Wypełniony tym celebrytyzm
nie niesie autentyzmu, więc nie jest prawdziwy. Nie ma tam czystych intencji. To
jest produkcja gwiazd i gwiazdeczek. Widać
to dokładnie na przykładzie muzyki rap,
która jeszcze na początku lat 90. kojarzyła
się z jakimś buntem. Oczywiście mogła
się nie podobać, jeśli chodzi o stylistykę
i teksty, ale nie można było jej odmówić
autentyczności.
Od czasu, kiedy Snoop Dogg wykonał
businessowy ruch mający na celu fuzję
muzyki rap z magazynem dla dorosłych
„Hustler” Larry Flynta doszło do zdegenerowania stylu pod kątem zwykłej pornografizacji. Muzyka rockowa również
skomercjalizowała się i jest kolejnym
produktem. Ewoluowanie współczesnej
muzyki sprowadza się do telewizyjnych
programów typu „talent show”, które opierają się na słupkach oglądalności. Niewielu
wykonawców ma szansę na trwały sukces,
bo nie od ich talentu on zależy.

Czy muzyka może kształtować postawy
i wybory życiowe słuchaczy?

Oczywiście, że tak. Wszystko zależy od
tego, czy nie postawi się muzyki sobie jako
bożka. Jeżeli muzyka stanie się centrum
życia, to może być groźne. Tak, jak można
uzależnić się od hazardu, tak można się
uzależnić od muzyki. Ona może kreować
wszystko. Różny jest muzyczny przekaz.
Różne są treści. Wszystko zależy od identyfikacji słuchacza z tym, czego słucha.
Jeżeli zostanie przekroczona granica, to
czasami może prowadzić do zguby. Sporo
jest samobójstw w świecie muzyki. Dotyka
to ludzi, którzy osiągnęli sukces, sprzedali
miliony płyt... a okazuje się, że jednak
czegoś im brakuje. Depresja pogrąża niezależnie od zasobności portfela.

Co to jest wolność tworzenia w muzyce
i jakie ona niesie zagrożenia?

Ważna jest intencja. Ta zafałszowywana
wynika często z niekorzystnych sytuacji
życiowych muzyków. Trudne dzieciństwo,
zagmatwana sytuacja rodzinna, alienacja,
niezrozumienie, zachwianie równowagi
emocjonalnej. To jest taka samonapędzająca się machina prowadząca na skraj
przepaści nie tylko muzyków, ale i słuchaczy. Świat zagubionej gwiazdy, staje się
światem fana. Dochodzi do sytuacji, że
nie można już tego rozdzielić.

Czym obecnie zajmujesz się w Radiu Olsztyn?

Prowadzę audycję „SzakuneC – Muzyczna Scena Warmii i Mazur”, „Okno na kulturę” (wspólnie z Łukaszem Adamskim),
„Pokolenie JP II”. Zajmuję się też programem zarządzającym emisją i współtworzę
playlistę.
W Radiu Olsztyn pojawiłem się w 1991
roku. Miałem przerwę w tej współpracy
w latach 2012-2016. Zaczynałem, tak jak
chyba większość radiowców, od przygotowywania wiadomości. Potem robiłem
tzw. dźwięki, byłem reporterem. Następnie
zacząłem zajmować się muzyką. Dzisiaj
powoli od tego odchodzę. Pociąga mnie
publicystyka. Nawet w audycji „SzakuneC”,
gdzie prezentuję twórców z regionu, bardziej niż muzyka interesuje mnie człowiek
kryjący się za tymi nagraniami.
Mój pogląd na muzykę zmienił się radykalnie. Swego czasu tworzyłem festiwale, byłem jurorem, konferansjerem.
Zrezygnowałem z tego celowo, obserwując
negatywy, które są wokół tego biznesu.
Skoncentrowałem się na ludziach. Wolę
promować niż oceniać. Przez dziesięć
lat prowadziłem listę przebojów RAGA
TOP w Radiu Olsztyn. Takie ściganie się
w głosowaniu na najlepszą piosenkę jest
podobne to tego pędu, który mamy na
co dzień. Taki wyścig szczurów. Dlatego
nie lubię list przebojów. Chyba nadszedł
czas na jakąś inną formę prezentacji tego
rodzaju promocji wykonawców.

Swego czasu prowadziłeś i byłeś dyrektorem internetowego Radia Profeto?

Tworzyłem je od podstaw w siedzibie
stacji w Małopolsce, w Stadnikach niedaleko Krakowa. Szkoliłem dziennikarzy
i realizatorów. Realizowałem transmisje,
prowadziłem audycje. To jest radio katolickie, które gra tylko muzykę chrześcijańską. W Olsztynie przez krótki czas
tworzyłem nawet oddział regionalny Radia
Profeto. Dało mi to nowe wyzwania i inną
perspektywę. Pisuję też do czasopism kierowanych do czytelnika chrześcijańskiego.

Czym różni się muzyka chrześcijańska
od innych rodzajów muzyki?

Jest to muzyka, gdzie teksty nawiązują do
symboliki, wydarzeń i postaci występujących w chrześcijaństwie. Nakierowana jest
na wielbienie Boga. Spełnia to się w różnych muzycznych gatunkach. W gospel,
rocku, rapie, pop-ie, a nawet heavy metalu.

Jak się w tym wszystkim znajduje np.
chrześcijański hip-hop, który ma określone ramy tekstowego przekazu?

Nie ma już czegoś takiego. Takich podziałów. To się wszystko zmieniło. W hip-hopie
nie ma już takiego buntu jak kiedyś. Gangsterskiego, ulicznego. Pozostał tylko pozór
na potrzeby sprzedaży np. ubrań czy nagrań
muzycznych. Są oczywiście jeszcze raperzy,
którzy używają języka ławeczki spod blo-

ku, ale to jest już zupełny underground.
Polska scena hip-hopowa ma też swoich
przedstawicieli, którzy promują wartości,
także chrześcijańskie. Bardzo dobrze się
rozwija, ma niesamowity twórczy kapitał.

Czy muzyką można ewangelizować?

Jak najbardziej. Samo wysłuchanie takiej
kompozycji powoduje, żeby się zastanowić
nad treścią. Zadać sobie ważne pytania. Nie
jest łatwo takim muzykom, którzy przeszli
przez bagno. Dają jednak świadectwo i to
jest najcenniejsze. Wyszli z mroku i nakierowują na to, co ich uratowało, na miłość.
Dobro, którego doświadczyli pozwoliło im
wyjść na prostą. Chcą się tym podzielić
z innymi. Nie oznacza to wcale, że muzyka,
która nie jest muzyką chrześcijańską, musi
być zła. To nie o to chodzi. Ten, kto kieruje
się dobrem drugiego człowieka wyłuska tę
wartościową muzykę.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w muzyce?

Autentyzm i intencja. Intencja bardziej,
bo można zamącić w głowie młodemu człowiekowi poprzez kreowany przekaz, który
może być zafałszowaniem świata. Można
też stworzyć dużo dobrego, bo dużo dobra
przez muzykę można przekazać. Mówi się
przecież, że kto się modli śpiewając, dwakroć się modli. Patrząc na swoich kolegów
z branży muzycznej, wiele razy widziałem ile złego muzyka wniosła w ich życie.
Niejeden się zaćpał, pojawiła się śmierć,
czasami w tajemniczych okolicznościach,
w związku z licznymi eksperymentami. Nie
znaczy to jednak, że cała muzyka jest zła.

Jaką radę dałbyś początkującym muzykom?

Żeby brali odpowiedzialność za to, co
robią. To jest podstawowa sprawa. Nie
można myśleć tylko o sukcesie, bo ten
sukces nie zawsze wychodzi na dobre.
Wiem, że to się tak łatwo mówi. Wielu
ludzi traktuje muzykowanie, pokazanie się,
jako pewną formę wyrwania się z jakiegoś
środowiska, dojścia do czegoś. Często takie
życie wydaje się czymś lepszym. Ma to
także swoje negatywy, zwłaszcza kiedy po
osiągnięciu sukcesu, z różnych powodów,
spada się z piedestału. Nie każdy potrafi
się podnieść. Pieniądz to nie wszystko.

Czy jest jakiś muzyk, zespół, z którym
chciałbyś przeprowadzić wywiad,
a może już taki wywiad życia przeprowadziłeś?

Przeprowadziłem mnóstwo wywiadów,
to już poszło w tysiące. Miałem takie dni
w radiu, że codziennie przeprowadzałem
po kilka wywiadów. Nawet ich nie umawiałem. Zadzwonił ktoś z Norwegii, Anglii
i mnie szukał. Sam byłem zdziwiony, jak to
się dzieje, ale nie miałem z tym problemu.

Ciąg dalszy na s. 40
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Przeprowadzałem wywiady w różnych
miejscach. Raz nawet jechałem w windzie
z zespołem Metallica. Przestało to więc
robić na mnie wrażenie. Nie mam takiego
marzenia. Nie, jest! Wywiad z patronem
mediów i dziennikarzy... św. o. Maksymilianem Kolbe.
Moim ulubionym pytaniem, które często
zadawałem było pytanie o ich wiarę. Obok
muzyki, a nawet bardziej, interesowały
mnie przeżycia wewnętrzne moich rozmówców.

Nie samą muzyką jednak żyjesz,
bo wydałeś ostatnio interesującą
książkę Gietrzwałd. 160 objawień
Matki Bożej dla Polski i Polaków – na
trudne czasy i nazwałeś ją „reporterskim śledztwem”?

To już druga moja książka. Pierwsza
została napisana o muzyce, o pułapkach,
które się kryją w przekazie, o intencjach
muzyków. Książka taka trochę interaktywna, bo połączona z wypowiedziami internautów, zatytułowana Czego słuchasz?
Jeżeli chodzi o Gietrzwałd..., to jako
dziennikarz nie mogłem inaczej podejść
do tego tematu. Moja duchowość nie zawsze
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była taka jak teraz. To jest książka nie tylko
o odkrywaniu wioski Gietrzwałd, jest tak
naprawdę o odkrywaniu siebie. Co jest najważniejsze w życiu? Kiedy po raz pierwszy
tam przyjechałem, nie przeżywałem tak
swoich tam obecności, jak przeżywam je
teraz. Zaciekawiło mnie, co się tam wydarzyło, dlaczego tak mało jest wiadomości na
ten temat i co się za tym wszystkim kryje?
Czy to, co wydarzyło się w Gietrzwałdzie jest
nadal żywe? W tradycji i wspomnieniu, czy
też w ludziach, którzy tam mieszkają? Może
to coś więcej? Dlatego postanowiłem do
tego podejść jak dziennikarz. W trakcie pracy nad książką sam zacząłem się zmieniać
i odkrywać to, na co się wcześniej swoimi
wyborami życiowymi zamknąłem. To było
jak narodzenie się na nowo.

Na koniec naszej rozmowy poproszę
Cię o anegdotę z Twoim udziałem.

Przeprowadzałem kiedyś wywiad
z Fishem, z zespołu Marillion. Fish był
już po rozstaniu z zespołem. Przyjechał do
Olsztyna, odbył się koncert, poznaliśmy
się i spotkaliśmy się w radiu, gdzie przeprowadziłem z nim wywiad. Oczywiście
po angielsku. Po jakimś czasie doszło do
sytuacji, że miałem z nim przeprowadzić
kolejny wywiad. Zadzwoniłem do Fisha,
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przypomniałem się, rozmawiam z nim...
i go nie rozumiem. Miał chyba jakąś chandrę, bo wszedł na taki angielsko-szkocki
dialekt, że w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. Zadawałem mu pytania, nie wiedząc,
co on odpowiada. Wyczułem, że chyba
nie ma ochoty na ten wywiad, ale wywiad
jednak się odbył, chociaż nigdy nie został
przetłumaczony.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Grzegorz Kasjaniuk – dziennikarz,
publicysta, redaktor muzyczny Radia
Olsztyn. Autor i współautor audycji:
„Okno na kulturę”, „Pokolenie JP II”
oraz „SzakuneC – Muzyczna Scena
Warmii i Mazur”, prezentowanych na
radiowej antenie. Inicjator pierwszej
w regionie Warmii i Mazur audycji
o muzyce niezależnej „Lista Underground”. Pomysłodawca, twórca i kreator
wielu wydarzeń, festiwali muzycznych
i koncertów. Autor wydanej niedawno książki zatytułowanej Gietrzwałd.
160 objawień Matki Bożej dla Polski
i Polaków – na trudne czasy. Członek
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Nowości Wydawnictwa ZYSK i S-Ka
Wysiedleni

A

kcja wysiedlania ludności ukraińskiej
z południowo-wschodniej Polski rozpoczęła o świcie 28 kwietnia 1947 roku.
W ciągu kilku miesięcy na Ziemie Zachodnie i Północne przymusowo przesiedlono
ponad 140 tys. Ukraińców.
Operacja wywózki przebiegała zazwyczaj
w sposób dość brutalny i bezwzględny.
Ludność zmuszana była do opuszczania
swoich domów w ciągu 2-3 godzin. Wysiedlone wsie rabowano, a często później
też palono albo zasiedlano przez nowych
osadników. Tak, aby nikt już nie mógł
tam wrócić. Bezpośrednim pretekstem
dla rozpoczęcia deportacji stało się zastrzelenie 28 marca 1947 roku w okolicy
Baligrodu wiceministra obrony narodowej
gen. Karola Świerczewskiego. Wobec zamieszkujących południe Polski Ukraińców
zastosowano zbiorową odpowiedzialność.
Na łamach nowej swojej książki Wysiedleni. Akcja Wisła 1947, red. Krzysztof Ziemiec
oddaje pieczołowicie relacje spotkanych
świadków bohaterów tamtych wydarzeń,
do których docierał nie tylko na terenie
południowo-wschodniej Polski, ale także
na Warmii, Mazurach i Pomorzu, gdzie już
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zostali. Ich wspomnienia, dziś po 70. latach,
są wciąż poruszające. Autor nie próbuje ani
moralizować, ani oceniać politycznie decyzji
ówczesnych komunistycznych władz. Jak
i motywów, którymi kierowali się zarówno
oni, jak i walczący tuż po wojnie z Polakami
członkowie band UPA.
W swoich reporterskich opisach historii
konkretnych osób autor pokazuje natomiast
jak bardzo skomplikowana po wojnie stała
się sytuacja na południu kraju, a zarazem
jak mało istotna dla
rządzących była wielka krzywda konkretnych rodzin i często
zupełnie niewinnych
ludzi. Jak bardzo poprzez zastosowanie
bezwzględnie zbiorowej odpowiedzialności, zniszczono
też bezpowrotnie
kulturową i etniczną
różnorodność południowo-wschodniej
Polski. Jak bardzo
do dziś ta rana dla
wielu jest niezabliźniona.

Krzysztof Ziemiec, dziennikarz TVP1,
autor licznych wywiadów, publikacji prasowych i pozycji książkowych w latach
80. – jako młody chłopak – wielokrotnie
wyprawiał się z plecakiem w Bieszczady.
Zdołał wtedy jeszcze na własne oczy zobaczyć resztki zburzonych malutkich cerkwi
czy nadpalone i opuszczone przed laty
chałupki albo leśne zapomniane cmentarze
z innymi krzyżami i napisem KŁADOWISZCZE. To wówczas od miejscowych
i innych podobnych
górskich łazików dowiedział się o mieszkających tam przed laty
Ukraińcach, Łemkach
i Bojkach, i tym, co
działo się w tej okolicy
tuż po wojnie – czyli
o „Akcji Wisła”, która
zmusiła miejscową ludność do opuszczenia ich
rodzinnej ziemi.
AS

Krzysztof Ziemiec,
Wysiedleni. Akcja Wisła
1947, ZYSK i S-KA,
2017, ss. 280
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Kopernik obronił Olsztyn

Edward Ratuszyński, „Wielka obrona Olsztyna”
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

HENRYK FALKOWSKI

J

ako pokolenie wychowywane na
komediach Juliusza Machulskiego
wszyscy wiemy, że „Kopernik była
kobietą!”. Reszta jest niepewna. Nawet
to, że urodził się w Toruniu. Mógł przecież
urodzić się za murami miasta, na przykład w winnicy swoich rodziców położonej
w dolinie Wisły, czyli poza miastem.
Klimat właśnie się ocieplił i zbocza przełomu dolnej Wisły porośnięte były winną
latoroślą. Rodzina Koperników była majętną i posiadała wiele kamienic. W której
mógł się urodzić Mikołaj? Może nie w tej,
którą pokazuje się każdej wycieczce szkolnej, a właśnie w innej, choćby przy Rynku
Staromiejskim nieopodal dzisiejszego pomnika wielkiego astronoma.
Data urodzin Mikołaja Kopernika (1473)
jest często uznawana za początek odrodzenia
w Polsce. Proszę, ile niemowlę znaczy w historii! Wtedy od paru już lat Toruń należał do
Korony, czyli do Polski. To typowe hanzeatyckie, przesiąknięte niemieckością, miasto.
Kopernik pewnie rozumiał po polsku, ale
w piśmie posługiwał się łaciną i niemieckim.
Uczył się najpierw w swoim mieście, potem w Chełmnie – tu wcześniej Krzyżacy
próbowali założyć nawet swój uniwersytet
– następnie studiuje w Krakowie, Bolonii
i Padwie. Jeszcze w Krakowie dobry wujek
– dosłownie! – czyni go kanonikiem warmińskim. Oczywiście chodziło o pokrycie
kosztów edukacji siostrzeńca biskupa Łukasza Watzenrode. Typowy przykład nepotyzmu, ciągnący się z różnym natężeniem
przez dzieje Kościoła. Krótko przed śmiercią,

zresztą w Toruniu, dobry wujek mianuje
Kopernika kanclerzem kapituły warmińskiej.
Dominium Warmińskie było otoczone krzyżackimi posiadłościami, dodatkowo Warmię
podzielono na część biskupią i części należące
do kapituły – okolice Fromborka i Olsztyna.
To tłumaczy dlaczego w tych dwóch miejscach mieszkał kanonik i administrator dóbr
kapitulnych – Mikołaj Kopernik.
Wszyscy chyba wiedzą, że Mikołaj Kopernik to przykład giganta epoki renesansu, był nie tylko genialnym astronomem,
matematykiem, prawnikiem, ekonomistą,
astrologiem, lekarzem, tłumaczem, ale i...
strategiem wojskowym. W tym czasie wokół
Rzeczypospolitej utworzyła się wroga koalicja. W sojuszu przeciwko nam byli: Moskwa,
Habsburgowie i Krzyżacy. Moskale odebrali
Litwie Smoleńsk, ale ponieśli klęskę pod
Orszą (1514). Z Habsburgami podpisaliśmy,
jak się szybko miało okazać, niekorzystny
traktat wiedeński (1515). Zostali Krzyżacy,
z którymi toczyliśmy w latach 1519-1521
wojnę, zwaną pruską.
Ówczesny wielki mistrz Albrecht Hohenzollern podjął działania wojenne zimą
i przez Ornetę, Dobre Miasto zagroził Olsztynowi. Miał ze sobą 4 tysiące pieszych
i tysiąc jazdy. Zażądał poddania miasta. To
zostało odrzucone tak przez polskich dowódców, jak i Kopernika. Albrecht w styczniu 1521 roku mija silnie ufortyfikowany
Olsztyn i rusza przez Lubawę, Nowe Miasto, Brodnicę na Mazowsze. Wilhelm von
Schaumburg, dowódca zaciężnych wojsk
krzyżackich, ze zdobytego przez nie Dobrego
Miasta prowadzi utarczki pod Olsztynem.
26 stycznia Krzyżacy wdzierają się pod
mury Olsztyna wyłamując furtę w okolicach
dzisiejszej ulicy Okopowej. Nic jednak dalej

nie mogą zrobić – nie mają ani prochu, aby
wysadzić mur, ani nawet drabin. Pozostało
im niszczenie południowej Warmii, spalono połowę gospodarstw. Skutkiem tego
będzie późniejsza polonizacja tych terenów,
przybędą tu polscy osadnicy z właśnie co
przyłączanego do Polski Mazowsza. Rozejm w wojnie pruskiej zostanie zawarty
10 kwietnia 1521 roku, a pokój w Krakowie –
wzmocniony publicznym hołdem Albrechta
Hohenzollerna na Rynku – w roku 1525.
W kapitule Kopernik ustalił dla każdej
pory roku czas modlitw i tak w czerwcu
jutrznia była o 3.30, ale w grudniu o 8.30.
Nieszpory odprawiano latem o 20.30, a zimą
o 16.00. Szybko też Kopernik przeniósł się
do Fromborka, było tam dla niego „lepsze”
niebo – mniej mgieł i chmur. Umiera na
wylew krwi do mózgu w 1543 roku.
Obraz Edwarda Ratuszyńskiego zatytułowany „Wielka obrona Olsztyna” jest dla
niego wyjątkowy. Otóż zwykle artysta ma
duży margines wolności twórczej, może coś
dodać, coś ująć. Bo przecież mogło tak być
a wcale nie musiało tak być w rzeczywistości. Tu jest inaczej. Po licznych spotkaniach
z archeologiem Adamem Mackiewiczem
powstała wierna kopia Olsztyna z epoki
Mikołaja Kopernika, czyli z początku XVI
wieku. Tak wyglądał Olsztyn, takie miał
mury – potężne jak na w sumie małe miasto. Tam były baszty, tu furty, tak wreszcie
płynęła lekko zamarzająca Łyna – dzisiejsze
jej koryto koło Zamku Kapituły Warmińskiej to sztuczny przekop. Jakiej skromności
artystą trzeba być, ile trzeba poświęcić,
aby zgodzić się na taką pracę. A wszystko
dla prawdy historycznej, która tym razem
wygrała i którą dzieli się z nami artysta.
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200 koncertów na 200. rocznicę
urodzin Stanisława Moniuszki

S

połeczny Komitet Obchodów 200.
rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, powołany w lipcu 2017 roku przez
Fundację „Niezależny Fundusz Kultury Polcanart”, zwraca się do Państwa w kraju i za
granicą z prośbą o podjęcie współpracy przy
organizacji i realizacji wydarzeń, poświęconych obchodom 200. rocznicy urodzin Ojca
Polskiej Opery Narodowej.
„200 koncertów na 200. rocznicę urodzin
Stanisława Moniuszki” – to cykl różnorakich koncertów poświęconych kompozytorowi, w różnych stylach i formach. Pomysł
i projekt zostanie oficjalnie zgłoszony do
komisji przyznającej i ustalającej rekordy Guinnesa.

Jak przystąpić
do naszego projektu?

1. Zorganizowanie własnymi siłami, we
współpracy ze Społecznym Komitetem
i Fundacją, wydarzenia (koncertu lub muzycznej lekcji w szkole), którego tematem
jest Stanisław Moniuszko, z udziałem wybranych wspólnie artystów
i prowadzących nauczycieli.
2. W uzgodnieniu ze Społecznym Komitetem i Fundacją, zorganizowanie koncertu
lub muzycznej lekcji, przygotowanych przez Fundację
i Komitet.
3. Zgłoszenia i wpisania koncertu – wydarzenia na listę
zamieszczoną na stronie Społecznego Komitetu Obchodów.

Czas trwania
i realizacja projektu

Projekt będzie realizowany do maja 2019 roku; finał
odbędzie się w Warszawie, 5
maja 2019 roku. Ze względu
na duże wyzwanie oraz czas
potrzebny na przygotowanie
wydarzeń – koncertów Fundacja i Komitet prosi o podanie i uzgodnienie terminów
najpóźniej do końca kwietnia 2018 roku. W zgłoszeniu
prosimy o podanie dokładnej daty, miejsca, programu
oraz tytułu koncertu. Warunkiem udziału jest wypełnienie
karty zgłoszenia dostępnej na
stronie: www.fundacjapolcanart.org/moniuszko2019.

Warunki uczestnictwa

W projekcie udział mogą wziąć: profesjonalni artyści oraz zespoły, dzieci i młodzież,
a także osoby dorosłe pod warunkiem
nadesłania organizatorom rekomendacji
lub nagrania (demo). Organizator zamawiający koncert pokrywa wszystkie koszty
związane z jego realizacją. Zarząd Fundacji
oraz Społeczny Komitet Obchodów 200.
rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
na potrzeby organizatorów udostępni nieodpłatnie, w miarę możliwości, materiał
nutowy oraz listę utworów.
Fundacja i autor projektu zastrzegają sobie,
na zasadzie wyłączności, wszystkie prawa
związane z koncepcją projektu: „200 koncertów na 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki”, realizacją ich treści programowych
i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem
na wszystkich polach, biorąc jednocześnie
całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu.
ELŻBIETA STANISŁAWA JANOWSKA MONIUSZKO
przewodnicząca Społecznego Komitetu Obchodów

Społeczny Komitet Obchodów
200. rocznicy urodzin Stanisława
Moniuszki tworzą:
Elżbieta Stanisława Janowska Moniuszko
(przewodnicząca), dr Jarosław Domagała
i dr Inga Maja Oleksiak (wiceprzewodniczący), prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos
(członek Zarządu) oraz Paweł Adamek,
prof. dr hab. Jan Błeszyński, ks. kan.
dr Ireneusz St. Bruski, Jakub Bulzak,
Massimilano Caldi (Włochy), prof. WSM
dr hab. Stanisław Dawidziuk, Grażyna
Dehnel, Maciej Dehnel, Marcin Dehnel,
Katarzyna Dorosz-Srivatsa (USA), prof.
dr hab. Jerzy Duszyński, Barbara Gebler-Wasiak, dr Magdalena Idzik, Monika
Jazownik, Józef Kański, Danuta Kącka,
Jerzy Klechta, prof. dr hab.
Michał Kleiber, Magdalena
Kotarska, Natalia Kovalenko (Ukraina), Tomasz
Kucharski, Andrzej Kucybała, Olgierd Łukaszewicz,
Maciej Madaliński, Marek
Majewski, Beata Mizerska,
dr Kornel Morawiecki,
Witold Mysyrowicz, prof.
dr hab. Elżbieta Nowicka,
prof. dr hab. Roman Perucki, Ewa Piros (Kanada),
Jerzy Piros (Kanada),
dr hab. Maria Pomianowska, Ewa Rachlewicz-Dehnel, dr hab. Dorota
Radomska, dr hab. Anna
Radziejewska, dr Andrzej Rozbicki, Maria
Rzepecka, prof. dr hab.
Cezary Sanecki, Wojciech
Semerau-Siemianowski,
dr Dariusz Skrzydlewski,
Beata Stylińska, dr hab.
Kazimierz Ujazdowski, Alejandrina Vázquez Ramírez
(Meksyk), Jan Warzecha,
Robert Wasilewski, Adrian
Wieczorek, Stefan Wieloch
(Ukraina), Dominika Zamara (Włochy), Marcin Zdunik
i Adam Zdunikowski.
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Tu jest cała Polska!
JERZY BIERNACKI

22.

edycja rozdania Nagród im.
Witolda Hulewicza miała
miejsce w Warszawie, w Domu Literatury, 6 grudnia 2017 roku.
Witold Hulewicz za każdym razem gromadzi swoich laureatów z całej Polski, a nawet
z ukochanego przezeń Wilna. I zawsze są
to ludzie działający w różnych dziedzinach
kultury i życia społecznego. Zgodnie z tym,
jak działał sam patron Nagrody, człowiek
wielu profesji i wielu przeznaczeń, poeta,
tłumacz poezji Reinera Marii Rilkego (jedyny w Polsce autoryzowany przez poetę),
radiowiec, twórca teatru radiowego, który
to on właśnie nazwał teatrem wyobraźni,
animator kultury i życia literackiego, inicjator pamiętnych „śród literackich” w Wilnie,
z udziałem takich sław pisarskich jak Gilbert
Keith Chesterton. Poza tym ziemianin, który
uważał, że na tej warstwie ciążą większe
obowiązki niż na innych (bo zostali bardziej
obdarowani), a więc trzeba więcej pracować,
przodować w rozwijaniu rolnictwa, w uprawianiu kultury, w działaniu na różnych
niwach społecznych. Wreszcie patriota,
zwany ojcem prasy konspiracyjnej podczas
okupacji, jeszcze w 1939 roku, korzystając
ze swojego wydawniczego doświadczenia
z lat 20., gdy z braćmi wydawał pismo, redaguje gazetę o znamiennym tytule „Polska
Żyje”, co, niestety skończyło się dla niego
tragicznie, aresztowaniem przez gestapo,
Pawiakiem i rozstrzelaniem w Palmirach,
tam gdzie zginęli Rataj, Niedziałkowski,
Kusociński i dziesiątki wybitnych Polaków. Ale pismo przetrwało, redagowane po
aresztowaniu Hulewicza przez Zofię Kossak.

Trud przygotowań

Uroczystości przewodniczył niezmordowany Romuald Karaś, wspierany przez
Wojciecha Stańczaka. Pierwszy z nich
w ogóle wymyślił przed 22. laty Nagrodę im. Witolda Hulewicza i jego samego
przywrócił w jakimś stopniu czytającej
publiczności, wydając jego wiersze (np.
Miasto pod chmurami), robiąc o nim film
dokumentalny, pokazany cztery czy pięć
razy w TVP, literacko czuwając nad pracą
córki Agnieszki, która napisała o Hulewiczu
książkę pt. Inny. Miał zbudować wieżę.
Jako przewodniczący Kapituły Nagrody,
niemal od ćwierćwiecza poświęca swój czas
i siły na przygotowanie całej tej operacji, która
nie jest prosta, co się wyjaśnia, gdy powiemy,
że w tym roku dwudziestkę nagrodzonych
wybrano spośród 287 kandydatów z kraju
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i 16 z zagranicy! I tak jest mniej więcej każdego
roku. A przecież ma on wiele innych zajęć, jak
choćby redagowanie i wydanie 7-tomowej
Antologii Wileńskiej (4,5 tys. stronic) czy
napisanie i wydawanie po kolei trzech tomów książki o majorze Henryku Sucharskim,
dowódcy heroicznej obrony Westerplatte
(1-7 IX 1939). Na razie ukazał się tom I, ale
całość jest już napisana, tylko że Karaś następne tomy wciąż jeszcze dopieszcza.
Pomagają mu, ale głównie przysparzają
pracy, członkowie Kapituły poprzez zgłaszanie swoich kandydatów, często potem wieńczonych nagrodą. Godzi się tutaj wymienić
chociaż kilkoro spośród członków jury, bo są
to nazwiska, co się zowie, znaczące: Jan Zdzisław Brudnicki – krytyk literacki, odkrywca nieznanych poetów i tekstów, Wiesław
Budzyński – wybitny biograf Baczyńskiego
i Schulza, Mikołaj Melanowicz – japonista,
profesor UW, tłumacz japońskich noblistów,
Stanisław Jan Rostworowski – historyk,
edytor, publicysta, syn generała, dowódcy
okręgu krakowskiego AK, zamęczonego przez
komunistów na Montelupich, Aleksander
Rowiński – pisarz, reporter, m. in. edytor
dzieła Pamięć nieustająca, poświęconego historii Grobu Nieznanego Żołnierza w Polsce,
Wojciech Stańczak – poeta, doktor filologii
klasycznej, tłumacz Pieśni zwycięstwa nad
Moskwą Jana Kochanowskiego, więzień
stanu wojennego, działacz Instytutu Lecha
Kaczyńskiego, Barbara Wachowicz – „pisarka polskiego losu”, biografka romantycznych „Wielkoludów”, a poza tym Kościuszki,
Sienkiewicza, Żeromskiego, zdobywczyni
tytułu Mistrzyni Mowy Polskiej.
Zawsze mozolne i niewdzięczne jest
poszukiwanie środków finansowych na
Nagrody. W pewnej chwili na zebraniu
Stowarzyszenia usłyszeliśmy od prezesa:
„Wysłałem do różnych instytucji i firm 20
listów, po dwóch miesiącach nie ma żadnej
odpowiedzi. To jest stan niezmienny od
lat. Dofinansowanie (Stowarzyszenie nie
ma żadnych własnych środków) trzeba
zdobywać – powiem wprost – osobistą
żebraniną”. I Romuald Karaś je zdobywa.
A przecież tutaj nie chodzi o jakieś gigantyczne pieniądze! Potrzeba jedynie jakieś
40 tys. złotych, ale i ta suma jest w zasadzie nieosiągalna.

W tym roku spłynęła na Stowarzyszenie
jakaś łaska szczególna, gdyż obok niezawodnego w tym względzie Adama Struzika, marszałka Sejmiku Mazowieckiego
i Marka Woźniaka, marszałka Sejmiku
Wielkopolskiego, obok ZAiKS-u (nader
skromnie), obok Fundacji Pomoc Polakom
na Wschodzie oraz obok kilkorga sponsorów prywatnych, wśród których na szczególne wyróżnienie za stałość zasługują pp.
Anna i Piotr Voelkelowie z Poznania – pojawili się nowi sponsorzy: Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich i dyrekcja Domu
Dziennikarza w Kazimierzu, należącego do
SDP, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (prezes Kapituły dziękował
imiennie wicepremierowi prof. Piotrowi
Glińskiemu) oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, kierowane przez Karola Nawrockiego. Napisałem: pojawili się,
a powinienem był napisać, że „wydreptał”
ich osobiście Romuald Karaś. Reszta jest
milczeniem. Poza jednym – muszę tutaj
zawstydzić Polskie Radio i jego prezesa,
Jacka Sobalę – nie zareagowało na nasz list,
tak jakby nikt tam nie wiedział o zasługach
Hulewicza dla tej rozgłośni.

Laureaci

A teraz czas na laureatów. Najpierw Wilno.
Nagrodę im. W. Hulewicza otrzymują trzej
wileńscy muszkieterowie kultury, poezji
i pracy społecznej na rzecz społeczności polskiej na Litwie: Romuald Mieczkowski,
Wojciech Piotrowicz (co najmniej po raz
drugi) i Józef Szostakowski. Mieczkowski –
nieobecny, znajduje się bowiem w Białymstoku, gdzie właśnie pracuje nad stworzeniem
unii (mówi, że na wzór Unii Lubelskiej)
pomiędzy Wilnem a Białymstokiem. To
jest człowiek-instytucja, który pierwszy
zrozumiał na początku lat 90., jak można
wykorzystać odzyskaną wolność: stworzył
pismo „Z nad Wilii”, galerię malarstwa, wydał tomiki poezji (własnej, i nie tylko, na
dobrym poziomie, nie bez udziału Karasia
jako wydawcy), organizował przez wiele lat
spotkania poetów i artystów, promuje młodych twórców z różnych dziedzin. Następnie – Wojciech Piotrowicz, matematyk
z wykształcenia, poeta, wyjątkowy znawca
dziejów Litwy oraz języka starolitewskiego
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i współczesnego litewskiego, do którego jako
do autorytetu zwracają się litewscy humaniści. Wreszcie Józef Szostakowski, poeta,
autor monumentalnej książki pt. Między
wolnością a zniewoleniem, poświęconej
dziejom prasy polskiej na Litwie od 1864
roku do czasów najnowszych.
Kolejnym laureatem zostaje dr Krzysztof
Gilewicz z Łańcuta, jako dziecko uratowany z rzezi wołyńskiej, Nagrodę otrzymuje
za zbiór relacji dokumentalnych obrazujących tragedię polskiego Wołynia 1943
roku. Autor około 1 500 artykułów, kilku
książek, organizuje pielgrzymki młodzieży
do miejsc pamięci o rzezi wołyńskiej. Jego
życiorysem niepodległościowca można by
obdzielić kilka osób.
Nagrodę Wielką im. Witolda Hulewicza
otrzymuje artysta malarz Franciszek
Maśluszczak za całokształt twórczości,
obejmującej także grafikę i rysunek. Niektórzy znawcy sztuki uważają, że jest on
największym wśród żyjących w Polsce artystów pędzla i ołówka.
Kolejną laureatką jest Michalina Byra,
kustosz Biblioteki Narodowej w Warszawie,
szperaczka, odkrywczyni wielu nieznanych
tekstów literackich, wśród nich powieści,
napisanej przez matkę Henryka Sienkiewicza. Potwierdziło się to, o czym mawiał
wielki pisarz, że talent literacki odziedziczył
po Matce. W laudacji Barbara Wachowicz
podkreśliła, że odkrycia laureatki bardzo
wzbogaciły jej prace biograficzne.
A teraz Nagroda dla zespołu. Otrzymał
ją Michał Straszewski, dyrygent chóru Modo Maiorum wraz z zespołem
– wszystkie śpiewaczki i śpiewacy otrzymali dyplomy poświadczające przyznanie
Nagrody im. W. Hulewicza. Chór pięknie
wykonanymi pieśniami patriotycznymi
i religijnymi ozdobił uroczystość.
Wielką Nagrodę Honorową im. Witolda Hulewicza otrzymał prof. Krzysztof
Szwagrzyk – jak to zwięźle sformułowano
w protokole – „za odkrycia kości naszych
bohaterów narodowych w Macierzy i na
Kresach”. Za tymi lakonicznymi słowami
kryje się, jak wiemy, gigantyczna praca,
o nieopisanym znaczeniu dla Polski. Laureat jest współautorem sztuki „Golgota
wrocławska”, a także zebrał i wydał Listy do
Bieruta. Są to prośby skazanych na śmierć
o ułaskawienie – wstrząsająca lektura –
zapewnił laureat.
Stanisław Zakrzewski otrzymał Nagrodę za dokumentację filmową wydarzeń
kulturalnych, zgromadzeń, poświęconych
historii Polski, wszelkich zebrań, promocji
książek i różnego rodzaju imprez środowisk
patriotycznych. Stale obsługuje m. in. „Dom
Pielgrzyma” przy kościele św. Stanisława
Kostki na Żoliborzu i Chór Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Nagroda im. Witolda Hulewicza 2017
Laureatami Nagrody w kategorii Małych
Ojczyzn zostali: ks. dr Ryszard Banach
z diecezji tarnowskiej i Marian Kalafarski z Gręboszowa, rodzinnej miejscowości mjr. Henryka Sucharskiego, dowódcy
obrony Westerplatte, za aktywizowanie
młodzieży szkół imienia gręboszowskiego
bohatera, za obronę honoru oficerskiego
majora Sucharskiego. „Zazdrość i zawiść
nigdy nie mają wolnego” – powiada ks. dr
Banach, nawiązując do powtarzających się
wciąż na nowo ataków na dowódcę obrony
Westerplatte. Ironia losu polega m. in. na
tym, że dyrektorem Muzeum Westerplatte
jest jeden z instygatorów tych ataków. Drugi
z tych dwóch laureatów, M. Kalafarski, choć
po wypadku na szosie (zderzył się z TIR-em)
i choć w połowie sparaliżowany, jest nadal
aktywny, m. in. wyszperał rękopis tekstu
pióra... Włodzimierza Tetmajera, malarza,
gospodarza wesela Lucjana Rydla w Bronowicach i Wesela Wyspiańskiego.
Kolejną Nagrodę Wielką im. W. Hulewicza
otrzymała poetka Lilla Latus ze Zduńskiej Woli. Nagroda została przyznana za
całokształt twórczości poetyckiej (poetka
wydała kilka tomików wierszy), a także za
życiową dzielność. Inwalidka na wózku, nie
załamała się, usamodzielniła się od rodziców, zrobiła prawo jazdy, kupiła samochód
przystosowany dla osoby niepełnosprawnej,
nauczyła się języka angielskiego, urzeczywistnia marzenie swojego życia – podróżuje
po kraju i za granicą, łączy w sobie talent
artystyczny i niezwykłą siłę moralną.
Następni laureaci to Adam Szatkowski
z Reska na Pomorzu i Jerzy Pawluczuk
z Kwidzyna w województwie pomorskim,
dyrektor tamtejszej Szkoły Podstawowej
im. Westerplatte. Nagrodę przyznano im
za kultywowanie pamięci o Westerplatte;
organizują spotkania z rodzinami westerplatczyków, wymyślili i realizują program
pod nazwą „Znaki pamięci”, współpracują
z Andrzejem Drzycimskim, autorem trzytomowej monografii o Westerplatte, za którą
dwa lata temu przyznano mu Nagrodę im.
Witolda Hulewicza.
Nagrodę za upowszechnianie książki
otrzymała Kaja Kamińska, dawniej dziennikarka radiowa, autorka znakomitych wywiadów, promowała ludzi zza Buga. Obecnie
mieszka pod Warszawą i sprzedaje książki
z wózka. Laudator (Karaś) podkreślił: „Nikt
nie ma takiej miłości do książek, jak ona”.
Kolejnym laureatem jest Władysław
Nielipiński z Poznania, artysta-fotografik,
za dokumentowanie fotograficzne wydarzeń w Wielkopolsce. Ciekawie opowiadał
o człowieku, który uratował poznański fotoplastykon, nazwiskiem Władysław Gut.
Za – jak to określiło Jury – wielką sztukę
dziennikarstwa Nagrody im. W. Hulewicza przyznano Marzenie Burczyńskiej-

-Woźniak i Tadeuszowi Woźniakowi
z Gdyni. Pani Marzena jest autorką znakomitej książki pt. Prawda i prawo, Romuald
Karaś twierdzi, że jest to powieść nie ustępująca Zbrodni i karze Dostojewskiego!
Autorka wielu wyśmienitych wywiadów.
Tadeusz Woźniak m. in. opracował leksykon
dziennikarzy Pomorza od 1945 roku. Jest
działaczem SDP, tym, który umie łączyć.
Był jednym z rzeczników budowy pomnika-krzyży przed bramą Stoczni Gdańskiej.
Wybitny działacz gołębiarstwa pocztowego.
Na dodatek ma szczęście: na moment przed
tym, gdy zawaliła się hala w Katowicach,
odszedł właśnie na chwilę od swego stoiska
i dzięki temu ocalał.
Nagrodę Młodych otrzymała Aleksandra Maria Oto, licealistka z miejscowości
Krzyż Wielkopolski, za eseistykę związaną
z dziejami tej ziemi, laureatka konkursu „Pamięć Nieustająca” – zgłosiła się do
konkursu po raz pierwszy, gdy miała 14 lat.
Autorka biografii Józefa Nojiego, 10-krotnego mistrza Polski w biegach długodystansowych, olimpijczyka, z zawodu stolarza
i warszawskiego tramwajarza, który zginął
w 1943 roku w Auschwitz.
Na koniec Gran Prix Nagrody im. Witolda
Hulewicza przyznano Barbarze Seidler,
wybitnej reportażystce, w czasie wojny
członkini Szarych Szeregów, uczestniczce
Powstania Warszawskiego, za całokształt
twórczości pisarskiej najwyższej klasy.
W pisanych piękną polszczyzną reportażach starała się zawsze rozumieć ludzi nieszczęśliwych, pisała wiele o kondycji Polski
i Polaków. „Za każdym słowem – mówił
laudator (znowu R. Karaś) – za każdym
zdaniem, akapitem, za każdą stroną czuje
się prawdę”. I dziękował laureatce za to, co
zrobiła dla ludzi.
Niezłą broszurę można by napisać z materiału, którego powyżej nie uwzględniłem.
Bo za każdym spośród przedstawionych
w telegraficznym skrócie laureatów kryje się
odrębna, na ogół niezwykła historia, godna
osobnej relacji. Na ogół – fascynującej. Ale
cóż, jestem zdaje się jedynym, który od lat
pisze o tych nagrodach, notorycznie niezauważanych przez media. Dlaczego? Trudno
powiedzieć. Być może dlatego, że dziennikarze nie umieją pisać o pracy u podstaw,
o pozytywistycznej postawie wielu ukrytych
działaczy, nieznanych twórców, animatorów
kultury i życia społecznego. Nie lubią też
specjalnie prowincji (są, oczywiście wyjątki), a tam niejednokrotnie dzieją się rzeczy
najciekawsze. Romuald Karaś i jego koledzy
z Kapituły Nagród im. Witolda Hulewicza
umieją wydobywać tych ludzi i ich prace
na jaw. To szczególna umiejętność. Nieoceniona. I – jak widać – niedoceniana.
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Tajemnice
ukryte w Piaskach
FOT. © KATARZYNA DZIERZBICKA
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a Mierzei Wiślanej, tuż obok granicy z należącym do Rosji obwodem
kaliningradzkim, leży mała miejscowość rybacka i letniskowa. Na pierwszy
rzut oka oprócz piaszczystej plaży, lasu,
wszechobecnych dzików, widoku na Zalew
Wiślany i Frombork, nie ma tu nic ciekawego do oglądania. Ale to tylko pozory.
Piaski i ich okolice skrywają wiele tajemnic
i co roku przyciągają rzesze poszukiwaczy
militariów. Część historycznych miejsc
można odkryć w czasie krótkiego spaceru,
ale reszty trzeba dobrze poszukać.

Kłopotliwa nazwa
– Nowa Karczma czy Piaski?

W średniowieczu na końcu Mierzei Wiślanej (niem. Frische Nehrung), na trakcie
z Gdańska do Piławy (do 1946 roku niem.
Pillau, obecnie Bałtyjsk w obwodzie kaliningradzkim), istniała osada zwana Nową
Karczmą. Od końca XVIII wieku, w związku
z napływem ludności niemieckojęzycznej,
wieś między wodami Bałtyku a Zalewem
Wiślanym (niem. Frisches Haff) funkcjonowała jako Neukrug. W 1948 roku, gdy
Mierzeję Wiślaną zaczęli zasiedlać Polacy,
osada ponownie stała się Nową Karczmą.
Nazwa Piaski przyjęła się w połowie lat 70.
XX wieku, gdy we wsi mieszkało 105 osób.
„Raz na tydzień wysyłano furmankę do Krynicy Morskiej po żywność dla całej osady,
przesyłki pocztowe i gazety. Tamci pytali: «jak wam się żyje na tych piaskach?».
Stąd powstała nazwa” – informuje plakat
umieszczony na ścianie kościoła.
Do 1991 roku Nowa Karczma należała do
gminy Sztutowo. Po połączeniu jej z Prze-
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brnem i Krynicą Morską, utworzono gminę
miejską należącą do Krynicy Morskiej,
a Piaski stały się jej dzielnicą. Miejscowość ukochała Joanna Chmielewska, która
uwieczniła je w swoich powieściach. Pisarka gościła u państwa Jadwigi i Waldemara
Gotkowskich w domu przy ul. Piaskowej
38. Tam powstało kilka jej książek.

Wszystko zaczęło się
od karczmy

16 maja 1429 roku karczmarz Hannos
otrzymał od komtura krzyżackiego Henryka Holta morgę łąki i przywilej wybudowania na terenie dzisiejszych Piasków
karczmy. Podobne zajazdy, pełniące
również funkcję punktów pocztowych
i zmiany koni, powstały w niemal każdej
miejscowości na Mierzei Wiślanej. Do
dzisiaj zachowały się nazwiska osób, które otrzymały przywilej ich prowadzenia.
Oprócz wspomnianego Hannosa byli również m. in. Davis Brandt w Voglers (1429),
w 1424 roku Niclas Wildenberg w Kahlberg
(Krynica Morska), a w 1439 roku Batholomes Godeke w Vogelsang (Skowronki). Co roku w Dzień Świętego Marcina
karczmarz płacił podatek w wysokości 2
marek i wiardunku (niem. Vierdung: 1/4,
w średniowieczu 12 groszy). Hannos podlegał urzędnikowi krzyżackiemu, byłemu
wielkiemu mistrzowi zakonu Henrykowi V
von Plauen, który przez ostatnie kilka lat
swojego życia mieszkał na zamku w Lochstädt, około 7 kilometrów na północ od
Bałtyjska w obwodzie kaliningradzkim.
Obok karczmy powstała osada rybacka.
Po zakończonej w 1466 roku wojnie trzynastoletniej między Koroną Królestwa
Polskiego a Zakonem Krzyżackim, król
Kazimierz Jagiellończyk oddał całą Mierzeję Wiślaną w posiadanie Gdańskowi.

W XVI wieku na teren Żuław Wiślanych
zaczęli przybywać imigranci z Holandii
i północnych Niemiec, zwani olędrami lub
mennonitami. Byli to protestanci, a ich
nazwa wywodziła się od imienia i nazwiska
reformatora religijnego Menno Simonsa
(1492-1561). Olędrzy, którzy uciekli ze
swojej ojczyzny osiedli na terenie tolerancyjnej religijnie Polski. Tu zajmowali się
melioracją i uprawą roli. W XVIII wieku
w Nowej Karczmie powstał położony na
niewielkim wniesieniu cmentarz mennonicki. Innymi pamiątkami po pobycie Holendrów na Mierzei Wiślanej, są zachowane
jeszcze w niektórych miejscowościach
(m. in. w Drewnicy, Żuławkach, Stegnie,
Mikoszewie, Izbiskach) charakterystyczne
domy podcieniowe. Nie tak okazałe, ale
najstarsze w Nowej Karczmie poniemieckie
domy, znajdują się przy ulicach Słonecznej
21 i 43 oraz Piaskowej 26.
Dzięki decyzji gdańskiej Rady miejskiej,
w 1600 roku w Nowej Karczmie powstał
kościół i szkoła, w której uczyli pastorzy.
W następnych stuleciach (lata 1653, 1743,
1824) świątynia była przebudowywana
ze względu na zły stan zachowania oraz
ruchome piaski, które zasypywały osadę. Z kościoła udało się ocalić ambonę,
chrzcielnicę, ołtarz, dzwon i elementy
wyposażenia świątyni.
W końcu wydmy zostały ujarzmione przez
człowieka. Niestety większość z nich uległa
zniszczeniu w czasie budowy nowych dróg
i osiedli. Z tych, które szczęśliwie przetrwały, najlepiej zachowaną jest Bezleśna
Wydma Szara (31 m n.p.m.) znajdująca się
tuż obok granicy z Piaskami. Porastają ją
gatunki roślin podlegające ochronie częściowej: kocanka piaskowa, turzyca piaskowa,
chrobotek leśny, chrobotek smukły i płucnica islandzka. Jadąc z Piasków w kierunku
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Krynicy Morskiej, tuż przy wjeździe do
miasta mija się najwyższe wzniesienie na
Mierzei Wiślanej (48,5 m n.p.m.), zwane
Wielbłądzim Garbem. Z drewnianej platformy umieszczonej na tej najwyższej stałej
wydmie w Europie, roztacza się widok na
Bałtyk, Zalew Wiślany i Wysoczyznę Elbląską. Warto wspomnieć, że Zalew Wiślany
i Mierzeja Wiślana są objęte programem
Natura 2000 ze względu na występowanie
rzadkiej, zagrożonej wyginięciem roślinności, wielu gatunków ryb i ptaków wodno-błotnych, a także foki szarej.
W 1825 roku, około 2,5 kilometra od pierwotnej Nowej Karczmy, powstała osada nosząca tę samą nazwę. W 1850 roku stało w niej
10 domów w których mieszkało 86 osób. 14 lat
później we wsi stało 11 domów i 4 budynki nie
objęte podatkiem. Tuż obok wsi, na wydmie,
został wybudowany kolejny kościół z muru
pruskiego, w którym znalazły się elementy
wyposażenia dawnej świątyni. Jego zewnętrze ściany pomalowano na kolory czarny
i czerwony, aby budowla wyglądała na starą.
W 1884 roku, ze względu na słabą konstrukcję
świątynię rozebrano i postawiono od nowa.
Nowy kościół został zbudowany z cegły na
wzór starej świątyni ewangelickiej w Sopocie.
Wkrótce parafia w Nowej Karczmie została
połączona z parafiami w Przebrnie (niem.
Pröbbernau), Narmeln (zwanej również
Polski, od nazwiska siedemnastowiecznego
właściciela wsi) i Ptaszkowie (niem. Vöglers)
i liczyła 500 wiernych. Na jej terenie znajdował się jedyny cmentarz, na który zmarłych
przewożono łodziami.
W 1919 roku wieś Neukrug położona była
na 8 hektarach i liczyła 101 mieszkańców,
którzy pracowali na 28 kutrach. Według
informacji spisanych przez Wolfganga
Löwnera, potomka dawnych osadników,
w lipcu tego samego roku na brzeg w Neukrug wyrzucone zostały dwa niemieckie
statki wojskowe: trałowiec i torpedowiec.
Ponieważ nie mogły zostać odholowane,
zostały sprzedane przez Rzeszę na złom.

Kościół w Neukrug został ponownie rozebrany w czasie I wojny światowej. Nowa,
niewielka świątynia zbudowana w okresie
międzywojennym i nieznacznie uszkodzona w czasie działań wojennych, została
zburzona w latach 50. na polecenie władz
komunistycznych. Cegła trafiła do odbudowywanej Warszawy. Zniszczeniu uległa
także wieś. 1 maja 1945 roku zajęły ją wojska
sowieckie. Dopiero trzy lata później miejscowość znalazła się ponownie pod polską
administracją i została zasiedlona przez
Polaków. Przywrócono również jej polską
nazwę – Nowa Karczma. Obecnie tak nazywana jest wschodnia część Piasków. Nazwa
zachodniej części miejscowości – Ptaszkowo, to pozostałość dawnej wsi Vöglers.
29 października 2000 roku nuncjusz
apostolski abp Józef Kowalczyk wraz
z ordynariuszem miejsca bp. Andrzejem
Śliwińskim i ordynariuszem radomskim
bp. Janem Chrapkiem, dokonali konsekracji kościoła pod wezwaniem Matki
Bożej Gwiazdy Morza. W ścianę kościoła
wmurowany jest kamień węgielny z grobu

Cmentarz mennonicki w Piaskach
FOT. © KATARZYNA DZIERZBICKA

św. Piotra Apostoła. Warto zajrzeć do wnętrza świątyni, aby zobaczyć oryginalne
witraże z motywami marynistycznymi.
W 1964 roku zbudowano z Krynicy Morskiej do Nowej Karczmy drogę asfaltową.
W tym samym roku cmentarz mennonicki
został splądrowany, okradziony z granitu i marmuru. Współcześnie nekropolia
została otoczona ogrodzeniem, a na jej
terenie postawiono ołtarz. Sam cmentarz
jest jednak bardzo zaniedbany, a w gąszczu
wysokich traw trudno jest znaleźć ocalałe
jeszcze nagrobki z niemieckimi inskrypcjami i fundamenty rozebranego kościoła.
Szczególnie dobrze zachowały się kamienie
nagrobne dawnych osadników: Augusta
Wellma (27 XII 1838 – 16 I 1937), Emila
Wellma (31 V 1901 – 2 XII [kamień uszkodzony]) oraz Erny Löwner (9 IV 1925 –
24 VII 1943) – młodej dziewczyny, która
według relacji dawnych mieszkańców Piasków, zginęła w pożarze domu.
Niemal do końca II wojny światowej
Żuławy Wiślane i Mierzeję Wiślaną ominęły działania wojenne. 23 stycznia 1945
roku czołgi Armii Czerwonej zajęły Elbląg
i Malbork, a trzy dni później Tolkmicko.
Stacjonujące w Prusach Wschodnich wojska niemieckie zostały całkowicie odcięte
od swojej armii na Pomorzu.
Żołnierze wraz z ludnością cywilną próbowali uciec przed Rosjanami. Jedyną drogą
ewakuacji na bezpieczną wówczas Mierzeję
Wiślaną były zamarznięte wody zalewu.
Przeprawy odbywały się nocą. Szacuje się, że
do 4 marca z 2,3 mln ludności Prus Wschodnich do celu dotarło zaledwie 450 tys. osób.
Reszta utonęła w wodach Zalewu Wiślanego
lub zamarzła gubiąc w zamieci śnieżnej drogę
do prowizorycznych przepraw zbudowanych
przez niemieckich saperów.

Ciąg dalszy na s. 48
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tonimem „Gebiets Nachtjagd” („obszar
nocnych łowów”). Niemcy korzystali z radarów „FuMG-65 Würzburg-Riese 2” do
końca wojny. Ich wyposażenie zostało
zdemontowane w 1945 roku.

Okolice Piasków, granica
Wolnego Miasta Gdańska

Pozostałości po niemieckim radarze
FOT. © KATARZYNA DZIERZBICKA

Ciąg dalszy ze s. 47
We Fromborku w pobliżu wzgórza katedralnego znajduje się głaz z tablicą
w językach niemieckim i polskim, upamiętniający to tragiczne wydarzenie. W marcu
niemieccy żołnierze rozpoczęli na Mierzei
Wiślanej walkę w obronie swojej i znajdującej się tam ludności cywilnej. Zacięte
starcia trwały aż do 9 maja 1945 roku.

Tajemnice ukryte
w lasach wokół Piasków

Tuż przy wyjściu na plażę nr 5 znajduje się niepozorny betonowy posterunek
graniczny. Takie budki łącznościowe stały
na całej Mierzei Wiślanej. Wyposażone
były w aparaty telefoniczne, dzięki którym
strażnik mógł połączyć się z dowództwem.
Kilka lat temu ktoś na jej boku wymalował
farbą kotwicę Polski Walczącej.
Wychodząc z plaży i idąc przez las w kierunku Piasków, mija się kolejny taki posterunek. Ta budka w 2015 roku została
podarowana harcerzom przez Urząd Morski w Gdyni. Tuż obok między drzewami
dostrzec można budynek z czerwonej cegły.
To dawna stacja ratownictwa brzegowego.
W czasie II wojny światowej służyła jako
niemiecka wartownia należąca do obozu
koncentracyjnego Stutthof. Przy stacji dobudowano wieżę obserwacyjną. Wartownia
w nienaruszonym stanie przetrwała wojnę.
Kilkanaście lat temu szczyt wieży został
rozbudowany. Od 26 lat w sezonie letnim
wokół stacji rozbijany jest obóz harcerski
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Przy
Bazie w Piaskach zostało powołane Naukowe Centrum Edukacji Historycznej
„Latarnia” im. profesora harcmistrza RP
Tomasza Strzembosza. ZHR organizuje
Obozy Historyczne „Z Historią w Terenie”,
a także planuje utworzenie w tym miejscu
muzeum regionalnego, dokumentującego
historię Mierzei Wiślanej. W lipcu 2015
roku w pobliżu dawnej stacji ratownictwa
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brzegowego powstał film dokumentalny
„Wojna, rekonstrukcja, edukacja” w reżyserii Przemysława Bednarczyka, przedstawiający walkę o te tereny w 1945 roku.
Z plaży w Piaskach widoczny jest współczesny radar Straży Granicznej. Posterunek Obserwacyjny Piaski wchodzi w skład
Zautomatyzowanego Systemu Radarowego
Nadzoru (ZSRN) polskich obszarów morskich. Kilkadziesiąt metrów dalej, idąc
w stronę granicy z Rosją, trafić można
na ukrytą w lesie sześciokątną betonową
konstrukcję – podstawę stanowiska niemieckiego radaru FuMG-65 „Würzburg-Riese 2” (niem. „Riese” – „Olbrzym”).
Podstawa drugiego radaru tego typu znajduje się już na terenie Rosji.
„FuMG-65 Würzburg-Riese 2” został
zaprojektowany przez firmę Telefunken
i był jednym z najważniejszych urządzeń
obrony przeciwlotniczej III Rzeszy. Korzystały z niego siły powietrzne (Luftwaffe) i marynarka wojenna (Kriegsmarine)
jako sprzętu radiolokacyjnego artylerii
przeciwlotniczej i naprowadzania rakiet
przeciwlotniczych. Przede wszystkim jednak wykrywał i naprowadzał niemieckie
samoloty myśliwskie na nieprzyjacielskie
bombowce.
Niemcy zbudowali w Europie około 1 500,
a w Polsce około 100 stałych stanowisk radarów tego typu. Każdy z nich ważył od 15
do 18 ton (sama obrotowa platforma z anteną i kabiną ważyły 11 ton) i obsługiwany
był przez 6 ludzi. Wykonana z elementów
duraluminiowych ażurowa antena radaru
miała 7,5 metra średnicy, a zasięg nadajnika obejmował 70 kilometrów.
Od lipca 1942 do września 1943 roku
Niemcy stosowali taktykę pod kryptonimem „Himmelbett” („łoże z baldachimem”), polegającą na współpracy dwóch
radarów „Würzburg-Riese”. Jeden z nich
śledził lecące nocą bombowce, a drugi
naprowadzał na nie myśliwce. Od roku
1944 roku taktyka ta znana była pod kryp-

Jadąc z Piasków w kierunku Kątów Rybackich, mija się miejscowość Przebrno.
W latach 1455-1793 należała ona do Gdańska, a po III rozbiorze Polski w 1795 roku
znalazła się w granicach Prus. Przy asfaltowej drodze stoi pomnik upamiętniający
więźniów filii obozu koncentracyjnego
Stutthof w Przebrnie (niem. Aussenstelle
Pröbbernau – Podobóz Przebrno), którzy
w tym miejscu w latach 1939-1941 usypywali wały przeciwsztormowe od strony
Zalewu Wiślanego. Pracujący w nieludzkich warunkach więźniowie umierali
z wycieńczenia i chorób. Szacuje się, że
zginęło wtedy około 400 osób. W Przebrnie
na budynku pompowni we wsi Przebrno
w 2006 roku odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą więźniom KL Stutthof,
pracującym i zmarłych w podobozie Pröbbernau. Po przeciwnej stronie ulicy straszą
ruiny dawnego ośrodka wczasowego.
Idąc w głąb lasu w kierunku Bałtyku,
natrafić można na kamienne słupki graniczne. Kiedyś było ich siedemnaście, ale
do naszych czasów w tych okolicach przetrwało zaledwie pięć. Cztery z nich znajdują
się tuż obok leśnej drogi. Największy i najlepiej zachowany, umiejscowiony jest na
wzgórzu, w pobliżu plaży. Widnieje na nim
napis: Versaille 28 czerwca 1919 i wyryte

„Latarnia” – dawna stacja ratownictwa
brzegowego FOT. © KATARZYNA DZIERZBICKA
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litery FD (niem. Freie Stadt Danzig – Wolne Miasto Gdańsk) i D (niem. Deutschland
– Niemcy). Słupki postawione zostały po
konferencji pokojowej w Wersalu, wytyczając tym samym granice utworzonego
po I wojnie światowej Wolnego Miasta
Gdańska pod patronatem Ligi Narodów.
Granica ta istniała od 24 grudnia 1920 do
1 września 1939 roku.
W styczniu 1945 roku wzdłuż Mierzei Wiślanej Wehrmacht rozpoczął budowę polowej, wąskotorowej linii kolejowej, która
miała połączyć Sztutowo z miejscowością
Alt Tief (lub pobliską Neu Tief) w okolicy
Piławy. Budowa trasy kolejowej została
zakończona cztery miesiące później i liczyła
około 50 kilometrów. Niemcy korzystali
z niej zaledwie kilka razy. W wyniku zaciętych walk w ostatnich dwóch miesiącach wojny, torowisko zostało zniszczone.
W 1949 roku odbudowana została tylko
część linii, w dodatku pospiesznie i ze złej
jakości materiałów. W latach 1953-1965
funkcjonował już jedynie 3,5 kilometrowy odcinek z Krynicy Morskiej w kierunku Nowej Karczmy. Ze względu na nikłe
zainteresowanie poza sezonem letnim,
przynosząca straty linia kolejowa została rozebrana. Pozostałości drewnianych
podkładów wciąż leżą w pobliżu dawnego
torowiska. W 1965 roku do Nowej Karczmy
została doprowadzona droga asfaltowa –
dziś już bardzo wysłużona.
Około 16 kilometrów od Przebrna znajduje się były niemiecki obóz koncentracyjny
Stutthof. Utworzony został 2 września 1939
roku. 7 stycznia 1942 roku uzyskał status
„państwowego obozu koncentracyjnego”,
który zwizytował Reichsführer SS Heinrich
Himmler. Pierwszymi więźniami obozu
byli Polacy i Żydzi z Pomorza Gdańskiego,
którzy mieli zagrażać opanowaniu tego
terenu przez III Rzeszę. W obozie koncentracyjnym przebywało około 110 tys.
ludzi z 28 państw. Zginęło około 65 tys.
więźniów (niektóre źródła podają nawet
85 tys. ofiar).

Słupek graniczny Wolnego Miasta Gdańska
FOT. © KATARZYNA DZIERZBICKA
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Pamiątkowa tablica w Mikoszowie FOT. © KATARZYNA DZIERZBICKA

Pomnik przed KL Stutthof FOT. © KATARZYNA DZIERZBICKA
Przy przeprawie promowej w Mikoszewie znajduje się kamień z tablicą pamiątkową. Z tego miejsca 25 kwietnia 1945
roku rozpoczęła się ewakuacja drogą morską 4 360 więźniów obozu KL Stutthof. Na
rozkaz Heinricha Himmlera, żaden z jeńców miał nie dostać się żywy w ręce wroga.

Więźniowie byli dowożeni do Mikoszewa
wagonami towarowymi kolejki wąskotorowej lub zmuszani do marszu. Potem byli
ładowani na barki, które ciągnięte przez
holowniki, płynęły na północ. Ostatni
transport więźniów został załadowany
na statek w nocy z 28 na 29 kwietnia.
W czasie ewakuacji zginęła około połowa
więźniów, którzy zostali rozstrzelani przez
SS, zmarli z głodu lub chorób. Około 400
osób zmarło po wyzwoleniu, na terenie
Danii, Niemiec i Szwecji. Części więźniów udało się uciec. Nad ranem 9 maja
na teren KL Stutthof wkroczyły wojska
radzieckie. W tym czasie znajdowało się
w nim 140 więźniów, którzy nie zostali
wcześniej ewakuowani przed zbliżającym
się frontem wschodnim oraz ponad 20
tys. cywilów z Prus Wschodnich. 12 marca
1962 roku, dzięki staraniom byłych więźniów obozu, powołane zostało Muzeum
Stutthof podlegające Ministrowi Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
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Żychce – do wybuchu II wojny światowej siedziba rodu Lerchenfeldów; po wojnie
w zasobach PGR, w latach 70. rozebrany; lata 50. XX wieku FOT. © FOTOPOLSKA.EU

Żychce w Pomorskiem

...którzy u steru spraw i na straży świata siedzą
ANNA MIESZCZANEK

W

1935 roku 700-hektarowe Żychce Tadeusza Lerchenfelda zostały Gospodarstwem Roku
w Pomorskiem. Specjalizowali się tam się
w uprawie ziemniaków, eksportowali sadzeniaki do Francji i Niemiec. Hodowali
owce i konie, cała wieś miała tu pracę.
Jedna z córek gospodarza, Basia, miała
wtedy 17 lat.
Cztery lata później, kiedy dwór zajął
Wermacht, Basi udało się konno uciec
z majątku. Reszta rodziny była już wtedy
rozsiana po Polsce, a ojciec Basi, powstaniec wielkopolski z 1918 roku, członek
Rozdzielczej Komisji Polsko-Gdańskiej,
który był na niemieckich listach proskrypcyjnych (Sonderfahndungsbuch Polen)
ukrywał się już w Warszawie pod zmienionym nazwiskiem.
Jak o każdym właścicielu majątku ziemskiego można by tu opowiedzieć liczne
historie. Choćby o ratowaniu w ’39 z salonu
portretu księcia Józefa Poniatowskiego
pędzla Brodowskiego. Albo o powojennej
klubokawiarni i kinie objazdowym we
dworze. O słynnym hipotecznym zapisie „własność wpisana na rzecz skarbu
państwa” i po-magdalenkowych próbach
sprzedaży a to jakiemuś Amerykaninowi
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(z Wrocławia), a to duńskiej firmie, która
chciała tu mieć fermę trzody chlewnej ale
wieś nie pozwoliła.
Najbardziej kusi, żeby opowiedzieć o tym,
jak po wojnie odebrano Tadeuszowi majątek, ale ponieważ znał się na rolnictwie – bo
w końcu odbył studia rolnicze w Berlinie
– pozwolono mu zostać głównym specjalistą
w PGR w niedalekiej gminie Potęgowo. Ale
opowiem – i to wcale nie swoimi słowami,
tylko słowami króla – historię inną.
Znam tę historię, bo syn Basi, Jerzy Dąbrowa Januszewski przypomniał ją w „Wiadomościach Ziemiańskich” (16/2003).
Znalazłam ją też w sieci, i dzięki temu blogowemu zapisowi mogę ją też zilustrować.

To historia o jednym dniu
Jana Lerchenfelda,
pradziada Tadeusza,

szlachcica bawarskiego, który został sekretarzem króla Jana III Sobieskiego, a ten
– uznawszy jego liczne zasługi – 7 kwietnia
1676 roku uznał jego obce szlachectwo
i uczynił go indigeną, co tłumaczone z łaciny oznacza krajowy, swojski.
Nie wiem czy ktoś studiował kiedyś stylistykę i przemiany dworskich pism urzędowych na tak zwanej przestrzeni wieków.
Jeśli tak, być może okazałoby się, że tekst
tego Indygenatu z 7 kwietnia 1676 roku
jest zupełnie typowy i zwyczajny. Mnie
jednak urzekła jego potoczystość, łagodna

godność i mądrość bijąca z królewskich,
nieco tylko barokowych zdań.
Dworu w Żychcach chyba już nie ma,
rozebrano go w latach 70. Ale Indygenat
przetrwał, a Tadeusz, przed śmiercią w 1955
roku prosił w testamencie, żeby przekazać
go jako dar wieczysty do muzeum miejskiego w Gdańsku. Ostatecznie znalazł się
w gdańskim Archiwum Państwowym.
Oto tekst, z łaciny przełożony. Cały –
dla smakoszy.

Indygenat

Dla obrońcy klasztoru w Oliwie
W Imię Pańskie Amen.
Na wieczną rzeczy pamiątkę. My Jan III
z Łaski Bożej Król Polski, Wielki Książę
Litewski, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi, Kijowa, Wołynia, Podola, Inflant,
Smoleńska, Siewierski i Czernichowski.
[...]
Rzeczą książąt, jak i tych, którzy
u steru spraw i na straży świata siedzą, jest podać rękę męstwu narażonemu na trudności, otwierać miejsca
i przestrzenie, w których by ono należycie mogło promieniować swymi
bogactwami i tak dla Boga, jak i na
korzyść Rzeczypospolitej należytą
mogło świadczyć usługę, a nadto by
osobliwymi swymi uczynkami w sposób mądry pomogło korzyści publicznej i należytej zaznało nagrody.
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W tenże sposób dzielny i wykształcony
szlachetny mąż Jan Fryderyk Lerchenfeld
sekretarz nasz, wszelką naukę, wiedzę
o sztukach i prawie, i biegłość w każdej
szlachetniejszej i bardziej potrzebnej nauce,
nieskazitelność obyczajów i szczególną prawość w przeprowadzeniu spraw, a także
inne ducha i umysłu nadzwyczajne zalety
wykazał wobec Nas i dla Rzeczypospolitej,
i wszędzie, nie bez dowodu publicznej i osobistej dyspozycji, życzliwości, dobra i urodzenia, a potem sławy, najpomyślniejsze
oceny, troskę o prawa i sprawiedliwy zarząd wykazał w obowiązkach publicznych,
do innych także obowiązków publicznych
przez współpracę z wielkimi mężami za ich
wodzą doszedł i dodał do bystrości umysłu
doświadczenie, jakiego dowody znaleźć
można w tych, którzy poznali dokładniej
istotę narad, i chcą, i powinni wydać należyty sąd w sprawach publicznych.
Nie tylko bowiem wykształcił swój umysł
uprzednio przez długotrwałe wędrówki
przez różne królestwa i prowincje, a potem przeniesiony do Naszych Prus zacnie
prowadził sprawy sądowe i przez wiele
lat ustawicznie był sędzią, lecz i później,
za panowania przezacnego poprzednika
Naszego Jana Kazimierza, używany był
do pomocy w poselstwach i legacjach, że
wymieniony na pierwszym miejscu od 1651
r. w czasie srożącej się wojny szwedzkiej,
w której i on sam dzielnie odparł napady
wroga dla zachowania Klasztoru Oliwskiego, gdzie był z załogą, a następnie
w traktacie pokojowym oliwskim wykazał wystarczająco swą pilność, prawość
i wierność w stosunku do Rzeczypospolitej.

Rodzina Lerchenfeldów przed dworkiem w Żychcach, lata 30. XX wieku
FOT. © JANUSZ WACHOWICZ / KONARZYNY.BLOOG.PL

Za swoje to doświadczenie i tak chwalebną działalność, jak też i za świadczone
usługi otrzy-mał różne w różnych czasach
świadectwa, a także został łaskawie obdarzony przez samego Najjaśniejszego
Cesarza Rzymskiego przywilejami i ozdobami rycerskimi w Cesarstwie.
Gdy więc My łaskę i szczodrobliwość
Naszą Królewską temuż wymienionemu
Lerchenfeld zaświadczyć pragnęliśmy na
współczesnym sejmie wolnym szczęśliwej
Naszej koronacji, liczni dostojnicy, urzędnicy i posłowie ziemscy zażądali gorąco
od Nas, byśmy go obdarzyli przywilejami
i swobodami szlacheckimi, i przyozdobili
stanu rycerskiego godnością.
A zatem My, sądząc, że do obowiązku królewskiego należy troszczyć się

o to, by złożone w ukryciu męstwo
nie traciło na wartości, i uważając,
że o tyle będziemy szczęśliwsi w rządach ile bardziej będziemy sprzyjać
cnotom ludzi dobrze zasłużonych,
chętnie zgodziliśmy się na ono życzenie
i wymienionego znakomitego Lerchenfeld, sekretarza Naszego postanowiliśmy
dopuścić do swobód i prerogatyw stanu
szlacheckiego i godności rycerskiej, jak
to z pewną świadomością Naszą, rozważywszy w umyśle i za zgodą wszystkich
zebranych stanów Królestwa i Wielkiego
Księstwa Litewskiego, jednomyślną zgodą
prawa publicznego uchwałą do wszelkich
przywilejów i szlacheckiego tytułu dopuszczamy, wynosimy i wywyższamy, i tegoż
niniejszym Naszym dyplomem nazywamy
i czynimy szlachcicem polskim [...].
Na wiarygodność powyższego aktu zleciliśmy zaopatrzyć Naszą ręką królewski
Podpis pieczęcią Naszego Majestatu.
Dan w Krakowie na sejmie szczęśliwej
koronacji Naszej dnia 7 miesiąca kwietnia
Roku Pańskiego 1676 a drugiego panowania Naszego.
Jan Król
Jan Stanisław Witwicki
opat płocki, infułat ołycki,
kanonik gnieźnieński, warszawski,
kierownik kancelarii królewskiej
Widać królowie rozumieli swoją rolę
i wiedzieli, że za zasługi nagradza się, a nie
karze. Rządzącym po 1944 roku ta wiedza
wydawać się musiała obrzydliwym anachronizmem.

Żychce – tylko brama wjazdowa i resztki ogrodzenia pozostały po dawnym
majątku Lerchenfeldów, a późniejszym
Państwowym Gospodarstwie Rolnym,
2017 FOT. © KAKAA / FOTOPOLSKA.EU
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Antoni Kozłowski
23 III 1953 – 6 XII 2017

Z

Gdańska nadeszła najmniej z możliwych wiadomość... 6 grudnia 2017
roku zmarł nagle nasz Przyjaciel,
poeta, prozaik i publicysta, współtwórca
portalu „Się Myśli”, w latach 80. XX wieku
działacz podziemia Wybrzeża i polskiej
awangardy artystycznej – Antoni Kozłowski (AntoniK, „Wilk Miejski”), niewątpliwa
postać polskiej kultury.
Ostatnio spotkaliśmy się na Ziemi Lubelskiej z okazji walnego zebrania wyborczego lubelskiej ekipy Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich (31 VII 2017), do
którego to Oddziału Antoni należał, jako
iż do macierzystego Trójmiasta zbytniej
sympatii dziennikarskiej nie czuł.

Antoni Kozłowski to nie tylko artysta, ale
również współzałożyciel stowarzyszenia
„Nasz Polski Dom” – działającego na rzecz
kultury polskiej i wsparcia potrzebujących.
To również bardzo aktywny działacz opozycyjny. Wielki Polak i patriota – mówią
o nim ci, którzy znali go najlepiej. Przy
tym skromny człowiek, który nie zabiegał
o uwagę mediów.
16 grudnia na gdańskim cmentarzu Srebrzysko w jego ostatniej drodze towarzyszyły i żegnały go setki ludzi – rodzina,
przyjaciele, znajomi, gdańszczanie – ci,
którym Antoni Kozłowski był niezwykle
bliski.
Requiescat in Pace!

Piąta z minutami, rano
Mam Ci coś, Antoni, do wysłania
Przysłał mi Zbyszek Stybel
Nie czytałem tego wcześniej
Mam Ci coś, Antoni, do wysłania
Ale palce wirtualnie
nad klawiaturą
zawracają
(Klawiatura, Antku, to niedługo
będzie przeżytek)
Nie ma Cię, Antoni, nie ma Cię
Myślałem – to wygaśnie
Ziemia przyklepana.
Koniec i tyle.

Z przyjaciółmi w Kazimierzu Dolnym; od lewej Antoni Kozłowski, Bogusław Sarat
i Lech L. Przychodzki, 1 VIII 2017 FOT. © ZBYSZEK SAJNÓG

Ale nie, Antek
To jednak nie takie proste
To jest żal i jeszcze głębszy
żal, o którym nie mówię.
Jak byłeś potrzebny, nawet nie wiesz
Nawet nie wiedziałem
Wydaje się – im dalej, tym ciszej
i dalej
Ale nie, Kochany, nie Stary,
dziura coraz większa.
ZBIGNIEW SAJNÓG
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Podczas Walnego Zebrania Oddziału Lubelskiego SDP, 31 VII 2017 FOT. © BOGUMIŁ KOWALSKI
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FOT. © LECH L. PRZYCHODZKI

Ostatnia droga Antoniego
K

to mógł i chciał – ten był. Na Srebrzysku, takiej wileńskiej Rossie
w skali makro, pochowana została w sobotę urna z prochami „Wilka
Miejskiego” – Antoniego Kozłowskiego,
wnuka Antoniego Kozłowskiego... Już
owo trzymanie się przez rodzinę tradycji
nadawania imion osadza w niej twórcę na
sposób specyficznie polski.
Stąd, w przeciwieństwie do działań, które
od niemal 30 lat tradycję Polski i Polaków
starają się niweczyć, wyśmiać i pokryć
kurzem zapomnienia, życie Antoniego
upłynęło na organicznej pracy „pod prąd”.
Najpierw walczył z totalitaryzmem polskiej
wersji socjalizmu, potem z totalitaryzmem
serwowanego rodakom po-okrągłostołowego mafijnego kapitalizmu.
Czy wygrał? Wygrał na pewno siebie,
własną drogę, niezbywalne prawo do honoru... I przyjaciół, bo przez godzinę na
Srebrzysku zasrebrzyło się zaiste od siwych
włosów i bród towarzyszy Antoszkowej
przez życie wędrówki. Nawet obecni zawodowi patrioci mieli jakby mniej polityczne
a bardziej ludzkie oblicza...
Antoni zostaje przecież w ludziach i poprzez dorobek artystyczno-publicystyczny.
A mało tego nie jest. Oby, na przykład,
ukazała się wreszcie Mowa kulawa. Decyzji wydawcy na temat edycji tomiszcza (bo
treści tam stron setki) oczekiwał w pierwszej dekadzie grudnia. Śmierć była szybsza.
Pogoda w sobotę dopisała. Antoni uśmiechał
się ze zdjęcia, młodzi muzycy (saksofonista
był jego odkryciem) grali Niemena i Komedę, niektórzy kumple płakali, inni zaciskali
zęby, by tego nie czynić... Potem zeszliśmy

ze wzgórz i zaczęliśmy pisać całkiem nowy
rozdział. Kultury i życia. Zaś „Wilk Miejski”
poddaje nas teraz próbie pamięci. Myliłby się
ten, kto sądzi, iż imć Kozłowski z zaświatów
nam odpuści. Nie odpuści i dobrze pielęgnować tę właśnie świadomość. Bo na młodych
z pokolenia zero-aktywnego, wytresowanego

w braku dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, liczyć nie powinniśmy.
Choć, jak twierdzi Kuba Pańków, istnieją już
podstawy, by i w tej mierze skłaniać się ku
delikatnemu optymizmowi. Przez szacunek
dla Kuby – nie zaprotestuję...
LECH L. PRZYCHODZKI

53

pro memoria

nr 1-3 (151-153)

Antoni hr. Kozłowski
ZBIGNIEW SAJNÓG

O

czekiwaliśmy, że znajdziemy się
wreszcie w rodzinie – jak powracający z niewoli, po dawnej wojnie? Że rodzina nas przywita, zajmie się,
pomoże dojść do siebie? Mieliśmy ciche
przekonanie, że po tych naprawdę aż nadto
wielu zdradach, niejako spłacą swój wobec
nas dług? Zachowają się przyzwoicie?
Liczyliśmy, że ci którzy dopracowali się
dobrobytu, którzy zatem wiedzą jak ten
dobrobyt osiągnąć – zechcą nam pomóc?
Uznaliśmy, że należy im zaufać?
Ale przecież było to oczekiwaniem, że
nauczą nas metod manipulowania i eksploatacji, że nauczą nas skutecznego zwyciężania – zwyciężania także ich! I mieli to
zrobić altruistycznie – tego oczekiwaliśmy?

1. Międzymorze

Oczekiwaliśmy pomocy? Ale w tym systemie zasadą jest wykorzystanie. Bezwzględne wykorzystywanie przewagi. Myśleliśmy,
że nauczą nas tego? Że nas do tego wdrożą?
Nie zrozumieliśmy, że ten system – ewolucjonistycznie zdefiniowanego wolnego
rynku – jest po prostu wojną?
Ufnie otwarty nasz arsenał przepatrzyli,
unieszkodliwili potencjalnie groźne wojenne machiny. Przekupując, demoralizując
i oczywiście ani w głowach mając wydoby-
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cie nas z sideł zdrajców i spod agenturalnych wpływów – pozbyli się ewentualnej
konkurencji, zyskali rynek zbytu i zapewnili sobie dopływ fachowej siły roboczej.
Siły po europejsku ukształtowanej, która
zna łaciński alfabet, która nie podkłada
bomb i nie rozstrzeliwuje dziennikarzy.
Tak po ludzku patrząc – trudno sobie
wyobrazić, aby tak wyrafinowanym, bezwzględnym, przemożnym siłom, biedni,
zdezorientowani, zniszczeni i udręczeni peerelem Polacy mogli dać skuteczny odpór. Po ludzku patrząc wydaje się,
że sytuacja była (u początku przemian)
i jest – beznadziejna, że przemożne działające siły, wielka polityka, nowa ideologia, banksterka, zdrada, ukryte wpływy
i zmasowana manipulacja – układają się
w sytuację, z której wyswobodzić się nie
sposób, z której nie ma już wyjścia.
Tak na prostą logikę, wydawało się, że w interesie Zachodu powinno być powstanie tutaj silnego kraju, by w sytuacji konfliktu ze
Wschodem mieć tu redutę, zaporę, choćby
solidny bufor. A chcąc budować ze Wschodem
most – by mieć dla niego pewny, stabilny
przyczółek. I pokazową zachętę. Czyż zatem
Zachód nie okazał się sam – niewolnikiem?
Ideologii i chciwości – którymi kierowani zadziałali przeciwko swoim istotnym interesom?
Ale wiadomo, z czasem sytuacja się zmieniła, agresywne działania Kremla (co jeszcze

BEZWIERSZÓWKI

FOT. © ZBIGNIEW SAJNÓG

więcej?) sprawiły, że USA zainteresowały
się ideą Międzymorza. Stratfor – ośrodek
analityczny CIA – jak pisano: „wystąpił ze
swoistą radą dla Europy Środkowej, w tym
Polski [...]. W jednym z ostatnich tekstów
analitycy tej instytucji wzywają do powrotu
polityki Józefa Piłsudskiego. [...] Ze względu
na ponowne pojawienie się rosyjskiej siły,
w najbliższym czasie nieunikniony będzie
powrót do idei Międzymorza jako sojuszu,
któremu wsparcie zapewnić będzie miała
nie tyle Francja, jak w pierwotnej koncepcji, lecz Stany Zjednoczone. [...] Obszar,
w którym rozlokowane będą poszczególne
jednostki, od państw bałtyckich, przez Polskę, a następnie Rumunię i Bułgarię, aż do
Morza Czarnego, jest jasnym sygnałem dla
Rosji, że to, co dzieje się na Ukrainie powoduje zacieśnienie współpracy i scementowanie sojuszu Międzymorza — tłumaczy
Stratford” (Stanisław Żaryn).
Zaszczepili nam ewolucjonistycznie zdefiniowany wolny rynek i traktowali nas
według wytycznych tej definicji. Nasza słabość była radością ich portfeli. Usidlenie,
uniemożliwiające nam zadbanie o swoje
interesy, było dla nich jak słodki prezent.
Skorumpowanie i niemożność dobicia się
podmiotowości – stanem najwłaściwszym.
Grzbiety ugięte niewolą zamiast, jak tego
oczekiwaliśmy, pomóc wyprostować, uznali
za dobrze przysposobione do założenia
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nowego chomąta. A oto teraz chybcikiem
klecą tu jakąś potęgę. Śmiechu co niemiara.
Ale przez te lata wolności, przez ten długi czas wydarzyły się rzeczy od których
uśmiech spełza z twarzy. Gdy zliczyć
oficjalne dane, przez te 25 lat wolności,
średnio ponad 4 tys. mężczyzn rocznie
popełniało w Polsce samobójstwa.
„Gwałtownie zwiększyła się dysproporcja między liczbą samobójców a liczbą samobójczyń. Tych
pierwszych zawsze było więcej, ale teraz
ta różnica aż zanadto daje do myślenia.
W ubiegłym roku – jak wynika z policyjnych statystyk – życie odebrały sobie 903
kobiety, a mężczyzn z własnej ręki zginęło
5 193. – Tak dużych dysproporcji nie ma
nigdzie na świecie – podkreśla prof. Maria
Jarosz” (Małgorzata Święchowicz, Ewelina
Lis, Mężczyźni wybierają śmierć).
Armia rozpaczy.

2. Genotyp
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Tak myślałem o tym międzymorzu i dostrzegłem pewną prawidłowość. Zauważyłem pośród swoich znajomych całkiem
sporo potomków polskiej szlachty – osób,
co ciekawe, bardzo twórczych i co bardzo
znaczące – żyjących na obrzeżach rzeczywistości. Pomyślałem – cóż to za prawidłowość, warto jej się przyjrzeć, trzeba
o tym nakręcić film. Film pod tytułem
„Międzymorze”. Akcja jest taka: przyjeżdżamy z Pawłem Mazurem wykonać portret. Paweł rysuje, ja rozmawiam.
Odwiedzamy ich kolejno w domach. I to,
co z pozoru nie ma związku – bo co ma
wspólnego ten czy ów człowiek, ci ludzie
mieszkający w blokach, skromnie – z międzymorzem, z wielkim programem politycznym i militarnym? – to stopniowo
odkrywa się, bo oto są ludzie, których
przodkowie zbudowali największe w swoim czasie państwo Europy, byli twórcami
jego Złotego i Srebrnego Wieku, rycerze,
gospodarze, myśliciele, politycy, poeci.
Oto widzimy genotyp Rzeczypospolitej,
genotyp międzymorza. Ale i dostrzegamy
tę zdumiewającą prawidłowość – owo
zepchnięcie ich na obrzeża życia.
Film, łatwo powiedzieć, weź tu nakręć film.
Ale otworzyła się pewna ścieżka – złożyłem
propozycję państwowej rozgłośni radiowej,
projekt cyklu audycji pod tytułem: „A co
o tym sądzi szlachta Rzeczypospolitej?”.
W założeniu byłyby to krótkie rozmowy
na temat jakiejś bieżącej, albo akurat ważnej kwestii; na rozmówców wytypowałem
wstępnie panów: Antoniego Kozłowskiego,
Krzysztofa Dowgiałło, Władysława Zaporowskiego... a więc żyjących gdzieś pośród
nas potomków starych szlacheckich rodów.
Prawdziwą treścią tych rozmów, niewyrażanym expressis verbis sensem tej

audycji byłoby przywoływanie myślenia ludzi, którzy dawniej na tym obszarze zbudowali i prowadzili przez wieki
I Rzeczpospolitą. Jako że przywołane
osoby mają żywy stosunek do tej tradycji i w znacznym stopniu przenoszą jej
specyficzny charakter, sposób myślenia,
temperament – owe dawne pokolenia są
słyszalne w ich wypowiedziach.
Byłoby to swojego rodzaju wprowadzaniem do współczesnej debaty – tamtego
myślenia, zapoznanego, zepchniętego
w cień i na margines życia Polaków, ale
nie tylko myślenia – a właśnie owego „genotypu międzymorza”.
Co do radia – odprawiono mnie z kwitkiem, a właściwie zbyto milczeniem. Ale
myśli o filmie nie zarzuciłem, rozmawiałem
o wersji amatorskiej, ale też z reżyserem
Bartoszem Paduchem, planując jakieś
podejście do tego projektu, gdy uda nam
się inny, zamierzony pierwej.
Do udziału w „Międzymorzu” chciałem
zaprosić jeszcze panów Piotra Wyszomirskiego, Teda Dziewanowskiego i Lecha
Przychodzkiego. Wymieniam te nazwiska,
by wskazać na owe wspomniane prawidłowości, zdumiewające, każdy z nich bywał
lub jest poetą, uprawia jakąś dziedzinę
twórczości – lub wiele. Są to ludzie angażujący się społecznie, są to umysłowości
ciekawe. Większość z nich czynnie przeciwstawiała się komunie, także bohatersko.
I – jakże to znamienne – wszyscy funkcjonują na obrzeżach kultury, na obrzeżach
życia. Nie ujrzymy ich w telewizjach, nie
usłyszymy – lub z rzadka – w radiu, nie
rozmawiają z nimi dziennikarze takich czy
owych periodyków.
Taka to zdaje się kultura tego czasu:
walić się kłonicami, albo odczytywać
dyktanda – to tak, ale żeby myśli szukać
naszej, tożsamości, po prostu dowiadywać
się – siebie, po tych tak wielu latach?
A przecież to, co ostało się, powinno być
jak skarb otoczone szczególną uwagą,
badane. Tak się wydaje.
Z jednej strony jest to rzecz znana, że
specjalnie nie przeprowadzono tzw. reprywatyzacji, że ziemianom nie oddano ich
majątków – ale to znaczy nawet i dworów,
chociaż ich zabór był bezprawny nawet według komunistycznych przepisów. Zresztą
wiele z tych dworów zniszczało właśnie
w latach po roku 1989. To było działanie
celowe, z premedytacją, z przyczyn politycznych. Jak to wprost oświadczył pan
Geremek: to jest niecelowe, by odtwarzać
siłę majątkową środowisk, na których tradycyjnie opierały się partie prawicowe.
Ale z drugiej strony – naród nie oponował. Naród żuru się opił, klął i stosując
się do instrukcji – wyjeżdżał, opuszczał
swoje ziemie.

I teraz – to komedia, doprawdy – teraz
nam z zewnątrz organizują nasz wielki
mit, teraz nas instruują, że mamy międzymorze robić, zza oceanu organizują nam
międzymorskość. To jest jakaś koncepcja
wojskowo-ekonomiczna? W każdym razie – jakaś wydmuszka, jakaś nasadka,
nalepka przecież, bo co to ma wspólnego
z międzymorzem tamtym, z jego nerwem,
treścią. To jakiś implant, coś, co nie wyrasta stąd – a jeśli stąd nie wyrasta, to nie
będzie tym. Bo czym będzie – Biedronki
od morza do morza?

3. Antoni

I o co tyle rwetesu – wracam do filmu,
wracam do audycji – następny pomysł
(modnie mówią: projekt) – do kosza, następny na dolne półki, do niepamięci. Tutejsza zwyczajność. Ale tym razem jednak
jest inaczej, tym razem projekta odchodzą
z bólem, nawet chwilowo przymroczone pasemkiem goryczy. Bo odkładają się
projekta te w: ad acta – ostateczne, z tą
jasnością, że do nich już nie wrócę, bo
w zeszłym tygodniu [6 grudnia 2017 –
RED.] Antoni zmarł.
Był mi żarliwym Przyjacielem – zawsze
sekundantem, stającym w potrzebie i wiele
razy stającym publicznie w obronie mojego, nie istniejącego, honoru. Przyjaciel
świetny – ale i denerwujący, gdy obiecywał odbierać telefon – będąc chorym
– i obietnicy tej nie wypełniał. Gdy miał
niefrasobliwość gubić telefony i długimi
okresami ich potem nie mieć. Nie wypominam, tylko opisuję.
Może nie dostawał ode mnie tego, co
chciał, tego, czego oczekiwał, gdy zajęty
zmaganiem, dociskany odpowiedzialnością – na nich się skupiałem, i choć mówiłem Mu o tym, to cóż jest mówić, kiedy
jest potrzeba?
Ale też – jak dać temu wszystkiemu radę?
Odbyliśmy tego lata wyprawę do Lublina,
na sprawozdawczo-wyborcze zebranie
Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich. Było ciepło, nawet i gorąco. Ruszałem w tę podróż
jednak z pewnym marginesem drżenia,
mając świadomość, co może się zdarzyć
– gdy towarzysz mój miał tętniaka gdzieś
w okolicy serca. Ale to była jednak piękna
podróż – nie miała jakichś atrakcji potocznie wymaganych od podróży o standardzie: pięknych. Była bezatrakcyjna,
i rozmawialiśmy, o ile pamiętam, miarowo. Po trzydziestu latach znajomości,
po dość dynamicznych zwrotach i nasileniach jej intensywności mieliśmy pewne
strefy do not touch, które omyskaliśmy
jeno, dość oględnie, wiedząc o co chodzi.
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Antoni Kozłowski w rozmowie z Danielem Bourne, poetą, tłumaczem, profesorem na wydziale literatury w The College of Wooster, Ohio
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I jeśli czego miałbym dziś żałować, to że
jednak nie umiałem dotrzeć do Niego
z tym, czego pragnąłem dla Niego najbardziej.
Antoni, dotknięty w dzieciństwie chorobą
Heinego-Medina, miał jedną nogę znacznie
krótszą i słabszą – mówił o niej: sucha
noga. Ale był mężczyzną postawnym i silnym, umiejącym zademonstrować swoje
przewagi. Żarliwie antykomunistyczny,
wolnościowy, mimo swojej ułomności
w demonstracjach i walkach ulicznych
grał pierwsze skrzypce, na co nawet pewien
człowiek zwrócił mu uwagę – panie Antoni,
pan nie musi tak się tu narażać, pan ma
cenną głowę, pan jest potrzebny w innych
formach, powinien pan pisać etc. No ale,
można powiedzieć nieco paradoksalnie,
prócz czynienia zadość rycerskiej tradycji,
Antoni właśnie parł do walki – poniekąd
– z powodu swojego inwalidztwa, mając
w sumieniu swoim przekonanie, że skoro jest na rencie, więc ma tym bardziej
obowiązek jakoś się względem tego społeczeństwa szczególniej wywiązać.
Antoni był odważny – i tyle, poprzestańmy na tym. Oprócz różnych terminów, w których stawał, pewnego razu
na budynku obleganego komisariatu
MO – przy ulicy Piwnej w Gdańsku –
wymalował równanie: sierp i młot = Hakenkreuz. Ale też pewnego razu, w stanie
wojennym, przechwycony z kolegami
przez patrol ZOMO – nie szczędząc im
słów dotkliwych – został bardzo dotkliwie pobity, tak że stracił wzrok w jednym
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oku i przetrącono mu kręgosłup. Jednemu z kolegów Antoniego zomowiec
przykładał pistolet do głowy, grożąc,
że go zastrzeli – to działo się w środku
miasta, na skrzyżowaniu Hucisko, przed
budynkiem, dawną siedzibą Klubu Studentów Wybrzeża ŻAK.
Antoni był poetą, eseistą, autorem
scenariuszy, dziennikarzem, publicystą,
performerem, fotografem, malarzem,
autorem instalacji. Był typem fantastycznym i zarazem klasycznym polskiego
szlachcica, o wielkiej fantazji i inwencji,
o niepohamowanym talencie i zapale
ku erygowaniu przeróżnych krotochwil,
każdej chwili gotowym do przygody, ale
zarazem był osobą wielkiego serca i niezwykłego społecznego zaangażowania,
żarliwej troski o Rzeczpospolitą, człowiekiem biegłym w historii, człowiekiem kultury, umiejącym lotne pomysły ujmować
w formę konkretnych projektów, którymi
nie omieszkiwał monitować władz. Zdaje
się z uwagi na te swoje umiejętności – starając się o mieszkanie komunalne – został
zesłany do dalekiej i pośledniej dzielnicy
Gdańska, nieopodal śmietniska.
Gdyby Antoniego chcieć opisywać
idiomem sienkiewiczowskim – zaiste
nie mieści się w nim – bo byłoby to wiele
z Zagłoby, choć przecież trzeba by dodać intelektualizm, poezję i odwagę, ale
i rubaszność – ale i nieco kmicicowania
– choć raczej gotów w łeb uwalić każdą
zdradę czy kretyństwo – czy może wypłazować na goły (choć przecież werbalnie), ale znów gdy kto się z tumaństwa
otrząśnie – gotów w jednej chwili uścis-

nąć i dom, i serce otworzyć na oścież.
Szlachcic, ale i szlachciura nieraz, kulawy,
jednooki powinien by był grać w każdym
filmie, gdzie mowa o polskiej szlachcie!
Ile, po prostu: obserwując Go, mogliśmy
się dowiedzieć o nas, o naszej historii,
o Polsce, o Rzeczpospolitej.
Niby to jakąś bajkę opowiadam, niby
spełniam funeralny obowiązek, i może
zdać się to mało ważne, a już zupełnie marginalne w świecie seriali do zawieszania
reklam – ale przypomnijmy sobie raczej
tę armię zrozpaczonych desperatów, to
wypróżnienie Polaków z tożsamości i tę
implantowaną nam wydmuszkę międzymorza, z którą nie wiadomo co zrobić,
czym toto napełnić (pitbulami?) – a wtedy
zobaczymy, że nie jest to bajka, wtedy
pojawią się naprawdę uczucia i łzy.
Antoni powtarzał, że zawołaniem polskiej
szlachty było: kochajmy się!
Jaką miał swoją nikczemną rację pan
Geremek i – jakże skuteczne jej zastosowanie. Antoni hr. Kozłowski przywrócony
do rodowych włości nie musiałby latami
zabiegać o wydanie tej czy owej książki,
zapewne stworzyłby żywy ośrodek refleksji – Myśli i Rozmowy. A ile innych, podobnych dzieł zaistniałoby w Polsce, jaką
odegrałyby rolę?
Jeszcze tak pilnie chciałbym o czymś
tu napisać, o sprawach najważniejszych,
o najsmutniejszych. Ale dzisiaj, w tej okoliczności – zatrzymam się.
Żegnaj Panie Bracie!
Żegnaj Mości Hrabio!
Żegnaj Przyjacielu.

BEZWIERSZÓWKI

styczeń-marzec 2018

nasz patronat

57

FOT. © ARCHIWUM RODZINNE

FOT. © ARCHIWUM RODZINNE

zdążyć z pomocą

58

nr 1-3 (151-153)

BEZWIERSZÓWKI

BEZWIERSZÓWKI

zdążyć z pomocą

styczeń-marzec 2018

FOT. © ARCHIWUM RODZINNE

Bezpieczna przestrzeń
Rozmowa z Izabelą
Petrycką, mamą jedenastoletniego Michała,
podopiecznego Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, uczestnika
I Olimpiady Sportowej
Klubu Myszki Norki.
Gabriela Głażewska: Jaka jest historia
Pani rodziny?
Izabela Petrycka: Nigdy nie zakładałam,
że moje dzieci mogą mieć jakiekolwiek
problemy zdrowotne czy szkolne, sama
dość gładko przeszłam przez życie, na maturze piątki i szóstki, wymarzone studia,
praca. Tymczasem nasza pierwsza córeczka zmarła w niemowlęctwie. Zakażenie
okołoporodowe, zatrzymanie krążenia,
pięć tygodni na dwóch OIOM-ach, kilka
resuscytacji. Nie oddychała samodzielnie.
Nic nie dało się zrobić. Horror.
Potem urodził się Michał. W ciąży ani
przy porodzie nic nie zwiastowało problemów. Był duży, donoszony, ale potem nie
rozwijał się prawidłowo, zaczął chodzić po
długiej rehabilitacji, dopiero gdy miał 22
miesiące, późno zaczął mówić. Z czasem
pojawiła się diagnoza – najpierw opóźnienie ogólnorozwojowe, potem autyzm
atypowy, opóźnienie umysłowe. Teraz

Michał chodzi do szkoły specjalnej przy
ulicy Elektoralnej w Warszawie, trafił tam
na życzliwych i zaangażowanych ludzi.
Młodszy Andrzej szybko zaczął biegać,
ale mówić dopiero w wieku trzech lat.
W przedszkolu pojawiły się trudności z zakresu zachowania, musieliśmy zapewnić
mu opiekę nauczyciela wspomagającego.
Andrzej chodzi teraz do klasy integracyjnej,
w papierach ma autyzm, w moim odczuciu
to raczej zespół Aspergera. Syn ma kłopoty
w relacjach międzyludzkich, bywa nietaktowny, niedelikatny, przy czym jest to
wrażliwe, kochające dziecko, spragnione
czułości i bliskości.

Z jakich zajęć w Fundacji korzysta Michał?

Michał chodzi na zajęcia sportowe, grał
w siatkówkę, teraz gra w piłkę nożną.
Regularnie korzysta też z rehabilitacji
w Ośrodku Rehabilitacji AMICUS, między innymi z Biofeedbacku, rehabilitacji
ruchowej, zajęć logopedycznych.
Dzięki zajęciom logopedycznym Michał
lepiej mówi, przestał się zacinać na głosce
„r”, jąkanie i zacinanie bardzo mu utrudniało komunikację. Specjaliści chwalą go,
mówią, że podczas zajęć jest skupiony,
zaangażowany i chętnie pracuje. Zajęcia
Biofeedback pomagają synowi w koncentracji i działają na niego wyciszająco.

Jakie są koszty miesięcznej rehabilitacji?

Staramy się, jak tylko jest to możliwe, wyszukiwać bezpłatne zajęcia, między innymi
finansowane przez PFRON. Doskonałe
są zajęcia rehabilitacyjne, które oferuje

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Świetnie są prowadzone zajęcia sportowe
i kulturalne w ramach Klubu Myszki Norki. Niestety, bezpłatnych zajęć jest mało.
Płacimy za większość wizyt u lekarzy, na
przykład u onkologa (ze względu na zmiany
skórne), neurologa, gastroenterologa, psychiatry, okulisty, ortodonty, stomatologa.
Koszt wizyty to około 180-200 złotych.

Jak się Pani podoba idea Olimpiady
Sportowej Klubu Myszki Norki?

Olimpiada jest doskonałym przedsięwzięciem, dla nas, rodziców, była odskocznią od
trudnej rzeczywistości, chwilą odpoczynku,
a dzieci po prostu świetnie się bawiły. Michał pękał z dumy po otrzymaniu medalu,
miał poczucie sukcesu, jego samoocena
znacznie wzrosła.

Dlaczego w liście napisała Pani, że
czuje się jak odmieniec?

Niektórzy uważają nasze dzieci za rozwydrzone, niekulturalne, bez dobrych manier,
krótko mówiąc – z winy rodziców rozpuszczone i niewychowane. Ostatnio byliśmy
na spotkaniu rodzinnym, na którym cały
czas musiałam dzieci mitygować, uciszać,
prosić, żeby nie wchodziły do pomieszczeń nieprzeznaczonych dla gości, żeby
nie przerywały dorosłym itp. Wyszłam
z tego spotkania zdołowana i udręczona.
Olimpiada Myszki Norki tydzień później
była dla mnie bardzo miłą odmianą i czasem oddechu.
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Czuję się źle w kontaktach z ludźmi,
którzy krzywo patrzą na naszą rodzinę.
Nasze dzieci wyglądają normalnie, ale nie
zachowują się jak dobrze ułożone dzieci
z kindersztubą, łamią normy społeczne,
są nietaktowne, nadmiernie impulsywne. Chcielibyśmy mieć normalne życie
i zwykłe sukcesy, dzieci razem w zwykłej
szkole, ale jest tak, jak jest. Nie wiem,
czy Andrzejowi pozwolą skończyć szkołę
w klasie integracyjnej, nie wiem, czy Michał nauczy się czytać.

Jak Michał odnajduje się w tłumie?
Na ulicy?

Boi się nowych miejsc, sytuacji i dużych
skupisk ludzkich. Czuje się wtedy niepewnie i często zaczyna płakać.
Bardzo kochamy synów i robimy, co możemy, żeby rozwijali się jak najlepiej i mieli
fajne dzieciństwo. Dużo z nimi podróżujemy. Jeździmy na wakacje, ferie, robimy
wycieczki w każdy weekend, na przykład
do Puszczy Kampinoskiej. W sezonie dużo
pływamy kajakiem, ubiegłego lata po raz
pierwszy wybraliśmy się z nimi na wędrówkę w Tatry z noclegami w schroniskach.
Dzieci dobrze jeżdżą na nartach.

O co chciałaby Pani zaapelować do
osób, które mijają was na ulicy?

O wyrozumiałość, cierpliwość? To, że
dziecko wygląda całkowicie normalnie,
nie znaczy jeszcze, że nie ma problemów
rozwojowych czy zdrowotnych. W pewnym sensie łatwiej mają rodzice dzieci na
przykład z zespołem Downa, bo od razu
widać, że dziecko odróżnia się od innych
i chyba jest traktowane.
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Jak Pani i mąż radzicie sobie na co dzień?
Kochamy dzieci i staramy się zawsze
okazywać im miłość, ale czasem jest nam
bardzo ciężko. Wieczorne napady głupawki u chłopców, ciągle, do znudzenia,
te same pytania, złośliwe zachowania czy
celowe niszczenie rzeczy są dla nas trudne.
W takich sytuacjach przychodzi z pomocą ukochana babcia Marysia. Cierpliwa,

ale też stanowcza i zdecydowana. To ona
potrafi uszyć strój karnawałowy, pomóc
w lekcjach, pocieszyć, zaopiekować się
psem i rozbrykanym wnuczkiem. Prawdziwa firma usługowa czynna przez cały
tydzień, 24 godziny na dobę, i do tego
oferująca bezwarunkową miłość.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała GABRIELA GŁAŻEWSKA

List Izabeli Petryckiej do Fundacji

P

iszę, żeby podziękować za zorganizowanie wspaniałej imprezy – Olimpiady
Myszki Norki, w której dane nam było wziąć udział całą rodziną, również
z młodszym dzieckiem, które nie jest podopiecznym Fundacji. [...] Dzieci były zachwycone i wczoraj cały dzień wspominały, jak wspaniale się bawiły.
Tak prywatnie powiem jeszcze jedno – dopiero po powrocie do domu zdałam sobie
sprawę, że przez kilka godzin dobrze się bawiłam, śmiałam się i czułam się bezpiecznie, nie na cenzurowanym jak zawsze i wszędzie. Nie musiałam się bać, że za
chwilę ktoś mi zrobi awanturę o to, co zrobiło moje dziecko czy będzie nas wytykał
palcem i krytykował. Kilka godzin beztroskiej rozrywki w gronie rodzinnym. Bezcenne. Wróciliśmy weseli, roześmiani, mile zmęczeni, najedzeni i „oprezentowani”.
Jestem bardzo wdzięczna, zrobili Państwo coś dobrego dla odmieńców i tych gorszych, jakimi się czujemy, w każdym razie ja tak się czuję.
Dziękuję!
Mama Michała
WPŁATY DAROWIZN NA RZECZ MICHAŁA
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem:
15962 Petrycki Michał darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
1% PODATKU
W formularzu PIT prosimy wpisać numer: KRS 0000037904, a w rubryce
„Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”: 15962 Petrycki Michał
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Olimpiada sportowa
Klubu Myszki Norki
9

Wrocławia, Poznania, Krakowa, Mińska
Mazowieckiego i Warszawy. – Wszystkie
dzieci znakomicie się bawiły, otrzymały
pamiątkowe medale i dyplomy. Naszym
zamiarem było, aby dzieci z niepełnosprawnościami przezwyciężały bariery
społeczne oraz kształtowały świadomość
własnego ciała – wyjaśnia Lusine Duryan,
kierowniczka Klubu Myszki Norki, a zarazem organizatorka wydarzenia.

Kiedy sportowe zmagania dobiegły końca, uczestnicy olimpiady obejrzeli pokaz
rowerowych akrobacji w wykonaniu Piotra Bielaka.
Organizatorami imprezy były Fundacja
Sedeka, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i Klub Myszki Norki. Projekt został
współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

FOT. © MONIKA KROGULEC

grudnia 2017 roku w hali sportowej
Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie odbyła się I Olimpiada
Sportowa Klubu Myszki Norki. Celem
wydarzenia było promowanie aktywności
sportowej wśród najmłodszych oraz integracja dzieci pełnosprawnych z dziećmi
z niepełnosprawnościami.
W Olimpiadzie sportowej uczestniczyło
ponad stu zawodników z pięciu miast –

FOT. © MONIKA KROGULEC
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Z Muzeum w Łowiczu

Już niewielu pamięta...
P

FOT. © LOWICZ24.EU

FOT. © LOWICZ24.EU

ochodzący z podłowickich Mystkowic Bronisław Sałuda jest autorem
jednego z dzienników opublikowanych w książce Wstaje świt. Dzienniki
młodych z pierwszych lat powojennych,
zaprezentowanej 24 października 2017
roku w Łowiczu.
Spotkanie z serii „Już niewielu pamięta”
– historie lokalne w wymiarze uniwersalnym odbyło się w sali barokowej łowickiego
Muzeum. Poprowadzili je Zbigniew Gluza,
prezes Ośrodka KARTA, oraz Aleksandra
Janiszewska, wicedyrektor ds. wydawniczych i autorka opracowania książki
Wstaje świt.
Publikacja ukazała się w 2017 roku nakładem wydawnictwa Ośrodka KARTA.
Prezes Ośrodka podkreślił, że jego początki
sięgają 1982 roku. W stanie wojennym
ukazywała się początkowo podziemna gazetka publicystyczna „Karta”, która później
przekształciła się w niezależny almanach.
– Prezentowaliśmy w nim postawy ludzi
wobec komunizmu – podkreśla Gluza.
Warszawski Ośrodek KARTA prowadzi
ponadto największe w Polsce archiwum
społeczne. Dzienniki, listy, fotografie i inne
archiwalia pozyskiwane są głównie od
osób prywatnych. W 1994 roku organizacja ogłosiła konkurs „Czas Peerelu” na
dzienniki pisane w latach 1945-1989. Pięć
nadesłanych tekstów znalazło się w publikacji Wstaje świt. Dzienniki młodych
z pierwszych lat powojennych. Dwa pozostałe zostały przesłane w celu archiwizacji.
Teksty zamieszczone w publikacji opowiadają o codziennym życiu młodych
w tych niespokojnych czasach. Każdy z au-

torów w odmienny sposób przedstawia
powojenną rzeczywistość, dzięki czemu
czytelnik ma pełniejszy obraz tamtych lat.
Aleksandra Janiszewska zwraca uwagę, że
w książce opublikowano dzienniki siedmiu
osób z bardzo różnych środowisk. Są tu
codzienne zapisy z pierwszych lat powojennych, m. in. syna lwowskiego profesora
czy harcerki, córki krawca z Żyrardowa.
Wszystkich łączy jedno – gdy kończyła się
wojna, oni byli u progu dorosłości.
Gościem honorowym spotkania był autor
jednego z dzienników – pan Bronisława
Sałuda, pochodzący z Mystkowic pod Łowiczem, obecnie mieszkaniec Olsztyna,
dyrektor olsztyńskiej rozgłośni radiowej
u początków jej powstawania, autor wielu
audycji radiowych oraz publikacji, w tym

z zakresu ekonomiki rolnictwa oraz łowiectwa i historii regionu.
Bronisław Sałuda zaczął pisać dziennik
w 1945 roku. Miał wtedy osiemnaście lat
i prowadził gospodarstwo rolne z matką. Przeprowadził się do Łowicza, gdzie
rozpoczął naukę w szkole handlowej. Jak
wspomina, nie wiedział czego można spodziewać się po zakończeniu wojny. – Trzeba
było odbudować to, co zostało zniszczone,
wszystko jedno jaki miałby być ustrój –
mówi dziś pan Bronisław. Fragmenty jego
notatek przeczytał aktor Wojciech Zieliński.
Okładkę i ilustracje w książce Wstaje
świt. Dzienniki młodych z pierwszych lat
powojennych przygotowała łowiczanka
Aleksandra Grzegorek.
AS, LOWICZ24.EU

63

piórem felietonisty

nr 1-3 (151-153)

BEZWIERSZÓWKI

Piórem Małgorzaty Todd Słownik wyrazów dwuznacznych

P

o tym całym zamieszaniu spowodowanym poprawnością polityczną,
najwyższy czas ustalić co znaczą słowa,
którymi się posługujemy. Bardzo często
przypisujemy im niewłaściwe znaczenia
i nie dotyczy to tylko „kochających czy
mądrych inaczej”.
Co na przykład oznacza „posiadacz”? Już
dwudziestowieczna księgowość odkryła, że
ten, kto jest „winien” to „ma”, a ten, kto
„ma” jest „winien”, czyli jeśli nawet „ma”,
to nie swoje. Trudno się było laikowi w tym

Hobby czy lobby?

C

zy ktoś mógłby mi objaśnić, o co tak
naprawdę chodzi z tymi wolnymi od
handlu niedzielami? Popłakać się można
ze wzruszenia, słysząc Niemców i Francuzów, jak to w „trosce o rodzinę” zamykają
w niedzielę supermarkety. Co jest większym
problemem: to, że niektórzy wierni mają
ograniczony dostęp do pójścia w niedzielę do kościoła, czy może nieograniczony
dostęp do alkoholu 24 godziny na dobę?
Wygląda na to, że sejm dostrzegł tylko ten
pierwszy problem.
Gdyby rzeczywiście chodziło o ulżenie tym
biednym kasjerkom w supermarketach,
to wystarczyłoby ustawowo zatwierdzić

Emocje

K

iedy wsiadałam do metra, jakiś młody
mężczyzna popchnął mnie, z sobie tylko znanych powodów i jakby tego było mu
mało, obrzucił mnie wulgarnymi obelgami.
Ach, z jaką przyjemnością strzeliłabym go
w pysk! Wyobrażacie sobie, co by się później działo? Ja sobie wyobraziłam i jednak
nie poszłam za głosem serca, tylko rozumu
i sprawę zignorowałam, nie dając ujścia
szczerym uczuciom.

Rodzina po szwedzku

Z

niesmaczona sylwestrowym badziewiem, obejrzałam nazajutrz szwedzki film i jestem pod wrażeniem, nie tyle
kunsztu warsztatowego, co fabuły, bo nie
od dziś wiadomo, że Szwedzi kryminały
robić umieją. Co prawda, chyba nic nowego
w tym gatunku nie da się już wymyślić.
Najczęściej twórcy brną w okrucieństwo
i seks, pomijając inne aspekty. Film zatytułowany „Hipnotyzer” z 2012 roku na
szczęście z tym nie przesadza. Opowiada
on historię mordu na typowej szwedzkiej
rodzinie. Nie należy się nawet dziwić, że
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połapać. Teraz nazewnictwo się zmieniło,
ale zasada została. Kredytobiorca uważa
się za posiadacza, a w rzeczywistości jest
niewolnikiem spłacającym ciągle rosnący dług, bez perspektywy wyzwolenia się
z tego jarzma kiedykolwiek.
Człowiek wolny to ktoś, kto posiada
jakieś oszczędności, którymi może dysponować w razie potrzeby. Narodom
ujarzmionym przez Związek Sowiecki
nie wolno się było bogacić dla zasady.
Po zmianie ustroju też nie zachęcano do

oszczędności, a raczej do grabieży. Ci,
którym udało się ukraść pierwszy milion
mieli perspektywy i na następne. Wmawiano nam, że na tym polega upragniony
kapitalizm. Kto tego nie potrafi, to frajer
nie wart uwagi. Tak powstał raj dla kanciarzy wszelkiej maści.
Okazało się jednak, że dobra zmiana
trafiła i tu. Po raz pierwszy zanotowano
przewagę osób posiadających oszczędności
nad kredytobiorcami, czyli przewagę ludzi
wolnych nad niewolnikami.

podwójną stawkę godzinową za pracę w niedzielę. Wówczas wszyscy zainteresowani
mieliby wolny wybór, zarówno pracownicy,
jak i pracodawcy. Państwo nie zamierza
jednak pozostawić tego samym zainteresowanym. Bardziej liberalne jest w dystrybucji
„dobra niezbędnego”, jakim jest alkohol.
Nowa ustawa dopuszcza lokalne władze
do pewnych korekt, gdzie mają powstawać
sklepy monopolowe, a gdzie nie. Teraz będzie to uzależnione od włodarzy na danym
terenie. Przykładowo wójt może zlikwidować sklep pod własnym oknem, skazując
spragnionych na pokonanie kolejnych stu
metrów do następnego alkoholopoju. Co
do zagrychy, to już takich uprawnień nie
ma. Tu państwo jest pryncypialne.

Politycy i dziennikarze lubią powoływać się na statystyki. Nie dorównam
im w tym i nawet nie będę próbowała. Zastanówmy się jednak, ile osób
może dotyczyć ustawa o zakazie handlu w niedzielę (wyłączając oczywiście
sprzedawców alkoholi, bo oni przecież
żadnych rodzin, ani innych potrzeb
nie mają)? Nad garstką sprzedawców
w supermarketach władza pochyla się
z niezwykłą troską. Szkoda, że z pola widzenia umykają alkoholicy i ich rodziny.
A może nie mamy bladego pojęcia, o czyje
interesy tu chodzi?
Czy uszczęśliwianie na siłę, to rządowe
hobby, czy może raczej uleganie jakiemuś lobby?

Czy zatem należy obywać się bez emocji? Każdy, kto kiedykolwiek próbował
coś ugotować, wie, że bez szczypty soli,
pieprzu czy cukru potrawa jest niesmaczna. Taka szczypta emocji, szczypta jednak
nie garść, nadaje życiu smak. Przesada
bywa groźna, ale do niej właśnie usilnie jesteśmy namawiani. Już starożytni
Grecy wpadli na pomysł igrzysk i nic
się od tamtej pory nie zmieniło. Zawody sportowe dają upust ekscytacjom,
dlatego stały się oczkiem w głowie te-

lewizji. Inne programy też nasącza się
pozbawionymi refleksji emocjami bez
umiaru. Dyskutanci najlepiej żeby brali
się za łby, bo to zwiększa oglądalność.
Racje merytoryczne dla motłochu są
niezrozumiałe. Filmy najlepiej, żeby
ograniczyły się do seksu i przemocy.
Kto chce pretendować do obecnych salonów, powinien wyłączyć rozum i włączyć
same egzaltacje. Do lamusa odsyła się,
ludzi kulturalnych, którzy potrafią panować nad uczuciami.

w filmie nie ma muzułmanów, stanowiących
znaczną, ale obcą etnicznie populację obywateli tego skandynawskiego kraju. Prawda
o tak zwanych uchodźcach, jest oczywiście
zakazana, a zatem film o nich traktujący
musiałby już w założeniu być fałszywy, a dobry film nie może jawić się jako zakłamany.
Prowadzącego śledztwo wcale nie dziwią
takie oto fakty: małżeństwo, które padło
ofiarą mordu, w przeszłości było niezadowolone ze swojej pierworodnej córki, oddało
ją więc do adopcji jakiejś obcej rodzinie.
Sami byli jednak ludźmi tak „zacnymi”,
że adoptowali chłopca, którego matce sąd
odebrał prawa rodzicielskie. O ojcu chłopca

nic nie wiadomo. Przypuszczalnie dociekliwość detektywa w tej sprawie, byłaby
niepoprawna politycznie.
Wniosek nasuwa się taki: postęp w Szwecji wzniósł się na takie wyżyny, że dzieci
traktuje się jak zabawki, które można zwrócić, gdy przestają się podobać. A może taka
dowolna wymiana dzieci ma jakieś uzasadnienie ekonomiczne? Może za adoptowane
dziecko otrzymuje się pieniądze, a własne
niechciane, można oddać za darmo?
Islamiści nie integrują się ze Szwedami,
to jasne. Ale czy w świetle takiego „postępu” można im to mieć za złe? Zaczynam
mieć wątpliwości.
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Piórem Krzysztofa Kłopotowskiego „Czwarta władza” drugiego sortu

S

teven Spielberg zabrał się z misji obywatelskiej za wolność słowa w Ameryce. Jego najnowszy film „Czwarta władza”
opowiada o ujawnieniu „papierów Pentagonu” przez „The Washington Post”. To
odpowiedź maestro masowej rozrywki na
„Wszystkich ludzi prezydenta” Alana Pakuli o aferze Watergate, także ujawnionej
przez dziennik i z tym samym czarnym
charakterem, prezydentem Nixonem.
Jestem rozczarowany. Spielberg nie dorównał Pakuli.
Papiery Pentagonu to był zbiór ściśle
tajnych raportów o szansie zwycięstwa
Ameryki w wojnie wietnamskiej. Zamówił
je Robert McNamara, bystry szef Pentagonu. I okazało się po starannych analizach, że armia amerykańska nie wygra
z Vietkongiem, ponieważ żołnierze komunistów są niezłomni. Mimo to Stany
Zjednoczone prowadziły dalej wojnę gdyż
ani prezydent Kennedy, ani Johnson, ani
Nixon nie chcieli być „prezydentami klęski”. Wiedzieli, że nie wygrają a mimo tego
„posyłali naszych chłopców na śmierć”.    
Raporty wykradł, skopiował i przekazał
prasie Daniel Ellsberg, pracownik think
tanku Rand Corporation. Czy w takiej sytuacji prasa miała moralne prawo ujawnić
tajemnice państwowe? Film Spielberga

nie zostawia wątpliwości. Prasa ma służyć
rządzonym, a nie rządzącym! A o resztę mniejsza. Prawie każdy rasowy dziennikarz zgodzi się z tym poglądem. Z czym
nie może się zgodzić, to pełne lekceważenie
racji prezydenta Richarda Nixona, gdy
chciał wstrzymać publikację wyrokiem
sądowym. Dziennikarz ukrywający racje
drugiej strony sporu uprawia propagandę. Dlatego uważam, że Spielberg stał się
propagandzistą.
W filmie padają słowa o ciężkim zagrożeniu interesów Stanów Zjednoczonych,
nawet o zdradzie stanu, lecz bez konkretów. Podaje się wyrok sądu zezwalający
publikację a nie wiadomo co myśli rząd
amerykański. A przecież trwała zimna
wojna z ZSRR, który był zachwycony całą
aferą. Nixon miał bardzo inteligentnego,
cynicznego i już legendarnego doradcę do
spraw bezpieczeństwa Henry Kissingera.
Jak afera wpływała na pozycję USA w tej
wojnie? Poznać opinię Kissingera byłoby
cenną lekcją realnej polityki dla widowni.
Ale jej nie pozna. Za to wzruszy się, że
wydawczyni gazety i jej redaktor naczelny
godzą się na ryzyko uwięzienia i ruinę ich
korporacji, nie tylko w obronie wolności
słowa, ale i dla wzmocnienia pozycji dziennika na rynku.

W centrum fabuły jest właścicielka gazety Catherine Graham i redaktor naczelny Ben Bradlee, oboje ze znakomitych
rodzin. Jednak Bradlee z lepszej, gdyż
z tzw. braminów z Bostonu pochodzących z pierwszych kolonistów angielskich
w Ameryce. Czy i jakie ma to znaczenie
dla jego poczucia odpowiedzialności za
państwo? Niestety, ten wątek także nie
został podjęty przez Spielberga.
Catherine musi dorosnąć do roli wydawcy na przełomie lat 1960/1970, kiedy
kobiety były uważane za istoty podrzędne. A Ben chciał wyprowadzić gazetę na
równego rywala „The New York Timesa”,
głównego dziennika Ameryki od kilkudziesięciu lat. Osiągają cele pomimo
ciężkiego konfliktu z Nixonem. Ale czy
ich zwycięstwo odbyło się tylko kosztem prezydenta znienawidzonego przez
liberalny odłam opinii? Czy uszczerbku
nie poniosły także Stany Zjednoczone,
jedyne mocarstwo zdolne powstrzymać
komunizm? I znowu, zero refleksji.
Główne role grają ulubieńcy publiczności.
Tom Hanks, specjalista od postaci dobrego
Amerykanina występuje jako redaktor
naczelny dziennika. Wydawcą jest Meryl
Streep. Ładna z nich para, ale niestety, nie
dość rozgarnięta, jak cały ten film.

Filharmonia Warmińsko-Mazurska zaprasza
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Dlaczego odbiorcy
nie do końca ufają mediom
społecznościowym
Z opublikowanych niedawno wyników dużych badań, przeprowadzonych
w siedmiu europejskich krajach, Australii i USA na zlecenie Reuters
Institute for the Study of Journalism (Instytut Studiów Dziennikarskich
Reutersa) można dowiedzieć się, dlaczego wielu odbiorców ma ograniczone
zaufanie do mediów społecznościowych. To interesująca lektura zwłaszcza
dla dziennikarzy.
EWA ŁOSIŃSKA

B

adaniem objęto 18 tys. osób z dziewięciu krajów: USA, Australii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Hiszpanii, Danii, Francji i Grecji. Zadawano im otwarte pytania w rodzaju: „Czy
media pomagają pani/panu w odróżnianiu faktów od fikcji?”. Nic Newman and
Richard Fletcher z Instytutu Reutersa
przeanalizowali 7 915 odpowiedzi i spróbowali dokonać ich syntezy, by pokazać,
jakie czynniki ankietowani wymienili, pisząc o problemach z własnym zaufaniem
do mediów.
Ponad dwie trzecie z tych ankietowanych osób (67 proc.) wymieniło jako
powody braku zaufania do mediów
społecznościowych: ich stronniczość
polityczną, ukrytą agendę (czyli pewne
własne interesy, o jakich nie informują
odbiorców, pisząc o danym temacie)
oraz przedstawianie zniekształconego
obrazu rzeczywistości na czyjąś korzyść
(zwykle kogoś, z kim z różnych przyczyn sympatyzują).
O zaangażowaniu i stronniczości politycznej mediów społecznościowych jako
powodzie ograniczonego do nich zaufania
najczęściej wspominali badani z USA (aż
34 proc.). Osoby o prawicowych poglądach
nie ufają mediom społecznościowym trzy
razy częściej niż ci, którzy popierają lewicę
– wynika z badań.
Mniej oryginalny wniosek z tych badań
to stwierdzenie, iż zaufanie odbiorców
media społecznościowe muszą budować
latami, ale stracić mogą je bardzo szybko.
Z raportu wynika, iż znacznie większe
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zaufanie do mediów mają osoby,
które ukończyły
35 lat i starsze (42
proc. z nich) niż
te młodsze (34
proc.). Także niskie dochody badanych zaufanie
do mediów społecznościowych
„obniżają”.
Autorzy analizy
sugerują, iż nieco starsze osoby
mają większe
zaufanie do
mediów, o ile
wiadomości,
których te im
dostarczały
okazywały się
wielokrotnie
prawdziwe i sprawdzone – czyli długość korzystania z danego
serwisu, który okazywał się rzetelny owo
zaufanie buduje.
Szalenie istotnym elementem dla zaufania czytelnika i widza – wynika z badań
– jest zamieszczanie materiałów wideo
dotyczących danego wydarzenia. Odbiorcy
trzeba zatem pokazać, co się w danym
miejscu działo. A nie – jedynie opowiedzieć czy od razu komentować! Dopiero
widząc konkretny materiał użytkownik
mediów społecznościowych wierzy w to,
co zobaczył. Problem w tym, że najnowsze
technologie pozwalają dziś na „sfabrykowanie” materiałów wideo, ich cięcie itd.
– ale z tego co najmniej część odbiorców
też zdaje sobie sprawę.

Jak stwierdzili autorzy
opracowania,
relacje użytkowników
mediów społecznościowych z tym,
co tam znajdują w sieci, są
„skomplikowane”. A to dlatego, że z jednej
strony dla wielu
osób Internet to
główne źródło
informacji, niemniej tylko 24
proc. ankietowanych stwierdziło,
że media te dobrze spisują się,
umożliwiając im
odróżnianie faktów od fikcji. Czyli sam fakt, iż korzystamy
z Facebooka lub Twittera nie oznacza, że
wierzymy w to, co tam znajdujemy. To
potwierdzali badani niezależnie od wieku
czy poziomu dochodów. Około 35 proc.
badanych wspomniało o przewadze opinii
dziennikarskich nad faktami w mediach
społecznościowych i braku odpowiedniej
weryfikacji owych faktów jako przyczynach i ograniczonego zaufania do medialnych doniesień.
Odbudowa owego zaufania odbiorców
to długoterminowy proces i zadanie na
lata – podkreślają autorzy opracowania.
Więcej szczegółów na temat badania znaleźć można na stronie: ijnet.org.
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Medioznawstwo: w stronę
krystalizacji dyscypliny
MAREK SOKOŁOWSKI

T

ermin „medioznawstwo” wiąże ze
sobą różne nauki o środkach komunikowania masowego, które tworzą
zespół odrębnych dyscyplin, powiązanych
wspólnym przedmiotem badań, jakim jest
środowisko mediów. Temu zagadnieniu
poświęcony został obszerny tom Nauki
o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje,
nurty, problemy, rezultaty, zredagowany
przez Andrzeja Adamskiego, Sławomira Gawrońskiego i Marcina Szewczyka
(Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa
2017, ss. 620).
Nowa dyscyplina z formalnego punktu
widzenia została powołana do istnienia
w Polsce 8 sierpnia 2011 roku rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym po raz pierwszy w historii
polskiej nauki wśród dyscyplin naukowych
znalazły się nauki o mediach, przypisane
do obszaru nauk społecznych. Jak słusznie
przypominają redaktorzy monografii, zanim
nauki o mediach stały się pełnoprawną
dyscypliną, co oznacza dziś doktoryzowanie
i habilitowanie w tym zakresie, refleksje
i badania nad mediami były podejmowane
w ramach różnych dyscyplin, należących do
obszaru nauk społecznych, humanistycznych, technicznych oraz sztuki. To prawda, gdyż badacze zajmujący się mediami
wywodzą się ze środowiska socjologów,
politologów, psychologów, antropologów,
prasoznawców, filozofów, językoznawców,
literaturoznawców, pedagogów, kulturoznawców i zapewne nie jest to lista kompletna. Kiedy w roku 2010 opublikowałem
swoją monografię (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do medioznawstwa,

nie miałem nawet pewności, jak zostanie
nazwana nowa dyscyplina, którą przez wiele
lat aktywnie współtworzyłem, gdyż inną
propozycją była „komunikologia”, „wiedza
o mediach” lub „wiedza o komunikowaniu”,
„nauki o mediach i komunikacji społecznej”.
Problemy z definiowaniem pola badawczego
pojawiały się także w związku z rozwojem
technologii, która doprowadziła do zatarcia
granicy między komunikowaniem publicznym a prywatnym oraz komunikowaniem
interpersonalnym a masowym. Od początku
tworzenia nowej dyscypliny wiadomo było
na pewno, iż będzie to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca różne podejścia
badawcze.
Od czasu owych burzliwych debat
i kształtowania się nowej dyscypliny minęło kilka lat i środowisko akademickie,
zorganizowane w wielu stowarzyszeniach
naukowych, zorganizowało liczne konferencje i kongresy naukowe, na których
prezentowano wyniki badań nad mediami.
Wydany tom (zarazem Księga Jubileuszowa z okazji 25-lecia profesury i 75-lecia
urodzin prof. Tomasza Gobana-Klasa, od
wielu lat aktywnie działającego na rzecz
uznania w Polsce nauk o mediach za dyscyplinę akademicką), jest najlepszym dowodem na to, iż medioznawstwo okrzepło,
dyscyplina jest atrakcyjna dla wielu badaczy
nie tylko z uwagi na jej przedmiot (badania
nad radiem, telewizją, filmem, fotografią,
prasą, Internetem, nowymi mediami, propagandą, PR, marketingiem i wiele innych),
ale wciąż poszerza swój zakres tematyczny.
Jak napisał w swojej recenzji książki prof.
Andrius Vaisnys, dziekan Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego, „sama
idea książki wykazuje, że polska ,,orkiestra”
prasoznawstwa i medioznawstwa – niegdyś kameralna – stała się dużą orkiestrą
symfoniczną, wykonującą wszystkie gamy

komunikacji. Ku temu w dużej mierze przyczynił się profesor Tomasz Goban-Klas”.
Monografia składa się z pięciu części. Część
1 to „Paradygmaty i imponderabilia, czyli tożsamość dyscypliny w dobie płynnych granic”,
zawierająca cztery teksty, w tym zmarłego
niedawno nestora dyscypliny, prof. Walerego
Pisarka. Część 2 – ,,Interdyscyplinarne mosty
i pogranicza” pomieściła już 14 opracowań
(w tym m. in. Włodzimierza Gogołka, Marka
Jezińskiego, Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego). Część 3 to „Oblicza mediów”,
zawierająca 9 opracowań szczegółowych
(m. in. Bogusława Nierenberga O zarządzaniu mediami słów kilka czy Stanisława
Jędrzejewskiego Media publiczne w Polsce:
strategie rozwoju technologicznego). Część 4
– „Egzemplifikacje, implikacje i dyskursy”
przedstawia 14 opracowań specjalistycznych
(m. in. Tomasza Mielczarka Historia prasy
polskiej w naukach o mediach. Instytucje
i ludzie, Bogusławy Dobek-Ostrowskiej Profesjonalizm i kultura zawodowa polskich
dziennikarzy). Monografię zamyka część 5
zatytułowana „Inspiracje i konteksty”, w której znalazły się opublikowane po angielsku
opracowania zmarłego niedawno prof. Denisa McQuaila (1935-2017), twórcy teorii
w dziedzinie komunikowania politycznego,
autora słynnego podręcznika Teoria komunikacji masowej oraz artykuł autorstwa
profesorów Elihu Katza i Tamara Liebesa,
znanych z badań nad interpretacją amerykańskiego dramatu telewizyjnego.
Wielość i różnorodność poruszanych
w publikacji zagadnień dobitnie pokazuje,
iż celowość powołania do życia nowej dyscypliny była nie tylko zasadna, ale wręcz
niezbędna, aby móc próbować zrozumieć
coraz bardziej skomplikowaną naturę mediów, wywierających tak znaczący wpływ
na życie każdego z nas.

Okiem satyryka
Strategiczne decyzje

Gdy sondaże pokazują,
Jak wyborcy zagłosują,
A wybory na jesieni...
Trzeba szybko partię zmienić.
Tak niektórzy się ratują.

Transparentne głosowanie
Demokracja nie zabrania,
Więc są tajne głosowania.
Sytuacja jest niezdrowa,
Nie wie nikt, kto jak głosował.
Więc potrzebna dobra zmiana.
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Historia pewnego fake newsa
ELŻBIETA
KRÓLIKOWSKA-AVIS

S

kończył się rok 2017. Niespokojny
i niezbyt dobry dla świata, niespokojny, ale owocny dla Polski. Drugi
rok Dobrej Zmiany. W mediach wielką
i niechlubną karierę zrobiło zjawisko zwane fake newsem. Wcale nie takie nowe, tyle
że kiedyś nazywane medialną manipulacją
czy wrogą propagandą. Dziś ta stara metoda, dzięki nowej nazwie, zyskała nowy
wigor i nowy szlif.
Fake newsów, złapanych na gorącym
uczynku było sporo: a to informacja, że
wiodącym hasłem na Marszu Niepodległości była „Modlitwa o islamski holocaust”
– by zaraz potem się okazało, że owszem,
był taki napis, tyle że na banerze, zawieszonym gdzieś dawno temu, a teraz przyklejonym do MN przez Drew Hinshaw,
dziennikarza z „The Wall Street Journal”.
Rodzajem fake newsa był wpis na Tweeterze
Anne Applebaum: „Neo-faszyści są tymczasem w Polsce skromną mniejszością,
ale – dzięki zmianom w Polsce, w Europie i na świecie – czują się coraz bardziej
pewnie”. A niewątpliwym fake newsem
był tweet dziennikarki z warszawskiego
oddziału Associated Press, Vanessy Gery,
„Podążajcie za królikami – mówi polski
rząd obywatelom, aby rozmnażali się jak
króliki”, kastrujący całą powagę zjawiska
wyludniania się Polski i Europy, które już
przynosi złe skutki w postaci zapaści służb
publicznych i systemu emerytalnego. Albo
inny tego samego autorstwa, „Polska żąda
reparacji wojennych od Niemiec; krytycy twierdzą, że to droga do promowania
emocji anty-unijnych”, przeskakujący całe
historyczne, ale i współczesne, tło sprawy.
Nie bez powodu sięgnęłam po dziennikarkę z warszawskiego oddziału AP Vanessę
Gerę. Jej artykuły i wpisy na Tweeterze
prezentują zdeklarowany lewicowy punkt
widzenia – co jej wolno, ale w tej służbie
sięgają także po fake newsy – czego jej już
nie wolno. Vanessa Gera jest jedną z tych
żołnierek? markietanek? światowej wojny liberalnej lewicy z konserwatyzmem,
a więc antypolskiej, antywęgierskiej i anty-Trumpowej. Toteż nie dziwi jej rola w gigantycznej ustawce pod hasłem „Marsz
Niepodległości” w Warszawie. Światowy
coverage Marszu Niepodległości odbiegał
daleko od prawdy, i o tym pisała polska prasa konserwatywna. Lecz nikt nie wspomniał,
jak to się stało, czyli o kulisach pewnej manipulacji. Jakoś przypadkiem wpadłam na
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trop tej ustawki, zapoczątkowanej – wiele
na to wskazuje – przez Vanessę Gerę z the
Warsaw branch of the Associated Press.
Okazuje się, że to tutaj rozpoczęła się kolejna nagonka na Polskę na światową skalę,
sklejanie Marszu Niepodległości z rządem
PiS oraz z „krajem – rajem faszystów”.
A my otrzymaliśmy potwierdzenie, że takich
operacji dokonuje się światowymi kanałami
mediów lewicowo-liberalnych.
10 listopada, czyli na dzień przed Marszem
Niepodległości z filii AP w Warszawie wyszedł materiał pt. „Marsz polskich prawicowych fundamentalistów zagarnia świat,
ściągając ludzi z daleka”. „Faszyści i prawicowi ekstremiści – pisała Gera – zwołują
się na sobotni marsz w Warszawie, który
stał się największym spotkaniem białych
suprematystów w Europie i, prawdopodobnie, poza Europą. Marsz, który odbywa
się 11 listopada w Dzień Niepodległości,
w ostatnich latach ściągał dziesiątki tysięcy
uczestników. Ekstremiści ze Szwecji, z Węgier, Słowacji i innych krajów przyłączają się
do polskich nacjonalistów...” etc. etc. I ani
słowa o haśle „My chcemy Boga!”, o morzu
biało-czerwonych flag, z dumą niesionych
przez młodych i starszych, kobiety i dzieci,
o braku tzw. incydentów i adekwatnych
działaniach służb porządkowych. Ale jak
autorka mogła o tym wiedzieć, skoro „reportaż”, opisujący groźny świat prawicowych
ekstremistów, poszedł w świat 24 godziny
wcześniej? Może więc należało wspomnieć
choćby o niemieckich lewakach z Antify,
którzy zjeżdżali do Warszawy na marsze,
żeby rzucać petardami i bić się z policją,
albo, że od dwóch lat, kiedy rządzi „ultra-prawicowy rząd PiS”, na Marszach Niepodległości zapanował spokój? To można
było przecież napisać na dzień przed wydarzeniem, i to byłaby prawda.
A do jakich źródeł sięgnął dziennikarz
w swoim materiale? Oto Rafał Pankowski
z portalu Stowarzyszenie Nigdy Więcej,
którego celem jest, a jakże, „przeciwdziałanie problemom społecznym, rasizmowi,
neo-faszyzmowi, ksenofobii i dyskryminacji”. Znane z akcji „Wykopmy rasizm ze
stadionów”, „Muzyka przeciw rasizmowi”
i „RacismDelete”. Ten portal także ma
zdolności profetyczne, bo już 9 listopada
zajął się tematem „o nacjonalistach i braku wiedzy nt. polskiej tradycji”, a potem
11, 13, 14, 21 listopada aż wrzało tam od
debat nt. „ideologii Marszu Niepodległości” i „nacjonalistycznych hasłach podczas
MN”, w których brali udział sam guru Rafał
Pankowski oraz dziennikarze TVN, Andrzej
Sołtysik czy Anna Kalczyńska.

Kolejni informatorzy Vanessy Gery, to Miroslaw Mares, ekspert od spraw ekstremizmu
w Uniwersytecie im. Masaryka w Czechach
oraz Grigorij Meseznikow, prezes Instytutu Spraw Publicznych na Słowacji, którzy,
surprise, surprise!, podzielali jej opinie. Na
przykład Miroslaw Mares mówił: „Mieszkańcy Centralnej Europy słyszeli o atakach
islamskich ekstremistów we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii, i boją się, że za
granicami ich krajów panuje chaos i wojna”,
dając do zrozumienia jak niemądrzy są jego
bracia – Słowianie. A Meseznikow ze Słowacji dziwił się: „Mamy realnie funkcjonującą
gospodarkę, niską inflację, malejące bezrobocie, jesteśmy w Unii i w NATO... a jednak
w naszym parlamencie widać faszystów!”.
Dalej wyjaśnienie, skąd ci faszyści znaleźli
się w parlamencie, lecz ani słowa o rebelii
mieszkańców Europy i Ameryki przeciw
dyktaturze lewicowych elit, ich alienacji
społecznej i trzymaniu się jak pijany płotu
anachronicznego i skompromitowanego
przez ostatnie lata neo-marksizmu. A na
koniec „reportażu” niezawodny Rafał Pankowski, który znowu poszczuł „niebezpiecznym polskim neo-faszyzmem”. I taki przekaz
10 listopada, na dzień przed Marszem Niepodległości, poszedł w świat.
Jeszcze 10 listopada znalazł się w wydaniu online brytyjskiego „Independenta”, w irlandzkim „Independencie”, który
zmienił tytuł na „Polski prawicowy marsz
przyciąga białych suprematystów z całego
świata”, zwiększając tylko grozę wydarzenia, które się jeszcze nie odbyło. I, ciekawe,
tekst z Associated Press wrzucono na stronę o godz. 11.11 czasu brytyjskiego, a więc
AP musiała opublikować tekst – matkę
o 10 rano, półtorej doby przed Marszem
Niepodległości! Political fiction Vanessy
Gery przedrukował na swej stronie internetowej Boston Herald Radio, jak również Baltic
Review, podobno „The Independent Newspaper From the Baltics For the World”. Na
ile ta gazeta jest niezależna, niechaj świadczy
tytuł tego tekstu „Nienawiść znalazła dom:
marsz polskich prawicowych ekstremistów
rozchodzi się w świat”. Materiał z Associated
Press znalazł się także w wydaniu internetowym konserwatywnego brytyjskiego tabloidu
„The Daily Mail”.
Polacy wciąż się dziwią, jak to się stało,
że tekst Gery ukazał się w gazecie konserwatywnej, no a przecież Polacy, to także
konserwatyści, więc powinniśmy trzymać
się razem. Ale brytyjscy konserwatyści głosowali w czerwcowym referendum za Brexitem, sam „Daily Mail” nie omija okazji,
żeby skompromitować imigrantów – czy to
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będzie polski kloszard, który ukradł jabłko
ze straganu czy muzułmański kleryk-fundamentalista, nawołujący do przemocy. Jego
czytelnikami są wyborcy, którzy nie chcą
w Wielkiej Brytanii imigrantów, poza kwotę
niezbędną do sprawnego funkcjonowania
gospodarki, a wbrew zapewnieniom rządu
Theresy May, że obniży tę cyfrę do 50-70
tys. rocznie, w 2017 roku znowu przybyło
230 tys. netto. I tak szyty grubymi nićmi
tekst Vanessy Gery, rozniósł się po całym
świecie, od „South China Morning Post” do
Boston Herald Radio.
A teraz pytanie, czym jest Associated
Press? To amerykańska agencja informacyjna, która w swoich 240 biurach, rozrzuconych po całym świecie od Chin do Alaski,
zatrudnia ponad 3 200 pracowników, którzy dostarczają informacji 1 700 gazetom
i 6 000 stacjom radiowym i telewizyjnych
w USA plus około 8 500 odbiorców poza
Stanami Zjednoczonymi. A więc jest to gigant medialny, którego opiniotwórczości nie
sposób przecenić, i lepiej mieć go po swojej
stronie. Ale nie mamy – Associated Press
najwyraźniej ma serce po lewej stronie,
należy do tej „czerwonej pajęczyny”, która
spowiła nasz glob, i z uwagi na zasięg i możliwości, stoi w pierwszym szeregu batalii
o „nowy, wspaniały”, lewicowo-liberalny
świat. A że we wrzawie wojennej łatwo
stracić rozum, AP wcale nierzadko miewa
procesy o nierzetelność dziennikarską czy
wręcz fabrykowanie newsów.
W sierpniu 2005 roku fotograf Ken Knight
pozwał AP do sądu, twierdząc, że użyła
zdjęć celebrytki Britney Spears bez zezwolenia. Doszło do ugody sądowej, co było
przyznaniem się do winy. W tym samym
2005 roku inny fotograf John Mc Clatchey
pozwał agencję do sądu za to samo przewinienie, i znowu doszło do ugody między
stronami. Podobna historia wydarzyła się
Patricii Ann Lopez, której szkice sądowe
zostały użyte przez AP bez licencji, nawet
bez podania nazwiska autorki. I tym razem
agencja przegrała proces. Takich spraw
sądowych o używanie cudzej pracy bez
opłacenia licencji, AP miała sporo. Dalej,
w czerwcu 2008 roku sama AP zagroziła
procesem kilku znanym blogom. Twierdziła, że naruszają jej prawa autorskie przez
przesyłanie linków do artykułów agencji,
używając jej tytułów i krótkich omówień.
Jednak eksperci stwierdzili, że po pierwsze,
jest to powszechna praktyka, a po drugie AP
robi dokładnie to samo – w drugą stronę.
W listopadzie 2010 roku agencja została
podana do sądu przez iCopyright za złamanie kontraktu i nieuczciwą konkurencję. Po
prostu, konkurując z iCopyright, podawała
kłamliwe dane. A już światowym skandalem była sprawa Christophera Newtona,
reportera AP, który w 2002 roku został

wyrzucony z pracy za fabrykowanie źródeł
informacji – wymyślił przynajmniej 40 osób
i organizacji. Jako pracownik działu prawnego, pisywał o akcjach, zmierzających do
wzmocnienia federalnego prawa, a w jego
artykułach pojawiały się takie fikcyjne agencje jak Institute for Crime and Punishment
in Chicago i People for Civil Rights.
Mając tak zachlapaną opinię, Associated
Press powinna uważać. Zastanawiam się
czy nie byłoby sensowne przekazać sprawę
do sądu o fabrykowanie newsów, w imieniu państwa polskiego czy organizatorów,
Stowarzyszenia Marsz Niepodległości? Powołując się na deklarację zasad etycznych
Associated Press Managing Editors: „Dąż
do prawdy i donoś o niej. Działaj niezależnie
i bądź odpowiedzialny za to, co zrobiłeś”.
I dołączając listę strat, jakie z powodu tego
fake newsa spotkały Polskę. Bo są to krzywdy realne: zmanipulowany obraz Marszu

Niepodległości mógł wpłynąć na decyzję
o mieście – gospodarzu kolejnego EXPO,
dwa dni po marszu odbyła się w Parlamencie
Europejskim kolejna debata na temat naszego kraju, po której bliżej było do decyzji
o uruchomieniu art. 7. No i Niemcom czy
Francuzom łatwiej dokładać nam za nieistniejące grzechy oraz ukrywać własne problemy, stan wyjątkowy we Francji, skandal
z formowaniem nowego rządu w Niemczech,
hasła prawdziwej ultra-prawicy jak Front
Narodowy czy Alternatywa dla Niemiec,
i problemy z rzeczywistymi neo-faszystami.
Może warto złożyć pozew na brak rzetelności
dziennikarskiej Associated Press? Bo nawet
jeśli przegramy, zrobi się dookoła AP jeszcze
jedno zamieszanie, i kolejny raz zostanie
podważona wiarygodność tej agencji jako
źródła informacji.
2 stycznia 2018

Warmińsko-Mazurski Oddział
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
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Decyzja ws. kary dla TVN24

P

odczas posiedzenia 7 grudnia 2017
roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji upoważniła Przewodniczącego do
wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej dla Spółki TVN S.A. z siedzibą
w Warszawie w wysokości 1 479 000 zł.
KRRiT po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego sposobu relacjonowania
w programie TVN24 wydarzeń w Sejmie
RP i pod Sejmem RP w dniach 16-18
grudnia 2016 r. stwierdziła, iż Spółka
TVN S.A., nadawca programu TVN24,
naruszyła artykuł 18 ust. 1 i 3 ustawy
o radiofonii i telewizji poprzez propa-

gowanie działań sprzecznych z prawem
i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu.
KRRiT wykonała obszerny monitoring
programów uniwersalnych TVN, Polsat
i TVP oraz informacyjnych TVN24, Polsat
News i TVP Info, emitowanych w dniach
16-18 grudnia 2016 roku. Po przeanalizowaniu kilkuset godzin materiałów, KRRiT
stwierdziła, że w programie TVN24 naruszony został art.18 ust.1 i 3 Ustawy
o radiofonii i telewizji.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
upoważniła Przewodniczącego do wyda-

nia decyzji w sprawie nałożenia na Spółkę
TVN S.A. kary pieniężnej w wysokości
1 479 000 zł.
Wymierzając karę Organ rozważył
możliwości finansowe nadawcy. Wysokość kary, zgodnie z art. 53 ust. 1
Ustawy o radiofonii i telewizji, została
ustalona w oparciu o przesłankę rocznego przychodu nadawcy, osiągniętego w 2016 roku. Górna granica kary
wynosi 147 929 600 zł. Kara w kwocie
1 479 000 zł stanowi około 1 proc. maksymalnej wysokości.
Warszawa, 11 grudnia 2017

Stanowisko CMWP SDP

C

entrum Monitoringu Wolności Prasy SDP nie wyraża jednoznacznego
stanowiska w sprawie kary finansowej
nałożonej przez KRRiT na telewizję
TVN24, ponieważ nie mamy dostępu
do materiałów źródłowych, które były
przedmiotem analizy przygotowanej
przez KRRiT, a które były emitowane
na antenach programów uniwersalnych
TVN, Polsat i TVP oraz informacyjnych
TVN24, Polsat News i TVP Info w dniach
16-18 grudnia 2016 roku.
Nie znamy także treści raportu, który
stał się podstawą do nałożenia tej kary.
Nie oznacza to lekceważenia istoty sporu
– rozstrzygnięcia, czy w programie TVN24

naruszony został art. 18 ust. 1 i 3 Ustawy
o radiofonii i telewizji oraz czy faktycznie
i świadomie stacja propagowała działania
sprzeczne z prawem i sprzyjała zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu.
W naszej ocenie jest wiele przesłanek
świadczących o tym, że tak rzeczywiście
było i że stacja ta była aktywną stroną,
która mogła uruchomić uliczne działania
zmierzające do przewrotu politycznego
w Polsce, ale w obecnej sytuacji nie dysponujemy narzędziami, by potwierdzić lub
zaprzeczyć temu twierdzeniu, tym bardziej,
że w przypadku analizy kilkudziesięciu
godzin programów stacji informacyjnej
nadającej program na żywo przez większą

część doby łatwo o przeoczenia i uogólnienia.
Drugą istotną sprawą w tej naszej ocenie
to wysokość kary nałożonej na nadawcę
telewizyjnego. Kwota ta (1 mln 479 tys. zł)
jest bardzo wysoka dla każdego podmiotu
działającego na rynku mediów elektronicznych w Polsce.
Dlatego CMWP SDP zapewnia, że będzie monitorować ten spór między telewizyjnym nadawcą, a regulatorem rynku
pod kątem przestrzegania zasad wolności
słowa i tego, by jego przebieg nie wpłynął
negatywnie na jakość debaty publicznej
w naszym kraju.
Warszawa, 12 grudnia 2017

Oświadczenie Zarządu Izby Wydawców Prasy

I

zba Wydawców Prasy z poważnym
niepokojem przyjęła informację o nałożeniu przez Krajową Radę Radiofonii
i Telewizji kary na stację telewizyjną
TVN24, w związku z relacjonowaniem
przez tę stację protestów w sali posiedzeń
Sejmu i przed gmachem Sejmu w grudniu
2016 roku.
Informowanie społeczeństwa o wszelkich ważnych wydarzeniach, także
kontrowersyjnych, a nawet sprzecznych z prawem, jeśli wydarzenia te rzeczywiście miały miejsce, jest prawem

i obowiązkiem dziennikarzy, wydawców i nadawców – tak państwowych,
jak i prywatnych, bez względu na ich
sympatie polityczne.
Ukaranie jednego z nadawców za sposób
relacjonowania protestów przeciwko działaniom władz budzi uzasadnioną obawę, że
celem tego działania jest wywołanie tzw.
mrożącego skutku, przejawiającego się
w przyszłości autocenzurą, co pozbawiłoby
społeczeństwo możliwości otrzymywania
wszechstronnego i zróżnicowanego przekazu informacyjnego.

Izba Wydawców Prasy oczekuje, że działanie nadawców i wydawców będzie zawsze
podlegało obiektywnej, wszechstronnej
i merytorycznej ocenie. Mamy nadzieję,
że decyzja o ukaraniu stacji TVN24 zostanie ponownie obiektywnie zbadana
przez właściwe organy, by oddalić wszelkie
obawy o stosowanie przez władze nacisków na wydawców i nadawców w związku
z treścią i charakterem ich publikacji, co
stanowiłoby zagrożenie dla wolności i pluralizmu mediów.
Warszawa, 14 grudnia 2017

Stanowisko Prezydium ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

S

towarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej protestuje przeciwko nałożeniu przez Krajową Radę
Radiofonii i Telewizji kary w wysokości
1,5 mln zł na TVN24, jak oświadczono
w komunikacie za jednostronne i fałszywe prezentowanie wydarzeń w Sej-
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mie i przed gmachem 16 i 18 grudnia
2016 roku.
Przedstawiony przez KRRiTV raport,
przygotowany przez wyłącznie jednego eksperta, uważamy za skrajnie nieobiektywny
i pomijający szereg istotnych elementów
kilkugodzinnego przekazu nadanego przez

TVN24 zarówno z miejsca zdarzeń, jak
i ze studia, z zachowaniem podstawowych
kanonów sztuki reporterskiej. Na jego podstawie ukaranie stacji TVN24, pośrednio
także jej dziennikarzy – reporterów, jest
absolutnie nieuzasadnione.
Warszawa, 16 grudnia 2017
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Uchylenie decyzji ws. TVN24

P

o zapoznaniu się ze stanowiskami strony społecznej oraz dodatkowych analizach i argumentach przedstawionych przez
zainteresowaną stronę, na podstawie art.
104, art. 107 i art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017.1257),
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji postanowił uchylić decyzję Nr
5/DPz/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie Witold Kołodziejski,
zauważając niezwykłą wagę problemu
brutalizacji życia publicznego, narastającej agresji kierowanej także przeciwko
dziennikarzom, propagowania mowy
nienawiści i dezinformacji tzw. fake
news, zapowiedział stworzenie Okrągłego
Stołu Medialnego przy KRRiT z udziałem
środowisk dziennikarskich, naukowych,

ale przede wszystkim z aktywnym uczestnictwem nadawców. Przewodniczący
KRRiT podkreślił, że wolność słowa oznacza odpowiedzialność za nie i dlatego
tak pilna staje się potrzeba wspólnego
wypracowania form samoregulacyjnych
w mediach.
Warszawa, 10 stycznia 2018

Marek Palczewski o karze nałożonej na TVN
Strzał w stopę?

„KRRiT po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego sposobu relacjonowania
w programie TVN24 wydarzeń w Sejmie
RP i pod Sejmem RP w dniach 16-18 grudnia 2016 r. stwierdziła, iż Spółka TVN SA,
nadawca programu TVN 24, naruszyła
artykuł 18 ust. 1 i 3 ustawy o radiofonii
i telewizji poprzez propagowanie działań
sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu”
– czytam na stronie KRRiT.
Dalej dowiaduję się, że TVN ma zapłacić karę w wysokości 1 479 000 złotych. Karę najwyższą w historii nałożoną
przez KRRiT!
Za co? Jakie argumenty padły w ekspertyzie przeprowadzonej przez dr Hannę
Karp z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu? Jakie fragmenty
oceniono nagannie? Chciałbym to wiedzieć,
ale nie wiem, bo na stronie Krajowej Rady
takiego wyjaśnienia nie znajduję. Dlaczego
nie ma tam raportu Hanny Karp? Dlaczego
nie ma dokładnego uzasadnienia decyzji
o nałożeniu tak horrendalnej kary? Mamy
prawo to wiedzieć? Dlaczego nie wiemy? Jest
tylko skan uchwały. Lakoniczny. To za mało!
Jeżeli mam uwierzyć, że kara jest słuszna,
to muszę znać i raport, i uzasadnienie decyzji
KRRIT. W wywiadzie przeprowadzonym
przez Błażeja Torańskiego, członkini KRRiT
Teresa Bochwic mówi: „Dołożymy starań,
aby to uzasadnienie upublicznić” (źródło sdp.
pl). Dlaczego dotąd nie zostało upublicznione? A co z raportem, na podstawie którego
podjęto decyzję? Czy też będzie upubliczniony
i dlaczego jeszcze nie jest? Jakie fragmenty
relacji naruszyły art. 18, ust. 1 i 3?
Chcę sobie wyrobić zdanie sam, zanim
cokolwiek i kogokolwiek osądzę. Dziwię
się tym szybkim osądom za i przeciw,
przed zapoznaniem się z odpowiednimi
dokumentami. Nie rozumiem tego i mam
wrażenie, że są one powodowane głównie
stosunkiem do TVN lub KRRiT.
Jeżeli jednak oskarżenie TVN jest budowane na wypowiedzi dr Karp, że „stacja

emitowała – w kluczowych sytuacjach
zagrożenia – bulwersujące przemocowe
obrazy, w ciszy, bez słowa komentarza”,
to jest ono bardzo słabe, bo każdy medioznawca obali je przed sądem. Rzeczywistość obrazu bez komentarza jest bardziej
obiektywna niż z nim.
Cała ta sprawa pokazuje, że z oskarżeniem
TVN KRRiT może mieć jeszcze kłopoty.
12 grudnia 2017

PS. Tym, który relacjonował pod Sejmem
wydarzenia z nocy 16/17 grudnia był Wojciech Bojanowski; 12 grudnia 2017 roku
Wojciech Bojanowski został uznany przez
redakcje głosujące w konkursie GRAND
PRESS – DZIENNIKARZEM ROKU 2017.
Jest on autorem m. in. reportażu „Śmierć
w komisariacie” (o śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie).
MP

Stało się i co dalej

Przewodniczący KRRiT uchylił decyzję
o nałożeniu kary na TVN. Według nadawcy oznacza to oddalenie zarzutów wobec
TVN24. Wcześniej KRRiT twierdziła, że
decyzję o grzywnie poprzedziła dogłębna
analiza relacji w 6 stacjach telewizyjnych. Z tamtą decyzją nie zgadzało się
m. in. wielu prominentnych polityków
Prawa i Sprawiedliwości. Z ostatniej
decyzji nie jest zadowolona m. in. wiceprzewodnicząca KRRiT Teresa Bochwic
i członek KRRiT Elżbieta Więcławska-Sauk. Gdybyśmy jednak chcieli sobie
wyrobić własne zdanie na temat obu
decyzji, to raczej nie będzie to możliwe,
gdyż prawdopodobnie raport dr Hanny
Karp nie zostanie opublikowany.
Sytuacja jest dość specyficzna: oto o karze
i jej zniesieniu decyduje jedna osoba –
przewodniczący Rady, mimo, że za karą
podobno głosowało 5 osób – tak przynajmniej twierdzi Teresa Bochwic. Co innego
jednak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”
w artykule z 12 stycznia, twierdząc, że za
karą były obie wymienione wyżej panie,

ale już Andrzeja Sabatowskiego nie było
na kluczowym posiedzeniu. Tak czy inaczej, szef Rady Witold Kołodziejski uchylił
decyzję o karze. Świadczy to o: (1) różnicach zdań w łonie KRRiT, (2) dominacji
pozycji przewodniczącego nad pozostałymi
członkami, (3) o tym, że jednak poprzednia
decyzja nie była chyba oparta na dogłębnej
analizie oraz że (4) przewodniczący wziął
pod uwagę głosy polityków i tzw. strony
społecznej. Prawdopodobnie zaważyły
na niej wszystkie wspomniane czynniki.
Zatem stało się i z pewnością na decyzję
przewodniczącego KRRiT miało wpływ
spotkanie z organizacjami dziennikarskimi
i społecznymi 5 stycznia. W spotkaniu
brali udział przedstawiciele SDP. O czym
mówili? I co mogło wpłynąć na decyzję
Witolda Kołodziejskiego?
Krzysztof Skowroński, prezes SDP, stwierdził, że zadaniem dla stowarzyszeń dziennikarskich i dziennikarzy w najbliższym
czasie powinno być zmniejszenie poziomu
wzajemnej agresji i poziomu nienawiści.
Mówił, że powinniśmy organizować debaty na ten temat. Prezes SDP skrytykował
działania opozycji i sposób relacjonowania
wydarzeń przez TVN. Powiedział, że jako Stowarzyszenie nie zgadzaliśmy się ze sposobem
opowiadania przez TVN o tym co się dzieje
i uważaliśmy, że TVN poszedł z fałszywymi
sztandarami i fałszywą narracją na barykadę
i chciał na barykadę wyprowadzić ludzi.
Według niego powinna być jasno określona
i zdefiniowana rola stacji telewizyjnej. Kara
nałożona przez KRRiT nie była karą za warsztat dziennikarski, za opisywanie sytuacji,
tylko za coś więcej – stwierdził w czasie
spotkania. Zakończył apelem o zawieszenie,
anulowanie, odsunięcie kary, albowiem taki
instrument powinien być bronią ostateczną.
Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP
i wiceprezes SDP, podziękowała Krajowej Radzie za podjęcie tego ważnego problemu – odpowiedzialności
polskich mediów za kreowanie tematów.

Ciąg dalszy na s. 72
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SDP czy SDPiS?
ADAM J. SOCHA

D

laczego Zarząd Główny SDP milczy,
gdy KRRiT robi zamach na wolność słowa? Mam tu na myśli karę
w wysokości około 1,5 mln złotych nałożoną
na TVN24 za sposób relacjonowania tzw.
puczu w Sejmie i pod Sejmem w dniach 16-18
grudnia 2016 roku. Kara ta stwarza groźny
precedens. Tym bardziej, że towarzyszy jej
akcja wysyłania żądania odebrania tej stacji
koncesji i tym samym pozbawienia opozycji
mediów a władzy jedynej realnej kontroli.
Żeby była jasność. Od samego startu, TVN
jest dla mnie tubą propagandową oligarchicznej władzy III RP i jednym z jej filarów
(tak samo jak „Gazeta Wyborcza” od samego
początku była dla mnie „Trybuną Ludu”
à rebours – powiedziałem to z trybuny zjazdowej, na I Zjeździe SDP, po upadku komuny,
zresztą jako jedyny delegat!).
Tylko, wracając do decyzji KRRiT – powtórzę za Piotrem Skwiecińskim – co z tego?”
(Nawet anioły mogą zagrozić wolności.
Lepiej nie przekraczać barier, wpolityce.pl,
12 XII 2017). Wolność słowa jest źrenicą demokracji, a Krajowa Rada swoją decyzją stała
się organem partii rządzącej a nie strażnikiem
prawa. KRRiT widzi źdźbło w cudzym oku
a ślepa jest na belkę w mediach elektronicznych „narodowych” i prawicowych. Różnica
w propagandzie jest tylko jakościowa. TVN
przez lata wykształcił znakomitych propagandzistów natomiast propagandę w TVP
robią wyjątkowo topornie. Tego nie da się
oglądać! Uczcie się od TVN!
Na wstępie tego tekstu zadałem pytanie
retoryczne, gdyż wiem dlaczego ZG SDP
milczy. Jako pierwszy zareagował Błażej
Torański swoim wywiadem na portalu
sdp.pl z członkiem KRRiT Teresą Bochwic
(Jeden procent, 12 XII 2017), stwierdzając:
„Wielu dziennikarzy, także prawicowych
uważa, że Wasza kara jest formą cenzury”.
Następnego dnia, 13 grudnia, na portalu swój
głos zamieścił członek Zarządu Głównego SDP

Ciąg dalszy ze s. 71
Stwierdziła, że wydanie opinii w omawianej sprawie jest trudne, albowiem nie
znamy dokładnej treści raportu sporządzonego przez dr Hannę Karp. Nie mamy
też narzędzi, by stwierdzić, czy TVN postępował nieświadomie. Jolanta Hajdasz
poparła apel Krzysztofa Skowrońskiego co
do sposobu rozwiązania konfliktu.
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Marek Palczewski (Strzał w stopę?, zob. s. 71),
asekurując się: „Chcę sobie wyrobić zdanie
sam, zanim cokolwiek i kogokolwiek osądzę.
Dziwię się tym szybkim osądom za i przeciw, przed zapoznaniem się z odpowiednimi
dokumentami. Nie rozumiem tego i mam
wrażenie, że są one powodowane głównie
stosunkiem do TVN lub KRRiT”. Ja, pisząc
swój tekst 14 grudnia już miałem dostęp do
Raportu KRRiT i dlatego w pełni przekonany
wzywam Zarząd Główny SDP do zajęcia stanowiska w tej arcyważnej sprawie wolności
słowa w Polsce, bo taka jest podstawowa misja
Stowarzyszenia. Jednak, niestety, obawiam
się, że mój głos, jak i głos Błażeja Torańskiego,
zostanie przez ZG przemilczany. Dlaczego?

Ludzie się zmienili,
system pozostał

Jechałem na Zjazd SDP w Kazimierzu
(18-19 XI 2017), z iskierką nadziei, że uda się
przywrócić Stowarzyszeniu autonomię i niezależność od władzy, każdej władzy. Mamy
już przecież dziennikarską przybudówkę
jednej strony wojny politycznej – Towarzystwo Dziennikarskie. Kto serio traktuje
jego manifesty? Czy SDP ma być takim TD
à rebours?
Na zjeździe 4 lata temu na Foksal gardłowałem w obronie Krzysztofa Skowrońskiego,
gdyż w moich oczach reprezentował dziennikarzy prześladowanych przez rządzące wówczas partie, PO i PSL. Na tamtym zjeździe
odniosłem wrażenie, iż Stowarzyszenie chce
przejąć grupa delegatów związana z obozem
ówczesnej władzy, która jawnie gwałciła
wolność słowa zblatowana z mediami III RP
(TVN, Polsat, „Wyborcza”), czego symbolem
stał się obraz wyłączonych kamer podczas
przesłuchania prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego oraz transmisja komórką
reportera TV Republika Michała Rachonia.
Byłem dumny z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zjeździe SDP w Kazimierzu,
24-25 kwietnia 2015 roku, w sprawie stanu
mediów publicznych.

Warszawski Oddział SDP reprezentowała
Elżbieta Ruman, członek Zarządu. Stwierdziła,
że pokazywanie blokowania mównicy sejmowej jako narzędzia demokracji w momencie
eskalacji napięcia jest karalne i nie do przyjęcia.
Wydaje się, że z pewnością dwie pierwsze
wypowiedzi mogły sugerować przewodniczącemu KRRiT sposoby rozwiązania konfliktu.
Kołodziejski obiecał zorganizowanie Medialnego Okrągłego Stołu. Miejmy nadzieję, że

Stwierdziliśmy w nich, że „media publiczne
to dzisiaj narzędzie propagandy, a misję publiczną zastąpiło służenie interesom władzy.
Zagarnięcie TVP, Polskiego Radia oraz PAP
przez partie polityczne uderza w fundamenty
demokracji. Ograniczona jest wolność słowa,
zagrożona niezależność mediów publicznych
oraz pluralizm debaty publicznej. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest temu
zdecydowanie przeciwne”.
Chodziłem też w czasie rządów premiera
Tuska w marszach w obronie wolności mediów i TV TRWAM.
Na skutek zaskakującego zwycięstwa Prawa
i Sprawiedliwości w wyborach w 2015 roku,
role się odwróciły. Przed dziennikarzami
zmarginalizowanymi otworem stanęły drzwi
i stanowiska w mediach, które z „publicznych”
stały się „narodowe”. Nasza koleżanka Joanna
Lichocka została posłanką PiS, a następnie
weszła w skład Rady Mediów Narodowych,
wielu członków Zarządu Głównego SDP
otrzymało kierownicze stanowiska. Marcin
Wolski został dyrektorem TVP2, Piotr Legutko – najpierw był dyrektorem Radia Kraków
a teraz TVP Historia i nadal jest redaktorem
naczelnym „Forum Dziennikarzy”, Józef Matusz został szefem TVP Rzeszów, Rzecznik
Dyscyplinarny SDP Tomasz Szymborski,
znakomity dziennikarz śledczy – szefem TVP
Katowice (jak mi napisał, wbrew SDP), szef
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP
Wiktor Świetlik został szefem radiowej Trójki,
Teresa Bochwic została członkinią Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji.
„Media narodowe” stały się stroną ostrej
i bezpardonowej walki politycznej. Dlatego uchwała Zjazdu Nadzwyczajnego SDP
nt. mediów publicznych nic nie straciła na
aktualności. Nadal obowiązuje. Tylko teraz
mamy pluralizm, chory, bo plemienny, ale
pluralizm.
Przywoływanie obietnic polityków PiS to
już dzisiaj zajęcie jałowe. Tylko dla porządku
przypomnę, jak posłanka Barbara Bubula
obiecywała: „Prezesów wybierze się spośród

być może tym razem do udziału w dyskusji
zostaną zaproszeni – poza obecnymi już
uczestnikami i przedstawicielami świata
dziennikarskiego – również reprezentanci
środowisk akademickich. Z pewnością taka
poszerzona formuła sprzyjałaby nie tylko
bieżącej dyskusji, ale i byłaby krokiem ku
opracowaniu zasad etycznych wspólnie akceptowanych w naszych mediach.
12 stycznia 2018
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autorytetów świata kultury i mediów”. Wówczas jeszcze wiceminister kultury Krzysztof
Czabański odpowiedzialny za reformę mediów publicznych twierdził, że w nowych
mediach publicznych będą mogli pracować
„ludzie uczciwi, profesjonalni, którzy chcą
robić uczciwe media”. Wtórowała mu posłanka Bubula: „Trzeba wreszcie odejść od
infantylnej, tabloidowej formy programów
informacyjnych i publicystycznych”. Obiecywano nowe prawo prasowe. „Wzmocnimy w nim pozycję dziennikarza – twórcy,
a także kontrolną funkcję mediów w państwie”. Zapewniano „radykalne zwiększenie
kompetencji rad programowych, które wyłonimy spośród aktywnych widzów”. Co z tych
obietnic zostało wszyscy wiemy. Pazerność
rządzącej partii była tak ogromna, że nawet
rady programowe w większości obsadzono
działaczami PiS. W Radiu Olsztyn, w którym
pracuję, PiS nie tylko obsadziła funkcję przewodniczącego, mimo że kontrkandydatem był
członek SDP życzliwy rządowi ks. Jan Rosłan,
co daje wyraz w swojej publicystyce. Ledwo
wygrał (jednym głosem) wybór na funkcję
wiceprzewodniczącego, do którego startował
szef struktur miejskich PiS Dariusz Rudnik.
Dzisiaj rządzący już nawet nie dbają o pozory. Poseł Krystyna Pawłowicz wprost na
stronie internetowej Radia Maryja napisała,
że media publiczne to media rządowe i nie
są, co do zasady, od kontroli władzy. „Mają
służyć suwerenowi i wybranym przez niego
każdorazowo przedstawicielom do sprawnego rządzenia państwem – kończy pani poseł
– władza musi mówić bezpośrednio, sama
i przez osoby, które sama wybierze i wskaże”.
Identycznie taką rolę wyznaczył nam, studentom Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych UW towarzysz z Wydziału Propagandy KC PZPR, tylko ujął to bardziej
poetycko (studiowałem w epoce propagandy
sukcesu 1976-1982): „wy jesteście od łatania
dziur rzeczywistości”.
Kropkę nad i... postawił sam prezes Jacek
Kurski, który z rozbrajającą szczerością wyznał,
że „programy informacyjne w TVP muszą być
nieobiektywne, bo TVN jest też nieobiektywna”. Dlatego trafnie Robert Mazurek podsumował obie ekipy propagandowe TVP i TVN:
„powinniście razem chodzić na wódkę”.

Cnota za stanowiska

Po dojściu PiS do władzy Marcin Wolski
na zebraniu Zarządu Głównego SDP, powiedział, że Stowarzyszenie wyniosło po
okresie rządów PO coś bezcennego, mianowicie „cnotę”. Teraz, do władzy doszli
„nasi” możemy tę „cnotę” drogo sprzedać. No
i sprzedano, za stanowiska. Marcin Wolski
został dyrektorem TVP2. No i na zdrowie!
Szczerze gratuluję, chociaż to już nie jest
ten Marcin Wolski, którego „60 minut na
godzinę” byłem wielbicielem, a „W tyle wizji”

jeszcze bardziej nie jestem w stanie oglądać
niż „Szkła kontaktowego”.
Nabrałem wiary, że jeszcze uda się odzyskać utraconą cześć SDP, gdy na długo
przed Zjazdem ukazał się manifest sekretarza
generalnego Stefana Truszczyńskiego pt.
Czym SDP mógłby być – 10 przykazań („Bez
Wierszówki”, nr 9-10/2017, s. 8-9), a w nim
zdanie: „Nie będąc organizacją państwową,
choć współpracującą, ale niepodporządkowaną (!), Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich mogłoby odegrać ważną rolę. Bo chyba
jednak nie odgrywa”. I dalej: „Urzędnicy,
którzy podjęli etatowo państwowe funkcje, nie mogą być członkami władz SDP ani
w centrali, ani w terenie”. Przed zjazdem
jeszcze dobitniej wyraził to Marek Palczewski
na portalu sdp.pl: „Dziennikarz nie może być
urzędnikiem państwowym, propagandzistą
partyjnym, ani politykiem. Zjazd powinien to
uregulować i zabronić łączenia funkcji w SDP
z tymi stanowiskami, bo to jest skandal”.
Ostatnim przed Zjazdem dzwonem alarmowym był Oświadczenie dziennikarzy,
Romana Graczyka i Janusza Poniewierskiego,
którzy wystąpili z SDP na znak protestu. Napisali m. in., że TVP i Polskie Radio stały się
tubą propagandową PiS, a kierowane przez
Krzysztofa Skowrońskiego SDP przemilcza
upartyjnienie mediów publicznych.
Co prawda nowa dyrektorka CMWP
SDP dr Jolanta Hajdasz zaprotestowała
w sprawie dziennikarza Polskiego Radia
zawieszonego po wywiadzie z panią premier
(ponoć miał zadać „niewłaściwe” pytanie).
Obawiam się, że to będzie jedyna „jaskółka”.
Więcej takich interwencji dyrektor Hajdasz
nie będzie musiała podejmować, gdyż chyba
już wszyscy dziennikarze z odruchami niezależności albo dali się spacyfikować, albo
odeszli z mediów „narodowych”.

Ostatnia szansa
na uratowanie honoru SDP

Na Zjeździe w Kazimierzu doszło do konfrontacji pomiędzy delegatami, na czele
z przewodniczącym Krzysztofem Skowrońskim, dla których tak jak jest, jest dobrze.
Rękawicę rzucił im Stefan Truszczyński
w bardzo emocjonalnym wystąpieniu.
Krzysztof Skowroński wygrał w sposób
miażdżący 79 do 31 Stefana i 13 Zbigniewa
Rytela. I było pozamiatane.
Jeszcze została stoczona batalia o Zarząd
Główny. Zaapelowałem w tym momencie do
kandydujących o określenie się, za którym
modelem SDP się opowiadają – organizacji
niezależnej od partii czy organizacji quasi
rządowej? Krzysztof Skowroński zapytał
mnie w tym momencie, czy członkowie władz
SDP mieli nie przyjąć stanowisk rządowych
oraz w mediach narodowych? Wyjaśniłem,
że jak najbardziej mogli przyjąć, tylko w tym
momencie powinni zostawić SDP.

Marcin Wolski gwałcił inteligencję delegatów, pytając, gdzie tu jest konflikt interesów, bo on go nie widzi? Próbował mu
to wyjaśnić łopatologicznie Stefan Truszczyński: „Jako dyrektor TVP2 będziesz
zwalniał dziennikarzy, a jako członek Zarządu Głównego SDP będziesz ich bronił?
Nie widzisz konfliktu interesów?!”. Nie
widział. Wystartował do Zarządu Głównego. I przynajmniej tutaj delegaci wykazali
odrobinę przyzwoitości i nie wybrali Go,
mimo że Wolski, walczył do końca, bodaj
do 14 rundy głosowań, gdy zostało na placu
tylko dwóch kandydatów: Błażej Torański
i właśnie Marcin Wolski, i zgodnie z regulaminem trzeba było unieważnić wybór
na ostatnie miejsce i rozpisać nowy nabór.
Hubert Bekrycht – dyrektor TVP Łódź
i I wiceprezes SDP w Łodzi, kandydując do
władz naczelnych Stowarzyszenia nazwał
przeciwników łączenia stanowisk w mediach
publicznych z funkcjami w organach SDP –
„głupcami”.
Kilku takim „głupcom” udało się wejść
do Zarządu Głównego, po przeczołganiu
w kolejnych głosowaniach. Najdobitniej za
niezależnością SDP opowiedział się Witold
Gadowski. Kandydując do ZG opowiedział
jak w kuluarach TVP polityk PiS powiedział
mu, iż zadaniem dziennikarzy jest bronić
polityki rządu. Gadowski miał mu dosadnie na to odpowiedzieć, że dziennikarze nie
będą lokajami polityków. Sukcesem było
też przeciśnięcie się Marka Palczewskiego,
który był outsiderem na Zjeździe, nie był
nawet delegatem. W sumie na 12 członków
do Zarządu weszło kilku delegatów deklarujących, iż są za niezależnością, m. in. Stefan
Truszczyński, Marek Palczewski, ks. Ireneusz
St. Bruski, Tadeusz Woźniak. Z tego grona
jedynie Witold Gadowski otrzymał funkcję – został wiceprezesem ZG SDP. Jednak
wypowiedzią na temat kary dla TVN dobitnie pokazał za jakim SDP tak naprawdę się
opowiada. Gadowski skomentował bowiem
karę: „Bardzo dobrze. Tylko za niska, za mało
zaboli tych propagandystów postpeerelu”.
Zgłosiłem w Kazimierzu pod głosowanie:
„Apel Zjazdu SDP. Poziom agresji i nienawiści
w mediach rozbija społeczeństwo i osłabia
państwo – nasze wspólne dobro. Dlatego apelujemy do właścicieli i pracowników mediów
narodowych i prywatnych o przywrócenie
znaczenia prawdy w mediach i przestrzeganie
reguł rzetelności dziennikarskiej”. Podpisało
go kilkunastu delegatów, ale jedyną uchwałę,
jako przyjął Zjazd była Uchwała wyrażająca oburzenie w sprawie rezolucji Związku
Dziennikarzy Niemieckich. Dlatego wiem,
że Zarząd Główny SDP nie uratuje honoru
i nie podejmie uchwały w sprawie zamachu
na wolność słowa przez KRRiT. Po prostu
honor stał się funkcją polityki partii rządzącej.
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SDP Olsztyn

Wieczór opłatkowy żurnalistów
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T

radycyjnie, w ostatnich dniach adwentu, żurnaliści Warmii i Mazur
oraz przyjaciele dziennikarskiego
Stowarzyszenia spotykają się na Wieczorze
opłatkowym w stylowych wnętrzach „Staromiejskiej”. Tak było również 15 grudnia
2017 roku.
Oprócz życzeń i łamania się opłatkiem,
wieczerzy i prezentów, w tym roku cieszyliśmy się obecnością jubilatów: red.
Bronisława Sałudy, który ukończył 90
lat, i red. Zenona Złakowskiego (75 lat).
Nestor olsztyńskich dziennikarzy obdarzył
każdego z obecnych prezentem osobistym,
wydaną w grudniu książką pt. Wędrówki
z mikrofonem, stanowiącą wybór reportaży swojego autorstwa i małżonki – Alicji
Maciejowskiej (1929-2016). W drugiej
części spotkania, również najnowszą swoją
publikację, wydaną z okazji rocznicy objawień gietrzwałdzkich, zaprezentował red.
Henryk Plis z Rudzienic.
Podobnie, jak w ubiegłym roku, na zakończenie Wieczoru dziennikarze i goście
SDP-u przeszli do Głazu poświęconego
Sewerynowi Pieniężnemu na olsztyńskim
Podzamczu, gdzie chwilą ciszy i krótką
modlitwą oraz zapaleniem Światła Pamięci
uczczono pamięć zarówno redaktora Pieniężnego, jak i wszystkich bohaterów polskiej sprawy z przełomu XIX i XX wieku.
IRENEUSZ ST. BRUSKI
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SDP Olsztyn

Świadek Historii
złonek Zarządu Oddziału SDP w Olsztynie – Wojciech Ciesielski znalazł
się w gronie sześciu laureatów Nagrody
Honorowej „Świadek Historii”, którą wręczono podczas uroczystej gali, 7 grudnia
2017 roku, w siedzibie białostockiego
Oddziału IPN.
Wojciech Ciesielski był współzałożycielem struktur NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, współredaktorem niezależnych pism
„Rezonans” i „Biuletyn Informacyjny”,
dwukrotnie internowany w stanie wojennym, następnie do 1989 roku represjonowany z powodów politycznych.
Ponadto z Olsztyna uhonorowano
Władysława Kałudzińskiego – prezesa
Stowarzyszenia „Pro Patria” i Janinę Luberdę-Zapaśnik – więźniarkę niemieckiego
obozu koncentracyjnego w Potulicach oraz
wieloletnią prezes Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
która z uwagi na stan zdrowia nagrodę
otrzymała w swoim rodzinnym domu.
Nagroda Honorowa „Świadek Historii” została zainicjowana w 2009 roku

FOT. © IZA KUNA / IPN

C

w Białymstoku jako regionalny odpowiednik ogólnopolskiej Nagrody Honorowej Instytutu Pamięci Narodowej
„Kustosz Pamięci Narodowej”. Otrzymać
ją mogą osoby fizyczne oraz instytucje
i stowarzyszenia szczególnie zasłużone

dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające pion edukacyjny
IPN-u w realizacji ustawowej działalności
w obszarach edukacyjnym, naukowym
i wydawniczym.
KRZYSZTOF KIERSKI

SDP Bydgoszcz

Nagroda dziennikarska dla Andrzeja Łuczaka
konkursie na materiał promujący
walory przyrodnicze województwa
kujawsko-pomorskiego pt. „Lubię tu być...
na zielonym” Andrzej Łuczak z redakcji
„ŻNINiOK” zajął drugie miejsce za tekst
„Żnin – letnia przygoda na wodzie”.
Konkurs był adresowany do dziennikarzy
prasy, radia, telewizji oraz mediów internetowych, a jego celem było wyróżnienie
dziennikarzy przygotowujących artykuły, audycje i blogi/wideoblogi ukazujące
w ciekawy i inspirujący sposób tematykę
przyrody na obszarach chronionych leżących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Warunkiem przystąpienia
do konkursu było przesłanie materiału,
opublikowanego między lipcem 2016 a październikiem 2017 roku w mediach, których
siedziba redakcji mieści się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Pierwsze miejsce w konkursie przypadło
Dariuszowi Grossowi z Radia PiK za
audycję radiową „Region na wakacje”,
natomiast trzecie zdobył Wiesław Jan-

FOT. © WEB.FACEBOOK.COM/GMINA.ZNIN
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kowski z TV Brodnica za program telewizyjny „Nad Drwęcą”. Laureaci otrzymali
nagrody z rąk marszalka województwa
podczas spotkania opłatkowego dla

przedstawicieli mediów z województwa
kujawsko-pomorskiego, które odbyło się
14 grudnia w Toruniu.
PAWEŁ SIKORA
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Wieści z Foksal Grudniowe zebranie Zarządu Głównego
osiedzenie Zarządu Głównego, 14 grudnia, poprzedziło spotkanie opłatkowe,
na które przybyli m. in. członkowie Głównej
Komisji Rewizyjnej. W ramach obrad podjęto
kwestie dotyczące mediów. Zgodnie z sugestią
prezesa SDP skupiono się na dwóch mediach
Stowarzyszenia: „Forum Dziennikarzy” i portalu sdp.pl, gdyż „Bez Wierszówki” – jak
podkreślił red. Skowroński – jest „czasopismem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP
i decyzje dotyczące «Bez Wierszówki» nie
należą do kompetencji Zarządu Głównego”.
Witold Gadowski zaprezentował swoją wizję
mediów, którą zawęził głównie do promocji
portalu internetowego. W kwestii „Forum”
podjęto decyzję, że dotychczasowy redaktor
naczelny – Piotr Legutko przygotuje jeszcze
dwa numery (jeden w 2017 roku w ramach
zadania dofinansowanego przez MKiDN, i jeden w 2018 stanowiący podsumowanie konkursu SDP). Co do dalszych losów „Forum”
w dyskusji pojawiały się głosy od utrzymania
edycji kwartalnej, przez półrocznik i rocznik
aż po całkowitą likwidację czasopisma. Zarząd
Główny powołał trzyosobową grupę roboczą
(Witold Gadowski, Mariusz Pilis i Marek
Palczewski), która ma przygotować nową
wersję portalu Stowarzyszenia. Do momentu jego powstania obecny portal sdp.pl ma
prowadzić dotychczasowy redaktor naczelny
Andrzej Stawiarski.

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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Zarząd Główny, po otrzymaniu opinii
mec. Michała Jaszewskiego, ustosunkował
się do wniosku (z poprzedniego zebrania ZG)
złożonego przez red. Piotra Górskiego z Naczelnego Sądu Dziennikarskiego. Ponadto
Zarząd (przy jednym głosie wstrzymującym
się) podtrzymał decyzję ZG SDP poprzedniej
kadencji ws. Zarządu Tymczasowego Oddziału SDP w Lublinie, którego zadaniem
jest zwołanie Walnego Zebrania Oddziału.
Podjęto również decyzje m. in. o przyznaniu
dofinansowania dla: Oddziału Krakowskiego
na zorganizowanie VII edycji Konkursu
Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka
(4 tys. zł), Oddziału w Olsztynie na dofinan-

sowanie druku ostatniego wydania w 2017
roku „Bez Wierszówki” (6 tys. zł), Centrum
Monitoringu Wolności Prasy na konferencję
wraz z publikacją pt. Własność mediów
w Polsce (autorzy: dr Monika Szetela oraz
dwóch doktorantów z WSKSiM i dr Jolanta
Hajdasz – jako redaktor naukowy; 5 tys. zł)
i stworzenie nowej strony internetowej
CMWP (4 tys. zł).
Ponadto podjęto sprawę wywiadu, jakiego Maria Gietz udzieliła portalowi SDP
pt. Układ zamknięty, w kontekście którego
ukazały się liczne głosy krytyczne. Zatrzymano się również nad listem otwartym ws.
artykułu Pawła Lisickiego z 29 listopada.

Wieści z regionów Walne zebrania oddziałów

W

lutym 2018 odbędzie się Walne
Zebranie Warszawskiego Oddziału SDP. Na zorganizowanie zebrania Zarząd Główny SDP przekazał (przy
jednym sprzeciwie) 5 tys. złotych. Do
tej pory nie słyszano, aby inne oddziały
otrzymywały specjalną dotację na ten cel.
Być może również w SDP-ie idzie „dobra
zmiana”... 5 000+
Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków Oddziału Dolnośląskiego
SDP. Z wieści, jakie dochodzą, po Zjeździe
Delegatów SDP w Kazimierzu Dolnym coś
tąpnęło we Wrocławiu. Kolejni członko-

wie tamtejszego Zarządu Oddziału zaczęli
składać rezygnacje. W efekcie głos zabrała
Komisja Rewizyjna i skończyło się na wyznaczeniu daty. 19 lutego nieodwołalnie
odbędzie się Walne, w którego programie
wotum nieufności dla dotychczasowej
prezes, wybory nowego prezesa Oddziału,
członków Zarządu i Komisji Członkowskiej.
Natomiast na Lubelszczyźnie... wyczekiwanie na Walne, do którego zwołania został zobowiązany Zarząd Tymczasowy.
Jak na razie „komisarze” 3 listopada 2017
roku, spotykając się przy Królewskiej 3
w Lublinie, postanowili między innymi

„wypowiedzieć wynajmowanie pokoju w siedzibie Lubelskiej Solidarności” oraz „stworzyć listę członków organizacji SDP-owskiej
w Lublinie”. Członkowie Zarządu Tymczasowego – dodatkowo tytułujący się jako
„Zarząd Komisaryczny” – postanowili, że
„wystarczy im na razie łączność drogą mailową”, a „po ustaleniu listy dziennikarzy
związanych z pracą Oddziału Lubelskiego,
przygotowane zostanie Walne Zebranie
Oddziału” (pełna treść protokołu na stronie
sdp.pl). O ile wiadomo Zarząd Tymczasowy
nadal „ustala listę”.
CDN.

Partnerzy miesięcznika społeczno-kulturalnego „Bez Wierszówki”

Miesięcznik społeczno-kulturalny „Bez Wierszówki” jest dostępny bezpłatnie w dobrych miejscach w całym kraju,
m. in. we wszystkich księgarniach Książnicy Polskiej – od Szczecina po Tarnów, od Wrocławia po Giżycko;
w ośrodkach Fundacji Dzieciom, oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej, Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym.
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Fundacja Dzieciom

Podaruj 1% podatku
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

KRS 0000037904
1% podatku przeznaczamy na:

• pomoc dla ponad 32 000 chorych i niepełnosprawnych dzieci z całego kraju
• refundację kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją
• prowadzenie trzech ośrodków rehabilitacji: AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS
oraz pięciu hosteli w Warszawie, z których korzystają podopieczni Fundacji

Przez cały rok darowizny można przekazywać na konto:
41 2490 0005 0000 4600 6116 6530
www.dzieciom.pl ◆ www.abcrehabilitacji.pl

77

w obiektywie Lecha L. Przychodzkiego

78

nr 1-3 (151-153)

BEZWIERSZÓWKI

