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Od naczelnego 

Świętujemy wielki jubileusz! 
1 lipca 1569 roku, podczas 

sejmu walnego w Lublinie 
podpisano akt Unii Lubel-
skiej. W ten sposób Wielkie 
Księstwo Litewskie zosta-
ło połączone z Polską unią 
realną, w odróżnieniu od 
dotychczasowych unii per-
sonalnych (krewska 1385, 
wileńsko-radomska 1401, 
horodelska 1413, grodzieńska 
1432). Wprawdzie na począt-
ku XVI stulecia, na unijnej 
drodze podjęto próbę pójścia dalej (unia 
mielnicka 1501), jednak nie doszło do tego 
zacieśnienia więzi. Stało się to możliwe 
dopiero pół wieku później.

Po licznych rokowaniach, doszło do wy-
negocjowania aktu, którego sygnatariu-
sze postanowią „iż już Królestwo polskie 
i Wielgie Księstwo litewskie jest jedno 
nierozdzielne i nierożne ciało, a także nie-
rożna ale jedna a spólna Rzeczpospolita, 
która się z dwu państw i narodów w jeden 
lud zniosła i spoiła” (art. 3). W wyniku Unii 
powstało państwo znane w historiografii 
jako Rzeczpospolita Obojga Narodów – ze 
wspólnym monarchą, herbem, sejmem, 
walutą, polityką zagraniczną i obronną, 
a z zachowaniem odrębnego skarbu, urzę-
dów, wojska i sądownictwa. 

Bieżącą edycję „Bez Wierszówki” otwie-
ramy dziełem, które przedstawia to wyda-
rzenie sprzed 450 lat. Stworzył je malarz 
przełomu XVIII i XIX wieku, współpra-
cownik na polu artystycznym ostatniego 
króla Polski – Marcello Bacciarelli. Arty-
sta przedstawia dwóch rycerzy, polskiego 
i litewskiego, którzy trzymają chorągwie: 
Rzeczypospolitej z Orłem i Litwy z Pogonią, 
splecione wstęgą z napisem: „Dla dobra 
powszechnego – Zjednoczeni na wieki”. 

To jedno z najważniejszych osiągnięć 
naprawy Rzeczypospolitej, które popie-
rali m.in. ówcześni posłowie Hieronim 
Ossoliński, Rafał Leszczyński i marszałek  

Mikołaj Siennicki,  
i to być może właśnie ich, 
a z pewnością Siennickie-
go z marszałkowską laską, 
przedstawia artysta wokół 
tronu – w strefie światła 
planu środkowego – gdzie 
dominuje postać Zygmun-
ta II Augusta w jasnozło-
tym kaftanie, czerwonym 
płaszczu i w renesanso-
wym kapeluszu. Historycz-
ny akt na obrazie trzyma 
kard. Stanisław Hozjusz, 

zwolennik centralistycznej polityki króla. 
Inne, bardziej znane, dzieło – autorstwa 

Jana Matejki „Unia Lubelska” (zob. s. 4-5) 
– obecnie trafiło do Wilna, na wystawę 
poświęconą dziejom polsko-litewskiego 
zbratania. Pomijając wątpliwości dotyczące 
sensowności przewożenia tego rodzaju 
dzieł sztuki, wszak każda zmiana miejsca 
ekspozycji niesie ze sobą pewne zagro-
żenia, to należy podkreślić piękny gest 
Polaków wobec braci Litwinów. I pomimo 
faktu, że wydarzenie 1569 roku jest inaczej 
postrzegane po obu stronach granicy, to 
może jednak te tak rozbudowane obchody 
przyczynią się do lepszych wzajemnych 
relacji. Długa batalia o dwujęzyczne tablice 
z nazwami ulic czy miejscowości na obsza-
rach zamieszkałych przez ludność polską 
to nie koniec spraw do rozwiązania. A inne 
trudne problemy mniejszości polskiej na 
Litwie? Kwestie oświaty dotyczące szkol-
nictwa polskiego, jak sprawa egzaminu 
maturalnego czy podręczników w języku 
polskim? A pisownia polskich nazwisk 
w litewskich dokumentach? Można wiele 
wymieniać z sąsiedzkich problemów... 
Nowo wybrany prezydent Litwy mówi 
o „inwentaryzacji stanu obecnych sto-
sunków i ruszeniu do przodu”. Oby to 
się ziściło, a piękna maksyma na obrazie 
Bacciarellego nie pozostała li tylko pięk-
nym mottem.

IRENEUSZ ST. BRUSKI

Dla dobra powszechnego...
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Członek Honorowy Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich redaktor 
Zenon Złakowski został odznaczony 

Krzyżem Wolności i Solidarności podczas 
uroczystych obchodów 30. rocznicy wol-
nych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Uroczystość odbyła się 3 czerwca, 
w warszawskim Teatrze Kamienica.

Krzyże Wolności i Solidarności, przyzna-
ne 31. zasłużonym działaczom opozycji 
antykomunistycznej, którzy – w ocenie 
Instytutu Pamięci Narodowej – przeciwsta-
wili się władzom PRL-u i przyczynili się do 
odzyskania przez Polskę pełnej suwerenno-
ści, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy 
wręczył prezes IPN dr Jarosław Szarek. 

Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. 
wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, 
kapelan „Solidarności” ks. Stanisław 
Małkowski, aktor Emilian Kamiński, 
dziennikarz Piotr Semka. Pięciu osobom 
przyznano Krzyż Wolności i Solidarności 
pośmiertnie – m.in. premierowi pierwszej 
kadencji Sejmu RP Janowi Olszewskiemu 
i zamordowanemu przez SB opozycjoniście 
Stanisławowi Pyjasowi.

Po wręczeniu odznaczeń odbyła się mo-
derowana przez red. Bronisława Wildsteina 
debata historyczna, dotycząca roli „Soli-
darności” w procesie transformacji państw 
bloku wschodniego. W dyskusji uczestniczyli 
dysydenci z Czech, Ukrainy, Gruzji, Armenii, 
Litwy i Rosji. W programie znalazł się także 
koncert okolicznościowy, w którym wystąpili 
Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski.

W czasie uroczystości po raz pierwszy 
została zaprezentowana strona internetowa: 
odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl, przygotowana 
przez Archiwum IPN, na której publikowa-
ne będą krótkie biogramy odznaczonych. 
Od września 2010 roku (od wejścia w życie 
nowelizacji Ustawy o orderach i odznacze-
niach) Krzyżem Wolności i Solidarności 
uhonorowanych zostało około 6 tysięcy 

zasłużonych działaczy opozycji demokra-
tycznej z lat 1956-1989. Działalność wielu 
z tych osób nie jest szerzej znana. Często 
ludzie ci pozostają anonimowi lub znani  

tylko lokalnie, i to pomimo swoich ogrom-
nych zasług na rzecz odzyskania przez Pol-
skę niepodległości i suwerenności.

ISB, IPN, TVP

FOT. © WOJCIECH CIESIELSKI
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Unia Lubelska, zawarta 450 lat 
temu, to wspaniały pomnik 
dziejowy. Z dumą wspominamy 

wielkie dzieło naszych przodków, będące 
świadectwem głębokiej mądrości politycz-
nej, wizjonerskiego myślenia i obywatel-
skiej odpowiedzialności, a jednocześnie 
umiejętności budowania dobra wspólnego 
na drodze dialogu. 

Tak jak przed wiekami był to akt o nie-
zwykle doniosłym znaczeniu nie tylko dla 
Polaków i Litwinów, ale i dla biegu historii 
całej Europy Środkowo-Wschodniej – 
tak też obecnie stanowi on inspirację do 
tworzenia pomyślnej przyszłości naszego 
regionu i jednoczącego się kontynentu.

Bardzo się cieszę, że tutaj, w Lublinie, 
gdzie wolą uczestników sejmu walnego 
narodziła się Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów, możemy dzisiaj wspólnie świętować 
450. rocznicę tego wielkiego wydarzenia. 
[...] Pragnę bardzo ciepło powitać w Polsce 
Pana Przewodniczącego Seimasu Republiki 
Litewskiej i wszystkich znakomitych gości 
z licznych krajów ościennych. Dziękuję, że 
przeżywają Państwo razem z nami radość 
z tego jubileuszu, dowodząc, że łączy nas 
wspólnota historycznego losu oraz sąsiedz-
ka i regionalna solidarność.  

Warto przywoływać ideę i dokonania 
unii lubelskiej. Była ona prawdziwym fe-
nomenem na skalę europejską. Kiedy po-
lityką międzynarodową rządziły wówczas 
przede wszystkim interesy dynastyczne, 
autorytaryzm i przemoc silniejszych nad 

słabszymi, czego liczne dowody można 
było znaleźć na wschodzie i zachodzie, 
unia polsko-litewska powstała na drodze 
dwustronnego porozumienia, równości 
praw i wzajemnego poszanowania. Ideą 
założycielską stała się jedność w wielości. 
Wspólny był monarcha, polityka obron-
na i zagraniczna, pieniądz i system cel-
ny, odrębne pozostały natomiast języki 
urzędowe, wojsko, skarb i sądownictwo. 
Uformowane w ten sposób wielonarodowe 
państwo miało status środkowoeuropej-
skiej potęgi, opartej na zasadach wolności, 
parlamentaryzmu i demokracji. Dla swych 
mieszkańców, wśród których oprócz Pola-
ków i Litwinów byli także przedstawiciele 
wielu innych narodów, religii i kultur, 
Rzeczpospolita stanowiła ostoję tolerancji 
i zasad życzliwego współistnienia.

Unia Lubelska nie została nigdy formal-
nie zerwana. Kres jej istnieniu położyła 
zewnętrzna agresja. Chociaż nie zawsze 
bieg spraw w tym państwie wyrażał ideały, 
jakie położono u jego fundamentów, to 
przecież nie było kwestią przypadku, że 
przetrwało ono niemal 250 lat, odnosząc 
liczne tryumfy i sukcesy. Jest niezaprze-
czalnym faktem, że dorobek i tradycja 
unii lubelskiej wywarły silny, pozytywny 
wpływ na ukształtowanie się tożsamości 
środkowoeuropejskiej, na ugruntowanie 
zasad wolności, na umocnienie poczucia 
dumy z kroczenia własną, oryginalną dro-
gą. To dzisiaj nasze wspólne, ciągle żywe 
dziedzictwo. 

Traktujemy dzieło Unii Lubelskiej jako 
przykład wielkiego projektu, obliczonego 
na pomyślność wszystkich jego uczestni-
ków. Poczucie wspólnoty interesów w na-
szym regionie nie jest doświadczeniem 
wyłącznie historycznym. Współczesnym 
przedsięwzięciem, które realizuje interesy 
Polski oraz jej partnerów z Europy Środ-
kowo-Wschodniej, jest Inicjatywa Trójmo-
rza. Wyrasta ona ze świadomości dużego 
znaczenia naszego regionu w budowaniu 
silnej, rozwiniętej i bezpiecznej Europy.

Powołana do życia na sejmie w Lublinie 
Rzeczpospolita Obojga Narodów pokazała 
ówczesnej Europie, targanej konfliktami 
i wojnami religijnymi, że możliwe jest poko-
jowe współistnienie różnych kultur i tradycji 
politycznych. Dowiedliśmy wtedy, że nic nie 
przynosi tak wiele i tak trwałych korzyści, 
jak wzajemnie korzystna współpraca. Je-
stem przekonany, że Trójmorze, wpisując 
się w zasady działania Unii Europejskiej, 
będzie narzędziem, które współcześnie 
zagwarantuje nam dalszy jej rozwój i do-
brobyt. Głęboko wierzymy, że historia jest 
nauczycielką życia i że jesteśmy w stanie na 
podstawie jej nauk kształtować dobrą przy-
szłość Polski, jej sąsiadów oraz całej Europy.

Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam 
wszystkich uczestników uroczystych obcho-
dów 450-lecia unii lubelskiej. Życzę, aby to 
święto i związane z nim wartości umacniały 
nas w poczuciu wspólnoty oraz, jak busola, 
prowadziły do upragnionych celów. 

ANDRZEJ DUDA

FOT. © KPRP

Świętując 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej, chylimy czoła przed 
naszymi przodkami za powołanie do życia wizjonerskiej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów – państwa zbudowanego na zasadach równości 
i współodpowiedzialności.

Dalia Grybauskaitė
Prezydent Republiki Litewskiej

,,
Andrzej Duda                                                        
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                
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Z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej 
w Muzeum Narodowym – Pałacu 
Wielkich Książąt Litewskich w Wil-

nie 6 lipca otwarto wystawę „Lublin – 
miasto unii Litwy i Polski”. 

Na wystawie zaprezentowano imponujący 
pod względem swoich wymiarów (298 x 
512 cm), wartości artystycznej, przekazu 
symbolicznego i mnogości przedstawionych 
postaci historycznych obraz Jana Matejki 
„Unia Lubelska” (wyk. 1869), własność 
Muzeum Narodowego w Warszawie, który 
specjalnie na tę wystawę został przewiezio-
ny z Muzeum Lubelskiego, gdzie na co dzień 
prezentowany jest na zamku w Lublinie. 

Obrazowi „Unia Lubelska” podczas wi-
leńskiej wystawy towarzyszy prezentacja 
blisko 60 obrazów sztalugowych i rycin ze 
zbiorów Muzeum Lubelskiego obrazują-
cych bogatą historię miasta, ze szczegól-
nym wyeksponowaniem miejsc, w których 
albo prowadzono obrady sejmu unijnego, 
albo szczególnie uroczyście świętowano 

proklamację powstania nowego państwa 
– Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

„Organizowana z okazji 450-lecia za-
warcia Unii Lubelskiej międzynarodowa 

wystawa – jak podkreślają organizatorzy – 
stwarza doskonałą okazję do przypomnie-
nia jednego z najważniejszych wydarzeń 
politycznych Europy Środkowo-Wschod-
niej XVI wieku. Jednocześnie wystawa 
ukazuje historyczną łączność polityki oraz 
kultury Litwy i Polski, jak również ścisłe 
więzi przez stulecia łączące te dwa państwa 
i narody”.

Wystawa została objęta patronatem ho-
norowym marszałków: Sejmu Republiki 
Litewskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Organizatorami wileńskiej wystawy są 
Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich 
Książąt Litewskich i Muzeum Lubelskie 
w Lublinie wspólnie z partnerami – In-
stytutem Polskim w Wilnie i Ambasadą 
RP w Wilnie. ISB, IPW

„Unia Lubelska” 
Jana Matejki w Wilnie
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Pierwszego lipca 1569 roku w Lublinie 
został podpisany i opieczętowany 
dokument, który dotychczasową unię 

personalną pomiędzy Polską i Litwą zamie-
niał w unię realną. Oba państwa miały odtąd 
wspólnego monarchę, sejm, walutę, herb, 
politykę zagraniczną i obronną. W Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów odrębne pozostały: 
armia, sądownictwo, skarb i urzędy.

Jan Matejko zdecydował się ukazać 
moment składania przez posłów przy-
sięgi. Król Zygmunt August stoi pośrod-
ku zgromadzenia. W uniesionej dłoni 
trzyma krucyfiks. Monarchę otaczają 
zwolennicy unii, m.in. biskup wileński 
Walerian Protasiewicz, jak i jej prze-
ciwnicy, np. Mikołaj Radziwiłł zwany 
Rudym. Obecni są działacze związani 
z ruchem reformacyjnym – Jan Łaski, 
jak i kontrreformacją – kard. Stani-
sław Hozjusz. Andrzejowi Fryczowi 
Modrzewskiemu, wybitnemu pisa-
rzowi, autorowi traktatu O poprawie 
Rzeczypospolitej, towarzyszy chłop. Jest 
to odzwierciedlenie głoszonego przez pi-
sarza poglądu o konieczności zrównania 
w prawach szlachty, mieszczaństwa i chło-
pów. Anna Jagiellonka, siostra Zygmunta 
Augusta i przyszła żona Stefana Batorego, 
to symbol kontynuacji polityki dynastycz-
nej Jagiellonów.

W jednym miejscu spotkali się ludzie 
o różnym pochodzeniu, poglądach i dąże-
niach. Łączy ich przynależność do jednej, 
wspólnej i wolnej ojczyzny. To jest główne 
przesłanie obrazu Matejki. 

Artysta dla osiągnięcia tego celu i podkre-
ślenia, że ważne wydarzenia historyczne są 
sumą rozciągniętych w czasie działań wielu 
ludzi, umieścił na obrazie osoby, których, 
z różnych przyczyn, nie było w Lublinie 
1 lipca 1569 roku. Spośród wymienionych 
powyżej postaci w Lublinie obecni byli tylko 
Zygmunt August i kard. Stanisław Hozjusz. 
Przyczynę „niehistorycznego” podejścia  

Matejki do historii dobrze wyjaśnił Stani-
sław Tarnowski, biograf artysty: „Historycz-
ny wypadek nie spada z nieba gotowy od 
razu, on jest przygotowywany całym proce-
sem dążeń i zabiegów różnych ludzi, którzy 
byli lub nie byli obecni w tej chwili, na tym 
miejscu, gdzie się fakt ostatecznie doko-
nał. Do całości zaś faktu należą ci ludzie 
jako siły, które go poruszyły i powodowały 
choćby z odległości czasu lub z odległości 
miejsca. Obraz, który całość takiego faktu 
wystawić ma prawo powinien wszystkie 
te siły w swych ramach skupić i pokazać. 

Wtedy dopiero historyczny obraz będzie 
prawdziwie samodzielnie stworzonym, 
nie niewolniczą ilustracją do kroniki, ale 
skupieniem i odtworzeniem samodzielnym 
tego, co w kronikach jest rozproszone, roz-
rzucone, a do całości faktu należy. Wtedy 
i malarz będzie artystycznym dziejopisem, 
sędzią niejako i faktu samego, i wszystkich 
działających w nim sił i pierwiastków”.

Uroczyste obchody 300. rocznicy za-
warcia unii polsko-litewskiej, zorgani-
zowane w Krakowie w roku 1869, miały 
zwrócić uwagę Europy na sytuację 
Polski i Litwy po upadku Powstania 
Styczniowego. Publicznej manifestacji 
zakazała policja. Jedynym wydarze-
niem upamiętniającym jubileusz było 
eksponowanie od sierpnia do połowy 
września w krakowskich sukiennicach 
obrazu „Unia Lubelska” Jana Matejki.

Po prezentacji w Krakowie „Unia Lu-
belska” była pokazywana we Lwowie, 
Wiedniu, Pradze i Paryżu (podczas 

Salonu w 1870 roku). W stolicy Francji 
Matejko został nagrodzony za obraz Orde-
rem Legii Honorowej. W 1877 roku „Unia 
Lubelska” za 18 tys. złotych reńskich ze-
branych, ze składek publicznych, została 
zakupiona dla narodu polskiego. 

Obraz jest w zbiorach Muzeum Lubelskie-
go na zamku w Lublinie; obecnie, z okazji 
obchodów 450. rocznicy Unii, jest wysta-
wiony w Muzeum Narodowym – Pałacu 
Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie.

ANNA KNAPEK
Portal Edukacyjny – historiaposzukaj.pl

FOT. © MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

FO
T.

 ©
 A

GA
D.

GO
V.

PL



6

BEZWIERSZÓWKInr 7-8 (169-170)dziennikarski benefis

6

Wieczór pełen wspomnień, po-
dziękowań i serdecznych życzeń 
– tak można podsumować bene-

fis 50-lecia pracy zawodowej, społecznej 
i politycznej Elżbiety Królikowskiej-Avis, 
który odbył się 6 czerwca br. w Domu Dzien-
nikarza przy Foksal w Warszawie. 

Ceniona publicystka, pisarka, tłumacz-
ka i wieloletnia korespondentka polskich 
mediów w Londynie oraz stała publicystka 
czasopisma „Bez Wierszówki” została odzna-
czona przez Szefa Urzędu do Spraw Komba-
tantów Jana Józefa Kasprzyka medalem „Pro 
Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu 
pamięci o walce o niepodległość Polski.

– Medalem tym honorujemy kilka pokoleń 
Polaków, połączonych „myślą prostą”, by za-
cytować Jana Pietrzaka, „żeby Polska była Pol-
ską”. Znajdują się na nim daty od konfederacji 
barskiej, aż po rok 1989 – daty, które wyzna-
czały naszą nowożytną drogę do niepodle-
głości. Różne były formy walki o nią, ale cel 
był jeden, który uświęcał wszelkie działania: 
była nią niepodległa i wolna Polska. Wartość 
ta – miłość do niepodległej Ojczyzny – prze-
kazywana była z pokolenia na pokolenie; Pani  
Elżbieta przejęła ją od pokolenia Żołnierzy 
Niezłomnych. Dziękujemy za to, że była 
i jest Pani niezłomna – to niezwykle cenne! 
Ubeckie kazamaty Pani nie złamały. Służąc 
Polsce, polskiej kulturze i słowu, uczy Pani 
nas wszystkich, za Józefem Piłsudskim, 
żeby „myśleć własnym mózgiem i patrzeć 
własnymi oczyma”, za co, Pani Redaktor, 
serdeczne Bóg zapłać! – powiedział podczas 
uroczystości minister Kasprzyk.

Do gratulacji i podziękowań przyłączy-
li się kolejni goście, m.in. prezes SDP 
Krzysztof Skowroński, prezes Oddziału 
Warszawskiego SDP Zbigniew Rytel, 
a także prezes Zarządu TVP Jacek Kur-
ski. Nie zabrakło również kwiatów od 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy oraz prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej Jarosława Szarka. 
Część oficjalną spotkania zakończyło 
wspólne odśpiewanie „Sto lat”!

Elżbieta Królikowska-Avis debiutowała 
już czasach licealnych, pisząc do pis-

ma „Radar”. W czasach komunistycznego 
zniewolenia była aktywną działaczką opo-
zycji, za co została aresztowana i skazana 
na dwa lata więzienia. 

– Gdy mówiło się o socjalizmie z ludzką 
twarzą, myśmy twierdzili, że Polska musi 

być niezawisła, niepodległa i demokra-
tyczna. Gwarantem tego miały być wolne 
wybory, wprowadzenie instytucji demo-
kratycznych, które zapewniłyby pluralizm 
partyjny, medialny, światopoglądowy, 
religijny – powiedziała Jubilatka, wspo-
minając swoją antykomunistyczną dzia-
łalność w nielegalnej organizacji „Ruch”. 

Podczas panelu poświęconego istotnym 
etapom życia i pracy Elżbiety Królikow-
skiej-Avis, o jej dorobku dziennikarskim 
związanym z filmem opowiedział dr 
Andrzej Kołodyński, redaktor naczelny 
miesięcznika „Kino”, natomiast Michał 
Karnowski, publicysta i komentator po-
lityczny, przypomniał ostatnie dziesięć 
lat dziennikarstwa Jubilatki w aspekcie 
politycznym, dziękując za jej niegasnącą 
energię i motywację do pracy.

UdSKiOR, SDP
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Z Elżbietą Królikowską- 
-Avis z okazji jubileuszu 
50-lecia pracy 
w mediach rozmawia 
Marcin Makowski.
Marcin Makowski: Pięć dekad 
w mediach to dużo czasu na zebranie 
doświadczeń i przemyślenia. Czy mimo 
tego zdarza się Pani pytać samą siebie, 
czym jest dziennikarstwo?
Elżbieta Królikowska-Avis: Tak, to sporo 

czasu. Zaczęłam publikować w dziesiątej 
klasie szkoły ogólnokształcącej w piśmie 
młodzieżowym „Radar”. A na pytanie czym 
jest dziennikarstwo odpowiedziałam sobie 
już na początku mojej drogi, i obranych 
wtedy wartości się trzymam. W manifeście 
niepodległościowej organizacji „Ruch” pt. 
„Mijają lata”, znajdował się punkt, który 
mówił o pluralizmie mediów. O prawdzie, 
faktach i użyteczności publicznej jako pod-
stawie działalności dziennikarskiej. Od 
tamtych lat nie miałam wątpliwości, na 
czym polega moja rola. Zawdzięczam to 
przede wszystkim wychowaniu.

Wyniosła Pani te wartości z domu?
Tak, stanowiły konsekwencję postawy 

mojego ojca, który skończył Wyższą Szkołę 
Handlową w Lublinie, następnie piastu-
jąc coraz wyższe stanowiska, otrzymał 
perspektywę pracy w Centrali Handlu 
Zagranicznego. Był jednak jeden warunek 
– zapisanie się do partii. Mając czterdzie-
ści parę lat, żonę i troję dzieci na głowie 
odmówił i zmienił zawód. Zrobił kursy 

ogrodnicze, a potem osiągnął sukces, także 
finansowy. Jaką więc dziennikarką mogłam 
być, wychodząc z takiego domu?

Czy te ideały sprawdzają się w codzien-
ności medialnej III RP?
Nie zawsze i nie wszystkie. Kiedy ponad 

30 lat temu znalazłam się w Londynie 
i zaczęłam porównywać polską i brytyjską 
scenę dziennikarską, wiele rzeczy mi się nie 
zgadzało. Szczególnie, gdy obserwowałam 
tworzenie się rynku medialnego w naszym 
kraju na początku lat 90. Brakowało mu 
zwłaszcza jednej istotnej rzeczy, która była 
na Wyspach – pluralizmu. Oczywiście 
nie ma idealnego pluralistycznego rynku 
medialnego i brytyjski nie jest wyjątkiem. 
Na przykład w tej chwili większość mediów 
elektronicznych należy do liberalnej lewi-
cy. Nie tylko BBC, do niedawna wzorzec 
z Sèvres rzetelności dziennikarskiej, ale 
i komercyjna ITV.

Przecież w Polsce do tej pory wielu 
dziennikarzy używa BBC jako synonimu 
rzetelności. Niesłusznie?
BBC już od 25. lat działa zgodnie z libe-

ralną agendą! Natomiast rynek prasowy 
to przykład pluralizmu, a więc różni się od 
polskiego. Jest podzielony światopoglądo-
wo niemal fifty-fifty. Z jednej strony mamy 
konserwatywne dzienniki, tzw. nationals, 
„The Times”, „Daily Telegraph” oraz tab-
loidy „Daily Mail” i „Sun”. Co ciekawe, 
i „Times”, i „Sun” należy do tego samego 
właściciela, Ruperta Murdocha. Z drugiej 
strony spektrum ideowego mamy „Guar-
diana”, „Independenta”, „The Economist”, 
„Financial Times”. Już w latach 90. zaczę-
łam o tym pisać, apelując o konieczność 

stworzenia systemowych podstaw plura-
lizmu na polskiej scenie medialnej, który 
jest ważnym elementem demokracji.

W Polsce mamy ten pluralizm zaburzo-
ny. Kiedy to się zaczęło?
Na początku lat 90., kiedy pojawi-

ły się pierwsze roszady kapitałowe, 
zwłaszcza pojawienie się niemieckich 
pieniędzy. Konserwatywne media są 
niewielką częścią tej sceny, dodatkowo 
zepchnięte do narożnika przez zagra-
niczny kapitał. Kapitał niemiecki po-
siada przecież około 90 proc. udziałów 
w rynku prasy regionalnej, co w Wiel-
kiej Brytanii byłoby nie do pomyślenia!  

Ciąg dalszy na s. 8

Elżbieta Królikowska-Avis – publi-
cystka, pisarka, tłumaczka literatury 
angielskiej. Od 1990 roku korespon-
dentka polskich mediów w Wielkiej 
Brytanii. Przez kilka lat współpracowała 
z BBC oraz „The Polish Daily”, ukazujący 
się w Londynie. Regularnie publikowała 
materiały w miesięcznikach „Kino” 
i „Film”, tygodnikach „Wprost” i „Gaze-
ta Polska”. Obecnie współpracuje m.in. 
z mediami grupy Fratria i miesięcz-
nikiem społeczno-kulturalnym „Bez 
Wierszówki”. Wyróżniona tytułem 
Przyjaciela Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału SDP w Olsztynie. Za wybitne 
zasługi na rzecz przemian demokra-
tycznych w Polsce, została odznaczona 
przez Prezydenta RP Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski.

Życie jest 
ciekawsze 
niż film
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Choćby dlatego, że tam istnieje głęboko 
zakorzeniona w społeczeństwie świado-
mość interesu narodowego i konieczności 
obrony tożsamości narodowej, British way 
of life. Ani politycy, ani społeczeństwo nie 
zgodziliby się na monopolizację rynku, 
tak newralgicznego, i to w dodatku przez 
aktorów zza granicy. Gdy Murdoch chciał 
kupić jedno z kolejnych dużych mediów na 
Wyspach, podniosły się głośne protesty, 
włączyły organizacje antymonopolowe, 
m.in. OFCOM. I Murdoch nie dostał tego 
kanału telewizyjnego.

Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy 
od czterech lat. Czy cokolwiek zmieniło 
w tej kwestii na lepsze?
Sądzę, że tak. Kilkanaście lat przyjeż-

dżałam do Polski raz na pół roku, i były 
to zmiany skokowe. Dziś mamy częściowy 
pluralizm – grupa medialna Fratria, „Do 
Rzeczy”, „Gazeta Polska” – z pewnością 
nasza scena medialna jest dziś znacznie 
zdrowsza niż jeszcze pięć lat temu.

Wróćmy do Pani drogi przez media. Za-
częła się bardzo wcześnie, ale pierwsze 
doświadczenia polityczne, to antykomu-
nistyczna organizacja „Ruch”. Działali 
w nim między innymi bracia Czumowie 
oraz Stefan Niesiołowski. Trudny to 
był dla Pani czas, ale jak się domyślam, 
również jeden z najciekawszych w życiu.
Trafił pan w sedno! Uważam, że bez 

tamtego trudnego i bolesnego czasu, dla 
mnie i dla mojej rodziny, byłabym dziś 
inną osobą. A ryzykowało się wtedy wiele. 
Gdyby nie przewrót roku 1970 i wymiana 

Władysława Gomułki na Edwarda Gierka, 
dostałabym 13 lat więzienia. Tak obiecywał 
prokurator Janusz Michalski. Zważywszy 
ówczesne warunki więzienne, pewnie nie 
wyszłabym z tego żywa. Z perspektywy 
czasu widzę, że to były kluczowe lata i dla 
człowieka, i aspirującej dziennikarki. 

Pochodziłam z rodziny katolickiej, patrio-
tycznej, więc kiedy Witold Sułkowski, póź-
niej znany dziennikarz „Głosu Ameryki”, 
zaproponował mi wstąpienie do „Ruchu”, 
długo się nie zastanawiałam. To był dla 
mnie wybór i polityczny, i moralny, ponie-
waż komunizm był dyktaturą, i to wcale 
nie proletariatu, ustrojem opresywnym, 
degradującym ludzi.

Jak to jest, że miliony Pani rówieśni-
ków, często w znacznie gorszej sytuacji, 
tego imperatywu nie widziało?
To mój dom, to jest źródło wszystkich 

moich początkowych decyzji. Wychowano 
mnie w kontrze do konformizmu, w sza-
cunku dla wartości i prawdy. Wiedziałam 
o Katyniu, o WiN-ie i Armii Krajowej. To 
była baza, następnie lata spędzone w wię-
zieniu stanowiły coś w rodzaju hartowania 
ducha i szlifowania człowieczeństwa.

Dla wielu osób więzienie jest czasem 
straconym, nie wygląda na to, żeby 
Pani żałowała lat za kratami.
Bo nie żałuję. Oczywiście były to chwi-

le dramatyczne. Proszę sobie wyobrazić 
dziewięć miesięcy w celi, w której było 
jedenaście kryminalistek. Złodziejki, 
bandytki, luksusowe prostytutki z Grand 
Hotelu (handel walutą), volksdeutschka 
Eugenia Pol, która podczas wojny w obozie 
na Przemysłowej zakatowała kilkanaścioro 

polskich dzieci. Więźniowie polityczni nie 
siedzieli wtedy oddzielnie. A ponieważ 
nieźle sobie radziłam, zrobiono mnie na-
wet tzw. celową. Najważniejsze jednak, że 
udało mi się przetrwać w niezłej kondycji 
i fizycznej, i moralnej.

Mówi Pani o wartościach i harcie ducha, 
ale wiemy, że środowisko „Ruchu” w ja-
kiejś mierze udało się złamać. Dokumen-
ty IPN wskazują, że po serii aresztowań 
waszych członków, Stefan Niesiołowski 
zaczął zdradzać SB wasze sekrety.
Przepraszam, ale nie chciałabym mówić 

na ten temat.
Idźmy w takim razie dalej. 1975 rok, 
wraca Pani do pisania jako freelan-
cerka. „Kultura”, „Ekran”, „Tygodnik 
Kulturalny”. To wszystko daleko od 
polityki. Ucieczka?
Nie, to było zgodne z moim wykształ-

ceniem, bo na polonistyce skończyłam 
filmoznawstwo. Po więzieniu, jako osobie 
„niepewnej politycznie”, przez osiem lat nie 
mogłam znaleźć pracy etatowej w zawo-
dzie. I choć w 1975 roku zaczęłam znowu 
publikować, musiałam pisać więcej niż moi 
koledzy, bo żyłam tylko z honorariów. I tak 
to trwało do 1980 roku, kiedy się trochę 
„rozluźniło” i dostałam etat w tygodniku 
„Film”. Który za półtora roku straciłam za 
działalność w „Solidarności”.

Ciąg dalszy ze s. 7

8

Wręczenie dyplomu Przyjaciela War-
mińsko-Mazurskiego Oddziału SDP red. 
Elżbiecie Królikowskiej-Avis; w imieniu 
Oddziału olsztyńskiego: Joanna Mika-
-Cortés i Ireneusz St. Bruski
FOT. © BOGDAN KRAWCZYK
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Po dziewięciu miesiącach przerwy uda-
ło się Pani wrócić, tym razem do „An-
teny”. Czy film nie był mimo wszystko 
tematem zastępczym?
Nie, przecież z wykształcenia jestem fil-

moznawcą. Specjalizacja przyszła w sukurs 
życiu i pomogła mi przetrwać trudne chwile.

Czy jakieś polskie filmy z tamtych cza-
sów zrobiły na Pani wrażenie? Wiemy, 
że to czas Kieślowskiego, Wajdy, Zanus-
siego – kina moralnego niepokoju.
Z pewnością nie „kino moralnego niepo-

koju”, bo od początku było ono rodzajem 
wentyla bezpieczeństwa, czymś, co moż-
na porównać do „polityki ciepłej wodzie 
w kranie” Tuska. Minimalizm, bardzo 
zawoalowana krytyka władzy. Duże wraże-
nie zrobiła wtedy na mnie brytyjska nowa 
fala: Tony Richardson, Karel Reisz, kino 
amerykańskie lat 60. i 70. – „Strach na 
wróble” czy „Znikający punkt”. To były 
filmy tworzone w epoce rewolucji kontrkul-
turowej, która szczęśliwie dotarła do nas 
tylko rykoszetem, mieliśmy zupełnie inne 
problemy. Ale te filmy stymulowały naszą 
wyobraźnię, kształtowały nasze poglądy, 
pokazując inny świat. Dopiero później 
zorientowaliśmy się, kto był the puppet 
show director. Wiele wpływowych osób, 
które dzisiaj nadaje ton polityce i mediom, 
to dzieci rewolucji 1968 roku, lewicowej 
i laickiej.

Czy konserwatyści przespali czas walki 
o przyszłość świata, a dopiero dziś 
zaczynają odzyskiwać pole? Z czego to 
wynikało, z większej odwagi w działa-
niu lewicy?
Oh, lewica zawsze była bardzo śmiała, 

i to jest do dziś jej poważny problem. Bo 

swoją skłonności do utopii, inżynierii spo-
łecznej, sięganiu po przemoc, regularnie 
doprowadza do krwawych rewolucji. Pro-
szę spojrzeć: rewolucja francuska, potem 
meksykańska, sowiecka, dalej hiszpańska 
wojna domowa, Chiny, Kuba, Kambodża, 
Angola, Mozambik. Wszystkie to sprawka 
lewicy. Konserwatyści, to realiści, down 
to earth, i stawiają na proces ewolucyjny, 
a nie na rewolucję. Polecam przy okazji 
lekturę Edmunda Burke’a, Rozważania 
o rewolucji we Francji. Już wtedy pisał 
on o arogancji i alienacji elit w stosunku 
do społeczeństwa i o skłonnościach do 
utopii oraz przemocy, co zwykle kończyło 
się dramatem. To dzieło zostało napisane 
dwieście lat temu, a gdy będzie je pan czy-
tał, widać żywe i wyraźne podobieństwa 
do dzisiejszej sytuacji w Polsce.

Gdyby miała Pani podsumować sytu-
ację społeczno-polityczną w Polsce 
dzisiaj, jakich słów by Pani użyła?
Gdy obserwuję politykę Prawa i Spra-

wiedliwości, mam nadzieję, że spełniają się 
te rzeczy, o których marzyłam pięć dekad 
temu. Niezawisłość państwa, demokracja 
gwarantowana przez wolne wybory, plu-
ralizm religijny i partyjny oraz świado-
mość służebności władzy w stosunku do 
społeczeństwa. Lewica miała to wszystko 
w dziedzinie haseł i propagandy, ale nie 
w sferze realiów.

Czy to właśnie zmiany polityczne 
skłoniły Panią do powrotu do Polski po 
trzydziestu latach na Wyspach?
To były sprawy rodzinne, choć nie tylko. 

Przez lata była korespondentką najlepsze-
go magazynu filmowego w Polsce, czyli 
„Kina”, ale dziesięć lat temu przeszedł mo-

ment, kiedy zrezygnowałam ze współpracy, 
w ogóle z problematyki filmowej. Skłoniła 
mnie do tego z jednej strony degradacja 
i nihilizm kina europejskiego, a z drugiej 
uzmysłowiłam sobie, że bardziej interesuje 
mnie samo życie niż obraz tego życia w fil-
mie. Bardziej polityka, niż sztuka. Powrót 
do kraju jest tego konsekwencją.

Nie żałuje Pani tej decyzji?
Czuję się jak ryba w wodzie, nie rezygnu-

jąc z dziennikarstwa, wróciłam do począt-
ków mojej działalności. Przez trzydzieści 
lat pisałam o demokracji w Wielkiej Bryta-
nii, jej mechanizmach i znaczeniu w życiu 
obywateli. Teraz to samo chciałam robić 
w Polsce, bo czułam, jak wielka demokracja 
ma wartość dla rozwoju i dobrostanu spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Wskazywałam 
na lewicowość organizacji pozarządowych, 
jako jedna z pierwszych osób zwracałam 
uwagę na działalność George’a Sorosa, 
apelowałam, aby tworzyć pozarządowe 
organizacje konserwatywne.

Przez całe życie zawodowe zgromadzi-
ła Pani pokaźny dorobek, również na 
polu pisywania książek czy tłumaczenia 
literatury, ale skoro teraz wróciła Pani 
do korzeni, polityki, co będzie dalej? 
Jestem publicystą i komentatorem spraw 

międzynarodowych, ekspertem ds. bry-
tyjskich, składam kolejną książkę, więc 
mam co robić. Natomiast mam pewne 
pomysły na dalszy ciąg mojej pracy zawo-
dowej. I mam nadzieję, że wkrótce będę 
mogła o tym powiedzieć. Cel wciąż ten 
sam – pozwolić ludziom lepiej zrozumieć 
świat i dokonywać dobrych wyborów, być 
przydatną dla Polski i Polaków.

Rozmawiał MARCIN MAKOWSKI
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Obchody 80. rocznica wybuchu II 
wojny światowej zostaną zorgani-
zowane w ramach projektu „Po-

land first to fight”. Za ich przygotowanie 
odpowiada dr Karol Nawrocki, dyrektor 
Muzeum II Wojny Światowej, jako pełno-
mocnik specjalnie powołany przez ministra 
kultury. Obchody – jak zapewnia MKiDN 
– mają mieć przebieg wyjątkowy. 

To, co się działo i dzieje do tej pory wokół 
Westerplatte i obchodów już jest „wyjąt-
kowe”, jednak raczej nie w dobrym tego 
słowa znaczeniu. Czy emocje opadną? 
Czy w sposób godny pochylimy się nad tą 
smutną i straszną rocznicą? Zobaczymy 
już wkrótce... Natomiast dziś pragniemy 
poinformować o najważniejszych planach 
oficjalnego organizatora.

„Przekaz zbudowany będzie wokół 
dwóch emocji – walki i cierpienia narodu 
polskiego od pierwszego do ostatniego 
dnia wojny. Chcemy podkreślić, że Polska 
była pierwszym państwem zaatakowa-
nym przez oba totalitaryzmy – niemiecki 
nazizm i sowiecki komunizm” – czytamy 
w informacji MKiDN. W całym kraju 
odbędą się dziesiątki wydarzeń, a kulmi-
nacja obchodów wybuchu II wojny świa-
towej zaplanowana jest na 23 sierpnia 
(podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow), 
1 i 17 września. 

23 sierpnia w Gdańsku odbędzie się 
międzynarodowa konferencja naukowa 
„Pakt Hitler-Stalin” z udziałem przed-
stawicieli (historyków, liderów opinii, 
szefów muzeów) wszystkich państw do-
tkniętych paktem, a także renomowanych 
naukowców z USA, Wielkiej Brytanii 
i Niemiec. 

Od 23 do 25 sierpnia, wieczorem 
o godz. 20.45, 22.00 i 23.15, na placu 
przed Muzeum II Wojny Światowej bę-
dzie miało miejsce wyjątkowe widowisko 
multimedialne w spektakularny sposób 
opowiadające o drodze od Paktu Rib-
bentrop-Mołotow do odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1989 roku. Wstęp 

wolny. Wejściówki do pobrania na stronie 
internetowej MIIWS od 19 sierpnia.

1 września w Gdańsku odbędzie się 
uroczyste otwarcie wystawy „Walka i cier-
pienie”, opowiadającej o polskim losie 
w czasie wojny. Otwarciu towarzyszyć 
będzie pierwsza tak duża edukacyjna, mię-
dzynarodowa akcja w polskiej dyplomacji 
– tj. autorski projekt Muzeum II Wojny 
Światowej i Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, w ramach którego na wszyst-
kich kontynentach świata, w około 80. 
większych miastach, zostanie odsłonięta 
panelowa emanacja tej wystawy. Tego 
samego dnia na Westerplatte, w jednym 
z dwóch pozyskanych od MON i MSWiA 
budynków (Elektrownia, Wartownia nr 4), 

zostanie wmurowany kamień węgielny pod 
budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939. Wieczorem zaś odbędzie się uroczy-
sty koncert z udziałem polskich gwiazd, 
w konwencji żywej lekcji historii.

17 września odsłonięty zostanie po-
mnik rmt. Witolda Pileckiego, a na finiszu 
obchodów odbędzie się – po raz pierwszy 
– uroczyste wręczenie międzynarodowej 
nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego 
oraz premiera spektaklu „Inny Świat” 
Zygmunta Herlinga Grudzińskiego.  ISB

Informacje o wszystkich wydarzeniach 
przygotowanych przez Muzeum II Woj-
ny Światowej dostępne są na stronie 
internetowej: www.muzeum1939.pl. 
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80. rocznica napaści Niemiec na Polskę

Panie Majorze! List mój piszę przed 
osiemdziesiątą rocznicą wybuchu 
II wojny światowej. Sięgam do Pana 

relacji, złożonej w Instytucie Historycznym 
im. Generała Sikorskiego w Londynie. Była 
publikowana w „Bellonie” (Londyn 1957) 
i innych wydawnictwach. Dokument ma ran-
gę historyczną. Oto początkowy fragment:

„Działania wojenne rozpoczęli Niemcy na 
Westerplatte dnia 1 IX 1939 o świcie, o godz. 
4.45. Pancernik «Schleswig Holstein» roz-
począł ogień z zakrętu kanału przy forcie 
«Weichselmunde» (około 500 m). Pierwsze 
pociski 280 mm ścinając wierzchołki drzew 
wybuchły w morzu. Równocześnie od strony 
wschodniej, tj. od lądowego połączenia 
Westerplatte z terenem Gdańska, przez 
wysadzoną w powietrze bramę kolejową 
i wyrwy w przyległym murze wtargnęły na 
Westerplatte pierwsze fale nacierających.

Dowódca tego odcinka porucznik Leon 
Pająk, który przed chwilą rozpoczął (jak 
co dzień o świcie) ściągać nocną obsadę, 

orientując się, że to napad i rozpoczęcie kro-
ków wojennych – zarządził natychmiastowy 
powrót na stanowiska i otwarcie ognia oraz 
złożył telefoniczny meldunek. W tym samym 
czasie ze spichlerzy, wszystkich budynków 
nad kanałem po stronie Neufahrwasser, 
kilkadziesiąt niemieckich kaemów otworzyło 
silny ogień na cały teren Westerplatte. Po 
kilkunastu minutach (ze względu na coraz 
lepszą widoczność) otrzymałem od porucz-
nika Pająka drugi meldunek telefoniczny, że 
nacierają oddziały SS i SA w sile 2 kompanii, 
z równoczesną prośbą o położenie zapory 
ogniowej z moździerza na jego przedpolu.

Dowódca działonu plutonowy Grabowski 
otrzymał rozkaz zajęcia stanowiska (rejon 
elektrowni w pobliżu basenu) i otwarcia 
ognia na cele ustalone uprzednio planem 
obrony. W danym wypadku chodziło o znisz-
czenie gniazd broni maszynowej nieprzyja-
ciela po drugiej stronie kanału w spichrzach 
i budynkach nadbrzeżnych począwszy od 
«Lotsenamt» w kierunku wschodnim.

Moździerze z rejonu koszar otworzyły ogień 
zaporowy przed stanowiska porucznika Pa-
jąka. Ogniem ich kierował kapitan Fr. Dą-
browski – mój zastępca. Natarcie niemieckie 
załamało się. Porucznik Pająk utrzymał swoje 
stanowiska. Jednak słaba placówka podofi-
cerska nad morzem w pobliżu stacji kolejowej 
Westerplatte nie mogąc usunąć zacięcia erka-
emu wycofała się w kierunku zachodnim na 
wartownię nr 5. W ślad za nią wtargnęły na 
tym kierunku silniejsze grupy nieprzyjaciela 
na głębokość około 250 m; zatrzymane zostały 
ostatecznie ogniem z wartowni nr 5.

Działon artylerii zniszczył skutecznie 
i widocznie kilkadziesiąt gniazd kaemów 

(ogniem na wprost 250-300 m), niestety 
po oddaniu trzydziestu kilku strzałów zo-
stał wypatrzony ze «Schleswig-Holsteina» 
i zniszczony ogniem artylerii okrętowej. 
Chociaż uszkodzenie działa było nieznaczne, 
do prowadzenia ognia nie mogło już być 
użyte. Obsługa działa wyszła cało.  

Ogień pancernika, dotychczas nękający, 
został ześrodkowany na wysunięte stanowi-
ska ogniowe porucznika Pająka (szer. około 
180 m). Porucznik Pająk zostaje ciężko ran-
ny, kilku szeregowych zabitych i rannych. 
Pluton wycofuje się na rozkaz na wartownię 
nr 1. Z tą chwilą własne linie bojowe ustala 
się na linii wartowni nr 1 i nr 5. Dowództwo 
odcinka obejmuje aż do końca zastępca 
porucznika Pająka – chorąży Gryczman. 
1/3 terenu zostaje utracona. Z innych kie-
runków nieprzyjaciel prowadzi tylko ogień. 
Straty własne: 4 zabitych (zawiadowca stacji 
– sierżant rez. Najsarek, kapral Kowalczyk, 
strzelec Jeżewski, strzelec Uss); 4 rannych: 
porucznik Pająk, kapral Dominiak i Zięba 
i strzelec Łata. Reszta dnia mija bez szcze-
gólnych wydarzeń. Koło godz. 21 następne 
(słabsze) natarcie nieprzyjaciela załamuje 
się w ogniu kaemów. Duch bojowy załogi 
po tym chrzcie ogniowym doskonały”.

Nierówne siły
II wojna światowa rozpoczęła się od ataku 

na Westerplatte. Mniej więcej w tym samym 
czasie lotnictwo niemieckie zbombardowa-
ło nocą Wieluń, miasto powiatowe w wo-
jewództwie łódzkim. Zginęło 2 169 osób. 
Wieluń został zburzony w 70 procentach.

Ciąg dalszy na s. 12

Każdy ma swoje Westerplatte
List reportera do śp. Majora Henryka Sucharskiego

FOT. © AGNIESZKA SZULTKA / SW.GOV.PL

FO
T.

 ©
 T

W
IT

TE
R 

/ @
KA

N
CE

LA
RI

AS
EJ

M
U



12

BEZWIERSZÓWKInr 7-8 (169-170)80. rocznica napaści Niemiec na Polskę

Panie Majorze! List mój piszę przed 
osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny 
światowej. Sięgam do Pana relacji, złożonej 
w Instytucie Historycznym im. Generała 
Sikorskiego w Londynie. Była publikowana 
w „Bellonie” (Londyn 1957) i innych wydaw-
nictwach. Dokument ma rangę historyczną. 
Oto początkowy fragment:

„Działania wojenne rozpoczęli Niemcy na 
Westerplatte dnia 1 IX 1939 o świcie, o godz. 
4.45. Pancernik «Schleswig Holstein» roz-
począł ogień z zakrętu kanału przy forcie 
«Weichselmunde» (około 500 m). Pierwsze 
pociski 280 mm ścinając wierzchołki drzew 
wybuchły w morzu. Równocześnie od strony 
wschodniej, tj. od lądowego połączenia 
Westerplatte z terenem Gdańska, przez 
wysadzoną w powietrze bramę kolejową 
i wyrwy w przyległym murze wtargnęły na 
Westerplatte pierwsze fale nacierających.

Dowódca tego odcinka porucznik Leon 
Pająk, który przed chwilą rozpoczął (jak 
co dzień o świcie) ściągać nocną obsadę, 
orientując się, że to napad i rozpoczęcie kro-
ków wojennych – zarządził natychmiastowy 
powrót na stanowiska i otwarcie ognia oraz 
złożył telefoniczny meldunek. W tym samym 
czasie ze spichlerzy, wszystkich budynków 
nad kanałem po stronie Neufahrwasser, 
kilkadziesiąt niemieckich kaemów otworzyło 
silny ogień na cały teren Westerplatte. Po 
kilkunastu minutach (ze względu na coraz 
lepszą widoczność) otrzymałem od porucz-
nika Pająka drugi meldunek telefoniczny, że 
nacierają oddziały SS i SA w sile 2 kompanii, 
z równoczesną prośbą o położenie zapory 
ogniowej z moździerza na jego przedpolu.

Dowódca działonu plutonowy Grabowski 
otrzymał rozkaz zajęcia stanowiska (rejon 
elektrowni w pobliżu basenu) i otwarcia 
ognia na cele ustalone uprzednio planem 
obrony. W danym wypadku chodziło o znisz-
czenie gniazd broni maszynowej nieprzyja-
ciela po drugiej stronie kanału w spichrzach 
i budynkach nadbrzeżnych począwszy od 
«Lotsenamt» w kierunku wschodnim.

Moździerze z rejonu koszar otworzyły ogień 
zaporowy przed stanowiska porucznika Pa-
jąka. Ogniem ich kierował kapitan Fr. Dą-
browski – mój zastępca. Natarcie niemieckie 
załamało się. Porucznik Pająk utrzymał swoje 
stanowiska. Jednak słaba placówka podofi-
cerska nad morzem w pobliżu stacji kolejowej 
Westerplatte nie mogąc usunąć zacięcia erka-
emu wycofała się w kierunku zachodnim na 
wartownię nr 5. W ślad za nią wtargnęły na 
tym kierunku silniejsze grupy nieprzyjaciela 
na głębokość około 250 m; zatrzymane zostały 
ostatecznie ogniem z wartowni nr 5.

Działon artylerii zniszczył skutecznie 
i widocznie kilkadziesiąt gniazd kaemów 
(ogniem na wprost 250-300 m), niestety 
po oddaniu trzydziestu kilku strzałów zo-
stał wypatrzony ze «Schleswig-Holsteina» 
i zniszczony ogniem artylerii okrętowej. 
Chociaż uszkodzenie działa było nieznaczne, 
do prowadzenia ognia nie mogło już być 
użyte. Obsługa działa wyszła cało.  

Ogień pancernika, dotychczas nękający, 
został ześrodkowany na wysunięte stanowi-
ska ogniowe porucznika Pająka (szer. około 
180 m). Porucznik Pająk zostaje ciężko ran-
ny, kilku szeregowych zabitych i rannych. 

Pluton wycofuje się na rozkaz na wartownię 
nr 1. Z tą chwilą własne linie bojowe ustala 
się na linii wartowni nr 1 i nr 5. Dowództwo 
odcinka obejmuje aż do końca zastępca 
porucznika Pająka – chorąży Gryczman. 
1/3 terenu zostaje utracona. Z innych kie-
runków nieprzyjaciel prowadzi tylko ogień. 
Straty własne: 4 zabitych (zawiadowca stacji 
– sierżant rez. Najsarek, kapral Kowalczyk, 
strzelec Jeżewski, strzelec Uss); 4 rannych: 
porucznik Pająk, kapral Dominiak i Zięba 
i strzelec Łata. Reszta dnia mija bez szcze-
gólnych wydarzeń. Koło godz. 21 następne 
(słabsze) natarcie nieprzyjaciela załamuje 
się w ogniu kaemów. Duch bojowy załogi 
po tym chrzcie ogniowym doskonały”.

Nierówne siły
II wojna światowa rozpoczęła się od ataku 

na Westerplatte. Mniej więcej w tym samym 
czasie lotnictwo niemieckie zbombardowa-
ło nocą Wieluń, miasto powiatowe w wo-
jewództwie łódzkim. Zginęło 2 169 osób. 
Wieluń został zburzony w 70 procentach.

Armie niemieckie bez wypowiedzenia 
wojny przekroczyły granice Polski. Celem 
agresji była likwidacja państwa polskiego 
i wyniszczenie narodu. Hitler skierował 
przeciw Polsce 1,8 miliona żołnierzy, 2,5 
tysięcy czołgów i 1,5 tysięcy samolotów. 
Nasze siły okazały się o wiele słabsze. Polska 
dysponowała liczbą 1,4 miliona żołnierzy, 
2,5 tysiącami czołgów, przeważnie przesta-
rzałych i 1,5 tysiąca samolotów.   

Pierwsi zabici, ranni i zaginieni żołnie-
rze na Westerplatte są ofiarami wszczętej 

Ciąg dalszy ze s. 11

12

Kanclerz Adolf Hitler i prezydent Paul von Hindenburg, Tannenberg-Denkmal, 
 27 sierpnia 1933 FOT. © HITLER-ARCHIVE.COM

Pakt Ribbentrop-Mołotow; podpisuje 
Wiaczesław Mołotow, za nim od lewej 
stoją: Joachim von Ribbentrop i Józef 
Stalin, Moskwa, 23 sierpnia 1939
FOT. © ARCHIWUM
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80. rocznica napaści Niemiec na Polskę

przez Niemcy hekatomby, jakiej dotychczas 
dzieje nie znały.

Majorze! Jest Pan dla mnie postacią hi-
storyczną, i taką pozostanie. Dlatego tak 
wiele uwagi Panu poświęcam jako Pański 
biograf. Wkroczyłem już w osiemdziesiąty 
piąty rok życia i przykro mi wobec Pana, 
któremu nie dane było dosięgnąć pół wieku. 
Niezbadane są jednak wyroki losu i nic tu 
nie da się zmienić.

Dziś nikt już nie żyje z załogi Wester-
platte. Odeszli na wieczną wartę. Proszę 
pozdrowić ich wszystkich! Wciąż pozostają 
w naszej pamięci.

1 września 2019 roku zjadą na Wester-
platte rodziny obrońców. To są już cztery 
pokolenia. Jak podczas poprzednich spotkań 
usłyszę znamienne słowa: „Gdyby nie Major 
Sucharski, nas by tutaj nie było”. Tak się sta-
ło, że po siedmiu dniach heroicznej obrony 
Westerplatte, przyszło poddać placówkę 
z myślą o tym, by ocalić ponad stu osiem-
dziesięciu żołnierzy (wciąż trwają dyskusje 
nad ustaleniem dokładnej liczby załogi). 
Wtedy padły te Pana mądre, dalekowzroczne 
słowa: „Jeszcze się Polsce przydacie”. To jest 
Pańskie zwycięstwo, Komendancie!

Przepraszam za oficjalny ton listu. Za mało 
w nim serdeczności. A przecież ona się Panu 
należy. Co sprawiło, że w tym moim zwrocie 
od razu wskazałem na rangę Westerplatte, 
miejsce, gdzie nastąpił początek II wojny 
światowej? Pamiętam moje rozmowy z Ro-
sjanami. Byli przekonani, że agresja Niemiec 
na Związek Radziecki w dniu 22 czerwca 1941 
roku, to właśnie bezsporna data rozpoczęcia 
II wojny światowej. Nie chciano przy tym 
pamiętać o pakcie Ribbentrop – Mołotow, 
zawartym 23 sierpnia 1939 roku. Ribben-
trop wtedy oświadczył: „oburzenie na Polskę 
jest tak wielkie, że każdy człowiek gotów jest 
walczyć. Naród niemiecki nie ścierpi dłużej 
polskiej prowokacji”. Co wynikało z tych ha-
niebnych słów? Zapowiedź napaści na Polskę. 
To wtedy Stalin powiedział: „Wiem, jak bar-

dzo naród niemiecki kocha swego Führera: 
dlatego pragnąłbym wypić jego zdrowie”. 

W tajnym protokole pisano: „W razie tery-
torialnych i politycznych zmian na obszarach 
należących do państwa polskiego, strefy in-
teresów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone 
w przybliżeniu wzdłuż rzek Narwi, Wisły 
i Sanu. Zagadnienie czy interesy obu stron 
czynią pożądanym utrzymanie niepodległe-
go państwa polskiego może być ostatecznie 
rozstrzygnięte dopiero w toku dalszych wyda-
rzeń politycznych”. To była umowa wstępna 
zmierzająca do czwartego rozbioru Polski. 

Dzień 17 września 1939 roku, uderzenie 
od wschodu Armii Czerwonej na ziemie 
polskie, to ów przysłowiowy nóż w plecy, 
złamanie przez ZSRR wszelkich układów 
i porozumień dotyczących stosunków 
z Polską. „Pokraczny bękart traktatu wer-
salskiego” – tak minister spraw zagranicz-
nych Wiaczesław Mołotow nazwał Polskę, 
państwo według niego niegodne istnienia.

Ale trzeba też powiedzieć o postawie so-
juszników Polski: Francji i Anglii. Wypowie-
działy Niemcom wojnę, ale nie pośpieszyły 
nam z pomocą. Ta ich bierność oznaczała 
nie tylko zawód, jaki nam przyniosła. Była 
akceptacją zła w polityce Niemiec. Ciągiem 
dalszym tych wszystkich decyzji, jakie Rzesza 
Niemiecka podejmowała od 30 stycznia 1933 
roku, kiedy Adolf Hitler osiągnął swój cel: 
prezydent Paul von Hindenburg mianował 
go kanclerzem i powierzył mu tworzenie 
nowego rządu. Godzi się tu przypomnieć, że 
wkrótce po zdobyciu władzy, Hitler udzielił 
wywiadu angielskiemu periodykowi „Sun-
day Express”, wysuwając żądanie zwrotu 
„korytarza polskiego”. To był początek ataku 
na decyzje Traktatu Wersalskiego. Kto na 
to zareagował? Polska. Józef Beck, minister 
spraw zagranicznych podczas posiedzenia sej-
mowej Komisji Spraw Zagranicznych wygłosił 
przemówienie będące odpowiedzią między 
innymi na wywiad udzielony przez Hitlera: 
„Nasz stosunek do Niemiec i ich spraw będzie 
dokładnie taki sam, jak stosunek Niemiec do 
Polski. W praktyce zatem więcej zależy w tej 
sprawie od Berlina niż od Warszawy”.   

Ileż upłynęło wody w Wiśle, aby o tych 
faktach historycznych można swobodnie 
mówić i pisać. Pozostaje wciąż otwarty 
problem odpowiedzialności za skutki II woj-
ny światowej. Jak państwa i narody uporały 
się z tym problemem w swoim sumieniu? 
Czy wolno rozgrzeszyć się z poczucia winy 
za wyrządzone krzywdy? Co z odszko-
dowaniami? Polska, jeden z najbardziej 
dotkniętych wojną krajów, nie otrzymała 
odszkodowań. Tutaj znów przypomina się 
stosunek państw zwycięskich w Wielkiej 
Wojnie wobec reparacji, jakie Niemcy winny 
uiścić wobec poszkodowanych. Prawdę 
mówiąc, to im je w znacznej mierze poda-
rowano. Ba, nie minęło wiele czasu, a wnet 

mocarstwa uznały, że Niemcy mają prawo 
do zbrojenia się. O, jak krótka była pamięć 
tego, co światu wyrządziło państwo niemie-
ckie podczas Wielkiej Wojny. A przecież 
rachunek Wielkiej Wojny to były groby 10 
milionów żołnierzy. Obliczono, że spośród 
ośmiu walczących żołnierzy statystycznie 
poległ jeden. A iluż było rannych, kalek, 
chorych... Pan, Majorze Sucharski, wyszedł 
wprawdzie cało z frontu włoskiego, ale z pa-
miątką na całe życie – malarią.

Krew i ziemia
Gdzie należy szukać źródeł nieszczęścia, 

jakie spadło na świat? Jednym z prekur-
sorów odpowiedzi na to pytanie jest Leon 
Halban (1893-1960), profesor prawa ka-
nonicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie, Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie. To syn Alfreda 
Halbana, światowej sławy historyka prawa.  
Jego bratanek miał udział w wynalezieniu 
bomby atomowej. Pan, Majorze, poznał 
prof. Leona Halbana podczas szkolenia 
w Oddziale II Sztabu Głównego, w refe-
racie „N” (Niemcy), prowadzonym przez 
ppłk. dypl. Wincentego Sobocińskiego. 
Halban był autorem fundamentalnej pracy 
Religia w Trzeciej Rzeszy (Lwów, 1936) 
pisanej w duchu antyhitlerowskim. Uka-
zywał w niej głębokie źródła nowego ruchu 
politycznego Niemiec. Sięgały one mitów 
starogermańskich, mających wpływ na 
dusze współczesnych Niemców. Przod-
kowie ci zainfekowali myślenie narodu 
poczuciem wyższości, zdobywaniem przez 
wojnę niezbędnej przestrzeni życiowej. 
Nadto nienawiścią do wszystkich obcych 
plemiennie. Gaius Julius Caesar tak pisał 
o Germanach: „Łotrostw, które uprawiają 
poza granicami państwa, nie poczytują za 
hańbę, przeciwnie, chwalą się, że czynią to 
dla ćwiczenia i zahartowania młodzieży”. 
Cytat ten poprzedza rozdział „Dywersja 

Ciąg dalszy na s. 14
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niemiecka w Polsce”, wchodzący w skład 
tomu Westerplatte Melchiora Wańkowicza.

Kompleks zbrodniczych mitów i odpo-
wiadające mu zasady życia kształtowały 
osobowość Germanina. Miał wpływ na cha-
rakter narodu niemieckiego w ciągu dziejów. 
Historia Prus, polityka Bismarcka dopełniły 
reszty. Potrzebował ten naród tylko kogoś, 
kto zogniskuje ów obłędny, zbrodniczy świa-
topogląd w sobie i przekaże Niemcom, jako 
narodowi oraz stworzonemu do tych celów 
państwa. Dzieła tego dokonał Adolf Hitler.

Alfred Rosenberg (1893-1946), Niemiec 
„bałtycki”, urodzony i wychowany w Rosji, 
z wykształcenia biolog, emigrował w 1918 
roku do Rzeszy, wstąpił do NSDAP i stał 
się głównym ideologiem faszyzmu nie-
mieckiego. W swoim głównym dziele Der 
Mythus des XX. Jahrhunderts (1930) oparł 
się na mitycznej zasadzie Blut und Boden 
(krwi i ziemi). Tymi argumentami usiłował 
uzasadnić filozoficznie hitlerowski faszyzm. 
Gdy Rosenberg zapoznał się z dziełem Le-
ona Halbana Religia w Trzeciej Rzeszy 
zawyrokował, że dorwie autora i żywcem 
będzie z niego zdzierał skórę.

Po wybuchu wojny prof. Halban nie podjął 
pracy w Uniwersytecie Jana Kazimierza, 
choć władze ukraińskie we Lwowie usiłowały 
wymusić na nim taką decyzję. Kłóciłaby 
się z głoszoną przez niego wersją dziejów, 
w której Polska znalazła się między Go-
giem (Rosja) i Magogiem (Niemcy). Miał już 
w tym duchu skończoną pracę o Mein Kampf 
Hitlera, którą ukrywał wśród zaufanych 
lwowian. Okupacja niemiecka zastała go 
w stadium początku choroby Bürgera. Był na 
liście proskrypcyjnej Gestapo. Zdawał sobie 
sprawę, co go czeka. Za rodzinne precjoza 
nabył cyjanek, dawkę niezbędną do otrucia 
człowieka. Zawsze miał ją przy sobie, aby móc 
pozbawić się życia w przypadku aresztowa-
nia przez Niemców. Wiedział, co go czeka. 
Żywym nie zamierzał oddać się oprawcom.  

Alfred Rosenberg został mianowany przez 
Hitlera ministrem Rzeszy dla okupowanych 
terenów wschodnich (Ostgebiete). Pełnił rolę 

grabieżcy dóbr, eksploatacji i eksterminacji 
ludności na tych ziemiach. Profesor Leon 
Halban był od początku okupacji poszu-
kiwany przez gestapo. Kolejno zmieniał 
miejsca swoich kryjówek. Cudem uchodził 
okupantom. Ostatnim miejscem, w którym 
mógł się schronić, był klasztor sióstr serca-
nek. Tam znalazł schronienie w jednej z cel. 
Miała dwoje drzwi. Jednymi się wchodziło, 
drugie sąsiadowały ze stertą brudnej bielizny. 
W przypadku niebezpieczeństwa profesor 
wczołgiwał się pod spód celowo mieszczą-
cego się tam brudownika, aby w stercie 
brudnych rzeczy przetrwać trudne chwile. 
Niemcy omijali brudownik, obawiając się 
tyfusu, który mogły roznosić wszy, jeśli się 
tam gnieździły.  W celi tej profesor Halban 
ukrywał się przez trzy lata. Siostry sercanki 
wiedziały, kogo goszczą i że za to grozi im 
kara śmierci. Profesor był krwi semickiej, 
pochodził z asymilowanej rodziny żydow-
skiej. Jego ojciec przybrał nazwisko Halban 
i przeszedł na katolicyzm. Syn specjalizował 
się w prawie kanonicznym.             

Byłem uczniem profesora Leona Halbana. 
Zawdzięczam mu, mimo wilczego biletu, 
przyjęcie na studia. Na czwartym roku pra-
wa, krótko przed magisterium, dziekańska 
komisja dyscyplinarna pozbawiła mnie 
praw studenta z powodu kalania w prasie 
własnego gniazda. Zostałem ukarany za 
list do redakcji w świetle krytycznym uka-
zujący moją profesurę mającą w dorobku 
grzechy stalinizmu, widoczne w skryptach 
i podręcznikach. Profesor Halban przewo-
dził garstce profesorów i dwu asystentów, 
którzy stanęli w mojej obronie. Rektorska 
komisja dyscyplinarna spytała mnie na 
jakiej uczelni chciałbym studiować, skoro 
wydział prawa UMCS mi nie odpowiada. 
Ripostowałem, że na Sorbonie. Skończyło 
się na udzielenie mi nagany. Nie pozwoli-
łem się oblać na egzaminach końcowych. 
Zdawałem je u sprofanowanych przeze 
mnie profesorów. Postawili mi czwórki po 
niebywałym przemaglowaniu.  

Już jako reporter, chcąc się wywdzięczyć 
mojemu profesorowi, udałem się do Lwowa, 
aby szukać jego pracy o Mein Kampf Hit-

lera. Wędrowałem po śladach, miejscach 
jej przechowywania. Ostatni, który miał ją 
w ręku, to woźny uniwersytecki, Ukrainiec. 
Wróciłem ze Lwowa do Lublina z niczym.

Postaci profesora Halbana, autora dzieła 
Religia w Trzeciej Rzeszy, poświęcona zosta-
ła powieść lubelskiej pisarki Matyldy Wełny. 
I ja tam jestem wspominany. Ale nie to jest 
akurat ważne. Mam w pamięci wstrząsające 
wspomnienie, kiedy w niewyobrażalnych bó-
lach z powodu choroby Bürgera, jakie targały 
mojego zbawcę (niebawem amputowano 
mu nogę) opowiadał mi o Panu, Majorze. 
Kreślił sylwetkę oficera wywiadu, człowieka 
szerokich horyzontów, niebywale oczytane-
go, który zadziwiał profesora głęboką wiedzą 
o Niemczech i Niemcach. Profesor rozeznał 
w Panu człowieka twardych zasad. Na kogoś 
takiego można było stawiać i jemu zaufać. 
Fundamentem w Pana życiu była wiara. 
Głęboka religijność wyniesiona z domu ro-
dzinnego. Rozmowy, jakie profesor Halban 
prowadził z Panem, wywarły na nim nieby-
wałe wrażenie. A przecież to był człowiek, 
który obracał się wśród wielu znaczących 
ludzi, częstokroć bardzo wybitnych.

Rozmawiałem z profesorem Halbanem 
o książce Zbigniewa Flisowskiego Wester-
platte (Wydawnictwo MON, Warszawa 1959). 
Był świeżo po jej lekturze, która wyzwoliła 
w nim wspomnienia ze szkoleń, jakie miał 
w II Oddziale. Patrzył na fotografię Pana, 
tę do pasa, z rzędem orderów na piersi. Nie 
dziwił się, że takiego dowódcę cenią żołnierze. 
I mu ufają. Trzeba być kimś, żeby znaczyć.

Zjawiła się wezwana pielęgniarka. Dała 
profesorowi zastrzyk uśmierzający ból. 
Rozmowa stała się luźniejsza. Spytałem, 
co sądzi o akcie poddania Westerplatte 
przez majora Sucharskiego? Odpowiedział, 
że ta fotografia zamieszczona w książce 
Flisowskiego, kiedy generał Eberhardt od-
daje honory dowódcy polskiej placówki, 
jest odpowiedzią. Przyszło ugiąć się przed 
męstwem polskich obrońców. Oddać im, 
co należne. I profesor, jakby wnioskował, 
mówiąc, że na piersi Majora winien za-
wisnąć jeszcze jeden order: za uratowanie 
większości załogi od śmierci. To poddanie 
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nastąpiło po wykonaniu rozkazu z nawiązką. 
I dodał, że chwała mu za to i cześć.

Już chciałem opuścić jego mieszkanie 
w budynku zajmowanym przez wydział 
prawa przy Placu Litewskim, do niedawna 
Stalina, w czasie okupacji Hitlera, gdy mój 
dobroczyńca jeszcze mnie zatrzymał na chwi-
lę. Z czasów nam współczesnych przeniósł 
uwagę na okres po powstaniu listopadowym. 
Nawiązał do pewnego incydentu, jaki przy-
darzył się w Paryżu w salonie Klementyny 
Hoffmanowej. Większość obecnych stanowili 
uczestnicy powstania listopadowego, sporo 
wśród nich było wojskowych.

Zjawił się dość nieoczekiwanie Mickie-
wicz, bo akurat ukończył pisanie Dziadów, 
część trzecią. Trudno powiedzieć, dlaczego 
zaczął obwiniać wojsko, że się nie spisało, 
źle walcząc. W końcu się poddało.  Tej kry-
tyce przysłuchiwał się stary generał Gustaw 
Małachowski, który służył pod rozkazami 
Kościuszki, brał udział w kampanii Napo-
leona, a w końcu, choć stary, wziął udział 
w powstaniu listopadowym. Przyznał on 
rację poecie, że wojsko istotnie powinno 
walczyć lepiej. I do końca, żeby wszyscy 
żołnierze zginęli. Wówczas poeta Mickiewicz 
miałby co opisywać... Przyszły wieszcz nie 
miał szansy na ripostę. Wyczuł, że najlepiej 
wymknąć się z salonu. I tak też zrobił.

Profesor Halban po anegdocie o Mickiewi-
czu nawiązał do przypadków swojego życia. 
Rosenberg, ten od Blut und Boden oraz teorii 
rasistowskich, nie zdzierał żywcem z niego 
skóry. Karta się odwróciła. Przyszło mu od-
powiadać w procesie norymberskim, został 
skazany na karę śmierci. Zawisł na szubienicy.

Lebensraum
Majorze! Starając się dociec powodu 

wybuchu II wojny światowej trzeba spoj-
rzeć na hitleryzm przed objęciem władzy. 
Uzyskamy wówczas obraz tego, co zaowo-

cowało rozmiarem zbrodni w wymiarze 
światowym. W istotny sposób zagadnienia 
te ujmuje Jerzy Krasuski w pracy Historia 
Rzeszy Niemieckiej 1871-1945 (Wydawni-
ctwo Poznańskie 1969):  

„Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia 
Robotnicza (Nationalsozialistische Deu-
tsche Arbeitepartei – NSDAP była przed 
1930 r. jednym z licznych drobnych stron-
nictw szowinistycznych. Pewnego rozgłosu 
nabrała w 1923 r. z powodu nieudanego 
puczu w Monachium. W okresie stabilizacji 
straciła na pozór wszelkie znaczenie. Na 
swym sztandarze wypisywała bezwzględną 
walkę z «dyktatem wersalskim» i «systemem 
weimarskim», które jej zdaniem były dzie-
łem „światowego żydostwa», dążącego do 
ujarzmienia Niemiec. «Zbrodniarze listopa-
dowi» z 1918 r., winni rzekomo wbicia noża 
w plecy armii niemieckiej, mieli być surowo 
ukarani. Niesprawiedliwość społeczną za-
mierzano usunąć przez obalenie «żydowskiej 
plutokracji» i zniesienie «jarzma lichwy» 
(Zinsknechtschaft – & 11 programu partyj-
nego). Miano zamknąć znienawidzone przez 
drobnych kupców wielkie domy towarowe 

(& 16) będące zwykle własnością Żydów. 
Wzywano do położenia kresu publikacjom 
pornograficznym, wydawanym rzekomo 
przez Żydów w celu podważenia zdrowia 
narodu niemieckiego. Stronnictwa i poglądy 
marksistowskie, zarówno komunistyczne, 
jak i socjaldemokratyczne, powinno się 
wytępić bez litości, ponieważ są tworem 
żydowskim. Cała kultura europejska jest 
dziełem rasy nordyckiej – zwanej błędnie 
przez hitlerowców «aryjską» – tzn. przez 
długogłowych blondynów o niebieskostalo-
wych oczach. Najwyższy procent krwi nor-
dyckiej – zdaniem hitlerowców – posiadają 
Niemcy, którzy z tego powodu są «narodem 
panów» (Herrenvolk). To jest właśnie przy-
czyną szczególnej nienawiści Żydów, którzy 
sprawują rządy na londyńskiej City, na Wall-
street i w Moskwie, a których centrala, czyli 
Rada Mędrców Syjonu, obraduje w Paryżu.  
W swej książce Moja walka (Mein Kampf, 
1925) Hitler rozprawił się z poglądem ja-
koby Rada Mędrców Syjonu nie istniała. 
Najlepszym dowodem jej istnienia jest to, że 
zaprzecza temu «opanowana przez Żydów» 
gazeta «Frankfurter Zeitung».

Fotomapa Westerplatte, 1936
FOT. © BUNDESARCHIV
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9 kwietnia, na „Scenie literackiej” 
Książnicy Polskiej odbyło się spot-
kanie z Wojciechem Goljatem, 

tegorocznym laureatem Konkursu im. 
Seweryna Pieniężnego – autorem stałego 
cyklu zatytułowanego „Człowiek i świat”, 
ukazującego się od kilku lat na łamach 
miesięcznika „Bez Wierszówki”. 

Wojciech Goljat – urodzony w Olsztynie, 
z wykształcenia inżynier mechanik – absol-
went Wydziału Budowy Okrętów Politech-
niki Gdańskiej. Przepracował dwanaście lat 
w OZOS-ie „Stomil”, lecz tylko sześć lat jako 
inżynier w Elektrociepłowni, potem jako 
szef zaopatrzenia surowcowego. Absolwent 
studiów podyplomowych z zarządzania 
i szkoleń menedżerskich, m.in. w Japonii. 
Zarządzał kilkoma przedsiębiorstwami 
między innymi olsztyńskim MPEC-em, 
„Unimaszem” Olsztyn i Warmińsko-Mazur-
ską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Obecnie 
pracownik Urzędu Miasta Olsztyna. Jak 
sam o sobie mówi jest historykiem z za-
miłowania. Siedmiokrotnie, w latach 1987-
2004, wygrywał telewizyjną Wielką Grę.  

Autor wielu artykułów, w których przed-
stawia mniej znane epizody przeszłości, 
a nierzadko swoje subiektywne spojrzenie 
na wydarzenia sprzed stuleci.

Pasją Wojciecha Goljata – o czym 
barwnie opowiadał podczas spotkania 
w Książnicy Polskiej – jest również tu-
rystyka. Posiada uprawnienia przodow-
nika turystyki górskiej i pilota wycieczek 
zagranicznych, acz od kilkunastu lat nie 
prowadzi już grup turystycznych. Uwielbia 
górskie wędrówki, m.in. dziesięciokrot-
nie był na Rysach. Poza tym turystycznie 

odwiedził ponad 50 krajów na kilku kon-
tynentach. Z lat młodzieńczych szczegól-
nie ciepło wspomina sekcję szermierczą 
„Startu” Olsztyn.

Rozmowę, którą poprowadził Wojciech 
Ciesielski, poprzedziło wręczenie Wyróż-
nienia Honorowego. Laureat odebrał ją 
z rąk przedstawicieli Kapituły Konkursu 
im. Seweryna Pieniężnego – prof. Krystyny 
Stasiewicz i dr. Ireneusza St. Bruskiego. 
Spotkanie odbyło się w ramach VI Dni 
Seweryna Pieniężnego na Warmii i Ma-
zurach. 

„Człowiek i świat” 
– pasje historyczne 
i turystyczne inżyniera... 

Wręczenie Wyróżnienia Honorowego w Konkursie im. Seweryna Pieniężnego za 
rok 2018; od prawej: Wojciech Goljat i członkowie Kapituły Nagrody: prof. Krystyna 
Stasiewicz i dr Ireneusz St. Bruski FOT. © WOJCIECH CIESIELSKI

Bez żalu zmieniam mieszkania 
i miejsca. Bez żalu pozostawi-
łam Dom Pierwszy mojej córce 
i to nie ja, ale córka mówi 
o nim „nasz dom rodzinny”. 
Dom Drugi przydatny jest 
tylko latem i spędzam w nim 
co roku jakiś czas. Patrzę na nie bez sen-
tymentu. To, co najbardziej mnie wzrusza, 
to przyroda. I zwierzęta. Czy jest coś pięk-
niejszego niż kwitnąca łąka lub jabłoń?
Joanna Wańkowska-Sobiesiak

Dom Pierwszy – Dom Drugi – to 
kolejna książka Joanny Wańkow-
skiej-Sobiesiak z wątkami autobio-
graficznymi. Do tej pory ukazały 
się między innymi: Świat drugiego 
podwórka (2006), Serwus chrabąsz-
cze (2014), a także zbiory reportaży: 

Świat bliski, znajomy (2008), Buty Agaty 
(2008, 2014), Trzy rozmowy (2010), Moi 
sąsiedzi (2012), Mazurska saga (2015), 
Nie tutaj, nie teraz (2016), Same cudze 
dzieci (2017).

Spotkanie z Autorką poprowadzi  
red. Robert Lesiński
Podczas spotkania nastąpi wręczenie 
Joannie Wańkowskiej-Sobiesiak, pre-
zes Oddziału SDP w Olsztynie w latach 
2002-2011, odznaki Zasłużonego Członka 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich
„Scena literacka” Książnicy Polskiej,  
Olsztyn, Plac Jana Pawła II nr 1-3
18 września 2019 (środa), godz. 17.00
Zapraszamy
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BEZWIERSZÓWKI lipiec-sierpień 2019 VI Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach

W Galerii Stary Ratusz Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej, 
3 czerwca, podczas wernisażu 

wystawy grafik studentów Wydziału Sztuki 
UWM z pracowni prof. Małgorzaty Cho-
micz, uroczyście wręczono dyplom po-
twierdzający nadanie Pani Profesor tytułu 
Przyjaciela Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich w Olsztynie.

Honorowy tytuł przyznawany jest oso-
bom, które współpracują z Warmińsko-
-Mazurskim Oddziałem Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. Od 2016 roku, 
kiedy po raz pierwszy przyznano tytuł, 
uhonorowano dwanaście osób. 

W słowie poprzedzającym wręczenie dy-
plomu, prezes Oddziału SDP w Olsztynie 
dr Ireneusz St. Bruski, wskazał na zasłu-
gi prof. Małgorzaty Chomicz w realizacji 
przez Stowarzyszenie na Warmii i Mazu-
rach celów statutowych SDP, głównie na 
polu kultury i sztuki oraz stałą współpracę 
z miesięcznikiem społeczno-kulturalnym 
„Bez Wierszówki”.

Olsztynianka Małgorzata Chomicz – ab-
solwentka Państwowej Wyższej Szkole 

Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1995), dok-
torat na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie 
(1997), habilitacja na Wydziale Grafiki ASP 
w Krakowie (2005), profesor nadzwyczaj-
ny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie – zajmuje się grafiką warszta-
tową i książką artystyczną, jest autorką i ko-
ordynatorką międzynarodowych projektów 
artystycznych. W latach 2000 i 2002 była 
stypendystką Fundacji Jana Pawła II Polskiego 
Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzy-
mie, a w 2001 – Fonds d’Aide Aux Lettres 
Polonaises Independantes w Paryżu. Ma na 

swoim koncie ponad 65 wystaw indywidu-
alnych oraz ponad 270 wystaw zbiorowych 
i konkursów graficznych w kraju i za granicą; 
za najważniejszą z dotychczasowych prezen-
tacji artystka uważa wystawę indywidualną 
w starożytnych murach Pałacu Dioklecjana 
w Splicie (2015). Laureatka Biennale Plasty-
ki Olsztyńskiej w 1998, 2001, 2005 i 2017 
roku. Z wielu otrzymanych nagród warto 
wspomnieć I Nagrodę im. „Diego Donati” 
II Biennale Współczesnej Grafiki w Perugii 
(2012) i Gran Prix „PREMIO ASSOLUTO” 
I Międzynarodowego Biennale Sztuki Współ-
czesnej w Perugii (2016). W 2009 otrzymała 
Nagrodę Prezydenta Olsztyna w dziedzinie 
kultury i „Srebrny Laur” zasłużony dla Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz 
Nagrodę Marszałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego „Laur Najlepszy z Najlep-
szych” (2012). W 2016 roku uhonorowana 
odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej”. Dwa lata temu została zaproszona przez 
Indira Kala Sangeet University Khairagarh 
(Indie), gdzie – jako pierwszy w historii uni-
wersytetu visiting professor – spędziła trzy 
miesiące (relację z pobytu zamieszczono na 
łamach „Bez Wierszówki”, nr 4-6/2018). 

Małgorzata Chomicz jest członkiem 
honorowym Stowarzyszenia Grafików 
„Stamperia del Tevere” w Rzymie. Należy 
także do włoskich stowarzyszeń: „InSigna”, 
L’Associazione Nazionale Incisori Con-
temporanei oraz Alea Contemporary Art. 
W 2018 roku grafiki Małgorzaty Chomicz 
zostały wybrane przez Giorgio Marini do 
cyklu wystaw współczesnej grafiki włoskiej 
„Italian-Irish connection”. Również w ubie-
głym roku na Indira Kala Sangeet Universi-
ty Khairagarh powstała praca dyplomowa 
pt. Malgorzata Chomicz as a printmaker.

Honorowy tytuł Przyjaciela Warmińsko-
-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich w Olsztynie po raz 
pierwszy przyznano w 2016 roku. Otrzymali 
go wówczas: Elżbieta Fabisiak – przewodni-
czącej Społecznego Komitetu Upamiętnienia 
dr. Władysława Gębika Tablicą pamiąt-
kową z okazji 115. rocznicy jego urodzin, 
Alina i Alfred Prusikowie – współpracujący 
z Oddziałem mecenasi olsztyńskiej kultu-
ry, m.in. współtwórcy Fundacji Środowisk 
Twórczych, Stanisław Kowalski – prezes 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz 
red. Stefan Truszczyński – członek Kapi-
tuły Konkursu im. Seweryna Pieniężnego, 
stały współpracownik „Bez Wierszówki”. 
W kolejnych latach nadano go: Danucie 
Gomolińskiej – dyrektor III Liceum Ogól-
nokształcącego w Olsztynie, prof. Krystynie 
Stasiewicz – członek Kapituły Konkursu im. 
Seweryna Pieniężnego i Piotrowi K. Cioskowi  
– prezesowi Olsztyńskich Zakładów Gra-
ficznych im. Seweryna Pieniężnego (2017), 
red. Elżbiecie Królikowskiej-Avis i prezesowi 
Jerzemu L. Okuniewskiemu – współauto-
rom „Bez Wierszówki” oraz mec. Lechowi 
Obarze – fundatorowi Nagrody Wolności 
Słowa w Konkursie im. Seweryna Pienięż-
nego (2018). W 2019 roku tytuł przyznano 
także Kazimierzowi Kiejdo – burmistrzowi 
Pieniężna.  AS

Małgorzata Chomicz 
– Przyjaciel SDP
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BEZWIERSZÓWKInr 7-8 (169-170)Rok Moniuszkowski

W 200. rocznicę urodzin ojca pol-
skiej opery narodowej, 5 maja 
2019 roku, na dziedzińcu Pa-

łacu Prezydenckiego przy Krakowskim 
Przedmieściu, odbyło się Narodowe Gra-
nie, którego bohaterem był Stanisław Mo-
niuszko.

Muzyka Moniuszki przyciągnęła tłumy 
warszawiaków i turystów. Z zaproszenia 
na niecodzienny koncert skorzystało po-
nad sześć tysięcy osób. Wszyscy chętni 
mogli słuchać, śpiewać, a nawet tańczyć 
do muzyki Moniuszki.

Na specjalnej scenie ustawionej na dzie-
dzińcu Pałacu w gronie artystów i muzy-
ków wystąpili między innymi Warszawska 
Orkiestra Sentymentalna, Zespół Muzy-
ki Polskiej MOKOSZA, Polska Orkiestra 

Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa 
oraz soliści: Joanna Moskowicz, Sławomir 
Naborczyk, Adam Kruszewski i Aleksander 
Teliga wraz z Polską Orkiestrą Radiową 
pod dyrekcją Michała Klauzy. Prezentacji 
i nauce tradycyjnych tańców narodowych 
przewodził Janusz Prusinowski i jego Kom-
pania, a Joanna Pszczółkowska-Pawlik 
wraz z młodymi wokalistami – wspólnemu 
śpiewaniu pieśni Stanisława Moniuszki. 

W Narodowym Graniu zaprezentowali się 
również aktorzy olsztyńskiego Teatru im. 
Stefana Jaracza z fragmentami spektaklu 
„Ja Ciebie kocham! Ach, te słowa tak dziw-
nie w moim sercu brzmią…” w reżyserii 
prof. Barbary Dziekan. Natomiast w Kon-
cercie finałowym mogliśmy usłyszeć Olgę 
Szomańską, Magdalenę Tul, Marka Bałata, 

Andrzeja Lamperta i Michała Szpaka wraz 
z Zespołem Tomasza Filipczaka, Warszaw-
skim Chórem Papieskim im. Jana Pawła II 
i Chopin University Chamber Orchestra.

Koncert zainaugurował nową akcję Pary 
Prezydenckiej – Narodowe Granie, której 
celem jest popularyzacja polskiej muzyki 
i upamiętnienie wybitnych polskich kom-
pozytorów. Cykl ten, będzie się powtarzał 
co roku tak jak Narodowe Czytanie. „Tylko 
nie będzie [to] polegało na czytaniu lite-
ratury, twórczości naszych pisarzy, lecz 
właśnie na słuchaniu muzyki napisanej 
przez polskich kompozytorów w różnych 
okresach naszych dziejów” – podkreślił 
w swoim wystąpieniu podczas koncertu 
prezydent Andrzej Duda.

ANDRZEJ SZTUMSKI

Wiwat Moniuszko!
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BEZWIERSZÓWKI lipiec-sierpień 2019 Rok Moniuszkowski

Stanisław Moniuszko urodził 
się 5 maja 1819 roku i całe 
swoje życie spędził pod rządami 
obcych mocarstw. Polski nigdy 
nie zobaczył, dlatego że za jego 
życia nie wróciła na mapę 
– umarł 4 czerwca 1872 roku, 
nie zobaczywszy wolnej Polski.
Ale mimo że jej nie zobaczył, 
jego wkład w odzyskanie 
niepodległości, w przeniesienie 
polskiej tradycji, kultury przez te 
właśnie ponad sto lat zaborów, 
jego wkład w rozwój naszego 
społeczeństwa, budowanie 
tożsamości naszego narodu jest 
nieoceniony. Tym bardziej widać 
to dzisiaj, gdy możemy posłuchać 
utworów Moniuszki w nowych 
aranżacjach. Jak łatwo 
dokonać współczesnej aranżacji 
tego, co kiedyś – przecież 
przed ponad stu laty – napisał 
Stanisław Moniuszko.
To pokazuje, jak bardzo jest to 
nasze – ta jego muzyka – i jak 
bardzo jest ona polska. Zresztą 
przecież w swojej twórczości 
właśnie dokumentował też naszą 
tradycję: tradycję szlachecką, 
szlacheckiego dworu, również 
chłopską – właściwie wszystkich 
warstw naszego społeczeństwa. 
W jego muzyce jest specyfika 
poszczególnych elementów 
naszego folkloru, naszej kultury, 
naszych obyczajów. I właśnie 
dlatego muzyka Moniuszki 
jest tak bardzo polska. Śmiało 
możemy nazywać ją naszą 
muzyką narodową.

ANDRZEJ DUDA
Prezydent RP

,,
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BEZWIERSZÓWKInr 7-8 (169-170)Rok Moniuszkowski

Dzięki współpracy Konsulatu Gene-
ralnego RP w Brześciu i Brzeskiego 

Akademickiego Teatru Dramatu 21 maja 
Brześć świętował 200. rocznicę urodzin 
kompozytora uznawanego za twórcę „sło-
wiańskiej” opery. 

W programie koncertu znalazły się za-
równo popularne na całym świecie ope-
rowe przeboje Stanisława Moniuszki, jak 
i mniej znane arie, które nawet melomani 
muzyki klasycznej usłyszeli w Brześciu po 
raz pierwszy. Niesamowitą muzyczną at-
mosferę mieszkańcom Brześcia podarowali 
soliści z Warszawy – Ewelina Osowska 
(sopran koloraturowy) i Artur Janda (bas-
-baryton) wspólnie z Orkiestrą Symfo-
niczną Brzeskiego Akademickiego Teatru 
Dramatu pod batutą Aleksandra Sosnow-
skiego. Muzycy ostatecznie obalili mit 
o prostocie dzieł Moniuszki – filigranowe 
wykonanie najbardziej skomplikowanych 
arii wyniosło rozumienie twórczości zna-

kowego dla Polski i Białorusi kompozytora 
na nowy poziom.

Dla obwodu brzeskiego to było jedyne 
przedsięwzięcie w ramach obchodów 200. 
rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki 
z udziałem orkiestry symfonicznej. Po raz 
pierwszy publiczność miała możliwość za-

poznać się z większością przedstawionych 
fragmentów operowych, które dotychczas 
w Brześciu nigdy nie były wykonywane. 
Mimo to, że Moniuszko jest także uznawany 
za ojca białoruskiej opery narodowej, jego 
twórczość, jak i życiorys jest mało znany 
szerszej publiczności. ALEH MALEJKA

Białoruski Kościół upamiętnił Moniuszkę

Wykładem na Szanghajskim Uniwer-
sytecie Studiów Międzynarodowych 

(SISU) 30 maja tamtejszy Konsulat Ge-
neralny RP zainaugurował obchody 200. 
rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. 

Podczas wykładu zaprezentowano twór-
czość jednego z największych polskich 
kompozytorów, twórcy polskiej opery na-
rodowej, autora opery „Halka” i „Straszny 
Dwór”, operetek, pieśni, utworów symfo-
nicznych, kameralnych i religijnych.

W 2. połowie 2019 roku w programie 
obchodów Roku Moniuszki planowane 
są również wystawy poświęcone polskie-

mu kompozytorowi oraz jego najwięk-
szym dziełom operowym, operze „Halka” 
i „Straszny Dwór”. ANDRZEJ SZTUMSKI

Moniuszko 
w Szanghaju

W bazylice katedralnej w Mińsku, 
30 maja, odsłonięto tablicę upa-

miętniającą Stanisława Moniuszkę. W uro-
czystości wziął udział metropolita miński 
i zasławski, kard. Tadeusz Kondrusiewicz. 

„Kompozytor i muzyk Stanisław Mo-
niuszko łączył trzy kraje: Białoruś, Polskę 
i Litwę” – przypomniał zwierzchnik biało-
ruskich katolików. – Urodził się w Ubielu 
pod Mińskiem, wychował w Warszawie, 
a tworzyć zaczął w Wilnie. Był organistą, 
dyrygentem, pedagogiem, twórcą klasycz-
nej opery polskiej. Jest uważany za klasyka 
polskiej i białoruskiej liryki wokalnej”.

Białoruś, Polska i Litwa ogłosiły rok 2019 
Rokiem Moniuszki. Rocznica jest okazją do 
wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, m.in. 
koncertów Moniuszkowskich z udziałem 
muzyków z sąsiednich państw. BELSAT.EU

Urodzinowy koncert w Brześciu
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BEZWIERSZÓWKI lipiec-sierpień 2019 Rok Moniuszkowski

Stanisław Moniuszko opuszczając Ber-
lin ma lat dziewiętnaście. Tu kończy 
się młodzieńczy okres jego życia.

W Wilnie
Powraca do kraju, by osiedlić się w nim 

na stale. Osiada w Wilnie i tu rozpoczyna 
swój ciężki zawód. Ciężki, ponieważ za-
rabianie na życie lekcjami muzyki, to był 
chleb gorzki, z trudem zdobywany. Mo-
niuszko pochodził ze starej szlacheckiej 
rodziny, a w owych czasach uważano taki 
rodzaj pracy za podrzędny, nielicujący ze 
szlachectwem stanu. Moniuszko nie zrażał 
się tym, co o nim ludzie mówili. Z cichą 
wytrwałością i pokorą, które były cechami 
jego szlachetnego charakteru, zaczął udzie-
lać lekcji muzyki za marne wynagrodzenie. 

Wkrótce dostał posadę organisty przy 
kościele św. Jana w Wilnie. To również 
nie podobało się krewnym i znajomym; 
organista, cóż to za poniżająca praca dla 
potomka tak szacownego rodu!... Moniusz-
ko nic sobie nie robił z tych przesądów. 
Zaczął skromnie od małego, a co miał, to 
zawdzięczał tylko własnej pracy. 

Pracował więc w Wilnie. Z pięknym tym 
miastem, pełnym wspaniałych zabytków 
z dawnych wieków, związany jest na-
stępny okres pracowitego życia naszego 
kompozytora. 

Wilno jest starym miastem, założonym 
na wzgórzach u zbiegu dwóch ślicznych 
rzek, Wilii i Wileńki. Przeszłość jego tonie 
w zagadkowych legendach. Według poda-
nia założył je Gedymin, któremu we śnie 
zjawił się żelazny wilk i przepowiedział 
chwałę miasta. Wilno było stolicą Litwy, 
która przez chrzest i małżeństwo królowej 
Jadwigi z Jagiełłą dobrowolnie połączyła 
się z Polską. Potem Wilno przeżyło okres 
rozkwitu i bogactwa. Mimo licznych póź-
niejszych pożarów i zniszczeń wojennych, 
miasto pełne jest majestatycznych kościo-
łów, pałaców dawnych możnych rodzin, 
zacisznych dworków, a otoczone jest lasami. 
W mieście tym chętnie przebywali królowie 
polscy, będący zarazem wielkimi książętami 

litewskimi, bogacąc miasto, budując pyszne 
gmachy, zakładając Uniwersytet oraz inne 
placówki nauki i sztuki. W mieście tym 
kształcili się i pracowali wielcy i zasłużeni 
Polacy, jak Piotr Skarga, Adam Mickiewicz, 
Juliusz Słowacki i wielu innych. Bruki tego 
miasta przesiąknięte są krwią bohaterów, 
którzy ginęli za wolność Ojczyzny. 

Nic dziwnego, że Moniuszko, który 
w czasie pobytu Mickiewicza w Wilnie 
był małym chłopcem, poczuł się w tym 
pięknym mieście dobrze, że zapragnął 
w nim pozostać na stałe. Z Wilnem zwią-
zał się węzłem dozgonnej miłości. Wilnu 
oddał najlepsze lata swojej pracy. Z Wilna 
też wziął sobie żonę, pannę Aleksandrę 
Mullerównę, z którą był bardzo szczęśliwy 
w małżeństwie. Dochował się ośmiorga 
dzieci. Tak liczna rodzina pomnażała oczy-
wiście kłopoty pieniężne, gdyż trzeba było 

wyżywić ją, ciężko pracu-
jąc za skromne pieniądze.

Widzimy dziś w Wilnie, 
w pięknym kościele aka-
demickim św. Jana przy 
ulicy Zamkowej – na chó-
rze – popiersie Stanisława 
Moniuszki. Z tego chóru 
przez osiemnaście lat pły-
nęły dźwięki organowe spod 
palców wielkiego muzyka, 
o którym wspomnienie 
żyje w Wilnie na każdym 
kroku. Przez tych osiemna-
ście lat mieszkał w jednym 
i tym samym domu, przy 
ulicy Niemieckiej 3, gdzie 
wmurowana jest tablica 
pamiątkowa. Niedaleko od 
tego domu, obok śliczne-
go kościoła św. Katarzyny, 
postawiono, wkrótce po wy-
zwoleniu Wilna, skromny 
pomnik Moniuszce; pod-
stawa tego pomnika jest 
częścią jednego z dawnych 
pomników rosyjskich, które 
Moskale stawiali w Wilnie 

dla pokazania, że Wilno jest „rdzennie ro-
syjskim” miastem! Tak więc kamień, który 
pierwotnie miał służyć dla pohańbienia pol-
skiego Wilna, dziś jest podnóżkiem chwały 
wielkiego wileńskiego muzyka... Pod tym 
pomnikiem Moniuszki wycieczki i delegacje 
często składają kwiaty i wieńce.

Życie Moniuszki w latach wileńskich 
przypomina życie pracowitego mnicha 
w zamierzchłych czasach, zamkniętego 
w klasztorze, by z nakazu wewnętrznego 
i na chwałę Bożą przez całe życie praco-
wać w cichości; przepisywać mądre księgi 
(gdy druku jeszcze nie znano), ozdabiać 
je misternymi malowidłami, albo anielską 
układać muzykę. A o świat zewnętrzny nie 
dba, nie słucha jego kuszących głosów, 
nie chce zdobywać sławy ani majątku.  

Ciąg dalszy na s. 22

Stanisław Moniuszko 
– Król pieśni polskiej cz. II

Z okazji Roku Moniuszkowskiego publikujemy – we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Witolda Hulewicza 
i za zgodą potomków autora – drugą część tekstu Witolda Hulewicza (1895-1941) o Stanisławie Moniuszce. 
Zachowano w niej oryginalną wersję wydania z 1933 roku (wprowadzając jedynie niewielką korektę dosto-
sowując pisownię niektórych słów do współczesnego brzmienia), które ukazało się we Lwowie nakładem 
Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych, w ramach Biblioteki Szkoły Powszechnej. 
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Stanisław Moniuszko, 1. poł. XIX w.
FOT. © BCDL.PL
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Tak żył Moniuszko w cichym Wilnie, zgnę-
bionym po powstaniu listopadowym przez 
carskich najeźdźców, żył w gronie przyja-
ciół i rodziny, tworząc i tworząc, zarabiając 
jako nauczyciel i organista. Był przy tym 
cichy, pełen dobroci w obejściu. Można 
powiedzieć, że jakiś blask otaczał jego 
postać małą, niepozorną, z uśmiechem 
słodyczy na ustach. 

Ale twardą miał naturę i moc-
ny charakter pod tą łagodną 
powłoką. Umiał borykać się z lo-
sem i nie złamały go najcięższe 
niepowodzenia życiowe. Z tru-
dem walcząc o byt, wydobywał 
jednak z siebie wielką energię 
do ciągłej pracy twórczej. Lata 
wileńskie obfitują w niezliczoną 
ilość tu stworzonych dzieł. 

Najpierw powstaje szereg 
mniejszych oper, czyli utwo-
rów, przeznaczonych do śpiewu 
i muzyki w teatrze, jak „Nocleg 
w Apeninach”, „Nowy Don Ki-
szot”, „Loteria”. Pierwsze dwa 
dzieła pisane były do komedii Aleksandra 
Fredry, największego polskiego komedio-
pisarza. Ile miał Moniuszko skromno-
ści osobistej, świadczy to, że muzykę do 
„Noclegu w Apeninach” kazał wykonać 
w teatrze lwowskim bez ogłaszania swego 
nazwiska. Uważał widocznie, że to nie są 
jeszcze dzieła, za które może brać pełną 
odpowiedzialność. 

Żadne, z tych pierwszych dzieł nie miało 
wybitnego powodzenia. Tymczasem jednak 
sława Moniuszki rosła dzięki pieśniom, 
których w Wilnie napisał około dwustu, 
a przez całe życie czterysta. 

Poza wielkimi operami, jak „Halka”, 
„Straszny Dwór”, „Hrabina” i inne – geniusz 
Moniuszki objawiał się przede wszystkie 
w tych pieśniach. Wielkim głosem przemó-

wił w nich rasowy 
Polak, który swo-
ją sztukę czerpał 
wprost z rodzimej 
gleby. Szukając na-
tchnienia w głębi 
swojej polskiej du-

szy, pisał pieśni kościelne i świeckie. Brał 
do nich słowa różnych poetów. Niestety 
nie zawsze znajdywał teksty, czyli wiersze, 
odpowiedniej piękności; czasem do pięk-
nej jego pieśni podłożone są słabe, mniej 
piękne słowa podrzędnego poety. Skoro 
jednak natrafił Moniuszko na godne swojej 
muzyki wiersze, na przykład Mickiewicza, 
Bohdana Zaleskiego lub Władysława Syro-
komli, wówczas powstawały skończone, 
pełne arcydzieła.

Wiele pieśni Moniuszki tak weszło w krew 
narodu, taką zyskało popularność, że znane 
są powszechnie, tak jak pieśni ludowe. Ale 
poza tymi, najbardziej znanymi, istnieje 
wiele jeszcze pieśni Moniuszkowskich cu-
downej piękności, trudniejszych do wyko-
nania i dlatego mniej rozpowszechnionych. 

Świeckie swoje pieśni ujął Moniuszko 
w dwanaście „Śpiewników domowych”. 
Ta skromna nazwa świadczy, że twórca 
przeznaczył je dla szerokiego społeczeństwa, 
że chciał, aby je śpiewano po wszystkich do-
mach. Nie zaraz jednak zyskały tak szeroką 
sławę; wielu uważało je za zbyt trudne, aby 
miały się łatwo przyjąć w polskich domach. 
Nawet znakomity powieściopisarz Kra-
szewski, bardzo dla Moniuszki życzliwie 
usposobiony, radził mu w jednej z gazet, 
aby prościej i łatwiej komponował... 

Widzimy, jak trudno nowemu artyście 
zaszczepić narodowi swoje dzieła, choćby 
one były tak niewinnie proste, jak więk-
szość pieśni Moniuszki. Społeczeństwo 
zawsze powoli przyzwyczaja się do nowych 
dzieł sztuki. Artysta wybiega w przyszłość, 
a naród podąża za nim powoli. Tu jest 
przyczyna, dla której artystom tak źle się 
wiedzie za życia, że narażają się na drwiny 
i niezrozumienie, że sztuka często im nawet 
skromnego kawałka chleba nie zapewnia; 
uznanie i sławę w całej pełni znajdują zwy-
kle dopiero po śmierci. 

Moniuszko w czasie pobytu swego w Wil-
nie gorliwie zajmował się nauczaniem mu-
zyki, do której garnęła się chętnie młodzież. 
Jak młodzi uczniowie kochali swego na-
uczyciela, dowodzi zdarzenie z owych lat. 

Moniuszko udał się w podroż do ówczesnej 
stolicy Rosji, Petersburga, aby tam dać się 
poznać jako muzyk na koncertach i zarobić 
trochę grosza. Wyjeżdżając z Wilna, zasta-
wił u lichwiarza swój fortepian, aby zdobyć 
pieniądze na podroż. Lecz nadzieje związa-
ne z tą wyprawą zawiodły; muzyk nie miał 
w Petersburgu powodzenia i nic nie zarobił. 
Po powrocie gnębiła go myśl, że straci swój 
ukochany fortepian, który był dlań koniecz-
nym narzędziem codziennej pracy. Nie miał 
go za co wykupić od lichwiarza. Zbliżał się 
termin wystawienia cennego instrumentu 
na licytację. Nie było żadnej rady. 

Ciąg dalszy ze s. 21
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Organy w kościele św. Janów w Wilnie na których grał Stanisław 
Moniuszko FOT. © ALMA PATER
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Wreszcie pewnego dnia, gdy muzyk wracał 
z miasta do domu, zastał w mieszkaniu swój 
fortepian. Ucieszony niezmiernie, szukał 
źródła lego „cudu”! Czy lichwiarz, wzruszony, 
odesłał mu instrument? Nie! To uczniowie 
Moniuszki, widząc jakie zmartwienie go 
gnębi, w tajemnicy zebrali potrzebne pienią-
dze, wykupili od lichwiarza fortepian i przy-
nieśli go własnymi rękami do mieszkania 
mistrza! Wdzięczny muzyk nie zapomniał 
im do śmierci tego dowodu przywiązania...

Piękne to zdarzenie dowodzi zarazem, 
w jakim ubóstwie żył Moniuszko przez cały 
czas pobytu w Wilnie. Przy niezliczonych 
troskach miał jednak ogromną siłę woli 
i wytrwałość w pracy, która nas zdumie-
wa. Poza wyliczonymi już operami, poza 
dwustu pieśniami – mamy jeszcze z tych 
czasów liczne operetki, czyli wesołe utwory, 
w których rozmowy przeplatane są śpiewem 
i grą orkiestry, mamy uwertury (kompozycje 
na orkiestrę, najczęściej poprzedzające ope-
rę), mamy wreszcie najwspanialsze dzieło 
operowe „Halkę”. Arcydzieło to zostało 
napisane w Wilnie i tu po raz pierwszy 
wykonane publicznie. Jak „Halka” powstała 
i jak zdobyła sławę, opowiemy nieco później.

Moniuszko, głęboko wierzący katolik, jako 
organista kościoła św. Jana miał ciągłą stycz-
ność z muzyką kościelną. Napisał więc kilka 
przepięknych „Litanii Ostrobramskich” na 
cześć cudownego obrazu Najświętszej Panny 
w Ostrej Bramie w Wilnie, kilka „Mszy” i sze-
reg pieśni kościelnych. Jedną z nich, prostą 
i rzewną „Witaj Panno...” do dziś dnia stale 
śpiewa lud w Ostrej Bramie; można ją słyszeć 
przez radio w czasie nadawania nabożeństw 
z Ostrej Bramy. Ta sama melodia codziennie 
w południe rozbrzmiewa, grana na trąbce 
jako hejnał, z wieży katedralnej w Wilnie. 

Kantaty są to większe utwory chóralne 
z orkiestrą i wplecionymi głosami pojedyn-
czych śpiewaków, czyli solistów. Najbardziej 
znaną z tych czasów kantatą Moniuszki 
jest „Milda” osnuta na starych legendach 
pogańskiej Litwy; do napisania tej muzy-
ki posłużyły muzykowi wiersze poematu 

Kraszewskiego Witolorauda. Z uwertur – 
najpiękniejsza jest „Bajka” pełna delikatnej 
poezji. Poza tym mamy rożne uwertury do 
oper Moniuszki, z których najwięcej lubianą 
jest wspaniała uwertura „Halki”. 

Opera „Halka” miała być momentem prze-
łomowym w życiu swego twórcy. Napisał ją 
autor najpierw w dwóch aktach, znacznie 
krótszą, niż znamy ją obecnie. Słowa do tej 
opery (tekst, czyli tak zwane „libretto”) na-
pisał Stanisław Wolski. Nic był to wybitny 
poeta, ale umiał zgrabnie wyczuwać, jakie 
sceny i słowa potrzebne są kompozytorowi 
do jego muzyki. „Halka” jest opowieścią 
z życia szlachty i ludu góralskiego w dawnej 
Polsce. Przedstawione tu są smutne dzieje 
góralskiej dziewczyny, skrzywdzonej przez 
panicza i odbierającej sobie życie w przystę-
pie rozpaczy i obłąkania. Tę opowieść umiał 
Moniuszko genialnie wzbogacić mnóstwem 
prześlicznych melodii, przepięknych tańców 
(jak polonez, mazur i tańce góralskie), całym 
przepychem rdzennie polskiej muzyki. Toteż 
porywa ona serca nasze i grywana jest stałe 
z powodzeniem na wszystkich scenach ope-
rowych w kraju, a często nawet zagranicą. 

[Już minęło 171] lat od pierwszego pub-
licznego wykonania tej opery. Dwuaktowa 
„Halka” została bowiem wystawiona po raz 
pierwszy w Wilnie, w dzień Nowego Roku 
1848, w niewielkiej sali tego samego domu, 
w którym mieszkał Moniuszko przy ulicy 
Niemieckiej. Potem jeszcze opera powtórzo-
na została w Wilnie na scenie w roku 1852.

Niemałe trudności musiała „Halka” zwal-
czyć, zanim zdobyła sobie należne miejsce. 
Po pierwszym przedstawieniu wileńskim 
autor rozszerzył swoje dzieło do czterech 
aktów, rozbudowując niektóre części i do-
dając wkładki, jak na przykład barwne tańce 
góralskie, których przedtem nie było.

Dziesięć lat musiała jednak czekać jesz-
cze nieśmiertelna „Halka” na wystawienie 
w teatrze operowym w Warszawie, mimo że 
Moniuszko starał się o to usilnie. Starał się 
dlatego, ponieważ w wykonaniu skromnych 
sił wileńskich dzieło jego nie mogło sprawić 

należytego wrażenia. Na to musiało doczekać 
się wykonania w wielkim teatrze operowym 
stolicy, gdzie i orkiestra była lepsza i śpiewa-
cy  doskonalsi, gdzie poza tym dzieło mogło 
zyskać rozgłos nieporównanie większy.

Ale zawistni muzycy warszawscy nie chcie-
li dopuścić do pokazania „Halki” na scenie. 
Stwarzali różne przeszkody, snuli intrygi, 
widocznie przeczuwając, że opera ta usunie 
w cień ich własne utwory. 

Moniuszko skarżył się sam w liście do 
przyjaciela w Warszawie, Sikorskiego, 
pisząc: „Panie Boże, odpuść im, gdy nie 
wiedzą, co czynią, ale jeżeli z wiadomością 
dopuszczają się grzechu, nie wiem, jak za-
kończyć tę modlitewkę... Dopókim widział 
«Halkę» moją tylko w partyturze (to znaczy 
w pisanych nutach), przyznam się Tobie 
otwarcie, wątpiłem w niektóre zuchwalstwa, 
jakich się w niej dopuściłem. Po wykonaniu 
jednak arcymiernym tego arcydzieła mo-
jego, ze spokojnym sumieniem czekam aż 
nadejdzie pora jego wydźwięczenia”.

Z tego urywku listu widać, jak głęboko 
bolała Moniuszkę zawiść jego warszawskich 
kolegów, a zarazem, jak świadomy był autor 
wartości swego dzieła, mimo przyrodzonej 
swej skromności. Poza kompozytorami 
w Warszawie, przeszkody stawiali także 
śpiewacy, którym nie w smak były różne 
nowości muzyczne, wprowadzone do tego 
dzieła. Sprzeciwiał się także kapelmistrz 
opery warszawskiej, Włoch Quatrini, wy-
chowany na innego rodzaju muzyce. 

W tych latach walk o wystawienie w War-
szawie „Halki” Moniuszkowskiej – umierał 
w Paryżu największy muzyk polski, Fryde-
ryk Chopin. Skonał na obczyźnie w roku 
1849, a genialne jego dzieła rozsławiały imię 
Polski w całym świecie, jak żadne inne ani 
przedtem, ani potem. Moniuszko znał kom-
pozycje Chopina i miał dla nich najwyższy 
podziw i uwielbienie. W kilka lat później 
sam miał zająć drugie po Chopinie miejsce 
wśród największych muzyków polskich.

CDN.
WITOLD HULEWICZ
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Niezwykły koncert Moniuszkowski 
w połączeniu z premierą albumu 
płytowego „Moniuszko z 1000 

i jednej nocy”, wydanej przez Fundację 
Niezależny Fundusz Kultury POLCANART, 
odbył się 30 maja w Domu Dziennikarza 
na Foksal. Koncert poprzedziła rozmowa 
z artystami Marią Pomianowską i Alek-
sandrem Czajkowskim-Ładyszem, którzy 
opowiedzieli o zrealizowanym projekcie 
z okazji Roku Moniuszkowskiego. 

– Sam pomysł projektu jest próbą prze-
niesienia muzyki wybitnego polskiego 
kompozytora w świat dźwiękowej fanta-
styki. To podróż wyobraźni, której osią 
są wybrane dzieła Stanisława Moniuszki 
– podkreśla dr hab. Maria Pomianow-
ska. – Odwiedzamy miejsca spotkania 
niezwykłych brzmień, gdzie afrykański 
balafon brzmi doskonale z polską suką 
spod Biłgoraja, doprawiony rytmem in-
dyjskiej tabli. 

– Utwory zaprezentowane na płycie są 
unikatowymi, twórczymi opracowaniami 
Marii Pomianowskiej. Zarówno znanych, 
jak i nowo odkrytych dzieł Moniuszki z wy-
korzystaniem instrumentarium etnicznego 
z różnych stron świata, muzyki klasycznej 
i muzyki ludowej – dodaje Aleksander 
Czajkowski-Ładysz, współtwórca projektu 
i wydawca płyty. – To wyjątkowe połą-

czenie tradycji muzycznej sześciu kon-
tynentów z wybranymi utworami ojca 
opery narodowej.

W albumie „Moniuszko z 1000 i jednej 
nocy” znalazło się dwanaście utworów 
– „Baśni”; jedenaście pieśni Stanisława 
Moniuszki („Prząśniczka”, „Znaszli ten 
kraj”, „Rada”, „Kozak”, „Triolet”, „Dum-
ka”, „Swaty”, „Złota rybka”, „Nawrócona” 
„Pieśń wieczorna” i „Ten zegar stary”) oraz 
jedna kompozycja Marii Pomianowskiej 
(„Pari Banu”), zadedykowana Moniuszce. 
Artystka wyjaśnia, że „utwory są zaaran-
żowane bez słów, gdzie całe historie i ich 
przebieg rozgrywają się na płaszczyźnie 
li tylko dźwięku, a głos ludzki wykorzy-
stany jest w postaci wokaliz”. W kilku 
pieśniach wokalizy wykonały: wokalist-
ka jazzowa Grażyna Auguścik i sopran 
Natalia Kovalenko. Ostatni z utworów 
– zaprezentowany w jubileuszowym albu-
mie – aria Skołuby ze „Strasznego dworu” 
w mistrzowskim wykonaniu Aleksandra 
Czajkowskiego-Ładysza (bas), niesamo-
wicie wpisuje się w iście bajkowy scena-
riusz całości.

Niezwykłe w swoim nowym brzmieniu 
utwory Stanisława Moniuszki – jak pod-
kreślają twórcy – to efekt zastosowania 
oryginalnych barw instrumentów etnicz-
nych. A jest ich cała kolekcja! Od instru-
mentów smyczkowych (suka biłgorajska 
i mielecka, fidel płocka, kobyz, sarangi, 
er-hu), przez instrumenty szarpane (saz, 
ngoni, phipa, koto, kora), dęte (szałama-

ja, piszczałka beskidzka, bansuri, kaval, 
duduk, harmonijka ustna, róg alpejski, 
ney, dizi), a na cymbałach i instrumentach 
perkusyjnych kończąc (kachon, rigg, daff, 
tabla, djembe, balafon, udu, baraban, ga-
melan). Sięgnięto zatem po instrumenty 
rodzime, ale również z Bliskiego i Da-
lekiego Wschodu, m.in. Japonii, Chin, 
Indii, Iranu, Kazachstanu, Armenii oraz 
kontynentu afrykańskiego. 

Kryterium doboru instrumentarium, na 
które Maria Pomianowska opracowała 
utwory, była chęć stworzenia nowej barwy 
i emocji w muzyce. Jak wyjaśnia artystka, 
w każdej z jedenastu pieśni Stanisława 
Moniuszki, zaprezentowanych w albumie, 
instrumenty z różnych kontynentów są 
łączone ze sobą ze względu na brzmienie, 
a nie dlatego, że wszystkie są na przykład 
z Indii lub z Chin.

W gronie artystów, wykonujących utwory 
zaprezentowane w albumie, oprócz już wy-
mienionych są także: Fei Jenron (phipa), 
Shaheen Parvez (sarangi), Noumassan 
Dembele (balafon, kora, djembe), Dariush 
Rasouli (ney), Katarzyna Gacek-Duda (fle-
ty poprzeczne, zurna, piszczałki beskidzkie, 
kaval, bansuri), Alina Mleczko (saksofon), 
Karolina Matuszkiewicz (skrzypce), Alek-
sandra Kauf (suka biłgorajska), Karolina 
Hulbój (wspak), Iwona Rapacz (suka baso-
wa), Gwidon Cybulski (śpiew, harmonijka 
ustna, ngoni, balafon), Wojciech Luberto-
wicz (duduk, gong, dzwonki, instrumenty 
perkusyjne, śpiew), Sebastian Wypych 
(kontrabas), Bartas Szymoniak (beatbox), 
Hubert Giziewski (akordeon), Piotr Malec 
(tabla), Rafał Mamiński (saz), Ryszard 
Wojciul (pady) i Behnam Ghazanfaripour 
(santoor).

Całość niezwykłego albumu Moniusz-
kowskiego dopełnia jego oryginalna szata 
graficzna, która wyszła spod ręki artysty 
grafika Andrzeja Pągowskiego. 

Moniuszko z bajki
Cześć tobie, mistrzu! Niech pieśń twa płonie, niech 
budzi serca po wieczny czas, któż dziś twą lutnię 
pochwyci w dłonie, kto twoim laurem otoczy 
skronie i z twoją pieśnią stanie wśród nas?
„Na śmierć Stanisława Moniuszki”
autor nieznany, 1872

,,

IRENEUSZ ST. BRUSKI
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„Moniuszko z 1000 i jednej nocy” – zda-
niem twórców albumu – to „podróż w fan-
tastykę muzyczną”, jak właśnie Baśnie 
z 1000 i jednej nocy. Niezwykła „podróż”, 
która ukazuje piękno wybranych dzieł ojca 
polskiej opery narodowej w nowym świetle. 
Wydobywa walory, które być może po raz 
pierwszy zauważymy wpisując je w barwy 
instrumentów etnicznych. 

W każdej „Baśni” – jak podkreśla Maria 
Pomianowska – pragnęłam zostawić słu-
chaczom przestrzeń dla tworzenia jego 
własnych, niepowtarzalnych opowieści. 
Mam nadzieję, że takie interpretacje dzieł 
Stanisława Moniuszki ukażą odbiorcom 
płyty wspólny, kulturowy alfabet, coś co 
jak baśń łączy, wywołując poczucie iden-
tyfikacji z innymi ludźmi bez względu na 
kontynent, z którego pochodzą. Zamiłowa-
nie do niecodziennych opowieści niechaj 
zachęci osoby dotychczas niesłuchające 
muzyki Moniuszki do odkrycia tych dźwię-
ków, a wielbicieli twórczości kompozytora 
do odczytania jej artystycznego przekazu 
na nowo. Pokochajmy Moniuszkę z bajki!

Dla wszystkich fanów twórczości Marii 
Pomianowskiej mamy ważną wiado-
mość już od 24 sierpnia będzie można 
kupić specjalne limitowane dwujęzycz-
ne wydanie płyty. Szczegóły na stronie: 
www.fundacjapolcanart.org/M1000
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W życiu każdego  
człowieka ważne są  
tak zwane korzenie. Dla 
jedynych są to korzenie 
polityczne, partyjne, ale 
dla mnie najważniejsze 
są korzenie rodzinne. 

Moje korzenie rodzinne to tradycje 
niepodległościowe, legionowe. 
Mój Ojciec był legionistą Józefa 

Piłsudskiego. W maju 1915 roku wstąpił 
do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) 
i potem uczestniczył w wojnie polsko-
-ukraińskiej 1918-1919, a następnie woj-
ny polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku. 
W niepodległej Polsce od 1918 roku był 
zawodowym oficerem Wojska Polskiego. 
Skończył Wyższą Szkołę Wojenną w War-
szawie oraz słynną szkołę wojenną École 
Militaire w Saint-Cyr pod Paryżem. 

Lata trzydzieste XX wieku
Urodziłem się w 1930 roku w Warszawie 

i mogę powiedzieć, że przez cały okres 
dzieciństwa związany byłem z wojskiem 
i wychowałem się przy wojsku, co wiązało 
się ze służbą ojca. Gdy się urodziłem, ojciec 
pracował w Oddziale II Sztabu Generalne-
go. Od 1933 roku był dowódcą batalionu 
51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych 
w Brzeżanach w województwie tarnopol-
skim na Podolu, a od 1935 roku miesz-
kaliśmy w Gnieźnie, gdzie ojciec pełnił 
funkcję szefa Sztabu 17. Dywizji Piechoty. 

Pamiętam dobrze wojskowe defilady i pa-
rady, które bardzo lubiłem oglądać. Lubiłem 
spędzać czas z ordynansem, którego posiadał 
każdy oficer. Chodziłem z nim na żołnierskie 
obiady a w domu mama denerwowała się, 
że nie chcę jeść. W 1937 roku ojciec został 
odkomenderowany do 31. Pułku Piechoty 
Strzelców Kaniowskich w Sieradzu. Mama 
otrzymała w tym samym roku pracę lekarza 
rejonowego w Ubezpieczalni Społecznej 
w Warszawie, co nie było łatwe. Zamiesz-

kaliśmy w pięciopokojowym mieszkaniu na 
ulicy Podwale 4, na Starym Mieście. 

W marcu 1939 roku ojciec przeniesiony 
został do oddziału 2. Armii „Łódź” gen. Ju-
liusza Rómmla. W Warszawie rozpocząłem 
naukę w szkole powszechnej najpierw na 
Bielanach przy ul. Zuga, gdzie mieszkali 
dziadkowie Chodkowscy – rodzice mamy, 
a potem w szkole imienia św. Stanisława 
Kostki przy ul. Traugutta. 

Wojna
Pamiętam, jak ojciec w sierpniu 1939 roku 

powiedział do Lucyny Haczyńskiej – żony 
Feliksa Tadeusza, korespondenta Polskiej 
Agencji Prasowej w Moskwie, aby jak naj-
szybciej wracała do męża, gdyż wojna jest 
nieunikniona. Z żalem żegnałem się z jej 
córką Danutą, moją rówieśniczką, miesz-
kającą obecnie w Rio de Janeiro w Brazylii. 

Pamiętam jak na ulicy Podwale róg pla-
cu Zamkowego na słupie ogłoszeniowym  
rozplakatowane zostały zarządzenia mo-
bilizacyjne. Gromadzili się tam ludzie 

75 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, na roz-
kaz Komendanta Głównego Armii Krajowej 
gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego 
w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 
63 dni powstańcy prowadzili z wojskami 
niemieckimi heroiczną i osamotnioną 
walkę, której celem była niepodległa Pol-
ska wolna od niemieckiej okupacji. Jedną 
z wielu warszawskich rodzin, która stanęła 
do walki była rodzina Werniców. 
Niniejszym publikujemy pierwszą część roz-
mowy z Andrzejem Wernicem (1930-2019), 

którą przeprowadziła Magdalena Czoch 
27 czerwca 2005 roku w ramach Archiwum 
Historii Mówionej – projektu prowadzonego 
przez Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Do dzisiaj powstało około 4 tys. rozmów 
z uczestnikami wydarzeń 1944 roku. 
Relacje bohaterów i świadków Powstania 
Warszawskiego rejestrowane są kamerą 
wideo, następnie dokonuje się tran-
skrypcji wywiadu; teksty pozbawione są 
redakcyjnych ingerencji i modyfikacji, 
dzięki czemu zachowują one wartość 

dokumentu. Osobiste historie składają się 
na poruszającą opowieść, której kluczo-
wym elementem są wspomnienia doty-
czące jednego z ważniejszych wydarzeń 
najnowszych dziejów Polski.
Układ, tytuł i śródtytuły poniższego 
wspomnienia-świadectwa Andrzeja 
Wernica – historyka, dziennikarza, 
a nade wszystko patrioty, o latach swojej 
młodości, wybuchu II wojny światowej, 
życiu pod niemiecką okupacją i Powstaniu 
Warszawskim – pochodzą od redakcji.

Z miłości do Ojczyzny
Wspomnienia Andrzeja Wernica
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i komentowali wydarzenia polityczne. Po-
biegłem tam razem z bratem – Zbigniewem. 
Ojciec przyjął te wiadomość ze spokojem, 
ale mama była zdenerwowana. Doskonale 
wiedzieli zapewne, co to oznacza. 

Pozostał mi w pamięci dzień, kiedy ojciec 
przyjechał z Sieradza do Warszawy być 
może aby się z nami pożegnać. Było to 
30 sierpnia. Ojciec powiedział, że z po-
lecenia gen. Juliusza Rómmla dwa razy 
meldował się u Marszałka Edwarda Rydza 
„Śmigłego”. 

W styczniu 1944 roku mój brat Zbyszek 
– żołnierz, kapral podchorąży 7. Pułku 
Piechoty AK „Madagaskar” – „Garłuch” 
tak pisał w swoim pamiętniku o tym dniu: 
„Widzę jeszcze, jak mama pakuje ojcu 
małą walizkę, w oczach ma łzy i mina jest 
jakaś smutna, coś szarpie w gardle, nie 
mówię nic. Walizka spakowana leży na 
stole, obok lornetka, a obok wierny, stary 
towarzysz pistolet Nagant, jeszcze z walk 
1920 roku. Ojciec patrzy, że spoglądam 
na rewolwer i mówi, że dwadzieścia lat 
leżał, nie jednego krasnoarmiejca ma na 
sumieniu. Przypominam sobie opowiada-
nia z 1920 roku i znów wojna... Żegnam 
się i wychodzę. Na rogu Podwala i pla-
cu Zamkowego tłumy ludzi pod słupem 
ogłoszeń. Czerwony plakat, a na nim zło-
wieszcze słowo: «Mobilizacja». Z grupy 
ludzi słyszę: «Idę!». «I ja też» – dorzuca 
drugi… wracam biegiem do domu. Cisnę 
dzwonek ile wlezie. Otwiera ojciec. Krzy-
czę: «Mobilizacja, są plakaty na mieście, 
czerwone». «Tak. Przecież mówiłem, że 
jest mobilizacja». Drzwi zatrzasnęły się. 
I w wojnę więcej nie widziałem go”. 

Droga na Wschód
Kiedy ojciec uczestniczył w walkach Armii 

„Łódź”, a potem Armii „Warszawa” w obro-
nie stolicy, my – to znaczy mama, bab-
cia, ja, Zbyszek oraz ciotka, siostra mamy 
z rocznym synem Jankiem wyruszyliśmy 
na wschód po niefortunnym apelu płk. Ro-
mana Umiastowskiego, szefa propagandy 

przy Naczelnym Wodzu, który 6 wrześ-
nia w wystąpieniu radiowym nawoływał 
mężczyzn zdolnych do noszenia broni do 
natychmiastowego opuszczenia Warszawy. 
Zapowiadano też ewakuację miasta. Była 
to decyzja dla mnie niezrozumiała do dziś, 
mogąca przynieść tragiczne skutki. 

Tłumy ludzi i kolumny wojska na za-
tłoczonych drogach, ataki niemieckiego 

lotnictwa, zabici i ranni, to pozostało w mo-
jej pamięci. Znaleźliśmy się w Brześciu 
nad Bugiem, a następnie pod Kobryniem, 
gdzie teść przyjaciółki mamy – Ireny To-
maszewskiej – posiadał majątek ziemski.  
Wówczas, po 17 września 1939 roku, ze-
tknęliśmy się z armią sowiecką i z jej żołda-
kami. Zapamiętałem ich w długich, niemal 
do ziemi, szarych płaszczach, z czapkami 
z charakterystycznymi szpicami i czerwoną 
gwiazdą, z karabinami, z bagnetami uwią-
zanymi na sznurku lub drucie oraz towa-
rzyszącym im ostrym zapachem dziegciu 
czy innego mazidła.

W majątku Witolda Tomaszewskiego 
miało miejsce wydarzenie, które mogło 
zakończyć się tragicznie. Gdy sowieckie 
czołgi i samochody wjechały na prowa-
dzące do dworu przez poleskie bagna 
i rzeczki mostki, te zwaliły się i pojaz-
dy znalazły się w bagnie i wodzie. So-
wieci ustalili, że ktoś je popodcinał. 
Wspomagali ich białoruscy chłopi. Po-
dejrzenie padło na „paniczów ze dworu”.  

Ciąg dalszy na s. 28

Rodzice Andrzeja Wernica: Leon Leszek Wernic (1897-1969) i Zofia Chodkowska-
-Wernic (1900-1981) FOT. © AW

Dziadkowie Andrzeja Wernica: Leon Marek Wernic (1870-1953) i Halina z Przedrzy-
mirskich (1873-1946) FOT. © AW

Andrzej Wernic, 1943 FOT. © AW
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Powiało grozą. Wśród podejrzanych znalazł 
się także czternastoletni Zbyszek. Sowie-
ci odgrażali się i szukali winnych, ale na 
szczęście nie znaleźli. Zdaje się, że dziedzic 
znieczulił ich wódką. To był na ruskich 
zawsze skuteczny środek. Właściciel dworu 
niestety trafił na Syberię, skąd już nie wró-
cił, a jego syn Roman, porucznik Wojska 
Polskiego zginął w Katyniu. 

Z tamtych tragicznych dni spotkania 
z sowieckimi najeźdźcami pozostał w mojej 
pamięci widok Żydów serdecznie i sponta-
nicznie witających czerwonych „wyzwoli-
cieli” oraz dzień 22 października 1939 roku, 
gdy Polacy, a wśród nich mama, babcia 
i ciotka, pod sowieckimi bagnetami musieli 
uczestniczyć w „wyborach” do Zgromadze-
nia Ludowego Zachodniej Białorusi. Były 
one zorganizowane na obszarze Polski 
zagarniętym przez Związek Radziecki. 
Widziałem, jak zmuszeni i zrozpaczeni 
szli do urn. Jak mówiła mama, Zbyszek, 
który bardzo tęsknił za ojcem nalegał, aby 
jak najszybciej wracać do Warszawy, aby 
dowiedzieć się co się z nim dzieje. Nie była 
to sprawa łatwa, bo na Bugu istniała już od 
26 października granica między Białoruska 
Republika Radziecką a tak zwaną General-
ną Gubernią – strefą okupacji niemieckiej. 

Cudem uniknęliśmy pierwszych deportacji 
na Syberię, które już na początku 1940 roku 
miały miejsce. Myślę, że to był listopad. 

Powrót do stolicy
Przez Bug, w nocy, przeprawiliśmy się łód-

ką [...] i znaleźliśmy się w Warszawie, która 
była zniszczona, zrujnowana. Mieszkanie na-

sze było bez okien. To był straszne wrażenie, 
opuszczałem przecież miasto, które pamięta-
łem, które kochałem, w którym się uczyłem, 
piękną Warszawę, a tymczasem wracałem do 
Warszawy pełnej ruin, wypalonych domów. 
Przede wszystkim pamiętam jak olbrzymie 
wrażenie zrobił na mnie spalony Zamek 
Królewski, obok którego mieszkałem, obok 
którego codziennie przechodziłem. Pamię-
tam, jak biegłem z kolegami, gdy prezydent 
Mościki wyjeżdżał z Zamku, z całym swoim 
orszakiem, a myśmy patrzyli na wojsko to-
warzyszące mu, czy na parady wojskowe, 
defilady, które przechodziły obok Zamku. To 
był straszny widok. Rozpoczęła się ciemna 
noc okupacji niemieckiej. 

Oczywiście chodziłem do szkoły. Począt-
kowo szkołą moją było gimnazjum św. 
Stanisława Kostki, znane warszawskie 
gimnazjum, które mieściło się na ul. Trau-
gutta. Dziś ono już nie istnieje. Najpierw to 
była normalna szkoła, ale potem Niemcy 
zabronili nauczania i szkoła się przenio-
sła do konspiracji, było tajne nauczanie. 
Uczęszczałem w wielu punktach Warszawy, 
u mnie też odbywały się lekcje i u innych 
kolegów. Między innymi moim kolegą był 
wówczas słynny historyk, świętej pamięci, 
Tomek Strzembosz i Adam Strzembosz. 
Razem chodziliśmy do gimnazjum. Moim 
starszym kolegą był Władysław Bartoszew-
ski, o dziesięć czy więcej lat starszy, ale 
gdy się spotykamy zawsze mówi: „Panie 
kolego”. Tak samo mój brat chodził, który 
był pięć lat ode mnie starszy. 

Łącznie z nauką, z odbudową życia ro-
dzinnego – bo przecież wiele rodzin było 
rozbitych, rozdzielonych – rozpoczęła się 
natychmiast konspiracja. W Warszawie 
jeszcze nie zakończyły się działania obron-
ne we wrześniu 1939 roku, a już rozpoczęła 

Ciąg dalszy ze s. 27

Karta ewidencyjna ze zdjęciami Leona Leszka Wernica, który po kapitulacji Warszawy we 
wrześniu 1939 roku trafił do obozu jenieckiego dla oficerów w Hohenstein FOT. © AW

Tajne komplety Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w mieszkaniu Werniców przy Podwa-
lu 4; od lewej: Adam Drzewoski, Leszek Oziębło, Zbigniew Wernic i Ryszard Rusak, 1940

W mieszka-
niu Werniców 
odbywały się 
zajęcia tajnej 
podchorążówki 
i konspiracyjne 
spotkania; na 
zdjęciu: Zbigniew 
Wernic i NN przy 
mapie Europy, na 
której zaznaczano 
aktualną sytuację 
na frontach
FOT. © AW
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działalność Służba Zwycięstwu Polski, 
następnie Związek Walki Zbrojnej i Armia 
Krajowa. Mój brat, młody chłopiec, harcerz 
5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy, od 
razu wstąpił do konspiracji. Był kapralem 
podchorążym, oczywiście to minęło parę 
lat. Skończył tajną podchorążówkę 7. Pułku 
Piechoty Armii Krajowej o kryptonimie 
„Madagaskar” – „Garłuch”. 

Konspiracja
W naszym domu odbywały się konspira-

cyjne zebrania, zbiórki, spotkania. Był to 
dom konspiracji. Mama moja pracowała. 
Musiała utrzymać mnie i brata, gdyż mój 
ojciec po walkach Armii „Łódź”, uczestni-
czył w obronie Warszawy. Po kapitulacji 
Warszawy znalazł się w wielu, w sumie to 
był co najmniej w sześciu oflagach, czyli 
obozach dla jeńców, oficerów polskich. 
My byliśmy dumni z postawy naszego ojca. 
Do dzisiaj pamiętam nad jego biurkiem 
pomnik, portret marszałka Piłsudskiego 
i listy, które otrzymaliśmy z obozów, w któ-
rych mógł to pisał, a my do niego pisaliśmy. 
[...] Mam swoje listy, które pisałem do ojca 
przez cały czas okupacji. Mam list dla mnie 
wzruszający, który na parę dni dosłownie 
przed aresztowaniem dostałem. 

Tymczasem nasza rodzina, moja matka, ja 
i mój brat żyliśmy konspiracją. To wynikało 
też z tradycji rodzinnych, z kontaktów, które 
mieliśmy z rodzinami kolegów i najbliższych 
mojego ojca, jak powiedziałem zawodowego 
oficera, a głównie to dzięki mojemu bratu. 
Wtedy pięć lat różnicy to była olbrzymia 
różnica, byłem chłopaczek dla niego. On 
już był uczestnikiem wielu akcji zbrojnych, 
wykonywał wyroki, co bardzo przeżywał. 
Oczywiście wtedy nie wiedziałem. O tym 
wszystkim dowiedziałem się po wojnie 
z kontaktu z jego kolegami, z towarzyszami 

broni od „Garłucha”. „Garłuch” to był od-
dział Armii Krajowej, który walczył w czasie 
Powstania głównie na Okęciu i tam poniósł 
olbrzymie straty. 

Jako młody chłopiec nie należałem do 
żadnej organizacji, ale żyłem tym. Pamiętam 
gazetki tajne, które się przenosiło. Pamiętam 
doskonale wiele niemieckich brutalnych 
akcji, rozstrzeliwań na ulicach Warszawy. 
Pamiętam moment po słynnej akcji na 
Kutscherę Batalionu „Parasol”, kiedy został 
wykonany wyrok śmierci na generale SS 
i policji na dystrykt warszawski, 1 lutego 1944 
roku, kiedy zza firanki w domu, oglądałem 
pogrzeb. Dlaczego zza firanki? Wszystkich 
wyrzucili Niemcy z granicznych domów, 
nie mogli być w domach wówczas, a my-
śmy zostali z bratem. Na lawecie przykrytej 

hitlerowską flagą jechała trumna z Pałacu 
Blanka przy Placu Piłsudskiego na wybrzeże. 
Pogrzeb się odbył w Berlinie. Pamiętam 
ostatnią egzekucję na rogu Senatorskiej przy 
Miodowej, po prawej stronie. 

Widziałem krew rozlaną na ulicach, widzia-
łem kawałki mózgu. Często tam przechodzę 
i staję szczególnie właśnie w tym miejscu na 
Senatorskiej, tuż obok Miodowej. 

Trzeba też powiedzieć, że mimo terroru, 
przez cały czas uczyłem się, chodziłem na 
komplety, już wspomniałem, u mnie w domu 
też się odbywały. Mój brat też chodził do 
szkoły św. Stanisława Kostki. Lekcje odby-
wały się w prywatnych domach, każda lekcja 
w innym mieszkaniu. Brało się jeden zeszyt 
za pazuchę, bo oczywiście nie można było 
przecież narazić się w razie rewizji. U mnie 
na Mokotowskiej, u Strzemboszów na Freta, 
u Witka Chmielewskiego, na Żabiej, na Sena-
torskiej w różnych mieszkaniach odbywały 
się lekcje konspiracyjne, to się nazywało 
wówczas komplety. Tragicznie przeżyłem 
[...], kiedy przespałem moment [areszto-
wania brata]. Miałem wyrzuty sumienia: 
„Dlaczego się tak stało? Może bym mu po-
mógł uciec?”. Mieliśmy pięć pokoi, to było 
duże mieszkanie, ale wtedy się mieszkało 
w jednym, było zimno, nie było węgla. Jak się 
okazuje Niemcy przyszli, łomotali do drzwi, 
z dozorcą. Przespałem to aresztowanie, gdy 
się wybudziłem, dowiedziałem się, że w nocy 
go aresztowali. Były dwa wejścia frontowe 
i kuchenne, można było uciekać, niestety 
to by trzeba łóżko zasłać, tak się nie stało. 

Gestapo wywlekło mojego brata, który 
został aresztowany i w miesiąc później, po 
słynnym, znanym, a nieudanym buncie na 
Pawiaku został rozstrzelany.

CDN.
© AHM / WWW.1944.PL

Zbigniew Wernic (1925-1944) FOT. © AW

Mur Pawiaka FOT. © TT @K__A_D__A GRAMHA
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Nazwa akcji stanowi połączenie 
dwóch słów – polskiego „boha-
ter” oraz angielskiego „ON”, czyli 

„włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone 
z popularnego przymiotnika „on – off”, do-
słownie włącza historię bohatera – film lub 
prezentację. Nazwa projektu ma również 
sygnalizować chęć włączenia do świado-
mości społecznej wydarzeń realizowanych 
w celu promocji dziejów naszego narodu 
oraz historii ludzi żyjących w czasach dru-
giej wojny światowej i wykazujących się 
patriotyczną postawą – osób, które nie 
chciały zostać bohaterami i wcale się za 
nich nie uważają, ale narażając swoje zdro-
wie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami 
do naśladowania.

Pamięć
Za pośrednictwem kampanii chcemy pro-

mować patriotyczne postawy i tożsamość 
narodową w Polsce i poza jej granicami, 
a także tworzyć wspólnotę pamiętającą 
o historii naszego kraju i jego bohaterach 
przez cały rok. W tym celu umożliwiamy 
każdej zainteresowanej osobie wysyłkę 
pocztówki, listu bądź laurki do wybra-

nego Powstańca Warszawskiego. Przez 
trzy edycje kampanii do uczestników walk 
o stolicę napisano ponad pół miliona kar-
tek! Wszystkie dowody uznania za naszym 
pośrednictwem trafiły do Powstańców, 
w wielu przypadkach stając się początkiem 
pięknego dialogu pokoleń.

By promować postawy patriotyczne 
i działania związane z propagowaniem wie-
dzy o historii Polski XX wieku, w 2019 roku 
ustanowiliśmy Nagrody BohaterONy im. 
Powstańców Warszawskich. W szczegól-
nym roku 75. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego chcemy zwrócić uwagę 
społeczeństwa na istotę opowiadania na-
szej historii przez nas samych – ponie-
waż inni zrobią to za nas – niekoniecznie 
utrwalając prawdę.

Edukacja
Ważną część naszej kampanii stanowi 

edukacja młodzieży szkolnej. Pokazujemy, 
że historia nie musi być nudna – jej treści 
można przekazać w atrakcyjnej dla młodych 
ludzi formie. Dla uczniów organizujemy 
warsztaty wykorzystujące elementy edukacji 
pozaformalnej i spotkania z uczestnikami 

Powstania Warszawskiego, a dla nauczycieli 
– wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej 
– realizujemy seminaria, podczas których 
dzielimy się swoim doświadczeniem i receptą 
na niestandardową lekcję historii. Pedagodzy 
otrzymują od nas również gotowe konspekty 
zajęć do przeprowadzenia w szkole.

Pomoc
Przez cały rok angażujemy się w pomoc 

skierowaną do bohaterów walk o stolicę. 
Wraz z coraz liczniejszym gronem wolon-
tariuszy pomagamy Powstańcom War-
szawskim w codziennych obowiązkach, 
koordynujemy pomoc medyczną, a także 
wspieramy materialnie tych, którzy tego 
potrzebują. Organizujemy internetowe 
zbiórki, finansujemy zakup i dowóz do-
mowych obiadów, pomagamy w przepro-
wadzeniu drobnych remontów.

W 2018 roku – dzięki dofinansowaniu 
z Ministerstwa Obrony Narodowej – zrea-
lizowaliśmy projekt „Świąteczna Paczka dla 
Powstańca”, w ramach którego – z okazji 
Bożego Narodzenia – podarowaliśmy boha-
terom walk o stolicę bony o wartości 250 zło-
tych na realizację indywidualnych potrzeb.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie 
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX 
wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa 
i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: „Pamięć – Edukacja – Pomoc”.

Dlaczego BohaterON?

Powstanie Warszaw-
skie zawsze było dla 
mnie bardzo ważne, 
ale jeszcze większego 
znaczenia, nabrało od 
momentu, kiedy mam 
kontakt z Powstańcami. 
Jak co roku trwa wspa-
niała akcja BohaterON 
– włącz historię! 
To ona dała mi możli-
wość poznania polskich 
bohaterów. Odbyłam 
kilkanaście wspaniałych 
rozmów telefonicznych 
i prywatnych, zyskałam 
przyjaciół, a nawet 
dwóch dziadków! 
Pamiętaj, że nic tak nie zbliża do historii, jak kontakt ze świadkami tych wydarzeń.  
Od 1 sierpnia do 2 października masz szansę wysłać list do Powstańca Warszawskiego. 
Skorzystaj z tej szansy, bo już za kilka lat, nie będziesz miał takiej możliwości. Jak widać 
na zdjęciu (57 listów, kilka książek i kartek świątecznych) – Powstańcy odpisują! 
 WIOLETA WRÓBEL
Link do strony, gdzie znajdują się wszystkie informacje o akcji: bohateron.pl

30

FO
T.

 ©
 W

IO
LE

TA
 W

RÓ
BE

L

Tadeusz Andrzej Goldmann  
„Dudek” (rocznik ’33) z autorką
FOT. © IRENA GOLDMANN
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Andrzej Zb. Brzozowski: Twoje pierw-
sze próby literackie sięgają szkoły 
podstawowej, podobno streściłeś wier-
szem Grażynę Adama Mickiewicza?
Jan Choiński: Tak było. Należało, jako 

praca domowa, streścić Grażynę. Prze-
chodziłem cały dzień po mieszkaniu w po-
szukiwaniu weny. Dopiero wtedy, gdy już 
wszyscy domownicy – rodzina – poszli 
spać, usiadłem w kuchni i niemal jednym 
ciągiem ułożyłem. 

„Drugą Grażynę chciałeś stworzyć?” – 
stwierdziła nauczycielka i postawiła mi 
dwóję w zeszycie oraz poleciła streścić 
jeszcze raz, ale tym razem prozą.

Streszczenie wiersza wierszem, to dla 
początkującego literata chyba duże wy-
zwanie?
Częściowo odpowiedziałem już na pyta-

nie... Na pewno żałuję, że zeszyt w mrokach 
lat gdzieś się zapodział. Można by było 
wtedy coś więcej powiedzieć. 

Tę przygodę z poezją kontynuowałeś 
także w liceum drukując w szkolnym 
„Merkuriuszu”?
Zamieszczałem niektóre wiersze w „Mer-

kuriuszu”, ale nie tylko wiersze. Opisy-
wałem wrażenia z pobytów w aeroklubie, 
a także z lotów szybowcami, również 
w języku rosyjskim. Niekiedy, właśnie 
w liceum, byłem proszony o teksty oko-
licznościowe.

Literackie zapędy doprowadziły Cię 
w końcu do zawodu nauczyciela języ-
ka polskiego?
Długa droga do tego zawodu prowadziła. 

Zaraz po liceum dostałem się do Wyższej 
Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 
Tam, zamiast na wykładach, wiele go-
dzin spędziłem w czytelni. Przeczytałem 
wszystkie utwory Lema, Dygata, Diderota, 
poznałem także Wojaczka, Hemingwaya 
i wielu, wielu innych autorów. Rzeczy-
wiście, świetnie była zaopatrzona tamta 

biblioteka; książki nieco zakurzone, ale 
wyśmienicie poukładane. Tam też, z kole-
gami z plutonu, zorganizowałem wieczór 
poetycki przy świecach – jeden z kole-
gów recytował wiersze Norwida wybrane 
przeze mnie, inny przygotował podkład 
muzyczny. Nie znaczy to, że wymigałem 
się od zajęć, wręcz przeciwnie. Liceum 
dało mi taką wiedzę i umiejętności, że 
zaliczałem wszystkie przedmioty trochę 
wcześniej niż koledzy, dlatego też miałem 
ciut więcej czasu. Po opuszczeniu koszar 
próbowałem jeszcze kontynuować studia 
na Wydziale Mechanicznym w Kortowie... 
W końcu jednak drogą nieco krętą dotar-
łem do zawodu nauczycielskiego. 

Jako nauczyciel prowadziłeś także biblio-
tekę, szkolny teatrzyk, organizowałeś 
konkursy literackie i kiermasze książek, 
miałeś jeszcze czas na własną twórczość?

Ciąg dalszy na s. 32

FOT. © WOJCIECH CIESIELSKI, 2019

Jan Choiński – zawsze 
podkreślam swoją polskość
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Oj, tak. Najlepiej pisało mi się późnym 
wieczorem. Przygotowywałem konspekty 
do kolejnych lekcji, a przy okazji zawsze 
coś stworzyłem. Były to także teksty wy-
korzystywane przez nasz teatrzyk. Takie 
teksty konsultowałem, wspólnie poprawia-
liśmy oraz uzupełnialiśmy z młodymi, a już 
zdolnymi, przede wszystkim chętnymi, 
aktorami. Braliśmy udział w konkursach 
„O Laur Złotej Rybki” w Biskupcu, wystę-
powaliśmy w olsztyńskim Młodzieżowym 
Domu Kultury, w Domu Kultury w Bar-
czewie, w Barczewku dawaliśmy występy 
okolicznościowe. Zorganizowałem tak-
że teatrzyk w Szkole Podstawowej nr 25 
w Olsztynie, który wystąpił z okazji Dnia 
Edukacji oraz wystawił Jasełka.

Kiermasze książek były organizowane dla 
uczniów i przez nich. Jechaliśmy razem 
do zaprzyjaźnionej hurtowni, wybiera-
liśmy książki takie, które mogły znaleźć 
się na stoisku przypisanym do danego 
ucznia. Każdy z uczniów, przed rozlicze-
niem z hurtownią, mógł wybrać upatrzoną 
przez siebie książkę.   

Twoje pierwsze publikacje dziennikar-
skie pojawiły się w „Dzienniku Pojezie-
rza”, czego one dotyczyły?
Były to teksty dotyczące głównie warun-

ków studiowania. Studiowałem zaocznie, 
a zatem i bohaterami owych tekstów byli 
przeważnie studenci, a raczej studentki, 
ich zainteresowania, problemy z jakimi 
borykają się podejmując wyzwanie typu: 
„studiuję polonistykę”. Pisałem także 
o nauczycielach, którzy niejednokrotnie 
podejmowali inne prace, aby móc jakoś 
funkcjonować, chyba głównie w oczach 
uczniów, których rodzice dysponowali 
znacznie zasobniejszymi portfelami.  

Redagowałeś również „Rezonans”, biu-
letyn Zarządu Warmińsko-Mazurskiego 
NSZZ „Solidarność”, najdłużej ukazują-
ce się w regionie pismo podziemne, jak 
wspominasz tamte czasy?
Bardzo dużo się nauczyłem, a jeszcze wię-

cej zrozumiałem. Kontaktowałem się nie 
tylko z działaczami. Bywałem w rozmaitych 
miejscach i rozmaitych sytuacjach, nawet 
wyciągano mnie spod armatek wodnych. 
Był to okres wytężonej pracy i zdobycia do-
świadczeń na miarę, że użyję porównania, 
butów siedmiomilowych. Pozwoliło mi to 
zupełnie inaczej spoglądać na dotychcza-
sową rzeczywistość. 

Wydawałeś także własny biuletyn „Pył-
ki”, czego dotyczyło to wydawnictwo?
Podejmowałem w „Pyłkach” tematy, 

których nie poruszałem w „Rezonansie”. 
Zarówno „Rezonans”, jak i „Pyłki” od po-
czątku, to znaczy począwszy od zbierania 
materiałów, „składania” aż po kolportaż, 

pozostawały w moich, że tak powiem, 
rękach. W „Pyłkach” pisałem, między in-
nymi, o osadzonych w więzieniu w Barcze-
wie, o burmistrzowaniu doprowadzającym 
do konfliktów, o możliwości zbudowania 
własnego autka, zamieszczałem wiersze 
niekoniecznie znanych poetów, zamiesz-
czałem informacje o laureatach Nagrody 
Nobla, o rocznicach historycznych wyda-
rzeń. „Pyłki” miały zupełnie inną szatę 
graficzną.  

Od 2006 roku mieszkasz i pracujesz 
w Peterborough w Anglii, czy ma to coś 
wspólnego z dziennikarstwem lub dzia-
łalnością, którą prowadziłeś wcześniej?
Mieszkam jeszcze w Anglii, już nie pracu-

ję – jestem na emeryturze. Przyjechałem 
właściwie na zaproszenie córki. Wynajęła 
dom. Któregoś dnia przysłała list, w któ-
rym donosiła, że trzy dni i trzy noce wraz 
z koleżanką sprzątały go i malowały. „Tato, 
trzeba przyjechać i to zobaczyć” – napisała. 
Przyjechałem, zobaczyłem i zostałem. 

Podejmowane przeze mnie prace nie mia-
ły nic wspólnego z dziennikarstwem, ani 
jakąkolwiek inną działalnością prowadzoną 
w Polsce. Były to zajęcia raczej dorywcze 
w fabrykach. Niemniej zaobserwowane 
tutaj zdarzenia pozwoliły mi rozpisać się 
w tutejszej prasie. Uczyłem także języ-
ka polskiego w Polskiej Sobotniej Szkole 
w Spaldingu.

Przed wyjazdem do Anglii zostałeś 
przyjęty do Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich, więc można chyba 
stwierdzić, że nasz Warmińsko-Mazur-
ski Oddział SDP ma w Anglii swojego 
przedstawiciela. Czy w jakiś sposób 
to akcentujesz?
Dałem się poznać jako dziennikarz co 

wpłynęło na stosunek otoczenia do mnie. 
Zauważono moje jakieś inne spojrzenie 
i dzięki temu zyskałem nawet uznanie. 
A czy akcentuję? Zawsze podkreślam swo-
ją, nade wszystko, polskość, oraz przy-
należność do tych, którzy piszą i czytają; 
wyrażają swoje myśli bez epitetów i wul-
garyzmów. 

Działasz w różnych polonijnych organi-
zacjach i klubach, jak wygląda z tamtej 
strony spojrzenie na nasz kraj?
Spotykam się z wieloma osobami, nawet 

z tymi, którzy mieszkają w Anglii trzydzie-
ści i więcej lat. Każdy na swój sposób inter-
pretuje wydarzenia, a zwłaszcza ostatnie, 
jakie mają miejsce w Polsce. Odczucia są 
rozmaite. Jedni pozostają jakby na eta-
pie zaszłości, inni „przebierają nogami” 
w poszukiwaniu być może swego miejsca 
w kraju ojców. Są też tacy, którzy zerwali 
kontakt z tym krajem i o Polsce już nie 
mówią. Wszyscy starają się pomijać poli-
tyczne tematy. Niewątpliwie przeciągnięci 
zostali „kawałkiem chleba na co dzień” 

Ciąg dalszy ze s. 31
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i wielu w takim rozanie-
leniu pozostaje.  

Czym różni się współ-
czesna polska emi-
gracja, od tej, którą 
zastałeś po przyjeździe 
do Anglii?
Wcześniejsza emigracja 

bardzo liczyła się w swo-
ich kręgach i była powa-
żana przez Anglików. 
Oni pobudowali kluby, 
w których kultywowa-
li swoją kulturę. Tych 
już prawie nie ma. Byli 
to ci, którzy pozostali 
w Anglii zaraz po woj-
nie. Kolejna, zmuszona 
wyjechać z Polski, ciężko 
pracowała, aby dorów-
nać choćby materialnie, 
Anglikom. Czegoś się do-
robili, wykształcili dzieci 
i raczej na stałe zapuścili 
korzenie. Ta najmłod-
sza emigracja z różnych 
powodów dotarła do 
Anglii: ucieczka przed 
wojskiem, ucieczka przed wymiarem spra-
wiedliwości, ucieczka przed ubóstwem... 
I różnie też odbierają to, co im Anglia 
może dać. Wykorzystują owe możliwości 
przesiadując z piwem przed telewizo-
rem. Ale są też tacy, którzy próbują jak 
najkorzystniej się zadomowić: szukają 
odpowiadającej ich wykształceniu pracy, 
zwiedzają, posyłają dzieci do lepszej szko-
ły, pogłębiają naukę języka angielskiego. 
Znaczna liczba jest tutaj przejazdem – to 
studenci, lub też tacy, którzy nigdzie nie 
zagrzali miejsca na dłużej. 

Od czasu do czasu pojawiasz się 
jednak w starym kraju, czy to tylko 
sentyment, bo przecież w sumie nie 
jest tak daleko?
Rzeczywiście, daleko nie jest, a można 

powiedzieć, że nawet coraz bliżej. Kontakt 
z krajem, o ile ktoś tylko chce, można 
utrzymywać na wiele różnych sposobów. 
Przylatujemy lub też przyjeżdżamy. Jest 
prasa, jest telewizja, jest Internet... W na-
turze człowieka istnieje chęć poznawa-
nia, odkrywania, doświadczania ciągle 
czegoś nowego. Sentyment nie pozwala 
zapomnieć o domu rodzinnym, o tym 
czego człowiek dowiedział się od rodzi-
ców, nauczycieli. To nie tylko korzenie, 
ale także łąka ukwiecona, śpiew ptaków, 
spojrzenie jakże inne od drugich a jednak 
swojskie ludzi.  

Na koniec poproszę Cię o jakąś anegdo-
tę, koniecznie z Twoim udziałem.
Wrócę do Dęblina... Każdy z podchorą-

żych miał swoją oddzielną szafkę, a w niej 

według wzoru, poukładane wszystko 
to, co mu Ojczyzna przydzieliła: mydło, 
ręczniki, pastę i szczoteczkę do zębów, 
szczotkę i pastę do butów, i tym po-
dobne rzeczy. Ja do szafki wkładałem 
książki, które zamawiałem w różnych 
księgarniach, a przybory schowałem do 
plecaka. Została zapowiedziana wizyta 
generała na kompanii. Dowódca plutonu 
złapał się za głowę, gdy zobaczył taki 
„nieporządek” w mojej szafce. Począt-
kowo chciał schować moje książki pod 
mój materac, ale ja trochę nieśmiało 
zaprotestowałem twierdząc, że mogą 
ulec przygnieceniu. Stanęło na tym, że 
wszystkie książki zostały przeniesione 
do szafy dowódcy plutonu.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

twarze mediów

Jan Choiński – dziennikarz, publicy-
sta, nauczyciel języka polskiego. Pisać 
już zaczął w szkole podstawowej, 
początkowo utwory wierszowane. 
Przez ponad cztery lata, od 2001 roku, 
pracował w Zarządzie Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Olsztynie. Od 2006 
roku mieszka i pracuje w Anglii. Tam 
wspólnie z kolegą utworzył i redago-
wał „Notabene”, pisał do „Poliszboro”, 
„Naszych Stron”, „Gazety Polonijnej”, 
często zabiera głos na portalu spo-
łecznościowym Facebook. Członek 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
od 2006 roku.
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O tym, że „najpierw Bach, a potem 
Pach” słyszało się w latach 70. 
wśród telewidzów. Odbiorcami te-

lewizji byli wtedy niemal wszyscy w Polsce. 
Nie piszę Telewizji Polskiej, bo tylko taka 

– potężna i powszechna była. Najpierw 
tylko jeden kanał, potem drugi – z najpo-
pularniejszym „Studiem 2”. Równie popu-
larne były wówczas programy-konkursy 
„Banki Miast”.

Eugeniusz Pach był niezależny (na ile w ogó-
le można było takim być) i samotny. Nie 
pisał artykułów, tylko występował w telewizji. 
Ale popularność miał ogromną. Moja żona 
oglądając dziś jego zdjęcia, które leżą na stole, 
gdy piszę to, co teraz piszę, mówi: „Piękny 
mężczyzna, w Stanach byłby gwiazdą”.

A ja pamiętam, jak szedł korytarzem bloku 
F przy Woronicza, gdzie mieściła się publi-
cystyka TVP, że nie był to chód sprężysty. 
Raczej spowolniony. Tak jak redaktor, tro-
chę ospały, wolno mówiący. Był jednym 

z szefów redakcji, gdy zaczynałem pracować 
w telewizji w listopadzie 1972 roku.

Mój kolega, a potem i przyjaciel, Marian 
Bekajło, doświadczony i bardzo zdolny 
reporter i scenarzysta, nonkonformista, 
trochę leniwy, ale dziennikarz z krwi i ko-
ści, który wszystko wiedział (w tym wiele 
od pań) powiedział mi, że „Gienio” ranny 
był w czasie Powstania Warszawskiego. To 
była seria z automatu, która przeszyła w pół 
młodego chłopaka. O kłopotach ze zdro-
wiem w okresie powojennym opowiedział 
mi również anglista z Uniwersytetu War-
szawskiego, szanowny wielce dżentelmen 
Pan Bronisław Kopczyński. Wierzyłem mu, 
bo był to żołnierz Września, który spędził 
okupację w oflagu niemieckim, potem był 
w Anglii, ale wrócił do kraju. Tym bardziej 
wierzyłem, że Pan Kopczyński pamiętał 
mojego ojca, z którym byli razem w Podcho-
rążówce Warszawskiej w jednym plutonie. 
Ganiano ich wówczas, rekrutów, poran-
kami po murku okalającym do dziś teren 
obecnego URM-u od strony ulicy Bagateli.

Pan Kopczyński powiedział mi, że zgłosił 
się do niego w biurze przemysłu cukierni-

czego szukający pracy młody człowiek. Stu-
dent historii sztuki. Był w kurtce wojskowej. 
Jasne, że kombatant nie pytał Pacha skąd 
przychodzi, ale przyjął go do pracy.

Po szczegóły z bardzo bogatego życia redak-
tora Eugeniusza Pacha odsyłam do Internetu. 
Polecam też film dokumentalny Łucji Klimas 
o naszym wspólnym szefie. Wiem, że film 
aprobowany był przez bohatera. Ja napiszę 
tu tylko to, czego sam byłem świadkiem.

Mam dług wdzięczności. Gdy przyjęto 
mnie do pracy w telewizji, byłem już 

– zdawało mi się – bardzo dojrzałym redakto-
rem, znałem dobrze angielski, niemiecki, fran-
cuski, wysyłano mnie za granicę nawet jako 
korespondenta wojennego. Walczyłem w są-
dach o swoją prawdę. A jednak „telewizorki”, 
zarozumiałe jak i dziś, lekceważyły na po-
czątku prasowego dziennikarza. To „Gienio” 
dał mi szansę w programach „Banki Miast”, 
turniejach transmitowanych na żywo z całej 
Polski jak długa i szeroka. Raz na miesiąc 
miasteczko „X” walczyło z miasteczkiem „Y”.  

Ciąg dalszy na s. 36

Ludzie, którzy tworzyli Telewizję Polską

Ba-Ba, Ba-Ba... czyli 
najpierw Bach, a potem Pach
STEFAN TRUSZCZYŃSKI

Eugeniusz Pach, 1960
FOT. © MATERIAŁY PRASOWE / WWW.1944.PL
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Bezpardonowo rywalizując na wizji w różnych 
wymyślnych konkurencjach od bojów między 
drużynami ochotniczych straży pożarnych, 
po ściganie się w przeganianiu i ładowaniu 
do samochodów wielkich byków. Mieszkańcy 
licytowali się na dokonane czyny społeczne. 
Młodzież walczyła sportowo i muzycznie.

Turnieje objęły kilkadziesiąt miast w Pol-
sce (według kolejności programów, jak to 
pamiętam): Ciechanowiec – Siemiatycze, 
Głuchołazy – Kowary, Mława – Lidzbark 
Warmiński, Stary Sącz – Nowy Tomyśl, 
Kamień Pomorski – Tuchola, Olesno – Ple-
szew, Głubczyce – Busko Zdrój, Człuchów 
– Siemiatycze, Sztum – Skwierzyna, Nowy 
Tomyśl – Głogówek, Żagań – Goleniów. 
Były też przedbiegi przed zasadniczym 
konkursem, w których startowały między 
innymi Międzyrzecz, Szydłowiec, Poniatowa 
i Koluszki. Mieliśmy także robić turnieje 
PGR-ów, ale jakoś do tego nie doszło.

W studio warszawskim dyrygował 
wszystkim Nadredaktor Pach. Punktowali 
miasta Dziedzicowa, Ambroziewicz, różne 
gwiazdy estrady i sportu, no i oczywiście 
politycy – mądrzy i mądrzy inaczej.

Redaktor Pach był królem wizji i fonii. 
Pięknym, niskim głosem z jeszcze wspa-
nialszą dykcją, w której słychać było każdą 
literkę, prowadził program dowcipnie i po 
ojcowsku. Szanował tych z terenu, a nas 

beształ i poganiał. Ale dobrze płacono za te 
programy i nikt się nie obrażał. Raz tylko 
moim zdaniem Pan „Gienio” się nie popisał. 
Było to w czasie konkursu między Mławą 
a Lidzbarkiem. Przeżyłem to okropnie. 

Byłem odpowiedzialny za Mławę i mia-
steczko tuż przed zakończeniem programu 
prowadziło punktowo, ale redaktor Pach 
uznał, iż trzeba dopieścić tak zwane Ziemie 
Odzyskane, czyli Warmię, i w ostatniej chwi-
li, gdy było w studio głosowanie naczelników 
różnych miast, uczestników poprzednich 

programów, przydzielił im nagle nie po 
pięćdziesiąt, ale po sto punktów. A przed 
głosowaniem przekonał, że mają poprzeć 
Lidzbark Warmiński. Szef podał w ostatniej 
minucie wynik, Lidzbark wygrał z Mławą, 
a ja zostałem sam osłupiały na podeście 
z mikrofonem w ręku wśród dwudziestoty-
sięcznej rzeszy mieszkańców Mławy. Zamarli 
z zaskoczenia, a potem rozpoczął się straszny 
wrzask i protest. Ale werdyktu nie cofnię-
to. Chciałem wówczas to wszystko rzucić 
w cholerę, ale tego nie zrobiłem.

Tak z nami reporterami czasem bywało. 
My – tam w miastach – to Halina Miro-

szowa, Ryszard Bójko, Andrzej Skarżyński, 
Marek Grot, Teresa Grabowska, wspomniana 
już Łucja Klimas, Stanisław Mazurkiewicz, 
Ciechan (czas płynie, niestety zapomniałem 
imienia kolegi); a także reżyserzy – Teresa 
Krzyżanowska, Bogdan Kryspin, Wojciech 
Wilanowski, scenografowie – Marek Kar-
wacki, Jerzy Huk, kierownicy produkcji – 
Tomasz Polaski, Alicja Markowicz. Wszyscy 
wychodziliśmy ze skóry by „nasze” miasto 
wygrało. Zapraszaliśmy najpopularniejszych 
aktorów teatru, filmu i estrady – byli między 
innymi Hanka Bielicka, Józef Nowak (wspa-
niały, a dziś zapomniany), Daniel Olbrychski, 
Maryla Rodowicz, Wanda Polańska, Bernard 
Ładysz, profesor Stefan Kamasa – najwy-
bitniejszy polski altowiolista. W „Bankach 
Miast” brały udział wybitne zespoły muzycz-
ne, duże i małe. Między innymi bardzo popu-
larny zespół cygański „Terno” prowadzony 
przez Edwarda Dębickiego, kompozytora 
i wirtuoza akordeonu.

Oj, łza się w oku kręci i należałoby wspo-
mnieć wielu innych.

Wróćmy do naszego mistrza ceremonii 
„Banku Miast”... Eugeniusz Pach swoją te-
lewizyjną pracę też rozpoczął od konkursu. 
W szranki przed wielu laty stanęło dziesiątki 
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Eugeniusz Pach z Janem Suzinem, 1959
FOT. © MATERIAŁY PRASOWE / WWW.1944.PL

Studio 2; od lewej: 
Edward Mikołajczyk  
(prowadzący),  
Eugeniusz Pach (gość 
programu, reżyser 
dokumentalista) 
i Mariusz Walter 
(twórca Studia 2), 
1975
FOT. © M. STANIEWICZ / TVP

Eugeniusz Pach i Marek Wachowski 
podczas 12. Rajdu Dolnośląskiego, 1968 
FOT. © TOMASZ SUCHARDA / ARCHIWUM PRYWATNE
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chętnych. Wygrała Irena Dziedzic, Jan Su-
zin i właśnie Eugeniusz Pach. Wedy jednak 
jurorzy mieli dobre oko i ucho. Potwierdziły 
to dziesiątki lat kariery wymienionej trójki.

Pach od zawsze zafascynowany był mo-
toryzacją. Bo i wtedy był czas motorowych 
sukcesów Polski: Polski Fiat, duży i mały, 
wreszcie Polonez. Dziś wypasieni oligar-
chowie w importowanych jeszcze bardziej 
wypasionych brykach uśmiechają się na te 
słowa z politowaniem. A przecież jeszcze 
przed wojną, rodzime moto sokoły zbudo-
wały wspaniały motocykl, potem prawdziwi 
junacy – „Junaka”. Wreszcie mieliśmy FSO 
i „małolitrażową”, ale bardzo ważną dla 
ludzi tęskniących za własnym samochodem, 
Bielsko-Białą. Dziś lekceważy się tamtych 
inżynierów i menadżerów. Zdejmuje się 
tabliczki uliczne z ich nazwiskami. Mądre 
narody tak nie robią. Może wnuki się ockną.

Pach spiknął się z Kubicą tamtych cza-
sów – Sobiesławem Zasadą. Na ekranach 
pojawiły się moto-transmisje, bito rekordy 
na resztkach ocalałych z pożogi autostrad. 
Pięknie to wszystko rwało do przodu, ryczały 
silniki, piszczały z zachwytu panienki – ale 
nie byłoby to wszystko gorąco przyjmowa-
ne, gdyby nie talent sprawozdawczy i głos 
właśnie przede wszystkim Eugeniusza Pacha. 
Wspaniali byli chłopcy rajdowcy – Fiatowcy, 
ale sam obraz byłby niewystarczający, gdyby 
nie mądry i ekscytujący komentarz.

Wymyślał redaktor Gienio różne pro-
gramy. Niestety jeden z nich był głupi, 
a nawet podły. Ten o Irenie Kirszenstein. 
Jakoby celowo zgubiła pałeczkę w biegu 
sztafetowym. Sama miała już medale i po-
noć nie chciała, by dostały je koleżanki. 
Tak niestety powszechnie to odebrano. 
Pamiętam jak Wiech w „Ekspresie Wie-
czornym” napisał, by autor reportażyku 
puknął się w głowę. Człowiek niestety 
bywa czasami głupi, nawet bardzo. Ale 
dość o tym smutnym wydarzeniu. Niech 
w naszej pamięci Eugeniusz Pach zostanie 
jako żołnierz Powstania Warszawskiego, 
popularyzator motoryzacji, niezwykle 
lubiany dziennikarz telewizyjny, spiker, 
prowadzący programy publicystyczne.

Warto wspominać „Banki Miast” – to 
jego najważniejsze dzieło. Otwierały 

one naprawdę drogę prowincji na ogólno-
krajowy ekran, aktywizowały ludzi w mniej-
szych i większych miasteczkach – do pracy 
za darmo. Rozumieli, że robią to dla siebie. 
Owszem, w prezydiach zasiadali mniej lub 
bardziej mądrzy bonzowie. No i co z tego? 
Jak świat światem zawsze są tacy co we-
pchną się wyżej. Zasłużenie lub zupełnie 
bez sensu i kompetencji. Bo kto nawet dziś 
pamięta wszystkich premierów ostatniego 
trzydziestolecia. Nie mówię już o ministrach 
i tłumie tych wszystkich wice. Ujeżdżających 
Polskę nie na Kasztance, ale bardzo często 
za szybko i nie wiadomo po co.

Bonzowie ówcześni przychodzili na „Banki 
Miast”. Dla Pana Gienia i dla konkurujących 
ze sobą społeczeństw przynosili nagrody. 
Dla redaktora dyplomy, a dla miast wspa-
niałe śmieciarki – wtedy nowość, spychacze 
i dźwigi. Miasto, jego mieszkańcy byli ob-
darowywani. Ale naprawdę to cieszyli się 
przede wszystkim dlatego, że ich nieznaną 
szerzej małą ojczyznę oglądała cała Polska. 
W czasie programów przemycanie były rów-
nież pewne zdjęcia i ludzie. W Ciechanowcu 
w czasie transmisji z rynku w tle głównej 
trybuny przeszła banderia miejscowej pa-
rafii – chłopi na koniach z kościelnymi 

sztandarami procesyjnymi zorganizowani 
przez miejscowego proboszcza, powstańca 
warszawskiego. W Pińczowie reporter pro-
wadzący – Wiesio Czubaszek – wspomniał 
i pokazał ruiny synagogi. Nie wiem co po-
wiedziano Pachowi telefonicznie z Białego 
Domu, ale Wiesio pracy nie stracił. W Sta-
rym Sączu reporter w czasie objazdu terenu 
usłyszał, że przydrożna, wiekowa kapliczka 
ma być usunięta. Powiedział, żeby tego nie 
robiono i poprowadzono w końcu drogę 
kilka metrów dalej. 

Wtedy władza bardzo bała się, by w czasie 
transmisji na żywo ktoś „nie wyskoczył” 
i coś tam przeciwko władzy nie krzyknął. 
Jednak ludzie uczestniczący w progra-
mach autentycznie cieszyli się z tego, że 
są w telewizji. Głośnych protestów nie 
było, ani milicji na planie. Ludzie zresztą 
reagują różnie, gdy podtyka się im sitko 
mikrofonu. Przede wszystkim chcą ładnie 
wypaść. Być może czasem było i za klawo. 
Ale tak było. Zresztą wraz z upływem lat, 
gdy gierkowe nadzieje malały, „Banki” też 
przestały cieszyć.

Odszedłem z telewizji z wieloma po 13 
grudnia. Pamiętam, że potem jeszcze raz 
jedyny widziałem Pana Gienia na małym 
ekranie. Była to jakaś studyjna dyskusja 
– bierna, mierna i smutna. Najwyraźniej 
zdał sobie sprawę, że telewizja stanu wo-
jennego to już nie jego TVP. Zaczął praco-
wać u nowych prężnych przedsiębiorców, 
wyprowadził się z Warszawy. Podobno 
lubił powozić bryczką. No to wio... siwek!

Niech pozostanie w dobrej naszej pa-
mięci. Zmarł trzy lata temu. Cicho. Ale 
podobno nie chciał, by ogłoszono o jego 
pogrzebie. Żegnali go na Bródnie tylko 
Bożena i Mariusz Walterowie oraz Edward 
Mikołajczyk.  Przyjaźnili się do końca. 
Może oni coś napiszą o redaktorze Euge-
niuszu Pachu – telewizyjnym gwiazdorze 
z prawdziwego zdarzenia.

Podczas realizacji 
„Banku Miast”
FOT. © ARCHIWUM TVP

37. Rajd Monte Carlo; od lewej: Sobiesław  
Zasada, Eugeniusz Pach i Jerzy Dobrzański, 1968
FOT. © TOMASZ SUCHARDA / ARCHIWUM PRYWATNE
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Daniel Wicenty, autor historycz-
nej pracy Załamanie na froncie 
ideologicznym. Stowarzyszenie 

Dziennikarzy Polskich od Sierpnia ’80 
do stanu wojennego (IPN, Gdańsk 2012) 
podsumowując krótko debatę lustracyjną 
toczoną w 1992 roku w kręgu prominen-
tnych dziennikarzy warszawskich napi-
sał: „Po stronie wyraźnych przeciwników 
lustracji stanęli m.in. Bratkowski, Osęka 
i Wieczorkowski. Znów zatem mieliśmy 
do czynienia z politycznym «frontem», 
tym razem potępiającym nienawiść», 
«bolszewizm» i «spiskowe teorie dzie-
jów», a nie z dziennikarstwem po-
dejmującym zadanie informowania 
społeczeństwa w jego interesie i w in-
teresie racji stanu”.

Litościwie przemilczę fakt, że owych 
ideologicznych maczug z lubością używali 
głównie ci, którzy całkiem niedawno 
w PRL-u równie ofiarnie stali na czele 
ideologicznego frontu dziennikarskiego 
tyle, że po drugiej stronie. Ale nie czas 
dzisiaj wymieniać autorów przemówień 
pisanych dla towarzyszy na zjazdy je-
dynie wtedy słusznej partii, czy innych 
usług świadczonych ówczesnym „właś-
cicielom Polski Ludowej”. Człowiek 
bowiem, a tym bardziej dziennikarz, 
zmienny jest i nawet ma prawo taki być. 
Tak przynajmniej twierdzili ci, którzy 
w osiemdziesiątym, osiemdziesiątym 
pierwszym roku pędem przeskakiwali 
z jednej strony na drugą. Szczególnie 
ci głęboko ideologicznie zaangażowani.

Warto jednak przyjrzeć się rzeczywistej 
sytuacji w mediach właśnie w kontekście 
owych, mniej lub bardziej wykreowa-
nych, czy też uznawanych dziennikar-
skich autorytetów, przeciwników lustracji 
w środowisku dziennikarskim. Przy czym 
wiedzę o rzeczywistym stanie środowiska 
mogliśmy uzyskać dopiero po latach.

Gdy po siedmiu latach przymusowej 
nieobecności przywrócony przez tzw. 
komisję Drawicza wróciłem do jednej 
z większych regionalnych rozgłośni Pol-
skiego Radia, jej nowym dyrektorem 
z rekomendacji nowej władzy został TW 
„Wujek”, o czym oczywiście nie mieli-
śmy pojęcia.

Wkrótce rozgłośnie regionalne zostały 
przekształcone w jednoosobowe spółki 

skarbu państwa. Nowo powołana Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji mia-
nowała prezesów zarządów. Kluczowe 
i decydujące programowo i zarządczo sta-
nowisko w rozgłośni regionalnej. W roz-
głośni gdzie pracowałem, KRRiTV na 
stanowisko prezesa powołała najbardziej 
zaufanego dziennikarza stanu wojenne-
go, członka PZPR aż do jej rozwiązania, 
który jeszcze w 1988 roku odbył kilku-
miesięczne przeszkolenie w Moskwie. 
Ów nominat przez cały stan wojenny 
i lata 80. kierował redakcją informacji. 
Każdy dziennikarz radiowy dobrze wie, 
co to wtedy znaczyło.

Dlaczego ta pierwsza KRRiTV dokona-
ła takiej nominacji? Kto musiał za tym 
stać i jakie miał środki nacisku, by ta 
nominacja doszła do skutku? Nie po-
trafię do dziś odpowiedzieć. I à propos 
„spiskowej teorii dziejów”, używanej tak 
chętnie jako pałki ideologicznej w dys-
kusji o lustracji dziennikarzy: trzeba być 
albo wyjątkowo naiwnym (by nie użyć 
mocniejszego określenia), albo wyjąt-
kowo cynicznym, by ośmieszać jako 
„spiskową teorię” pewne, co najmniej 
dziwne decyzje dotyczące nominacji 
w mediach, szczególnie publicznych, 
podejmowane przez gremia decyzyjne 
w tamtym czasie. Student pierwszego 
roku politologii wie, że nie ma spiskowej 
teorii. Są spiski. Po prostu. Dlatego nie 
chce mi się wierzyć, by dziennikarskie 
„autorytety” przytoczone przez Danie-
la Wicentego owej wiedzy nie posiadały.  

Dla uzupełnienia obrazu rzeczywi-
stości początku lat 90. Gdy po latach 
otrzymałem moje dokumenty z IPN jako 
tzw. pokrzywdzony, dowiedziałem się, 
że przewodniczącym „S” w rozgłośni był 
TW „Andrzej”, radiowy kierowca. Zro-
zumiałe stały się też awanse z rozgłośni 
regionalnej do programów centralnych 

w stanie wojennym. TW „Starski”, TW 
„Bera” – jeden spokojnie przepracował 
w PR do emerytury, drugi pracuje w jed-
nym z programów centralnych do dziś.

Ale dyskusja o lustracji dotyczyła całego 
środowiska dziennikarskiego, więc także 
prasowego. W moim mieście było w 1980 
roku duże wydawnictwo prasowe RSW 
Prasa. Wychodziło kilka gazet miejskich, 
wojewódzkich, tygodniki, w tym jeden 
o zasięgu ogólnopolskim.

Założycielem i przewodniczącym koła 
zakładowego „S” w prasie był dość zna-
ny dziennikarz TW „Znicz”, „Bernard”. 
Został zarejestrowany w roku 1967.  

„Pracował”, jako TW do 1990. Po roku 
1990 został zastępcą dyrektora ośrod-
ka telewizyjnego, a później redaktorem 
naczelnym dużej gazety, aż do likwidacji 
RSW i przekazania tytułu prywatnej spół-
ce. „Nienawiść”, „bolszewizm”, „spiskowa 
teoria dziejów”.

1 kwietnia 1982 roku został zarejestro-
wany TW „Celestyn”. Podczas rejestra-
cji asystent na wydziale filologicznym 
Uniwersytetu. W latach 80.  rozstaje 
się z uczelnią i pracuje jako dziennikarz 
w miejscowej gazecie partyjnej. Po roku 
1990, jako zastępca naczelnego i redaktor 
naczelny, pracuje w gazetach lokalnych 
zagranicznego koncernu prasowego. Gdy 
u władzy jest SLD, TW „Celestyn” zo-
staje powołany do zarządu regionalnej 
rozgłośni Polskiego Radia. Wycofuje 
się z zarządu (konieczność lustracji) 
i specjalnie dla niego zostaje stworzone 
stanowisko dyrektora programowego. 
Teraz TW decyduje o programie jednej 
z większych rozgłośni Polskiego Radia. 
Strajk w rozgłośni zmusza go do odejścia.

Przez chwilę jest w zachodnim kon-
cernie prasowym wydającym gazety 
w Polsce, po czym trafia nie gdzie indziej 
a do Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Biała księga
JAROSŁAW WARZECHA

Nasi sąsiedzi z Zachodu oczyścili w sposób 
bezwzględny zawód dziennikarski z agentów 
Stasi. U nas TW przez lata kształtowali 
opinię Polaków.

,,
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Jest rzecznikiem prasowym, radcą mi-
nisterialnym, dyrektorem departamentu 
do kontaktów z zagranicą przy dwóch 
kolejnych ministrach. Minister Joanna 
Kluzik-Rostkowska została poinformo-
wana o współpracy TW „Celestyna” z SB. 
Dostała nawet skan rejestracyjnej Karty 
Personalnej. W rozmowie telefonicznej 
z dziennikarzem, który ją o tym zawia-
domił, zadała pytanie: „Co pan zamierza 
z tym zrobić?”.

Nie, co minister zamierza zrobić w tej 
sprawie, ale co zamierza zrobić dzienni-
karz! Pytanie ministra polskiego rządu, 
który zatrudnia i o tym wie, konfidenta 
komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.

To tylko kilka przykładów nie teorii, 
ale rzeczywistości, obecnej w środowisku 
dziennikarskim do dzisiaj. Dlaczego do 
dzisiaj? Bo w roku 1990 przychodzili do 
zawodu dziennikarskiego także młodzi 
ludzie po studiach. Wśród nich byli i tacy, 
którzy zostali zwerbowani na uczelniach 
jeszcze pod koniec lat 80. Dziś mają 
około pięćdziesiątki i są czynnymi dzien-
nikarzami w najlepszych latach.

Pytanie zatem – w jakim stopniu byli 
agenci SB, dziennikarze, kształtowali 
i kształtują obraz rzeczywistości? Bo 
z pewnością kształtują. Sam obserwo-
wałem działalność TW „Celestyna” nie 
wiedząc wtedy, kim jest. Niektóre jego 
posunięcia programowe były parszy-
wie dziwne, zaskakujące. Teraz wiem, 
dlaczego.

Nasi sąsiedzi z Zachodu oczyścili w spo-
sób bezwzględny zawód dziennikarski 
z agentów Stasi. U nas TW przez lata 
kształtowali opinię Polaków.

Nie jestem za totalnymi zakazami. 
Media prywatne powinny mieć nie-
zbywalne prawo zatrudniać kogo chcą. 
Inaczej niż media publiczne. Ale każdy 
obywatel ma prawo wiedzieć, kto do 
niego mówi, czy kto dla niego pisze. 
Kim jest ten, kto stara się go przekonać, 
a nawet indoktrynować. Może zatem 
powinna zostać opublikowana biała 
księga dziennikarstwa polskiego, gdzie 
zostaną upublicznione nazwiska by-
łych TW? Czy to bolszewizm, nienawiść 
i spiskowe teorie? Bo przecież musimy 
chronić jak największy skarb tych, co 
ten bolszewizm i nienawiść wspomagali 
w najgorszy z możliwych sposobów? 
Przez delatorstwo do politycznej policji. 
Tak to chcemy widzieć? 

Książka Załamanie na froncie ideo-
logicznym. Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy Polskich od Sierpnia 80 

do stanu wojennego autorstwa dr. Daniela 
Wicentego, pracownika pionu naukowego 
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej 
gdańskiego oddziału IPN, poświęcona jest 
w zasadniczej części roli i pozycji Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich, począwszy 
od strajków w sierpniu 1980 roku, a skoń-
czywszy na pierwszych miesiącach stanu 
wojennego, kiedy to w marcu 1982 roku 
SDP zostało rozwiązane, a przez kilka na-
stępnych tygodni działacze stowarzyszenia 
walczyli o jego uratowanie. 

Obraz SDP jako organizacji niesamo-
dzielnej, na poły fasadowej i stojącej nisko 
w realnej hierarchii instytucji wpływają-
cych na środowisko dziennikarskie, zmie-
nia się gwałtownie po Sierpniu ’80. Okres 
kilkunastu miesięcy solidarnościowego 
karnawału w bardzo wielu wspomnie-
niach dziennikarzy jawi się jako „złoty 
okres” SDP, w którym organizacja znów 
odzyskała tożsamość, jej relacje z PZPR 
utraciły charakter wiernopoddańczy, 
a dziennikarze nie musieli się wstydzić 
wykonywanego zawodu. Punktem wyjścia 
dla badań dr. Daniela Wicentego była owa 
pamięć o „złotym okresie” SDP. 

W oparciu o wyniki własnych badań 
autor podjął się próby sformułowania 
odpowiedzi na fundamentalne dla historii 
SDP na początku lat 
osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku 
pytania: co ozna-
czała odnowa SDP 
w warstwie oficjal-
nych deklaracji 
oraz codziennej 
praktyki funkcjo-
nowania? Czy ta 
zmiana pociąg-
nęła za sobą inne 
zmiany w syste-
mie instytucji 
komunistycz-
nych? Czy i w ja-
kim sensie SDP 
było organizacją 
antysystemo-
wą? Kim byli 
protagoniści 
nadający ton 
SDP, zarówno 
w kontekście 

zawodowych i politycznych biografii, 
środowiskowych afiliacji, jak i wyzna-
wanej ideologii? Na ile stowarzyszenie 
było jednorodne z tego punktu widzenia 
lub, innymi słowy, jaki był poziom kon-
fliktu w jego łonie? Co możemy powie-
dzieć o realnych relacjach między SDP 
a kluczowymi instytucjami władzy w PRL 
(partia i SB) z jednej strony, a zrodzoną 
po Sierpniu „Solidarnością” z drugiej? 

Publikacja składa się z dwóch części. 
Pierwsza to narracja historiograficzna, 
uporządkowana chronologicznie i zin-
terpretowana w perspektywie wspomnia-
nych już pytań badawczych. Druga to 
obszerna prezentacja 150 różnego rodzaju 
dokumentów, które ukazują funkcjono-
wanie stowarzyszenia oraz środowiska 
dziennikarzy z perspektywy PZPR, Służby 
Bezpieczeństwa oraz samego SDP. Tym 
samym część druga stanowi doskonałą 
ilustrację i uzupełnienie części pierwszej. 
Kilka dokumentów wykracza poza lata 
1980-1982: najstarsze (z lat 1978-1979) 
ukazują ideologię oficjalnie firmowaną 
przez SDP krótko przed Sierpniem ’80, 
najnowsze zaś (z lat 1983, 1985 i 1989) 
to głównie notatki SB poświęcone kon-
kretnym działaczom SDP. 

Zdecydowana większość prezentowana 
w opisywanym wydawnictwie dokumen-
tów nie była do tej pory nigdzie pub-
likowana. Książka powstała w ramach 
ogólnopolskiego projektu badawczego 

IPN „Aparat 
bezpieczeństwa 
wobec środo-
wisk twórczych, 
dziennikarskich 
i naukowych”. 

Daniel Wincenty,  
Załamanie 
na froncie 
ideologicznym. 
Stowarzyszenie 
Dziennikarzy 
Polskich od 
Sierpnia 80 do 
stanu wojennego, 
Wydawnictwo 
Instytut Pamięci 
Narodowej, 
Warszawa 2012, 
ss. 649

Karnawał 
„Solidarności” i SDP
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piórem redaktora Wegnera

To był dla SB istny rarytas – tzw. 
spotkania duszpasterskie, gdzie 
studenci złaknieni wiedzy i refleksji 

humanistycznej wyzwolonej z indoktryna-
cji marksistowsko-leninowskiej bez żad-
nego przymusu spotykali się, dyskutowali 
z sobą i księżmi o tym, czego im w oficjalnej 
edukacji brakowało.

Owe dysputy z mądrymi kapłanami, or-
ganizowane niemal we wszystkich ośrod-
kach akademickich do mniej więcej stanu 
wojennego, były zjawiskiem niezwykłym, 
chyba bez precedensu wśród państw kul-
tury katolickiej, tym bardziej w tych spod 
hegemonii sowieckiej. Historycy powinni 
zająć się tym fenomenem, którego przecież 
nikt jeszcze nie opracował, ba – w ogóle 
chyba nawet twórczo nie dostrzegł.

Tajna policja polityczna obejmowała 
ścisłą obserwacją młodzież akademicką 
uczestniczącą w owych zgromadzeniach. 
Rekrutowała z nich donosicieli, którzy 
informowali SB o tematach spotkań i nade 
wszystko o koleżankach i kolegach, którzy 
byli w nich najaktywniejsi. 

Wielu złapanych w pajęczynę mamili 
wizją synekur i raczej dotrzymywali obiet-
nicy. Stąd na wielu redaktorskich i dyrek-
torskich, kierowniczych, lukratywnych 
stanowiskach znajdujemy jeszcze dziś 
niemało byłych konfidentów wszelkiej 
kategorii oraz ich potomstwa.

Wiedzieliśmy, że esbecy obserwowali 
nas, chodzących wieczorami raz czy dwa 
w tygodniu do katowickiego kościoła 
garnizonowego na dyskusje kierowane 
z niebywałym taktem i kulturą przez ks. 
Czesława Domina, późniejszego biskupa. 
Wchodząc do świątyni i wychodząc z niej 
czuliśmy za plecami oddech tajnej policji. 
Nikogo jednak we własnym gronie wów-
czas nie podejrzewaliśmy o szpiclowanie 
i nie chcieliśmy podejrzewać. Było nam du-
chowo dobrze bez wzajemnych posądzeń...

Jesienią 1961 roku, kiedy byłem na trze-
cim roku, przekonałem się, że nasze 

instynktowne odczuwanie inwigilacji es-
beckiej nie było bezpodstawne.

Zatrzymałem się na przystanku tram-
wajowym. Podszedł do mnie mężczyzna, 
sporo starszy ode mnie, o twarzy pospo-
litej, nigdy bym go później nie poznał. 
Powiedział, że jest z milicji i chciałby ze 
mną wieczorem, gdy wrócę z uczelni, 

porozmawiać o studiach przy kawie, 
o tu – wskazał naprzeciwko kawiarnię 
„Krystynka”. Ale, dodał, żebym abso-
lutnie nikomu o tym zaproszeniu, tak 
się wraził: zaproszeniu..., nie mówił.

Po powrocie do domu powiedziałem 
Mamie o tym zdarzeniu i poszedłem do 
owej pobliskiej kawiarenki. On już czekał. 
Zaczął konwersację od razu rzeczowo, że 
trudno znaleźć dobrą posadę, a przecież 
nie chciałbym uczyć w szkole podstawo-
wej, mógłbym zostać dyrektorem liceum; 
użalił się nad moim ojcem, który bar-
dzo ciężko pracował, żebym z dwiema 
siostrami mógł studiować, a gdyby był 
dyspozytorem, byłoby mu i nam lepiej, 
bo więcej by zarabiał. Mój szwagier zaś 
po studiach ekonomicznych jest zwykłym 
urzędnikiem, tymczasem należałoby mu się 
stanowisko dyrektora kopalni...

I nagle zobaczyłem na środku sali kawiar-
nianej mojego Ojca. Podszedł do stolika 
i zaczął głośno, tak żeby wszyscy go sły-
szeli, besztać esbeka: „Proszę dać spokój 
mojemu synowi, jego obowiązkiem jest 
nauka, a nie włóczenie się po kawiarniach 
z ubekami. Moja żona dostała ataku ser-
ca, że ubek zmusił syna do spotkania się 
w kawiarni”.

On skulił się jak zbity pies. Wychodząc 
z Ojcem zobaczyłem kątem oka, że regulował 
rachunek za kawę. Został publicznie zdema-
skowany; ciekaw jestem, a nigdy się tego 
nie dowiem, czy zapłacił w resorcie jakimś 
uszczerbkiem kariery za to niepowodzenie.

Po wyjściu Ojciec nie czekając na moje 
pytanie oznajmił, że Mama czuje się zupeł-
nie dobrze, acz jest nieco zaniepokojona. 
Nie wiedziałem, że Ojciec ma takie zdol-
ności aktorskie, bo tego, że nienawidził 
sowieckiego zniewolenia i miał odwagę 
publicznie wyznawać swoje wartości, świa-
dom byłem od dawna.

Tak więc on uwolnił mnie od esbeka, 
a w domu powiedział, że odtąd sam muszę 
sobie radzić, a najlepiej nie przyjmować 
żadnych propozycji esbeckich, odrzucać 
wszelkie jednoznacznie i nawet niegrzecz-
nie, bo na żadną uprzejmość esbecy nie 
zasługują. To był jego testament, który 
mi przekazał, gdy ledwie wchodziłem 
w dorosłe życia. Radziłem sobie zgodnie 
z sumieniem i na miarę umiejętności.

Ale tajne służby, zwłaszcza typu sowie-
ckiego, nie zapominają o porażkach czy 
tym bardziej zdradach. W następnym roku 
o mało nie zostałem wyrzucony z uczelni 
wskutek ponurej i zarazem groteskowej 
prowokacji, o jakiej w książce Krypto-

nim „Reporter”. Wspomnienia figuranta 
(s. 47-49), piszę szczegółowo.

Żadna tajna policja polityczna na świecie 
raz poznawszy osobnika mogącego w jej 
mniemaniu zagrażać ładowi, którego ona 
strzeże, już prędko oka zeń nie spuści. 
Różne oczywiście w różnym czasie, krajach 
i okolicznościach mogą być nasilenia jej 
zainteresowań. W Katowicach po tej nie-
udanej próbie wyrzucenia mnie z uczelni 
dała mi właściwie spokój. Na kilka lat 
zniknąłem jej z horyzontu. W Warszawie 
„zauważyła” mnie w 1964 roku. I najpierw 
nie wiedziała, kim jestem, kim będę: 
czy wyręką dla niej, czy udręką. Esbecy 
warszawscy pomyśleli sobie, że byłoby 
dobrze, gdybym został ich konfidentem. 
Najpierw w kwestionariuszu pod nazwą 
„notatka informacyjna” uznali, że mogę 
być kandydatem na TW, czyli tajnym 
współpracownikiem. Później w specjalnym 
kwestionariuszu sformułowali „wniosek 
kandydata na tajnego współpracownika” 
i konstatowali między innymi:

„1. Po przeanalizowaniu materiałów 
operacyjnych postanowiłem opracować 
kandydata na t.w. Ob. Wegner Jacek syn 
Edwarda i Eugenii, ur. 11.08.1940 r., Łódź. 
Zawód – dziennikarz, zatr. Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich; zam. W-wa, ul. 
Nowolipki 9 m. 54.

2. Uzasadnienie wytypowania kandy-
data na t.w. z racji miejsca zatrudnienia 
i sprawowanej w nim funkcji posiada na-
turalne możliwości uzyskiwania informacji 
wyprzedzających dot. ogólnych nastrojów 
w środowisku dziennikarskim w Warsza-
wie. Ponadto posiada możliwości przekazy-
wania nam informacji mogących posłużyć 
do typowania i opracowania nowych t.w. 
głęboko tkwiących w interesujących nas 
operacyjnie grupach środowiskowych 

Złapani w teczki
JACEK WEGNER
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wspomnienia figuranta

[słowem – urodzony 
konfident – JW].

3. Sposób opra-
cowania. 1). Zebrać 
wszechstronne dane 
osobowo-poznawcze 
o kandydacie i człon-
kach jego najbliższej 
rodziny; 2). W miarę 
możliwości uzyskać 
– z przeszłości lub ak-
tualnie – materiały 
kompromitujące; 3). 
Rozpoznać postawę 
kandydata wobec 
kwestii materialnych 
– jako ewentualnej 
podstawy pozy-
skania; 4). Poprzez 
posiadane źródła in-
formacji uzyskać [sło-
wo nieczytelne – JW] 
dane o postawie politycznej kandydata; 
5). W toku opracowania, w zależności od 
potrzeb i możliwości, zastosować technikę 
uzyskiwania informacji uzupełniających 
o kandydacie poprzez wydział «T», «B», 
«W»” (w powyższym fragmencie, jak we 
wszystkich cytatach z akt IPN zachowano 
oryginalną pisownię).

Podpisał się nieczytelnie inspektor Wy-
działu III. W „uwagach” dopisane nad 
równie nieczytelnym podpisem zatwier-
dzającego: „Zapoznać się z materiałami 
archiwalnymi, sporządzić ich streszczenia. 
Dotychczas nic nie wiemy o możliwoś-
ciach operacyjnych kandydata (dotarciu 
do interesujących nas osób). Sprawdzić 
czy wyjeżdżał za granicę”. 

Nie wiem, co to były wydziały „T”, „B”, 
„W”. I nie chcę wchodzić w rejony za-
strzeżone dla utytułowanych historyków 
z IPN-u. Esbecy założyli „Zeszyt ewiden-
cyjny kandydata na T.W.”. Esbek Z. Sta-
chowiak, inspektor Wydziału III (chyba 
MSW), prosił zaś naczelnika tego wydziału 
o „zezwolenie na zetknięcie się z kandyda-
tem na t.w., gdyż wydaje się, iż osobiste 
zetknięcie z nim winno w dostatecznym 
stopniu potwierdzić słuszność zakłada-
nej podstawy [sic! – JW]. Rozmowę po 
uzgodnieniu telefonicznym zamierzam 
przeprowadzić w czasie i miejscu dogod-
nym dla kandydata, wyłączając pomiesz-
czenia w S.D.P”.

Lecz rychło pojawiły się trudności, któ-
rych utajnieni pretorianie PRL-u do koń-
ca swych dni nie umieli pokonać. Jeden 
z nich, niepodpisany, zanotował, że „zareje-
strowano do nr 6458 [nie wiem, co to była 
za numeracja, jakie skrywała wiadomości 
i fakty – JW] Wegnera Jacka [...] jako 
kandydata na t.w. [...] W toku opraco-
wywania kandydata na t.w. okazało się, 

że nie mamy moż-
liwości aktualnego 
rozpracowania kan-
dydata w miejscu 
jego pracy. Ponieważ 
nie dysponujemy też 
źródłami informa-
cji bezpośredniego 
otoczenia kandyda-
ta, dotychczasowe 
opracowanie We-
gnera jako kandy-
data na t.w. jest zbyt 
powieżchowne [sic! 
– JW] i nie rokuje 
szansy pozyskania go do współpracy ze Sł. 
Bezp. W wyniku takiej sytuacji wnioskuję 
o przekazanie powyższych materiałów do 
Wydz. «C» KSMO celem przechowania 
w/g kategorii B-30”.

Jakiś esbek sugerował, że pomóc w wer-
bunku może „ZS”. Był to chyba, sądząc po 
monogramie, ówczesny sekretarz general-
ny SDP, przebywający akurat w Stanach 
Zjednoczonych. Po jego zaś powrocie 
esbecy z nieznanych powodów zrezyg-
nowali z prób wciągnięcia mnie do grona 
tajnych współpracowników.

Dopiero w 1975 roku esbecy warszawscy 
zorientowali się, że ten, z którym ich kolega 
z Katowic w kawiarni „Krystynka” A.D. 
1961, przeprowadził „rozmowę operacyj-
ną” (tak nazwali tamto spotkanie), to ja, 
„zagorzały klerykał”.

Por. Remigiusz Reszczyński w tzw. „ana-
lizie sprawy operacyjnego rozpracowania 
kryptonim «Reporter» nr ew. 14253, «tajne 
spec. znacz»” nawiązał do owego epizo-
du katowickiego z 1961 roku: „W latach 
1960-1964 Wydział III KWMO w Kato-
wicach prowadził na wymienionego spra-
wę ewidencyjno-obserwacyjną. W czasie 

studiów należał 
do młodzieżowe-
go aktywu kle-
rykalnego, brał 
aktywny udział 
w spotkaniach 
organizowanych 
przez duszpa-
sterzy akademi-
ckich, uczestniczył 
w zjazdach orga-
nizowanych przez 
kler, oraz zachęcał 
młodzież studen-
cką do brania 
udziału we wspo-
mnianej działal-
ności. W 1961 r. 
przeprowadzano 
z nim rozmowę 
operacyjną, która 

nie przyniosła spodziewanych rezultatów. 
J. Wegner zadeklarował się jako zagorzały 
katolik i stwierdził, że będzie w dalszym cią-
gu prowadził dotychczasową działalność”.

Nieprecyzyjna jest ta wiadomość. Po 
pierwsze bowiem, nie partycypowałem 
w żadnych „zjazdach organizowanych przez 
kler”, ponieważ duchowieństwo katowickie 
po prostu nie urządzało takich eskapad. 
Esbek wiedział zapewne, że gdzieś dzwoniło, 
ponieważ istotnie w niektórych ośrodkach 
akademickich duchowieństwo aranżowało 
latem spotkania studentów poza miastem. 
Słynne były przecież ekskursje kard. Karola 
Wojtyły z młodzieżą. Po drugie – trud-
no opisaną powyżej rozmowę w kawiarni 
„Krystynka” nazwać operacyjną, ponieważ 
esbek dopiero zaczął wabić mnie i za moim 
pośrednictwem rodzinę obietnicami nader 
ogólnikowymi, zabrakło mu więc czasu na 
konkretniejsze działania „operacyjne”. Po 
trzecie – słowem najmniejszym Reszczyński 
nie wspomniał, że była to „operacja” całko-
wicie chybiona, gdyż mój ojciec publicznie 
zdemaskował nagabującego mnie esbeka.  

Ciąg dalszy na s. 42
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Po czwarte – z tego właśnie powodu kon-
wersacja była zbyt krótka, żebym zdążył 
zadeklarować, że w dalszym ciągu będę 
prowadzić „dotychczasową działalność” 
– czyli bywać na konferencjach duszpa-
sterskich. Reszczyński akcentował moje 
wrogie oblicze zagorzałego katolika. Jego 
młodszy stopniem kolega po fachu nazywał 
mnie wręcz fanatykiem religijnym.

Nieskrywany przed opinią publiczną kato-
licyzm, zwłaszcza inteligencji, był bowiem 
wtedy rodzajem przestępstwa politycznego, 
tak jak dzisiaj wielu polityków i publicystów 
w kraju i na Zachodzie szydzi z tej religii. 
Jakie te zjawiska będą mieć następstwa za 
lat, powiedzmy, trzydzieści?

Esbecy nie wysilali się też zbytnio, żeby 
zapisywać prawdziwe informacje, prze-

kręcali fakty nawet w życiorysach osób inwi-
gilowanych. Podawali niekiedy wiadomości 
bałamutne czy wręcz fałszywe, że na przy-
kład znałem również angielski (nieprawda, 
nie znałem), że interesuję się „literaturą 
okresu oświecenia”. Akurat fascynuje mnie 
renesans i barok, oświecenia nie lubię, bo 
jest zbyt przemądrzałe i cyniczne, podobnie 
jak nasze czasy. Nie wiem, skąd esbecy czer-
pali tę fałszywą wiedzę o moich upodoba-
niach. Chyba od jakiegoś nierozgarniętego 
albo lekceważącego fakty znającego mnie 
humanisty, który mówił cokolwiek, byle 
mieć z tego jakieś gratyfikacje. Nie sądzę, 
żeby esbecy byli tak zorientowani w historii 
literatury, iżby samodzielnie odkrywać 
(lub przeinaczać) moje zainteresowania 
szczegółowe. Przydawali też tu i ówdzie 
mojemu Ojcu nieprawdziwe imię Karol, 
a mnie raz nazwali Józefem.

Wszelkie rekordy dezinformacji, fan-
tazjowania na mój temat, aby zapewne 
uzyskać pochwałę w postaci złotówek czy 
„prezentów” za „wyczerpujące” wiadomo-
ści, pobił w 1976 roku KS (kontakt służ-
bowy) L. W. Powiedział między innymi, iż 
nie ukrywam faktu, że jestem – i cała moja 
rodzina – pochodzenia żydowskiego i liczę 
się z trudnościami, jakie z tego powodu 
będę mieć. Mówił dalej, że wspomniałem 
mu o moim Ojcu, który walczył w sze-
regach I Armii Wojska Polskiego. Co za 
nonsensy! SB wiedziała już co innego – że 
Ojciec podczas wojny był niewolnikiem 
w obozie pracy i żaden esbek po przeczy-
taniu tego zmyślenia nie zastanawiał się, 
jak moja rodzina, jeśli byłaby wedle słów 

owego KS „pochodzenia żydowskiego”, 
mogła przeżyć okupację. L. W. kończył 
wypowiedź zapewnieniem: „W redakcji 
«Stolica» w ostatnim okresie czasu (sic – 
JW) nie miało miejsca żadne zdarzenie lub 
fakt mogący zainteresować Waszą Służbę”. 
Wspaniałych informatorów miała SB... 

Owe spostrzeżenia i oceny to bez wąt-
pienia woda na młyn dla wrogów teczek, 
którzy twierdzą uporczywie i z nachalną 
zawziętością, że bezpieka nie pisała praw-
dy. Owszem, często myliła fakty, ale zawsze 
drobne, nigdy nie odnosiły się do istoty 
rzeczy – do werbunku szpiclów, których 
w miarę rosnącego napięcia społecznego 
musiała mieć coraz więcej. 

7 października 1975 roku mjr J. Sobiesz-
czuk, zastępca naczelnika Wydziału IV De-
partamentu III MSW poprosił naczelnika 
Wydziału „C” komendy wojewódzkiej MO 
w Katowicach o „nadesłanie do wglądu 
materiałów archiwalnych dot. Jacka We-
gnera [...]. Materiały są zarejestrowane 
w Waszym wydziale do nr 9052/III”. 

Po trzech dniach żądane materiały były 
już „do wglądu” w Warszawie z dopiskiem 
sporządzonym przez zastępcę naczelnika 
Wydziału „C” [podpisanym nieczytelnie]: 
„W myśl Zarządzenia Nr 034/74 MSW 
& 48 pkt 3 akta archiwalne nie mogą być 
włączone do materiałów czynnych zain-
teresowań. Po sporządzeniu streszczenia 
proszę o zwrot akt do tut. Wydziału”.

Do roku 1988 takie przysyłanie i odsyła-
nie z Katowic do Warszawy i z Warszawy 
do Katowic było powtórzone co najmniej 
dwa razy. W 1980 roku, kiedy SB skreśliła 
mnie z „operacyjnego zainteresowania”, 
wydawałoby się, na zawsze, dokumenty 
ugrzęzły na regałach owego Archiwum 
„C”. Jednakże raz jeszcze, w 1988 roku 
zostały „wypożyczone”, a zwrócone po 
roku i dwóch miesiącach bez 9 dni przed 
wyborami, które odmieniły nasze pań-
stwowe bytowanie.

Dzisiaj po przeczytaniu powyżej zacyto-
wanego passusu doznaję złośliwej satys-
fakcji, że przysparzałem esbekom pracy, 
wszak streszczenie – zakładam, że wierne 
– dokumentów zabierało im na pewno 
sporo czasu; może ktoś śledzony dzięki 
tym zajęciom mógł uniknąć (chwilowo) 
ich nachalstwa?

A że sprawa była dla nich arcypoważna, 
to wynika z wysyłania do siebie... szyfro-
gramów (zob. s. 41); mogę przeto humo-
rystycznie rzec, że potraktowali mnie jak 
groźnego szpiega, o którym policja wy-
mienia wiadomości szyfrem... (podobnie 
zaszyfrowanych wiadomości o mnie jest 
kilka w tej części dossier esbeckiego).

W nomenklaturze peerelowskiej ka-
tegorie szpiclów były zróżnicowane, od 
najczęściej występującego w aktach bez-
pieki „kontaktu operacyjnego lub oso-
bowego” (w zapisie ko czy KO albo k.o.), 

Ciąg dalszy ze s. 41
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przez tajnego współpracownika (zapis 
TW lub tw czy jeszcze inaczej t.w.), do 
osobowych źródeł informacji (OZI) czy 
kontaktu służbowego (KS). Ci z ostatnich 
dwu grup należeli do PZPR i oficjalnie nie 
wolno im było trudnić się donosicielstwem 
ze względu na przestrzeganie „godno-
ści partii”, chociaż procentowo stanowili 
bodaj najliczniejszą grupę inwigilacyjną, 
dlatego z czasem, pod koniec dekady Gier-
ka, esbecy dla uproszczenia nazewnictwa 
nazywali swych informatorów partyjnych 
po prostu tajnymi współpracownikami 
TW. Gierek, acz umysłowo uformowany 
na Zachodzie, umiał perfekcyjnie wykorzy-
stywać doświadczenia Ochrany carskiej. 
W czasach jego panowania liczba szpiclów 
wszystkich rodzajów wzrosła z 18 do 30 tys. 

Podczas wojny Jaruzelskiego z własnym 
narodem, wszelako był to już jawny ter-
ror z ofiarami śmiertelnymi, delatorów 
było ponad 100 tys., a więc więcej niż za 
Bieruta. Esbecy za Gierka werbowali na 
potęgę przedstawicieli elity, stąd tak dużo 
naukowców i tzw. literatów ma w IPN-ie 
swoje teczki denuncjatorów.

Umiejętności, kompetencje i rozległość 
działań rodzimej Służby Bezpieczeń-

stwa to wszelako bagatela i siermiężność 
w stosunku do rafinowanych działań en-
erdowskiej STASI. Angielski publicysta 
Timothy Garton Ash podaje, że agenci tej 
tajnej służby politycznej umieli przechowy-
wać nawet zapachy. T. G. Ash pisze też, że 
w tym państwie niemieckim „na pięćdzie-
sięciu dorosłych jeden miał bezpośredni 
związek z tajną policją, hitlerowcy nigdy 
nie mieli tak dużo”...

Polscy przeciwnicy ujawniania zapisów 
esbeckich z IPN sami sobie wyrządzają nie-
dźwiedzią przysługę, bo broniąc ich tajemnic 
rzucają złe światło na siebie, skłaniają do 
mniemań, że mają tu coś na sumieniu. Każde 
mataczenie rozbudza takie podejrzenia – to 
oczywiste. Przykład z innej dziedziny: zacho-
wanie władz Rosji i rządu PO utwierdzają 
w przekonaniu, że obie strony maczały palce 
w zbrodni pod Smoleńskiem. I podobne 
niedopuszczanie nas przez Anglików do 
wszystkich półek archiwalnych, gdzie są 
dokumenty odnoszące się do śmierci gen. 
Władysława Sikorskiego, rodzi nolens volens 
przypuszczenia, że i oni nie są tu bez winy. 
Najprostszym sposobem, wymagającym 
jednak pewnej niezależności duchowej, jest 
zawsze odkrywanie wszystkich kart.

W czytelni IPN musiałem najpierw prze-
glądać teczki na miejscu. Dopiero po kilku 
latach, po stosownych ustawach o IPN otrzy-
małem ich kopie, zrazu ze skreślonymi na-
zwiskami esbeków i donosicieli, które znów 
po jakimś czasie odtajniono. Lecz wpisanie 
nazwisk funkcjonariuszy SB (nie wszystkich, 
rzecz jasna) nie ma wielkiego znaczenia. I tak 
do nich łatwo bym nie dotarł, a gdyby nawet, 
to po co? Aby się przekonać, iż to prawda, 
że dzisiaj, zwłaszcza po minionych rządach 
Platformy Obywatelskiej i prezydencji Broni-
sława Komorowskiego pozbawionego polotu 
i odwagi cywilnej, dawni ubecy-esbecy czy 
ich potomstwo mają wysoko płatne posady 
i żyją na nieporównanie większym poziomie 
materialnym niż ich ofiary.

Ciekawi mnie natomiast co innego – 
umysłowość esbeków, sposoby inwigila-
cji, język, jakim zwierzchnicy wydawali 
polecenia podwładnym, a podwładni wy-
powiadali swe spostrzeżenia i redagowali 

meldunki do zwierzchników. Niektóre 
protokoły z inwigilacji wizualnej są po 
prostu humorystyczne, np.: „Figurant 
samochodem pojechał na ul. Sobolewską 
16, gdzie wszedł na w/w adres. Jest to seg-
ment” („Komunikat nr 3”, 13.10.1978, s. 1).

Wszelako najważniejsza jest dla mnie, 
powiedziałbym, pewna tajemniczość ich 
działań. Znajduję w zebranych dokumentach 
kilka poleceń wykonania wobec mnie kon-
kretnych operacji opresyjnych. Tymczasem 
przez prawie dwadzieścia siedem lat syste-
matycznego, z przerwą pięcio-sześcioletnią 
śledzenia moich poczynań publicznych – 
także prywatnych, niestety – wykonano, 
i to dopiero pod koniec dyktatury pezetpe-
erowskiej, w zasadzie jedną dyrektywę, jedno 
polecenie, jedną „operację”: nie pozwolono 
mi w 1989 roku jechać latem na tzw. rezy-
denturę biura turystycznego do Włoch...

Nie umiem sobie wytłumaczyć niespełnień 
owych postanowień, dyrektyw, poleceń 
służbowych. Ta swoista tajemnica frapuje. 
Mam za swoje; zanim w 2007 roku uzyska-
łem teczki, usiłowałem przyjaciół olśniewać, 
że wiem wszystko o represyjności PRL. 

Nie! Nie ma chyba nikogo, kto mógłby 
z całą odpowiedzialnością tak twierdzić. 
Więc niniejsze refleksje nad zapiskami 
„teczkowymi” i moje próby ich pojmo-
wania, komentowania niech staną się 
pobudzeniem do patrzenia na Polskę 
zniewoloną w latach 1944-1990, jak na 
kraj, w którym dokonywały się irracjonalne 
wydarzenia, gdzie obok wyrafinowanych 
nieprzeliczonych zbrodni, kłamstw i ok-
rucieństw były, i jakie były, luki w paję-
czynie represji i opresji, gdzie cyniczne 
wyrafinowane zło sąsiadowało z groteską, 
śmiesznością, głupotą najpospolitszą.

CDN.
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Powiedzenia, przysłowia, cytaty 
– niekiedy trudno dojść skąd się 
wzięły. Ale spróbujmy...

W pamięci wielu Polaków urodzonych 
w latach 60. lub wcześniej, niezapomnia-
nymi pozostaną słowa Jana Pawła II wy-
głoszone 2 czerwca 1979 roku na Placu 
Piłsudskiego w Warszawie: „Niech zstąpi 
duch Twój i odmieni oblicze ziemi! 
Tej ziemi!”. Słowa te okazały się prorocze.

Podpisane 31 sierpnia 1980 roku poro-
zumienia gdańskie Lech Wałęsa podsu-
mował: „Dogadaliśmy się jak Polak 
z Polakiem”. Była to swoista wytyczna 
na następne lata. Pomimo późniejszych 
sporów i stanu wojennego, dzięki temu, 
że Polacy różnych opcji jednak starali się 
dogadać, niewydajny system realnego 
socjalizmu upadł w sposób dużo bardziej 
pokojowy niż można było się spodziewać.

Po pierwszych pół-wolnych wyborach 
4 czerwca 1989 roku Adam Michnik wy-
sunął mało realistyczną, jak się wówczas 
wydawało, koncepcję „Wasz prezydent, 
nasz premier”. Taki też tytuł nadał swo-
jemu artykułowi w „Gazecie Wyborczej”. 
Koncepcja ta została odebrana jako wysoce 
utopijna (również i przeze mnie, czytające-
go wówczas ten artykuł) lecz okazało się, że 
to Adam Michnik miał rację. Po nieudanej 
misji tworzenia rządu przez desygnowa-

nego premiera z PZPR, nowy rząd potrafił 
utworzyć dopiero przedstawiciel opozycji 
Tadeusz Mazowiecki.

Powiedzenia literackie 
i filmowe
Zacznę od, bardzo niepochlebnego dla nas, 

określenia Stanisława Cata-Mackiewicza 
o powszechnym wśród Polaków „kulcie po-
czciwego durnia”. Pamiętajmy, że 
Stanisław Cat-Mackiewicz był zna-
nym dziennikarzem, publicystą, 
a także politykiem i premierem 
rządu londyńskiego (1954-1955) 
– nie sposób odmówić mu patrio-
tyzmu i umiłowania polskości. 

W biografii Stanisława Augu-
sta tak odniósł się do powodów 
niezasłużonej popularności wśród 
szlachty jego poprzednika Augusta 
III Sasa: „Przecież my, Polacy, nie zno-
simy właściwych ludzi na właściwych 
miejscach. My nie lubimy naczelników, 
szefów, wodzów inteligentnych. Na-
wet na prezesów naszych stowarzyszeń, 
stronnictw, organizacji z radością wy-
bieramy ludzi niebojowych, to znaczy 
pozbawionych indywidualności. 
Kult poczciwego durnia jest 
jedynym powszechnie uzna-
wanym kultem w Polsce. 
Jeśli kiedyś przez omyłkę 
lub niedopatrzenie do-
puścimy do tego nie-
szczęścia, aby rządził 

nami człowiek z głową, charakterem, z pla-
nem politycznym, to zaraz staramy się mu 
życie całkowicie zatruć albo go wysiudać”.

Panu Zagłobie (a właściwie Henrykowi 
Sienkiewiczowi) zawdzięczamy wiele powie-
dzeń, które weszły do powszechnego użytku 
np. „Ubrał się diabeł w ornat i ogo-
nem na mszę dzwoni” jako synonim 
hipokryzji i czarowania kłamstewkami. Ja 
sam używam niekiedy pojęcia: „Darować 
królowi szwedzkiemu Niderlandy”. 
Była to odpowiedź Jana „Sobiepana” Za-
moyskiego dla posłów króla szwedzkiego. 
Król gołosłownie obiecywał Zamoyskiemu 
nadania co do których nie miał żadnych 
uprawnień. Taką właśnie kontr-darowiznę 
doradził Zamoyskiemu pan Zagłoba.

Czyż nie jest zadziwiający opis konia 
w pierwszej polskiej encyklopedii Nowe 
Ateny... ks. Benedykta Chmielowskiego 
wydanej w 1745 roku? Opis ten brzmi: 
„Koń jaki jest, każdy widzi”. Sądzę, że 
dla ludzi epoki saskiej była to „oczywista 
oczywistość” (znów, tym razem z naszej 
epoki, sympatyczna zbitka językowa).

Czasem chcemy podsumować sytuację 
gdy ktoś (lub my sami) nie potrafi się zde-
cydować mając kilka możliwości wyboru. 
Niekiedy cytujemy więc dowcipnego hra-
biego Aleksandra Fredrę: „Osiołkowi 
w żłoby dano, w jeden owies, w drugi 
siano. Uchem strzyże, głową kręci. 

I to pachnie i to nęci...”.

Kto to powiedział? odsłona 2

WOJCIECH GOLJAT

Podpisanie porozumienia pomiędzy Komisją Rządową 
a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w sali 
BHP Stoczni Gdańskiej, 31 sierpnia 1980 FOT. © ARCHIWUM IPN

Mieczysław Pawlikowski jako niezapomniany Jan Onufry Zagłoba 
w ekranizacji „Pana Wołodyjowskiego” FOT. © LOTNICZYSPACERPOWARSZAWIE.PL
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Inne funkcjonujące już w wieku XVI po-
wiedzenie „Mądry Polak po szkodzie” 
upowszechnił m.in. Jan Kochanowski. 
„Pieśń o spustoszeniu Podola” zakończył 
jednak przewrotną, acz trafną, konkluzją: 
„Nową przypowieść Polak sobie kupi, 
że i przed szkodą, i po szkodzie głupi”.

I kilka cytatów filmowych. „Parówkowym 
skrytożercom mówimy: nie!!!” czy „Łubu 
dubu, łubu dubu! Niech nam żyje prezes 
klubu” to cytaty z nieśmiertelnego „Misia” 
Stanisława Barei.

„A kto mnie zabroni z pastowanym 
kabanem na sznurku po lesie space-
rować...?” – tymi słowami Pawlak w „Nie 
ma mocnych” pokrywa swoje zakłopotanie 
po nieudanym polowaniu na „dzika”. Czasem, dla zachęty czy dodania komuś 

animuszu, używam powiedzenia: „Polak, 
chce czy nie chce, rodzi się bohate-
rem”. Taką sentencję w komedii wojennej 
„Gdzie jest generał?” wypowiada szere-

gowy Orzeszko do nadgorliwej czerwo-
noarmistki, granej brawurowo przez 

Elżbietę Czyżewską.

Powiedzenia 
sprzed wieków

Używany często zwrot „polegać 
na kimś jak na Zawiszy” to 
wspomnienie Zawiszy Czarnego 
z Garbowa (poległ 1428 roku) 
–  rycerza bez skazy, wzoru cnót 
i honoru rycerskiego.

„Szlachcic na zagrodzie 
równy wojewodzie” nawią-
zuje do egalitaryzmu typowego 

dla polskiego społeczeństwa 
szlacheckiego w wiekach XVI-

-XVIII. W I Rzeczypospolitej był 

nominalnie tylko jeden stan szlachecki (gdy 
np. cztery w Hiszpanii) – uznawano jedynie 
tytuły książęce rodów wywodzących się od 
kniaziów litewskich lub ruskich (około 30 
rodów m.in. Czartoryscy, Sanguszkowie, Gie-
drojciowie, Ostrogscy, Ogińscy). Teoretycznie 
każdy polski szlachcic mógł być wybrany 
królem na wolnej elekcji. Pan Zagłoba do 
kompanów od kielicha mówił, że na wolnej 
elekcji: „Ja sobie dam jedną kreskę, Roch 
Kowalski da mi drugą, a pan Michał oponen-
tów wysiecze”. Faktem jest, że rzeczywiście 
czterech królów elekcyjnych było Polakami, 
ale tylko Michał Korybut-Wiśniowiecki (1669-
1673) wywodził się z książęcego rodu.

„Wart Pac pałaca, a pałac Paca” 
dotyczyło jednego z wystawnych pałaców 
tego magnackiego rodu. Podobno tego 
w Dowspudzie na Suwalszczyźnie – wy-
budowanego w początkach XIX wieku 
przez generała Michała Ludwika Paca.  

Ciąg dalszy na s. 46

Pałac w Dowspudzie - litografia 
Maksymiliana Fajansa
FOT. © „TYGODNIK ILUSTROWANY”, 1865

Odrestaurowany portyk FOT. © DWORYPOGRANICZA.PL

Gen. Ludwik Michał Pac (1780-1835)
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Inni twierdzą, że powiedzenie to dotyczyło 
pałacu Paców w Jeźnie koło Kowna wznie-
sionego w początkach XVIII wieku. Z obu 
zachowały się jedynie skromne pozostało-
ści. Natomiast przewodnicy w Wilnie czy 
Warszawie, pokazując tamtejsze pałace 
Paców, również chętnie odwołują się do 
tego powiedzenia.

„Dobry żart tynfa wart” i „Znam cię 
jak zły szeląg” to wspomnienie systemu 
monetarnego ostatnich lat panowania króla 
Jana Kazimierza (1649-1669). Tynf był srebr-
ną monetą nominalnej wartości 30 groszy 
(a wówczas była to spora kwota), natomiast 

miedziane szelągi, zwane 
boratynkami, były zdawko-
wym pieniądzem niechętnie przyjmowanym 
w obiegu gospodarczym. I te właśnie bora-
tynki nazywano złymi szelągami.

Świadomie czy nieświadomie wspomi-
namy czasy Księstwa Warszawskiego gdy 
używamy pojęcia „sumy bajońskie” 
mówiąc o bardzo dużych kwotach pienięż-
nych (zobowiązaniach pieniężnych). Były 
to kwoty, które miało spłacić Księstwo 
Warszawskie na mocy konwencji z Bay-
onne z 10 maja 1808 roku. Zobowiązania 
te wynikały z dość zawiłych rozliczeń 
pomiędzy Prusami, Francją i Księstwem 
Warszawskim (a właściwie zadłużonymi 

właścicielami ziemski-
mi byłego zaboru pru-
skiego, a teraz obywatelami Księstwa 
Warszawskiego). Było to 40 milionów 
franków, z czego Księstwo ratalnie miało 
spłacić 20 milionów gotówką. Jednak 
skarb Księstwa nie był w stanie udźwignąć 
tego zobowiązania ze względu na niską 
wypłacalność zadłużonych ziemian. I stąd 
kwoty te zostały spłacone tylko w części 
(co na to powiedzą dzisiejsi „frankowi-
cze”?). Jednak do dziś pojęcie sumy ba-
jońskie oznacza niewyobrażalnie wielkie 
zobowiązania finansowe niemożliwe, czy 
też bardzo trudne, do spłacenia.

Natomiast pojęcie „sum neapoli-
tańskich” dotyczy nie zobowiązań (jak 
sumy bajońskie) lecz należności. I to 
znaczących należności. Sumy te powinni 
otrzymać Zygmunt August (1548-1572) 
i jego siostry jako spadkobiercy królowej 
Bony. W roku 1556 Bona, ich matka, 
pożyczyła w Neapolu królowi hiszpań-
skiemu Filipowi II kwotę równoważną 
430 tys. dukatów (czyli około 1 500 kg 
złota). Filip II mocno ociągał się ze spłatą 
i spłacił tylko około 10 proc. tej kwoty. 
Większość długu okazała się nie do od-
zyskania. Dziś rarytasem numizmatycz-
nym, nawet w poważnych kolekcjach, są 
srebrne monety hiszpańskie z (nabitą 
dodatkową sztancą) kontrasygnatą SA 
(czyli inicjałami Sigismundus Augu-
stus) – to skromna pozostałość tej części 
długu, którą udało się Zygmuntowi Au-
gustowi odzyskać. Ciekawostką jest, że 
jeszcze siedem lat temu jeden z naszych 
parlamentarzystów próbował zobligować 
rząd polski do wystąpienia z roszczeniem 
sum neapolitańskich do rządu Hiszpanii 
– okazało się to jednak typowym myśle-
niem życzeniowym pana posła. 

„Pisz na Berdyczów” oznacza dziś 
pisanie donikąd. Ale w XIX wieku pisano 
na Berdyczów do poważnych przedsiębior-
ców i zamożnych ziemian. A to dlatego, że 
Berdyczów był ważnym centrum gospo-
darczym gdzie raz w miesiącu odbywały 
się wielkie jarmarki i tam koresponden-
cja ta rzeczywiście docierała, do często 
podróżujących w interesach, adresatów. 
Powiedzenie pozostało, ale jego znaczenie 
po ponad stu latach uległo zmianie.

Ciąg dalszy ze s. 45
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Szeląg Tymf Talar 
z kontrsygnaturą

Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski podczas balu sylwestrowy w kasynie  
1. Pułku Szwoleżerów w Warszawie, 1932 FOT. © KIKC / NAC



47

BEZWIERSZÓWKI lipiec-sierpień 2019 człowiek i świat

Zapewne zaskoczę gdy powiem, że określe-
nie: „Wyrwał się jak Filip z konopi” jest 
powiedzeniem myśliwskim. Powiedzenie to 
dotyczy zająca, którego trzysta lat temu na 
południowych ziemiach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego nazywano filipem. Zając (filip) 
gwałtownie wyskakując z zarośli (czasem 
z konopi) często dezorientował myśliwych na 
tyle, że nie potrafili oddać skutecznego strzału.

Barwną postacią Polski międzywojennej 
był gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. 
To jemu przypisuje się powiedzenie „Ko-
niec żartów, zaczęły się schody”. To 
wspomnienie hucznych imprez, gdzie bły-
skotliwy gen. Wieniawa był duszą towarzy-
stwa, i po których niektórzy z uczestników 
mieli problemy z pokonaniem schodów. 
Gen. Wieniawa znany był z mocnej gło-
wy oraz ułańskiej fantazji i naśladowania 
napoleońskiego generała huzarów Karola 
Lasalle’a. A może jednak powiedzenie wzię-
ło się stąd, że obaj panowie generałowie 
potrafili konno wjechać na salę balową po 
schodach – Lasalle w Perugii, a Wieniawa 
ponad sto lat później w Warszawie.

Ostatnich kilkadziesiąt lat 
(na wesoło)
Wiele ciekawych i zabawnych pojęć po-

wstało w ostatnich dziesięcioleciach. Już 
Władysław Gomułka w jednym z przemó-
wień podobno użył pojęcia „Przed wojną 
staliśmy na skraju przepaści – teraz 
zrobiliśmy duży krok naprzód”. W cza-
sach PRL-u popularne było powiedzenie, 
że „Gdy partia mówi, że da – to mówi. 
Gdy mówi, że nie da – to nie da”.

Mieczysława Moczara niekiedy nazywano 
„jaja kobyły” po tym jak kilkakrotnie za-

czynał swoje prze-
mówienia od słów: 
„Ja jako były party-
zant...”.

Wspominamy 
niekiedy olbrzymi 
sukces sportowy 
na Olimpiadzie 
w Moskwie w 1980 
roku gdy Włady-
sław Kozakiewicz 
zdobył złoty medal 
w skoku o tyczce. 
Medal medalem, 
ale „gest Koza-
kiewicza” w stro-
nę, nieżyczliwej 
mu, publiczności 
moskiewskie j 
z a p a m i ę t a l i 
chyba wszyscy. 
Organizatorzy 
chcieli pozbawić 
go medalu za niesportowe zachowanie, 
natomiast polscy działacze bronili Koza-
kiewicza mówiąc coś o przykurczu mięśnia 
itp. – chyba im nie uwierzono, ale w efekcie 
nasz mistrz olimpijski medalu nie oddał.

W ostatnich latach dziennikarze z upo-
dobaniem wyłapują lapsusy językowe osób 
publicznych. Stąd „zachwycamy się”: nawią-
zywaniem relacji dyplomatycznych z nieist-
niejącym państwem San Escobar, świętem 
Sześciu Króli, małpą w czerwonym, choro-
bą filipińską, plusami dodatnimi i plusami 
ujemnymi, mężnym sercem w kształtnej 
piersi czy ładnymi dziewczynami z orkiestr 
dętych, które podobno dobrze robią partiom 
politycznym... Uff... Nasi politycy jak już coś 

powiedzą, to powie-
dzą...!

Wspomnę jeszcze 
ks. Józefa Tischne-
ra – duchownego, 
filozofa, a przy tym 
człowieka z poczu-
ciem humoru i au-
tora wielu trafnych 
spostrzeżeń. Zna-
my jego określenie 
„homo sovieticus” 
– dla wielu irytujące, 
ale chyba trafne. Jako 
wybitny znawca pism 
Marksa i Lenina, ale 
też i Pisma Świętego, 
ks. Tischner pamiętał, 
że Mojżesz prowadził 
swój lud do Ziemi 
Obiecanej tak długo 
aż pomarli ci urodze-
ni jeszcze w egipskiej 

niewoli – wszak byli to też „homo sovieti-
cus” sprzed ponad trzech tysięcy lat.

W latach 90. modnym było dodawanie po 
wypowiedzi swoistego wzmocnienia „Bo 
taka jest prawda!”. Niektórzy dodawali 
to nawet po wypowiedzeniu totalnej bzdury. 
Dla mnie było to wysoce irytujące. I wtedy 
często cytowałem ks. Tischnera: „No tak: 
bo u górali są trzy prawdy: calo prawdo, tys 
prawdo i g.... prawdo!”. I na koniec inna, 
jakże polska, zasada przytaczana przez księ-
dza filozofa: „Co to jest nic? Pół litra na 
dwóch”. Jeden z moich kolegów parafra-
zuje to jeszcze obszerniej: „Co to było, nic 
nie było – litr na czterech, dwóch nie piło”.

47

Klasztor Karmelitów w Berdyczowie fundacji Janusza Tyszkiewicza
FOT. © KARPENKO Y / CC BY-SA 4.0
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Laureaci konkursu z Królem Niderlandów Wilhelmem-Aleksandrem 
FOT. © STICHTING DE ZILVEREN CAMERA / Z. M. DE KONING

FOT. © RICK MANDOENG / DDK-LIVE.COM 

Laureatka Cynthia 
Boll i Król Wilhelm-
-Aleksander
FOT. © TT @KASTERMANSFOTO

Finał 70. edycji konkursu 
De Zilveren Camera
FOT. © FRANK VAN BEEK / TT @ZILCAM
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Siedemdziesięciolecie zmagań holen-
derskich fotoreporterów o prestiżową 
Nagrodę Srebrnej Kamery – De Zilve-

ren Camera (precyzyjna nazwa brzmi Canon 
Zilveren Camera gdyż głównym sponsorem 
Konkursu jest Canon), było okazją do za-
sadniczego pytania: czy doroczny krajowy 
konkurs nie nazbyt odchodzi od pierwotnej 
formuły – prezentowania wydarzeń w stronę 
fotograficznego eseju, co zbliża go ryzykow-
nie do kategorii „sztuki piękne”? 

Konkluzja kierujących Konkursem jest 
następująca: nie porównujmy gruszek 
z jabłkami, akceptujmy oba gatunki. Tym 
niemniej... widoczne jest, że stowarzysze-
nie Stichting De Zilveren Camera skłonne 
jest premiować prace o długim oddechu, 
wymagające wiedzy, zaangażowania i wy-
trwałości. 

Przykładem Srebrna Kamera 2017, czar-
no-biały fotoreportaż „Krucha miłość”, 
obrazujący codzienne sytuacje w domu, 
w którym mąż od lat opiekuje się żoną 
dotkniętą demencją, gdyż postanowił, 
że nie odda jej do zakładu. Chris Keulen 
pracował nad tematem dwa lata, wahał 
się jednak co do wysłania zdjęć ze wzglę-
du na ich drastyczność. Przekonała go 
waga społecznego problemu: w Holandii 
nastąpił raptowny wzrost zachorowań na 
demencję starczą. 

Długofalowe, a zarazem globalne spoj-
rzenie cechuje Srebrną Kamerę 2018 
przyznaną Cynthii Boll za fotoreportaż 
„Sinking Cities” („Tonące miasta”), re-
zultat wielokrotnych wyjazdów w okresie  

2015-2018 do Dżakarty, dawnej Batawii, 
stolicy Holenderskich Indii Wschodnich. 

Nadciąga katastrofa: stolica Indonezji  
zapada się, przemienia w grzęzawisko. 
Do roku 2050 północna, portowa część 
Dżakarty w 95 procentach znajdzie się pod 
wodą. Przyczyną jest topnienie lodowców, 
wskutek którego poziom Morza Jawajskie-
go stale się podnosi oraz obniżające poziom 
gruntu „dzikie” wypompowywanie wody 
przez mieszkańców metropolii. 

Podejmująca globalny problem praca 
Cynthii Boll przydała znaczenia jubileuszo-
wi 70-lecia. Wręczanie nagród uświetniła 
obecność króla Wilhelma-Aleksandra, co 

warto odnotować, gdyż znana jest jego 
zadawniona niechęć do fotoreporterów. 
Cynthia Boll jest trzecią laureatką Srebrnej 
Kamery, obie jej poprzedniczki zdobyły tę 
nagrodę po roku 2010. Całkowite zmasku-
linizowanie zawodu fotoreportera trwało 
w Holandii do przełomu wieków. Ocena 
udziału kobiet w Konkursie brzmi przy-
chylnie: wniosły nowy ton – uczulenie na 
szczegół, konkrety życia codziennego, oraz 
jednostkową, osobistą sytuację. 

W tym roku po raz drugi rozstrzygnięto 
Konkurs im. Paula Petersa. Był on 

nie tylko fotografem Partii Socjalistycznej, 
ale i animatorem wielu akcji tej partii. 
Z inicjatywą utworzenia upamiętniającego 
go konkursu fotografii społecznie zaan-
gażowanej wystąpili uczestnicy kongresu 
Partii Socjalistycznej.

Z nadesłanych 333 prac wyłoniła się 
bezapelacyjnie pierwsza nagroda – foto-
reportaż „Sold” („Sprzedani”), w którym 
Ernst Coppejans podjął problem handlu 
ludźmi. Przez dwa lata fotografował ofiary –  

kobiety i mężczyzn, przebywające tymcza-
sowo w schronisku w Amsterdamie. Jego 
portretowe wizerunki starannie zachowują-
ce anonimowość cechuje ogromna siła wi-
zualna. I one pozostają w pamięci najdłużej.

Tegoroczny Konkurs było okazją do wspo-
mnień związanych z osobą najsławniejszego 
holenderskiego fotoreportera, Sema Presse-
ra (1917-1986), jako tego przede wszystkim, 
któremu udało się przezwyciężyć poważny 
kryzys. Z początkiem lat 70. krajowy kon-
kurs stracił energię na rzecz World Press 
Photo, po prostu przestał się odbywać. 
Wypowiedzianą z entuzjazmem wiadomość, 
że nastąpi jego wznowienie usłyszałam 

wprost od Sema Pressera. Miałam okazję go 
poznać w 1975, podczas otwarcia wystawy 
World Press Photo w Amsterdamie, którego 
dokonał witany entuzjastycznie premier 
najbardziej lewicowego rządu w historii 
Holandii – Joop den Uyl.  

Zostałam przedstawiona Presserowi jako 
dziennikarz zza Żelaznej Kurtyny, a to 
od razu wzbudziło jego zainteresowanie. 
Otrzymałam zaproszenie na Vondelstraat;  
przy tej szacownej ulicy niedaleko Rijks-
museum mieszkał pod numerem 96 z dru-
gą żoną.

W mieszkaniu pełniącym też rolę archi-
wum oboje natychmiast przydzielili mi za-
danie. Miałam rozdzielić kilkadziesiąt zdjęć 
przechowywanych w jednym pudle, na te 
wykonane w Czechosłowacji i te wykonane 
w Polsce. Rozpoznanie miejsc pochodzenia 
zdjęć nie wymagało specjalnego namysłu, 
toteż szybko uporałam się z nałożonym 
mi zadaniem. Chyba zbyt szybko, bo Sem 
Presser przyglądał mi się podejrzliwie... 

Konkurs i Strajk

Ciąg dalszy na s. 51
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Urodzony w 1917 roku w Amsterdamie 
jako jedyny syn szlifierza diamentów, 
pierwsze zdjęcie opublikował w 1935 
(przedstawiało kolejkę bezrobotnych), 
dwa lata później założył własną agencję 
fotoreporterską. Od roku 1941 pod fałszy-
wym nazwiskiem ukrywa się w Arnhem.  
We wrześniu 1944 narażając życie fotogra-
fuje desantową operację „Market Garden”, 
w maju 1945 dokumentuje wkroczenie 
aliantów do Amsterdamu, Harlemu, 
Utrechtu, Hagi i Rotterdamu, w czerwcu 
wykonuje reportaż w byłym obozie kon-
centracyjnym w Vugt, wykorzystanym do 
internowania holenderskich kolaborantów. 

Od września 1945 roku zaczyna pracować 
jako freelancer. Jest aktywny we władzach 
zawodowych (m.in. zabiega o przyznanie 
fotoreporterom praw autorskich), w latach 
1968-1981 zostaje wybranym ponownie, 
przewodniczącym Holenderskiego Związku 
Fotoreporterów (Nederlandse Vereniging 
van Fotojournalisten – NVF), w latach 
1971-1986 członkiem zarządu Stowarzy-
szenia World Press Photo Holland i inten-
sywnie podróżuje. W 1985 roku ukazuje 
się jego autobiografia podsumowująca 
półwieczny dorobek dziennikarski. Wy-
konał 300 tysięcy zdjęć! W 2018 roku 
jego archiwum przechodzi pod opiekę 
Archiwum Miejskiego w Amsterdamie. 
To właśnie Sem Presser skonstruował, 
czy raczej zmajsterkował srebrną kamerę 
na podstawce stanowiącą przechodnie 
trofeum Konkursu.

Zdjęcia konkursowe nadsyłane są w dzie-
więciu kategoriach, posiadających odrębne 
jury. Pierwszego wyboru członkowie jury 
dokonują elektronicznie, wyłaniając w każ-
dej kategorii od 10 do 20 zdjęć. Spośród 
tej liczby w bezpośrednim głosowaniu 
wyłania się zdobywców pierwszej, dru-
giej i trzeciej nagrody. Prace nagrodzone 
w poszczególnych kategoriach poddaje 
się pod głosowanie plenarne, decyduje 
większość głosów. 

Praca Cynthii Boll była uhonorowana 
pierwszą nagrodą w kategorii reportaż 
zagraniczny, seria zdjęć. Głosowanie osta-
teczne nie było jednomyślne, ale zadecy-
dował światowy zasięg podjętego przez 
nią problemu.  

Co do liczby nadesłanych zdjęć wzrasta 
raptownie: z 250 w roku 1960, do 1 500 
w 1979, do 3 700 w 1993, w latach 2002-
2016 osiąga 10 000. Liczba uczestniczą-
cych wzrastała spokojniej – od 145 w 1979, 
do 329 w 1993, 350 w 2002 i 586 w 2016 
roku. Ale konkurencja zaostrza się... czo-
łówka maleje. W konkursie brać mogą 
udział także fotoreporterzy nieholenderscy 
pracujący w Holandii. 

Konkurs Zilveren Camera powołany zo-
stał w 1949 roku w intencji podniesienia 
statusu fotoreportera, traktowanego w re-
dakcjach trochę jak chłopiec na posyłki: 
„Jest pożar, może pojedziesz...”. Siedem-
dziesiąt lat później okaże się, że problem 
ten nie został przezwyciężony.

Rozstrzygnięcie Zilveren Camera odbyło 
się w Hilversum 1 lutego 2019 roku, na 

kilka dni wcześniej – 25 stycznia, przewi-
dziano strajk, pierwszy w historii Holandii 
strajk fotoreporterów. Holenderskie Sto-
warzyszenie Dziennikarzy – Nederlandse 
Vereniging van Journalisten zaapelowało 
do fotoreporterów przede wszystkim tych 
pracujących free lance – o powstrzymanie 
się tego dnia od wysyłania zdjęć. Żądania 
dotyczyły zmian taryfy opłat tak, aby zrów-
nać ceny zdjęć drukowanych i wysyłanych 
online, większego poszanowania praw 
autorskich i ogólnego zrekompensowania 
kosztów własnych wzrastających wyraźnie 
od 2010 roku. Hasło jednodniowego ogól-
nokrajowego strajku brzmiało: „Dzienni-
karstwo fotograficzne też ma swoją cenę!”. 
Planowane są dalsze akcje, wśród nich 
np. powstrzymanie się od wykonywania 
zdjęć podczas najważniejszych świąt pań-
stwowych.

Około 200. fotoreporterów wyróżnia-
jących się jasnymi, żółto-zielonymi sza-
likami zebrało się 25 stycznia w Hadze 
przed budynkiem agencji ANP, jednej 
z najważniejszych agencji aktualności. 
Atmosfera była burzliwa – jeżeli nic się 
nie zmieni, nie będzie już prawdziwych 
fotoreporterów pracujących na zasadach 
free lance, pozostaną ci, którzy zagrażają 
naszemu profesjonalizmowi – amatorzy. 

Ciąg dalszy ze s. 49
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Sem Presser (1917-1986) FOT. © BM / IISG
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Po raz dwudziesty czwarty, w dniach 
od 30 czerwca do 5 lipca, Miejska 
Biblioteka w Pieniężnie zorgani-

zowała Międzynarodowe Warsztaty Ar-
tystyczne „Talent i Pasja”. 

Warsztaty swoją historią sięgają roku 
1995, kiedy to po raz pierwszy zorganizo-
wany został plener malarsko-rzeźbiarski 
„Pejzaż znad Wałszy”. Obecne Warsztaty 
są imprezą cykliczną, odbywającą się na 
przełomie czerwca i lipca, i są jego konty-
nuacją. Skupiają artystów profesjonalistów 
i amatorów z Polski i z zagranicy.

Głównym celem Warsztatów jest ukaza-
nie walorów przyrodniczych Warmii oraz 

promocja gminy Pieniężno, popularyzacja 
sztuki i integracja środowisk artystycznych 
i twórczych oraz nawiązanie kontaktów 
partnerskich z malarzami z kraju i państw 
sąsiednich. 

W 2019 roku w plenerze uczestniczyło 
czternaście osób, w tym trzy z obwodu ka-
liningradzkiego: Tatiana Łukjanowa i Vitalij 
Zverev z Kaliningradu, Svietlana Weiss ze 
Swietłogorska oraz z Polski Marżenna Otto 
z Nakła nad Notecią, Waleria Jarmałkowicz 
z Olsztyna, Maria Wojtasiak z Elbląga, Barbara 
Krajnik z Wiśniewa, Dorota Łaz z Mielca, Ilona 
Milewska z Krzeszowic, Michał Wiśniewski 
z Ornety, Bogumił Burdalski z Sierpca, Anna 

Oryniak z Braniewa; uczestniczkami Warszta-
tów były również pieniężnianki – Małgorzata 
Czaplińska i Anna Demkowicz. 

Finał 24. Warsztatów i wernisaż prac 
plenerowych odbył się 5 lipca w galerii „Na 
Dworcu”. Uroczystego zakończenia, wraz 
z podziękowaniem artystom, dokonał Bur-
mistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo. Prace 
można obejrzeć w galerii bibliotecznej już 
od 22 lipca br. LUBOMIRA WACŁAWSKA

XXIV Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne 

Talent i Pasja
FOT. © MIEJSKA BIBLIOTEKA W PIENIĘŻNIE
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Jedną z pierwszych osób, które chciały 
ocalić od zapomnienia i przybliżyć 
turystom tradycje historyczne regio-

nu, był Eugeniusz Bielawski w Wejsunach 
na Mazurach. 

Był początek roku 1970, kiedy Eugeniusz 
Bielawski, nauczyciel szkoły w Wejsunach, 
były oficer Armii Krajowej, ożeniony z Lot-
tą Stank, Mazurką z Wejsun, pod wpływem 
Hejdy Macoch, swojej pasierbicy, utworzył 
w drewnianej chacie mazurskiej izbę re-
gionalną. Niemały wpływ wywarła na to 
lektura Na tropach Smętka Melchiora 
Wańkowicza. Bielawski, zwany Królem 
Puszczy Piskiej, aż do śmierci w 1986 
roku gromadził tu zabytkowe eksponaty 
z całego regionu. W ślad za tym, głównie 
z inicjatywy lokalnych pasjonatów historii, 
w budynkach prywatnych i państwowych 
zaczęły powstawać w całym województwie 
małe muzea i izby regionalne. 

W Sądrach (gmina Mrągowo) warto zbo-
czyć z drogi, aby obejrzeć muzeum „Chata 
Mazurska”, utworzone przez Krystynę 
i Ditmara Dickti, Mazurów. Zgromadzono 
tu bogaty zbiór naczyń, sprzętów domo-
wego użytku i narzędzi rolniczych. A także 
kancjonałów, zbiorów pieśni religijnych. 
Najstarsze eksponaty pochodzą z okresu 
średniowiecza.  

– A to jest czarna, weselna suknia – po-
kazuje pani Krystyna. – Kiedyś bowiem 
biel, dzisiaj modna, była kolorem żałoby. 

Muzeum Regionalne, inaczej Babska Izba 
w Sąpłatach, wsi w gminie Dźwierzuty, 
zostało utworzone w 1997 roku z inicja-
tywy pisarki i radiowca Maryny Okęckiej-
-Bromkowej oraz miejscowych kobiet. Na 
szczególną uwagę zasługuje tu zbiór koło-
wrotków oraz książki i rzeźby o tematyce 
regionalnej. Są tu również zgromadzone 
przez panie, zabytkowe meble pochodzące 
z Mazur i sąsiedniej Warmii.

W Olszynach na Mazurach, w powiecie 
szczycieńskim, istnieje prywatne muze-
um mazurskie Krzysztofa Rząpa, gdzie 
odbywają się między innymi artystycz-
ne spotkania regionalne i targi staroci. 
W położonych kilkanaście kilometrów od 
tego miejsca Rozogach istnieje Muzeum 
Mazursko-Kurpiowskie.

– Było to podczas ostatniej wojny, kiedy 
na Kurpie, gdzie mieszkałem, weszli Niem-
cy – opowiadał mi kiedyś twórca muzeum 
Henryk Dąbrowski. – Zabrali tacie rower. 
No więc kiedy wojna się skończyła, tytułem 
rewanżu ja z kolei przywłaszczyłem sobie 
rower z niemieckiego gospodarstwa. Szaber 
był powszechny, zabierano różne rzeczy. 

Niewłaściwość swojego postępowania 
pan Dąbrowski zrozumiał po latach. Kiedy 
rozpoczął pracę w Zasadniczej Szkole Rol-
niczej w Rozogach, zainicjował z uczniami 
założenie kącika tradycji. Przynoszono 
znalezione na strychach w piwnicach stare 
przedmioty gospodarstwa domowego i rol-
nicze. Aby zbiory nie poginęły, w 1996 roku 
przeniósł je do swojego domu i utworzył 
na parterze i piętrze prywatne muzeum. 
Znalazły się tam m.in. akt założenia Rozóg 

w 1645 roku napisany w języku niemieckim 
oraz palmy kurpiowskie.

W domu państwa Trawińskich w Zielo-
nowie, gmina Stawiguda, znajduje się wie-
le przedmiotów związanych z przeszłością 
Warmii. Wanda Trawińska jest wnuczką 
Michała Lengowskiego, poety i działacza po-
lonijnego. Stąd wiele napisanych przez niego 
książek i rękopisów. Ale stoi też tam szafa 
warmińska, niegdyś na wyposażeniu ośrodka 
rządowego „Cyranka”. Prawdopodobnie wy-
szabrowano ją z jakiejś warmińskiej chałupy. 
Nie zdołano wywieźć, trafiła tutaj.

– Bo już wiele rzeczy z Warmii wywiezio-
no – tłumaczy pani Wanda. – A przecież 
to kawałek historii tej ziemi.  

Zabytkowe meble i inne przedmioty znaj-
dujemy też w domu Rity i Leonarda Kost-
ków w Kudypach, gdzie mieści się Ognisko 
Kultury Rodzinnej „Hubertówka”. Pani Rita, 
chociaż pochodzi z Pomorza, czuje się War-
miaczką. Zgromadziła tu m.in. lalki w stro-
jach ludowych, czepce i stroje warmińskie, 
naczynia, przedmioty gospodarstwa domo-
wego, sztandary. Organizuje z rodziną tu i na 
terenie województwa widowiska obrzędowe. 

Ksiądz Jan Pietrzyk, poeta z Butryn, autor 
m.in. książki Pradzieje Warmii i Mazur 
posiada na plebanii warmińską skrzy-
nię posażną i inne meble oraz kilkaset 
młynków do kawy, pochodzących między 
innymi z Prus Wschodnich. Ksiądz Pie-
trzyk jest też twórcą muzeum sakralnego 
w kościele, gdzie zgromadził stare ornaty, 
krzyże, drewniane figury świętych. 

Ciąg dalszy na s. 56
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Kele wsi chałupa, czyli domowe 
muzea Warmii i Mazur
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Mieszkaniec Olsztyna, regionalista 
Edward Cyfus, propagujący w swoich 
książkach (niektóre napisane wspólnie 
z dr hab. Izabelą Lewandowską z UWM) 
gwarę i tradycje warmińskie, jakiś czas 
temu kupił w Giławach (gmina Purda) 
chałupę, w księdze wieczystej zapisaną 
pod rokiem 1896, chociaż u wylotu drogi 
stoi krzyż z datą 1880, co wskazuje na 
datę jej zbudowania. Wyremontował ją 
i wyposażył „po naszamu”. 

Chata jest zbudowana na kamiennej 
podmurówce, ściany ma wewnątrz mu-
rowane z cegły, na zewnątrz pokryte balami 
z ciosanego drewna. Okiennice malowane 
na niebiesko, z czterema „szprosami”. Na 
strychu urządzono małe muzeum, miejsce 
w sam raz na lekcje regionalne dla mło-
dzieży szkolnej. W ubiegłym roku odbyła 
się premiera jego książki Kele wsi chałupa, 
opowiadająca m.in. o tej budowli.

W latach 70. aktorzy Studenckiego 
Teatru Satyryków z Warszawy od-

kryli Mazury, przez niemieckich turystów 
docenione już przed wojną. Od tej chwili 
stały się modne. Tzw. warszawka, jak 
ją tu nazywano, w ślad za tym zaczęła 
kupować tu opuszczone domy. Niektó-
rzy z nowych właścicieli sprzedawali lub 
palili stare wyposażenie, inni je zacho-
wali, bo przy okazji zainteresowali się 
historią miejscową i regionu. Dzisiaj tych 
drugich, którzy wywodzą się z wielkich 
i mniejszych miast, jest na wsiach Mazur 
i Warmii coraz więcej.

– Jesteśmy Warmiakami z wyboru, któ-
rzy podzielili sobie rok na dwie części. 
Cztery miesiące spędzamy w Warszawie, 
osiem w Kabornie. Marzyliśmy o domu 
na Warmii – opowiadali mi kilka lat temu 
Witolda i Andrzej Kuperowie, emerytowani 
dziennikarze z Warszawy, pokazując bli-
sko 200-letnią chałupę, niegdyś własność 
Bernarda Zimmermanna.

Pan Andrzej napisał kiedyś na uniwersy-
tecie toruńskim pracę związaną z pobytem 
i działalnością Mikołaja Kopernika na 
Warmii. Zbierając materiały, przyjeżdżał 
m.in. do Olsztyna.

– Był rok 1980, kiedy koleżanka, pracow-
nica z Muzeum Warmii i Mazur, wspo-
mniała nam o Kabornie pod Olsztynem, 
że jest tam kilka starych chałup, w tym 
jedna, którą chciano kupić do skansenu 
w Olsztynku, bo jej właściciel wyjeżdżał do 
Niemiec. Chałupa była jednak tak podnisz-
czona, że z przyczyn finansowych muzeum 
z niej zrezygnowało. Zaryzykowaliśmy. 

I tak Kuperowie nabyli chałupę, nie-
gdyś wybudowaną przez pradziadka Zim-
mermanna. Zbudowana z grubych bali 
z drewna, łączonych na czop, a w części 
szczytowej na rybi ogon, wymagała odre-
staurowania pod nadzorem konserwatora 
zabytków. Po remoncie (m.in. nowa strze-
cha i wymiana części bali) trafiło do niej 
wyposażenie w postaci, drewnianych łoży 

Ciąg dalszy ze s. 55

Ksiądz Jan Pietrzyk w muzeum sakralnym w Butrynach FOT. © WŁADYSŁAW KATARZYŃSKI

Eugeniusz Bielawski przed mazurską 
izbą regionalną FOT. © „PISZ”, POJEZIERZE, 1970

Rekord Guinnessa; liczenie kieratów w Muzeum Maszyn  
Rolniczych w Naterkach, 3 lipca 2018 FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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z puchatymi pierzynami, komody i szafy na 
ubrania, stołu i czterech krzeseł, makatek 
w gwarze warmińskiej, które Kuperowie 
nabywali od osób prywatnych i na jarmar-
kach, i toporek sprzed 5 tys. lat wykopany 
w ogródku. A także płyta z nagraniem 
wspomnień Warmiaka. 

Istnieją również muzea na wolnym po-
wietrzu. Tak jak zbiór maszyn rolniczych 
w skansenie nad jeziorem w Węgoju w gmi-
nie Biskupiec (założony przez stowarzysze-
nie „Nasz Kawałek Warmii” z prezesem 
Krzysztofem Rojewskim).

Zbiór kieratów Janusza Dramińskiego 
z Naterek został wpisany do Księgi Re-
kordów Guinnessa. Kierat to urządzenie 
wykorzystujące dawniej siłę pociągową 
koni lub wołów do napędu stacjonarnych 
maszyn rolniczych. Pan Janusz ma ich aż 
270. Na przykład kierat z napisem „M. 
Westphal Bischofsburg” – dzisiejszy Bisku-
piec Reszelski, niegdyś własność Kuniberta 
Schirrmachera z Zebrunia. Najpierw stał 
na podwórku jego dziadka, potem zbu-
dowano nad nim wielką stodołę, w której 
przetrwał niemal sto lat. Są tu też i inne 
eksponaty. Tak to tłumaczy właściciel: 
„Robię to dlatego, że te maszyny, sprzęty, 
narzędzia będące wytworem rąk kilku 
ludzkich pokoleń, które już odeszły, niepo-
strzeżenie znikają, próchniejąc, rdzewiejąc, 
ulegają spaleniu lub idą na złom”.

Taka też idea zapewne przyświecała 
innym, chcącym zachować te cenne hi-
storycznie rzeczy dla potomności. Należa-
łoby im w tym pomóc, zarówno finansowo 
(konserwacja), jak i merytorycznie. Warto 
opracować jakiś przewodnik po tych iz-
bach i skansenach, regionalnych perłach 
kultury. A to zadanie dla muzealników 
i instytucji kultury. 

Eksponaty z Muzeum Mazursko-Kurpiow-
skiego w Rozogach, założonego przez 
Henryka Dąbrowskiego FOT. © WŁADYSŁAW KATARZYŃSKI

Skansen maszyn rolniczych w Węgoju
FOT. © WŁADYSŁAW KATARZYŃSKI

Witolda i Andrzej Kuperowie w 200-letniej chałupie w Kabornie FOT. © WŁADYSŁAW KATARZYŃSKI

Edward Cyfus przed swoją chałupą z 1880 roku 
w Giławach FOT. © WŁADYSŁAW KATARZYŃSKI



58

BEZWIERSZÓWKInr 7-8 (169-170)filatelistyka

58



59

BEZWIERSZÓWKI lipiec-sierpień 2019 z kart historii

W 2. połowie lat czterdziestych 
XX wieku komuniści rozbili 
legalną opozycję spod znaku 

Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz 
podziemie niepodległościowe. Przyszedł 
czas na unifikację dotychczasowych partii 
politycznych i organizacji młodzieżowych. 
To był moment, w którym młodzież – do tej 
pory uczestnicząca w działaniach społecz-
nych i politycznych na obrzeżach „dorosłe-
go” świata, coraz bardziej angażowała się 
w opór przeciw komunistycznej ideologii. 

„Precz z ZMP!”
W lipcu 1948 roku dotychczas istniejące 

organizacje młodzieżowe zostały połączone 
w Związek Młodzieży Polskiej, podporząd-
kowany PZPR. ZMP miał kształtować „no-
wego” człowieka – ateistę odrzucającego 
tradycyjne więzi społeczne, zaangażowane-
go w budowę komunizmu. Nic dziwnego, 
że członkowie dotychczasowych organizacji 
młodzieżowych często unikali przecho-
dzenia do komunistycznej młodzieżówki. 

W 1949 roku w UB pisano, że ZMP 
„w samym mieście Nidzica działa dość 
aktywnie, natomiast na terenie całego po-
wiatu ma zorganizowanych siedemdziesiąt 
kilka kół, które to w znacznej mierze nie 
są obsługiwane [...], od dłuższego czasu 
nie odbywają się zebrania. Częściowym 
powodem [...] jest to, że brak jeszcze od-
powiedniej liczby aktywu ZMP, który by 
mógł ruszyć w teren”. Martwe koła istniały 
także w powiatach Pisz i Kętrzyn. Działacze 
skarżyli się, że „młodzież okoliczna jest źle 
ustosunkowana do młodzieży w szeregach 
ZMP”. W 1951 roku w PZPR stwierdzano: 
„Wróg wypchnięty na wszystkich odcin-
kach uderzył na naszą młodzież. Doszło 
do tego, że młodzież szkolna napadała na 
członków partii, działaczy politycznych. 
Robili to również ZMP-owcy”. Ta nie-
chęć przybierała różną postać. Na szkole 
w Giżycku ktoś umieszczał napisy „Precz 
z ZMP” oraz „Walczcie przeciwko ZMP”. 

Mimo niechęci młodych ludzi ZMP stawał 
się organizacją masową, głównie dzięki 
naciskom władz oraz wprowadzeniu orga-
nizacji do szkół i zakładów pracy. Legity-
macja ZMP dawała określone korzyści przy 
rekrutacji na studia. W efekcie do szeregów 

komunistycznej przybudówki trafiała 
wprawdzie liczna młodzież, ale głów-
nie z pobudek konformistycznych. 

Likwidacja niezależnego 
Harcerstwa
W 1949 roku ZMP podporządkowano 

Związek Harcerstwa Polskiego. Wywo-
łało to opór młodzieży przywiązanej 
do tradycyjnego skautingu. Ideowi 
instruktorzy ZHP w ramach biernego 
oporu unikali kontaktów z „towarzyszami” 
z ZMP. W terenie młodzież wycofywała się 
z pracy harcerskiej. 

Bezpieka w Nidzicy pisała, że ZHP „jest 
w zupełnym rozkładzie, istnieje tylko for-
malnie tzn. na papierze [...], nie notuje 
się żadnych zebrań, zbiórek itp.”, pod-
czas obozu letniego w powiecie Ostróda 
skarżono się w UB, że kadra obozowa nie 
chciała nawiązać kontaktu z miejscowym 
komitetem PZPR. I wprawdzie nie za-
notowano „propagandy klerykalnej”, ale 
zauważono, że harcerze indywidualnie 
modlili się w namiotach. Czasem reago-
wano otwartym sprzeciwem. W 1949 roku 
olsztyńskie harcerki protestowały przeciw 
oskarżeniom ze strony ZMP o wychowa-
nie w duchu faszystowskim, zaś podczas 
kursu w Bartoszycach harcerze bronili 
tradycji i obecności księży w drużynach. 
W konsekwencji usuwano takich instruk-
torów za niewłaściwy stosunek do „obecnej 

rzeczywistości” zastępując ich szybko 
awansującą kadrą oportunistów lub 
osób ideowo zaangażowanych w krze-
wienie komunizmu.

„Nie będą się uczyć, 
jeśli nie ma krzyża”

W 1949 roku władze Olsztyna zorga-
nizowały manifestację konkurencyjną 
do uroczystości kościelnych Bożego 

Ciała. Jednak część młodzieży wybrała 
uroczystości religijne. W całym wojewódz-
twie 10 tys. młodych osób uczestniczyło 
w procesjach, przy czym odnotowano 
przypadki udziału całych kompanii Po-
wszechnej Organizacji „Służba Polsce” 
i umundurowanych harcerzy, co świad-
czyło o nieskuteczności prób odciągnięcia 
młodzieży od Kościoła.

Opór wywoływało usuwanie krzyży. 
W sprawozdaniu PUBP Nidzica czytamy 
o wydarzeniach w Jedwabnie z września 
1949 roku: „Po rozpoczęciu lekcji w szkole 
powszechnej [...] uczeń Kozak Jan przewie-
sił krzyż z bocznej ściany na frontową. Kie-
rownik tejże szkoły [...] czł. PZPR zauważył 
to i powiedział do dzieci, kto ten krzyż 
przewiesił, niech go z powrotem powiesi 
tak jak wisiał poprzednio”. Wobec braku 
reakcji kierownik sam przewiesił krzyż.  

Ciąg dalszy na s. 60

Młodzież przeciw 
komunistycznemu zniewoleniu
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„Następnie uczeń Kozak Jan powtór-
nie podczas nieobecności Kierownika 
[...] przewiesił krzyż na ścianę fron-
tową, gdy kierownik [...] zauważył, 
powiedział do dzieci, że jeżeli tak po-
stępują to on zabierze krzyż do domu, 
co też uczynił. Dzieci przychodząc na 
lekcję następnego dnia oświadczy-
ły, że nie będą się uczyć, jeśli nie ma 
krzyża, co też uczyniły zabierając się do 
domu, szli ulicą i płakali”. Po interwen-
cji mieszkańców krzyż zawisł w klasie 
na bocznej ścianie. „Tego samego dnia 
uczeń Kozak Jan przewiesił na ścianę 
frontową”. 

Winą za brak ideowych sukcesów 
komuniści obarczali duchowieństwo. 
W 1949 roku przedstawiciel ZMP do-
nosił: „Największe trudności napotyka 
się na odcinku wiejskim, gdzie mocne są 
wpływy kleru [...]. W Giżycku 90% ZMP 
przystąpiło do Sodalicji Mariańskiej [...]. 
W Mrągowie młodzież szkoły ogólnokształ-
cącej przygotowuje «Jasełka» zamiast 
uroczystości ku czci Tow. Stalina”. Walka 
o dusze młodych ludzi stawała się szcze-
gólnie intensywna w okresie rekolekcji. 
W 1952 roku władze PZPR utyskiwały, 
że „udział młodzieży szkół podstawo-
wych w rekolekcjach wynosił od 80% 
do 90% w tym poważna część młodzieży 
ZMP-wskiej”. Na religijność narzekano 
w szkołach pedagogicznych w Lidzbarku 
Warmińskim, Mrągowie i Szczytnie. Bu-
dziło to szczególny niepokój władz, w koń-
cu licea pedagogiczne to 

kuźnie przyszłych kadr 
nauczycielskich. Dlate-
go w Lidzbarku posta-
nowiono zareagować 
zgodnie z duchem 
epoki: „Należałoby 
usunąć ze szkoły 5-10 
dziewczyn, które nie nadają się na przyszłe 
nauczycielki”. 

„Wroga” propaganda czyli  
„rząd w teorii mówi co innego”
W lutym 1949 roku organa bezpieczeń-

stwa interesowały się uczniem liceum w Ol-
sztynie, który na lekcji komentował referat 
Bieruta: „Tyle się mówi, że nasz Rząd dąży 

do unormowania stosunków między 
państwem a Kościołem a tymczasem 
szkaluje się Watykan i Papieża [...]. 
Z tego jasno wynika, że Rząd w teorii 
mówi co innego i co inne-
go wychodzi w praktyce”. 

W czerwcu 1950 roku aresztowano za 
rozsiewanie wrogiej propagandy dwóch 
uczniów szkoły średniej w Olsztynie. Pod 
koniec roku UB zajął się uczniami z Nidzi-
cy, którzy podczas akademii ku czci Kom-

somołu głośno 
wypowiadali 
się: „dlaczego 
oni komuni-
zują młodzież, 
ja tam już słu-
chał tego nie 
będę” oraz 
„po cholerę 
słuchać tych 
bajek”.  We 
wrześniu 1953 
roku władze 
bezpieczeń-
stwa zaobser-
wowały wśród 
junaków SP 
w Reszlu roz-
powszechnianie 
„wierszy o treści 
paszkwilanckiej 
oraz zbiorowe 
słuchanie au-

dycji radiowych z państw kapitalistycz-
nych”. Z kolei Henryk Kikuła, członek 
ZMP w spółdzielni produkcyjnej Kurki, 
publicznie stwierdził w1953 roku, że „przed 
wojną miał biedę i obecnie [...] będzie miał 
jeszcze gorszą biedę i nędzę”.

„Wroga propaganda” przybierała postać 
ulotek lub napisów. W Dobrym Mieście 
aktywista ZMP znalazł w świetlicy ręcznie 
pisaną ulotkę przeciwko objęciu Mini-
sterstwa Obrony Narodowej przez sowie-
ckiego marszałka Rokossowskiego. 

Ciąg dalszy ze s. 59
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W związku z tą nominacją informator ni-
dzickiego UB donosił o publicznej wypo-
wiedzi jednego z uczniów, że „chcąc dobrze 
poznać przyczyny i powody [...] trzeba 
nie tylko wysłuchać dziennika polskiego 
i przeczytać gazetę, ale trzeba wysłuchać, 
co mówi dziennik londyński i dopiero przez 
odpowiednie porównanie i zestawienie ich 
obydwóch wysunąć wnioski tyczące się tej 
sprawy”.  Takie wypowiedzi dotyczyły wielu 
tematów. Negatywnie oceniano kolekty-
wizację rolnictwa, fałszowanie najnowszej 
historii, politykę ZSRS.

„Wyjechać nielegalnie 
do Ameryki”
Wyrazem niechęci do komunizmu były 

próby wyjazdu na Zachód. Informatorka 
UB z Nidzicy donosiła na uczniów, którzy 
rozmawiali o wyjeździe do Ameryki... szla-
kiem przez Czechosłowację. W kwietniu 
1949 roku WUBP w Olsztynie aresztował 
pięciu chłopców w wieku 16-19 lat, któ-
rzy przy pomocy pieczątek wyniesionych 
z biura SP, wystawili sobie fałszywe legi-
tymacje i wyjechali do Gdańska, by ku-
trem popłynąć do Szwecji. W tym samym 
czasie zatrzymano dwie inne osoby, które 
planowały ucieczkę przez Czechosłowa-
cję, by wstąpić do armii gen. Andersa (!). 
Zbiorową ucieczkę do USA mieli planować 
także uczniowie z Nowego Miasta, Pisza 
i Giżycka.

„Stalina zawieszono 
na drzewie”
Niszczono komunistyczne plakaty, 

gazetki ścienne czy portrety z partyjny-
mi dostojnikami. W lutym 1949 roku 
w szkole średniej w Kętrzynie UB zaob-
serwował wrogie napisy na portretach 
Bieruta i Żymierskiego. Podobizny do-
stojników zniszczono na wiosnę tegoż 
roku w szkołach w Drygałach i Dobrym 
Mieście. W Technikum Rolniczym w Ka-
rolewie zdjęto podobizny Marksa i Lenina. 
W świetlicy wiejskiej w powiecie Morąg 
zniszczono wizerunek Rokossowskiego 
oraz afisz ze Stalinem. W 1952 roku kilka-
krotnie niszczono podobizny przywódców 
„międzynarodowego ruchu robotniczego” 
w Gimnazjum Mechanicznym w Iłowie. 
W 1954 roku uczniowie szkoły podstawo-
wej w Braniewie porysowali i podziurawili 
portrety Rokossowskiego i Bieruta. Z kolei 
w 1955 roku podczas zabawy na zakoń-
czenie roku szkolnego we wsi Glady koło 
Górowa Iławeckiego, „z korytarza szkoły 
zabrano plakat J. Stalina, z którego ode-
rwano część tułowia oraz zawieszono go 
na drzewie w ogrodzie radnego”.

Wykrycie autorów ulotek czy „wrogich” 
napisów kończyło się zatrzymaniem przez 
UB. Taki był los autorów rymowanki pt. 

„Fraszka satyryczna” ośmieszającej Stalina 
w Reszlu. W wierszowanej ulotce znalazła 
się wzmianka o Związku Prawdziwych 
Polaków, a cały tekst podpisano „Zarząd 
ZPP”. W ten sposób młodzież zaczęła 
wchodzić na ścieżkę konspiracji.

Harcerska Organizacja Podziemna i inni
Młodzi konspiratorzy chętnie odwoływali 

się do wzorców harcerskich. Największą 
spośród takich organizacji na Warmii 
i Mazurach była Harcerska Organizacja 
Podziemna „Iskra”. Utworzona w Olsztynie 
w 1947 roku przez siedemnastoletniego 
Wiesława Kazberuka, początkowo jako Ko-
menda Chorągwi Harcerzy Armii Krajowej 
„Iskra”. Planowano rozszerzyć działalność 
na cały kraj. Poszukiwano broni i partyzan-
tów w rejonie Ostrołęki. Aby ten kierunek 
nie zakłócał działalności ściśle harcerskiej, 
z „Iskry” wyodrębniono Harcerskie Siły 
Zbrojne. Zrywano czerwone flagi, zama-
lowano nazwę ul. Stalingradzkiej w Ol-
sztynie, organizowano obozy i ogniska. 
Wydano gazetkę „Czyn”. W lutym 1950 
roku UB rozbił tę niezwykłą inicjatywę... 
Nagłośniony proces HOP „Iskra” miał 
stanowić ostrzeżenie dla ewentualnych na-
śladowców. A jednak sam proces stanowił 
impuls do podejmowania nowych inicjatyw 
konspiracyjnych. W Olsztyńskiem bezpieka 
odnotowała kilka inicjatyw pod nazwą 
„Harcerska Organizacja Podziemna”.

W szkołach Pasłęka i Morąga Edward 
Strzelecki „Pik”, Antoni Lenkiewicz „Apo-
stoł”, Mieczysław Urbanowicz „Delfin”, 

Kleofas Rundżjo 
„Sułtan” i Gustaw 
Białobrzeski „Karol” 
założyli Związek Skau-
tów Polski Walczącej. 
Korytarz pasłęckie-
go liceum ozdobili 
ogromnym transpa-
rentem: „żądamy uka-
rania zbrodniarzy 
Katynia siepaczy Sta-
linowskich”. Na jesie-
ni 1952 roku nastąpiły 
aresztowania, ale kilka 
miesięcy później po-
zostający na wolności 
członkowie organizacji 
wznowili działalność 
jako Związek Młodych 
Patriotów. Członkowie 
konspiracyjnego ZMP 
niszczyli pierwszoma-
jowe hasła, rozwieszali 
własne plakaty i ulot-
ki, protestowali wobec 
zmiany nazwy Katowic 
na Stalinogród. 

Takich inicjatyw było 
na Warmii i Mazurach 

ponad 20! Istniejąca między październi-
kiem a grudniem 1950 roku w Olsztynie 
Zbrojna Organizacja „Sokół” wydała ulotkę 
pt. „Polacy!”. W 1951 roku w Olsztynku 
(pow. Ostróda) istniała kilkuosobowa 
Polska Armia Wyzwoleńcza. Rok później 
w Kajkowie (pow. Ostróda) z inicjatywy 
Jana Senkowskiego powstał Okręgowy 
Ruch Oporu. W Kętrzynie członek ZMP 
Zbigniew Szymczyk „Kruk” założył Tajny 
Związek Patriotów Polskich. Organizacja 
została rozbita w maju 1952 roku, gdy roz-
powszechniła ulotki przeciwko podwyżce 
cen. W niedalekim Węgorzewie działał 
„Sokół”, w Szczytnie aresztowano kilku 
młodych ludzi pod zarzutem przynależ-
ności do Związku Młodych Patriotów Pol-
skich. Jeszcze w 1955 roku podejrzewano 
uczniów Szkoły Podstawowej w Lidzbarku 
Warmińskim o zbieranie broni oraz założe-
nie organizacji nielegalnej, gdyż jeden nich 
poszukiwał informacji o tym, kto w Lidz-
barku jest „największym komunistą”.

Przejawy oporu młodzieży, nawet w wy-
miarze indywidualnym, wydają się cha-
rakterystyczne dla całego powojennego 
pokolenia. Ich skutkiem były represje. 
Czasem przeradzały się w zorganizowaną 
działalność konspiracyjną, odwołującą 
się do tradycji Szarych Szeregów, Armii 
Krajowej, związków z Kościołem. W komu-
nistycznej rzeczywistości lat czterdziestych 
czy pięćdziesiątych wymagały wyjątkowej 
odwagi oraz ideowego zaangażowania.

Wiesław Kazberuk
FOT. © AWB
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Dopiero wyzionąwszy ducha wraz 
z ostatnim tchnieniem i rozpadłszy 
się na tlen, węgiel, wodór, azot, 

wapń, żelazo, fosfor, potas, siarkę, sód, 
chlor i magnez, krzem i selen (w zharmo-
nizowanych proporcjach), dopiero wtedy 
ciało ludzkie ma prawo od siebie odpocząć. 
Czy nastąpi to wcześniej czy też później 
(skamieniałe, ciągle nierozproszone eks-
tremum z Etiopii liczy sobie 3 miliony lat) 
– zależy od kilku czynników: wilgotności 
gleby, jej przewiewności i zakwaszenia, 
temperatury powietrza, ruchliwości czer-
wia, a też od tego, czy do mortalnej świty 
doproszono ogień albo na przykład jakiś 
niekontrolowany wybuch...

Byty
Elementarne, dalej niepodzielne (na pozór) 

drobiny węgla, wapnia, żelaza, krzemu, tlenu, 
wodoru itd., itd., w nastałej ku temu porze 
– o dziwo! − dały się zobaczyć człowiekowi 
w swojej subatomowej postaci: jakby otworzył 
się przed nim drugi nieboskłon z ruchliwym 
rojowiskiem gwiazd, planet i kosmicznych 
pyłów − tyle tam było nieznanego wcześniej 
bytu i tyle pilnych zagadek do obliczeń.

− Jedno już wiem – powiedział na to 
świeżo oświecony człowiek – wiem, że 
materia nie ma grobu.

Gilgamesz
Bogiem nie był, ale też nie był li tylko 

człowiekiem. Znaleźć by można u niego 
domieszkę nieziemskiej krwi oraz co bar-
dziej gatunkowe pneuma...

Olbrzymiego wzrostu Gilgamesz lubił stawać 
na murach warownego Uruk i pokazywać 
się stamtąd całej Sumerii jako król i główny 
kapłan. Patrzący się wtedy z dołu do góry 
na jego błyszczące w słońcu oblicze wprost 
truchleli, a wieść o kimś, kto jest nadludzki 
powtarzano we wszystkich siedmiu wasalnych 
miastach-państwach Uruk: w Kisz, Eridu, 
Nippur, Ur, Lagasz, Girsu i Adab.

To, co Gilgamesz spotykał na swojej ży-
ciowej drodze, zrazu było mu słodkie jak 
miód i niekończące się, jak choćby zasób 
dziewic w rozwijającym się prężnie Uruk, 
ale i w skromniejszych ludnościowo pań-
stewkach sąsiedzkich. Z czasem jednak 
doświadczanie życia zmieniło smak ze słod-
kiego na gorzki i omal go ono nie zabiło...

A oto, co się zdarzyło: Gilgamesz, który lwa 
pustynnego jedną ręką podnosił, w drugiej 

trzymając żelazny harcap do karcenia go; 
gwałtownik z domieszką nieśmiertelności 
w żyłach, potrafiący wyrwać bykołakowi 
serce i jądra, i cisnąć nimi w twarz niebiań-
skiej Inannie; mocarny nefilim, który siał 
śmierć pośród maluczkich, a z potworami 
wychodzącymi z nikąd rozprawiał się w try 
miga − tenże Gilgamesz dopuścił kiedyś 
do siebie (ot tak, z ciekawości i na próbę) 
myśl o tym, że umrze... Stało się to wtedy, 
kiedy ujrzał, jak sposępniał na twarzy, a też 
przestał go obejmować i mówić do niego 
ukochany przyjaciel Enkidu, z dnia na dzień 
coraz mniej do siebie podobny.

− Czyż i ja będę jak teraz Enkidu jest dla 
mnie? – zapytał Gilgamesz. – Tak samo 
przestanę do niego mówić i obejmować 
go? Zmienię się na twarzy i na całej reszcie 
ciała, i nie wyleczy mnie żaden szaman 
leczący ze śmierci?

Bez pośpiechu
W Uruk, a już zwłaszcza w pomniejszych 

Kisz, Eridu, Nippur, Ur, Lagasz, Girsu i Adab 
pospieszne umieranie było czynnością po-
wszechną i słusznie przynależną stworzone-
mu do ciężkiej pracy pospólstwu – nie jako 
dar dla nich czy kara, ale jako miara rzeczy 
lepsza od innych. Sukno życia – droższe nad 

złoto i srebro całej Mezopotamii – bogowie 
kroili sprawiedliwie, choć nie równo.

Gilgamesz przeto − z boskiego przyzwole-
nia nefilim i król − ten, który wzniósł potęgę 
Sumeru − miał prawo rozkoszować się nią 
bez pośpiechu, tak długo, ażby doczekał się 
jej upadku i zaświtania nad Eufratem na-
stępnej w kolejności potęgi: imperium aka-
dyjskiego z jego królem Sargonem Wielkim.

Utnapisztim
Nawet dziesięćkroć dłużej od wczesno-

potopowego Gilgamesza − co obliczono 
w światłych czasach Sumero-Akadu (bo-
jąc się wymyślać prawdę) − potrafili żyć 
królowie przed Głównym Potopem, nie 
bez racji zwanym Największym. Synem 
ostatniego z nich był Utnapisztim.

W siedem dni Potop ów obrócił ludzkość 
– nieszczęsne dzieło dziesiątek mózgów 
i rąk bożych – w szlam i muł przydenny. 
Na powierzchni wód śmierci utrzymali 
się: ten i ów z kilku dobrze pływających, 
głównie jednak Utnapisztim w zbudowa-
nym zawczasu, wysmołowanym korabiu 
− z żoną, służbą, sprzętem kuchennym, 
z roślinami i zwierzętami wszelkiego ga-
tunku; z gołębiem, jaskółką i krukiem. 
Jego to, uczyniwszy nieśmiertelnym na 
Ziemi, bogowie zrównali z sobą. 

Życie
Wielkolud Gilgamesz, z góry opłakujący 

własną spodziewaną śmierć, udał się za 
góry-lasy, za siedem rzek, by znaleźć tam 
to, co miał Utnapisztim: nieśmiertelne ży-
cie na Ziemi. Tropił jego ślady węsząc jak 
pies przez sto dni i sto nocy, nie jadł przy 
tym i nie spał. Spadły z niego królewskie 
szaty, schudł i sczerniał, porósł włosem jak 
mchem, przestał mówić i myśleć, zapomniał 
kim jest. Jedno tylko miał w głowie: żyć! 

Ostatnią, siódmą rzekę przekroczył reszt-
kami sił i dopiero wtedy znalazł i zerwał 
(by po chwili je zgubić) zawsze zielone 
ziele życia. Kto inny za to − ktoś z pobliża, 
czołgający się na brzuchu, nie mający ani 
nóg ani rąk − natknął się na zgubę i zjadł 
ją po cichu, stając się z miejsca nieśmier-
telnym jako bogowie...

Cóż Gilgamesz? Życia drugi raz nie znalazł 
i drugi raz go nie zgubił. Została po nim 
na Ziemi krótka nieśmiertelność imienia 
zapisanego w trwalszych od spiżu klinach 
sumeryjskich. On sam zaś, wydawszy z siebie 
ostatnie tchnienie, rozpadł się na tlen, węgiel, 
wodór, azot, wapń, żelazo, fosfor, potas, 
siarkę, sód, chlor i magnez, krzem i selen...

Midrasz o nieśmiertelności 
MARZENA 
BURCZYCKA-WOŹNIAK
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Profesor Karol Modzelewski zmarł 
28 kwietnia. „Polska żegna wiel-
kiego świadka swojej historii, czło-

wieka odważnego i prawego” – napisał na 
Twitterze Paweł Kowal. 

Zapłacił za to wysoką cenę. „Mam wypisa-
ne na skórze, co to jest państwo policyjne” – 
mówił na spotkaniu w Domu Dziennikarza 
(27 września 2017). To była ważna lekcja 
naszej historii, przekazana przez człowieka 
z ogromnym bagażem doświadczeń prze-
ciwnika ustroju socjalistycznego, wiary-
godnego świadka czasów Polski Ludowej, 
transformacji i tej pod rządami prawicy.

Wybitny historyk, absolwent Wydziału 
Historii na Uniwersytecie Warszawskim. 
Prof. Henryk Samsonowicz mówił o Nim: 
„Mam wielkie uznanie dla wytrwałości 
badawczej i szerokości spojrzenia Karola 
Modzelewskiego. Jest on autorem dwóch 
modelowych, nowych zupełnie ujęć nie 
tylko dotyczących Polski, ale i całej Europy, 
zaś «Barbarzyńska Europa» jest wyni-
kiem długoletnich badań nad tym, czym 
była wspólnota, która ukształtowała się na 
gruzach dawnego cesarstwa rzymskiego. 
Inspirujące sądy Karola Modzelewskiego 
dotyczyły różnorodności źródeł kultury 
europejskiej” (PAP, 2017).

Nigdy nie chciał robić kariery politycznej, 
ale Karol Modzelewski był... politykiem. 
Kierował Politycznym Klubem Dyskusyj-
nym na UW (1962-1963). Było to forum 
młodych marksistów krytykujących politykę 
PZPR. To On i Jacek Kuroń napisali „List 
otwarty do członków PZPR” (1964) w spra-
wie odejścia partii od ideałów socjalizmu. 
Wyrzucono wtedy Modzelewskiego z partii, 
stracił pracę na uczelni, a w marcu 1965 
roku został skazany na 3,5 roku więzienia.

Pozostał wierny swoim przekonaniom do 
końca. Na spotkaniu w Domu Dziennikarza 
napominał: „Musimy pamiętać, że demokra-
cja jest silna wyłącznie poparciem obywateli. 
Jest słaba, jeżeli nie ma zgody”. A w wy-
wiadzie dla „Przeglądu” (listopad 2017) 
ostrzegał: „Społeczeństwo jest podzielone 
wskutek konfliktu między PiS a obozem III 
RP, na takiej zasadzie, że istnieje pęknięcie 
kulturowe, bariera komunikacyjna dzieląca 
te dwa obozy. Przez tę barierę nie przenikają 
ani wiadomości, ani argumenty, jeśli takie 
są. Nie ma wspólnoty wartości, wspólnego 
języka. To stan bardzo głębokiego rozłamu, 
który zagraża spójności wspólnoty narodo-
wej”. Jakże to aktualne słowa!

Dla mojego pokolenia pozostanie tym, 
który wymyślił hasło „Niepodległość bez 
cenzury”, które skandowano na ostat-

nim spektaklu „Dziadów” w Narodowym 
(1968). To profesor Modzelewski wymyślił 
nazwę „Solidarność” dla rodzącego się po 
strajkach związku zawodowego.

Był niekwestionowanym autorytetem. Na 
dodatek, jak mawiał Jacek Kuroń: „Karol 
zawsze mówił zdaniami od razu nadają-
cymi się do druku”.

Był kawalerem Orderu Orła Białego, 
a także... laureatem Nagrody Literackiej 
NIKE za książkę Zajeździmy kobyłę histo-
rii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca. 
Był nawet jedną kadencję senatorem. Ale 
przede wszystkim zawsze był Człowiekiem 
pryncypialnym i bezinteresownym.

BARBARA JANISZEWSKA
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Karol Modzelewski (1937-2019)

zmarł nestor polskiego dziennikarstwa

andrzej wernic
(1930-2019)

Gorący patriota, nieprzejednany i walczący o Polskę, o jej prawdziwą historię 
i sprawiedliwość dla obrońców. Atakował bez pardonu zdrajców Ojczyzny 

i sprzedawczyków. Odwracano się od niego, a nawet wyśmiewano.  
Bardzo często był sam, ale nigdy nie ustępował. Pisał, apelował – tyle mógł zrobić.

Miłość do Ojczyzny wpoiła mu matka – lekarz w Powstaniu Warszawskim. 
Pamięć o bohaterach Polski  była dla niego obowiązkiem wobec brata,  

jednego z dowódców w 1944 na Starówce.

cześć pamięci
historyka, dziennikarza, naszego kolegi

stowarzyszenie dziennikarzy polskich

Nabożeństwo żałobne odbyło się 23 maja 2019 roku w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego. Śp. Andrzej Wernic spoczął na Powązkach Wojskowych.
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Po ciężkiej chorobie zmarł nasz Ko-
lega Maciej Parowski, członek SDP, 
dziennikarz, pisarz, publicysta, 

krytyk literacki, wieloletni (1992-2003) 
redaktor naczelny „Nowej Fantastyki”, 
a potem również redaktor naczelny „Cza-
su Fantastyki”.

Maćka poznałem ponad dwadzieścia lat 
temu, kiedy uczestniczyliśmy w kolegiach 
redakcyjnych „Reakcji” – studenckiego 
„Tygodnika myśli”, skupiającego autorów 
o prawicowych, konserwatywnych poglą-
dach. Maciej miał tam w latach 1998-1999 
swoją stałą rubrykę o przewrotnym tytule 
„Młot na czarownice”. 

Od roku 2004 często widywaliśmy się za-
równo na konwentach fantastyki, zwłaszcza 
na Festiwalu w nidzickim zamku, jak i pod-
czas fandomowych imprez w Warszawie. Co 
prawda nie zamieścił w „Nowej Fantastyce” 
żadnego z moich historyczno-fantastycz-
nych opowiadań, jednak najwyraźniej cenił  
aktywność dziennikarską, skoro udzielił mi 
rekomendacji do naszego Stowarzyszenia. 
Był niezwykle płodnym krytykiem i felieto-
nistą (6 tomów felietonów, 6 zredagowanych 
antologii), ale – odnoszę wrażenie – że jako 
pisarz dopiero się rozkręcał. Wydał dwie 
powieści: pierwszą w roku 1982, a drugą 
dopiero 28 lat później. 

Opublikował też około 35 opowiadań. 
Już od dawna uchodził za postać „pół-
legendarną” – tak nazwałem Go zresztą 
w biograficznej książce o pokoleniu 1971 
– jako Mistrz i/lub adwersarz całej plejady 
młodszej generacji twórców fantastyki 
i okolic. W ostatnich latach jakby się wyco-
fywał z aktywności; w roku 2017 odmówił 
na przykład kandydowania na delegata 
Zjazdu SDP w Kazimierzu, zasłaniając 
się wiekiem. Dziś przeszedł do legendy.

Czy to przypadek (jeśli przypadek, to bar-
dzo metafizyczny), że wczoraj odnalazłem 
w archiwum domowym egzemplarze „Reak-
cji” z felietonami Maćka? W jednym z nich 
pt. „Wiek męski, wiek klęski” („Reakcja” 
nr 7/1999, s. 12) pisał o niespełnionych 
marzeniach m.in.: „Och, wszystko jeszcze 
może się zmienić... Przeciwnie – nic się nie 
zmieni, nie przekroczymy indywidualnych 
ograniczeń, ja nie przeskoczę biologii”. Miał 
wówczas blisko 53 lata i jeszcze 20 przed 
sobą. Czy czuł się spełniony? Nie wiem. 
Nie zapytałem Go o to nigdy, ale na pewno 
podchodził do zagadnienia filozoficznie: 
„Każda forma spełnienia – kontynuował 
tamże – kryje w sobie nie mające końca 
serie innych alternatywnych niespełnień. 
W doktrynie reinkarnacji widziałem dotąd 

perwersyjne okrucieństwo, mające za cel 
udręczenie biednej człowieczej duszy w róż-
nych wcieleniach. Ale może jest przeciwnie 
– może wyraża się w tym marzycielski duch 
perfekcjonizmu i maksymalizmu, by spraw-
dzić się w wielu wariantach losu? Mówiąc 
skrótowo – zaliczyć co niemożliwe!”.

Teraz, w obliczu śmierci, te rozważa-
nia brzmią zgoła inaczej, metafizycznie. 
Żegnamy Cię, Maćku, z głębokim żalem. 
Twoje odejście to strata dla wielu środo-
wisk, nie tylko dla Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich!

MIKOŁAJ J. WACHOWICZ

2 czerwca 2019 roku zmarł w wieku 72 lat

redaktor

maciej parowski

znakomity, bardzo popularny pisarz i dziennikarz
na zawsze pozostanie w naszej pamięci

koleżanki i koledzy

ze stowarzyszenia dziennikarzy polskich

Nabożeństwo żałobne odbyło się 11 czerwca 2019 roku  
w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.  
Śp. Maciej Parowski spoczął na Cmentarzu Bródnowskim.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy  
Maciej Parowski został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Kawalerskim  

Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej.

Maciej Parowski (1946-2019)
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W czwartek, 23 maja, w Katedrze Po-
lowej Wojska Polskiego w War-
szawie pożegnaliśmy zmarłego 

kilka dni wcześniej śp. Andrzeja Wernica 
ps. „Paciorek”, uczestnika Powstania War-
szawskiego, historyka i dziennikarza. 

We Mszy św. w intencji Zmarłego udział 
wziął Szef Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Jan Józef 
Kasprzyk, który podziękował Powstańco-
wi Warszawskiemu za Jego życie i walkę 
o prawdę, przede wszystkim w czasach 
powojennych, kiedy to niestrudzenie opo-
wiadał się za słusznością decyzji o podjęciu 
sierpniowego zrywu.

„Chcemy dziś nie tyle pożegnać, ale okazać 
naszą ogromną wdzięczność wobec życia 
śp. Andrzeja Wernica, które było niezwy-
kłym świadectwem stania zawsze po stronie 
prawdy, po stronie tych zasad, które przez 
wieki kształtowały naszą cywilizację chrześ-
cijańską. On był zawsze po dobrej stro-
nie. Tak było podczas II wojny światowej, 
gdzie – jako młody chłopak – jako łącznik 
brał udział w Powstaniu Warszawskim, 
ale tak było przede wszystkim w czasach 
komunistycznego zniewolenia. Mając do 
wyboru dostatnie życie, wynikające z do-
brej pracy, lub stanie po stronie prawdy 
i wynikające z tego represje i cierpienia 
– stawał po stronie prawdy. Stawał po stro-
nie dobra, swoich przyjaciół i towarzyszy 
broni z czasów II wojny światowej i dawał 
o nich wielokrotnie świadectwo na łamach 
prasy, publikacji poświęconych naszym 
najnowszym dziejom. I za to chcemy, Panie 

Andrzeju, podziękować Ci bardzo, bardzo 
serdecznie, że uczyłeś nas, którzy mieliśmy 
zaszczyt Cię poznać, że zawsze w chwilach 
wyboru trzeba opowiadać się po stronie 
dobra” – powiedział minister Kasprzyk.

Andrzej Wernic miał czternaście lat, gdy 
wybuchło powstanie w Warszawie. Jego 
mama była w tym dniu w pracy. Pracowała 
jako lekarz pediatra w szpitalu przy ul. 
Kopernika. Już w pierwszej godzinie zrywu 
dom Werniców przy ul. Podwale zajął się 

ogniem. Jak wspominał w sierpniu zeszłe-
go roku śp. Andrzej: „Ten dzień szybko się 
nie skończył, zewsząd słychać było strzały 
i wybuchy. Warszawa próbowała się wy-
rwać spod jarzma okupanta. Wtedy nie 
było kalkulacji. Wiedzieliśmy, że walczymy 
o honor i niepodległość naszej Ojczyzny. 
Po pięciu latach okupacji chcieliśmy choć 
na chwilę poczuć się wolni. I warto było 
poświęcić życie dla tej myśli”.

KOMBATANCI.GOV.PL
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Ostatnio zaprezentowana w Olszty-
nie wystawa pt. „Świeżo drukowa-
ne” stanowi przekrojowy pokaz 

prac graficznych studentów I i II roku 
studiów Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po-
wstałych w roku akademickim 2018/2019 
pod kierunkiem prof. UWM dr hab. Mał-
gorzaty Chomicz. 

– Prezentacja w Galerii Stary Ratusz 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej to 
efekty wkraczania w świat grafiki war-
sztatowej, pierwsze zmagania z materią 
graficzną i pierwsze oczarowanie urodą 
oraz możliwościami, jakie ten bogaty 
warsztat oferuje – podkreśla prof. Mał-
gorzata Chomicz.

Na wystawie zaprezentowano grafiki 
studentów, powstałe w technice linorytu, 
suchej igły, akwaforty i akwatinty: Malwiny 
Bortkiewicz, Katarzyny Daniluk, Anastasiji 
Dundicz, Aleksandry Gałas, Bartłomie-
ja Harny, Róży Ilek, Gabrieli Jasik, 
Moniki Kępki, Ilony Klik, Agnieszki 
Krajewskiej-Bugaj, Kamili Kuleszy, 
Klaudii Kwiecińskiej, Anny Masiuk, 
Aleksandry Ogonowskiej, Agnieszki 
Pyrzanowskiej, Aleksandry Rymaszew-
skiej, Agaty Topolewskiej, Szymona 
Trawińskiego, Mikołaja Walentyno-
wicza i Aleksandry Waśniewskiej.

Obok prac studentów wystawiono także 
grafiki prof. Małgorzaty Chomicz – dwa 
linoryty z serii „Silence”, powstałej w 2018 
roku. ANDRZEJ SZTUMSKI

Kamila Kulesza 
(II rok), 
akwaforta, 
akwatinta, 2019

Świeżo drukowane

Anastasija 
Dundicz (II rok), 
akwatinta, 
odprysk, 2019

Bartłomiej Harna (II rok), linoryt, 2019

Monika Kępka 
(II rok), 

akwatinta, 2019

Gabriela Jasik 
(I rok), 

linoryt, 2019

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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Balet – jak zwykle – zaistniał z mocą. 
Na 27 projekcji – cztery to dobra-
ne ze smakiem perełki baletowe 

z ostatnich dwóch lat: „Carmen Suita”, 
„Pietruszka”, „Bajadera”, „Sylfida” z cy-
klu Bolshoi Ballet Live. Jednak szczegól-
ne zainteresowanie podczas tegorocznego 
Festiwalu wzbudził „Nijinsky” („Niżyński”) 
Johna Neumeiera. Dodatkową atrakcją, po-
przedzającą film, było spotkanie z gwiazdą 
polskiego baletu – Bożeną Kociołkowską.

Bohater spektaklu – Wacław Niżyński 
– to jeden z najwybitniejszych tancerzy 
baletu XX wieku, gwiazda „sezonów rosyj-
skich” Diagilewa, twórca prekursorskich 
choreografii „Święta wiosny” i „Popołu-
dnia fauna”, określany „ósmym cudem 
świata”, „człowiekiem-ptakiem”, „Bogiem 
tańca” czy „drugim Vestrisem” (legendarny 

francuski tancerz, 1760-1842, o którego 
charyzmie krążyły legendy, a z którym 
Niżyński „spotkał się” po śmierci na tej 
samej paryskiej nekropolii; obaj spoczęli 
na Cmentarzu Montmartre).

Miał polskie korzenie, jego rodzice To-
masz Niżyński i Eleonora Bereda – tancerze 
baletowi, początkowo związani z Teatrem 
Wielkim w Warszawie, później z objazdową 
grupą taneczną, wędrują z występami po 
Rosji. Wacław przyszedł na świat w 1889 
roku. Po latach, w swoim Dzienniku, napi-
sze: „Urodziłem się w Kijowie, ale ochrzczo-
no mnie w Warszawie, w kościele Świętego 
Krzyża. Rodzice opuścili Polskę w młodości. 
Matka wykarmiła mnie własną piersią. 
Była Polką całym sercem. Wychowałem się 
w Rosji. Chociaż jestem Polakiem, kocham 
Rosję i rosyjską ziemię”. 

W 1900 roku wstąpił do klasy baletowej 
Cesarskiej Szkoły Teatralnej w Petersburgu; 
uczył się u Mikołaja Legata, Anatoliego 

Obuchowa i Enrico Cecchettiego. Na kar-
tach Dziennika będzie wspominać: „W Pe-
tersburgu chodziłem do dwóch szkół. Tam 
nauczono mnie tego, czego trzeba. Lubiłem 
urządzać psikusy. Byłem najlepszy w strze-
laniu z procy; trafiłem w oko naszego le-
karza. Rozumiałem wszystko, choć byłem 
jeszcze dzieckiem. Matka miała kłopoty 
z naszym wychowaniem, cierpiała z powodu 
braku pieniędzy. Kochałem ją bezgranicz-
nie. Pisałem do niej codziennie. Postano-
wiłem poświęcić się tańcu. Wyrosłem na 
wysokiego i chudego chłopaka. Zrobiło się 
o mnie głośno i zacząłem tańczyć jak Bóg”.

Debiutował na scenie Teatru Maryjskie-
go, z którym będzie związany do 1911 roku. 
Był gwiazdą w Les Ballets Russes Siergieja 
Diagilewa (1909-1913, 1916-1917). Kreował 
główne partie w takich baletach, jak „Pawi-
lon Armidy”, „Sylfida” (do muzyki F. Chopi-
na), „Kleopatra”, a w sezonach następnych 
m.in. w „Szeherezadzie” i „Karnawale”.  

Ciąg dalszy na s. 68

Baletowa odsłona 
Ogrodów Muzycznych

FOT. © HAMBURG BALET JOHN NEUMEIER

Wacław Niżyński (1889-1950)

Gość 19. Festiwalu Ogrody Muzyczne – 
Bożena Kociołkowska; rozmowę prowadzi 
Ryszard Kubiak, pomysłodawca i dyrektor 
generalny Festiwalu FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSK

W 130. rocznicę urodzin 
Wacława Niżyńskiego
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Diagilew uczynił go ikoną swojego zespołu, 
a sam Niżyński zyskał w krótkim czasie wielką 
popularność i uznanie krytyki. Jean Cocteau 
pisał o nim: „Obalił wszystkie prawa równo-
wagi, wywrócił je do góry nogami, przypomina 
ludzką sylwetkę narysowaną na suficie, czuje 
się lekko w powietrzu”.

W 1912 roku zadebiutował w roli choreo-
grafa baletu „Popołudnie fauna” Claude’a 
Debussy’ego, a w roku następnym – „Święta 
wiosny” Strawińskiego i „Gier” Debussy’ego..
Jak podkreśla Bożena Kociołkowska – pre-
zes Fundacji Sztuki Tańca, Niżyński „swoją 
wizją choreograficzną wyprzedził tendencje 
światowe o pięćdziesiąt lat”. Omawiając 
choreografię „Święta wiosny” stwierdza: 
„W roku 1913 – szok i skandal, wstrząs este-
tyczny i prawdziwa rewolucja! Nowy styl 
tańca, nowa muzyka, oparta głównie na 
rytmie, na orgiastycznych kulminacjach, 
nowa technika ruchu i ekspresji były tak 
odmienne od wszystkiego, co dotychczas 
słyszano i widziano, że dla mieszczańskiej 
publiczności paryskiej, wychowanej na tańcu 
akademickim, wyidealizowanym, lekkim, 
nieco usztywnionym elegancją i galanterią, 
«Święto wiosny» okazało się spektaklem 
do głębi obrazoburczym. I to zarówno od 
strony obyczajowej, jak też fabuły i treści 
baletu w sensie choreograficznym w ujęciu 
zaprezentowanym przez Niżyńskiego”. 

– Z dzisiejszej perspektywy okazuje się, 
że materiał choreograficzny Niżyńskiego 
jest ponadczasowym fenomenem, kamie-
niem milowym w sztuce tańca! – dodaje 
Bożena Kociołkowska.

Po tournée w Ameryce Południowej, 
w grudniu 1917 roku wraz z żoną Romolą 

i córeczką Kirą (ur. w 1914 roku w Wiedniu, 
późniejsza tancerka) zamieszkał w szwajcar-
skim St. Moritz. 19 stycznia 1919 roku ostatni 
raz wyszedł na scenę – w sali balowej Hote-
lu Suvretta Haus. Był to ostatni publiczny 
występ, który zatytułował „Ślub z Bogiem”. 

Od 1919 roku Niżyński przebywał w domu 
lub szpitalach psychiatrycznych. Wszyscy 
lekarze, najwybitniejsi specjaliści w ówczes-
nej Europie, do których wiozła go Romola, 
orzekali krótko: schizofrenia. Przez 30 lat 
trudnego czasu choroby pozostawał pod 
troskliwą opieką żony. Pisał wspomnienia, 
tworzył wiersze, rysował. Prace tancerza, 
choć bardzo abstrakcyjne, wykonane zostały 
dość profesjonalnie. W 1940 roku jeden 
z krytyków określił je mianem „schematów 
psychiatrycznych”, gdyż załamanie ner-
wowe i choroba psychiczna tancerza były 
powszechnie znanymi faktami. Dziś badacze 
widzą w pracach plastycznych Niżyńskiego 
cechy konstruktywizmu i suprematyzmu. 
To w większości kompozycje geometryczne, 
linie i okręgi. Czasem dziwaczne sylwetki 
z wykrzywionymi twarzami, o przenikliwym 
spojrzeniu (zob. Wacław Niżyński – ósmy 
cud świata, Culture.pl). Z tego okresu po-
zostawił po sobie Dzienniki – dokument 
wewnętrznego życia geniusza, niezwykłe 
świadectwo rozchwianego stanu ducha 
i narastającej schizofrenii, szczególny obraz 
przeżyć, otaczających go ludzi, wrodzonej 
naiwności dziecka, nadwrażliwości i nigdy 
niezaspokojonej tęsknoty za miłością.

„Zemdlałem i dostałem wysokiej gorączki. 
Stałem u wrót śmierci. Żona płakała. Ko-
cha mnie. Cierpi, kiedy jestem chory. Chcę 
tańczyć, grać na fortepianie, pisać poezję. 
Zawsze kochałem teatr i ciężko pracowałem, 
ale zrezygnowałem z tego, bo czułem, że nikt 
mnie nie lubi. Zamknąłem się w sobie. Tak 
głęboko, że przestałem rozumieć innych. 
Wiem, że każdy kto to przeczyta będzie 
cierpiał, bo ludzie czują to, co ja” – skreślił 
w swoim Dzienniku. A na innym miejscu 
dodał: „Jestem silny. Moje ciało nie jest 
chore, ale czuję wzrok na plecach. Wiem, że 
ludzie chcą mnie skrzywdzić. Nie będę wal-
czyć i w końcu rozbroję wroga. Może mnie 
zranić, ale nie zabić. Nie boje się cierpienia, 
bo Bóg jest ze mną. Potrafię cierpieć”. 

Wielki tancerz umarł 8 kwietnia 1950 roku 
w Londynie. 14 kwietnia, po skromnej ce-
remonii pogrzebowej, został pochowany 
w londyńskim cmentarzu St. Marylebone 
(East Finchlay Cemetery). Trzy lata później, 
dzięki zaangażowaniu Serge Lifara – francu-
skiego tancerza i choreografa pochodzenia 
rosyjskiego, najsłynniejszego ucznia Niżyń-
skiego, niezapomnianego odtwórcy głównej 
partii w paryskiej inscenizacji „Harnasi” 
Karola Szymanowskiego – doczesne szczątki 

Ciąg dalszy ze s. 67

„Giselle”, 1910 FOT. © AUGUSTE BERT

„Duch róży” (z Tamarą Karsawiną), 
1911 FOT. © AUGUSTE BERT „Szeherezada”, 1910 FOT. © ADOLF DE MEYER

Wacław Niżyński (w środku) z Mauricem 
Ravelem i siostrą Bronisławą Niżyńską 
w Paryżu, 1914 FOT. © IGOR STRAWINSKI
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John Neumeier – twórca współczesnego 
baletu, choreograf, założyciel i dyrektor 

Baletu Hamburskiego. Urodził się w 1939 
roku w Milwaukee (Wisconsin). Jego 
matką była Polka, a ojciec pochodził z ro-
dziny niemieckiej. Naukę tańca rozpoczął 
w rodzinnym Milwaukee i kontynuował 
w Kopenhadze oraz w londyńskiej Royal 
Ballet School. Uzyskał także licencjat z nauk 
humanistycznych w dziedzinie literatury an-
gielskiej i studiów teatralnych w Marquette 
University (Wisconsin), gdzie tworzył swoje 
pierwsze prace choreograficzne. W 1963 

roku John Cranko zaangażował go w Balecie 
Stuttgarckim i tam osiągnął pozycję solisty.

W 1969 powołany dyrektorem baletu 
we Frankfurcie, a w 1973 – dyrektorem ar-
tystycznym i naczelnym choreografem Baletu 
Hamburskiego; od 1996 roku jest dyrekto-
rem generalnym tego autonomicznego już 
zespołu. Hamburg Ballett stał się pod jego 
przywództwem jedną z czołowych forma-
cji baletowych niemieckiej sceny tanecznej 
i wkrótce uzyskał międzynarodowe uznanie; 
występował gościnnie w 30 krajach świata, 
dwukrotnie odwiedzał także Polskę: Gdańsk 
(1976) i Warszawę (1979). John Neumeier 
w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1984 
roku wystawił swój głośny wówczas balet 
symfoniczny „Lieb’ und Leid und Welt und 
Traum” do muzyki Gustava Mahlera; w 2013 
– na zaproszenie Polskiego Baletu Narodo-
wego – wystawił „Sen nocy letniej”, a w ubie-
głym roku „Damę Kameliową”. Niezależnie 
od tego, sam Neumeier wystąpił w 1992 roku 
na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodo-
wej podczas gali charytatywnej „Artyści bale-
tu sprawnym inaczej”, prezentując z Marcią 
Haydée dwuosobowy balet Maurice’a Béjarta 
„Krzesła” według Eugène’a Ionesco.

Jako choreograf skoncentrował się w swo-
jej twórczości na podtrzymywaniu tradycji 
baletowej, nadając jej jednak nowoczesną 
strukturę dramatyczną. Zaangażowanie 

w tej dziedzinie objawia się zwłaszcza w jego 
oryginalnych wersjach klasycznych baletów 
narracyjnych. Szczególne uznanie w świecie 
przyniosły mu jednak rewolucyjne cho-
reografie symfonii Gustava Mahlera. Jego 
ostatnie prace dla Baletu Hamburskiego 
to „Duse” (2015), „Turangalila” (2016) 
i „Anna Karenina” (2017). 

Prof. John Neumeier otrzymał liczne 
odznaczenia i nagrody, m.in. Niemiecki 
Federalny Krzyża Zasługi, francuską Legię 
Honorową, Nagrodę Niżyńskiego za ca-
łokształt twórczości, Nagrodę Muzyczną 
Herberta von Karajana. W marcu 2013 
roku jego zasługi dla kultury zostały także 
uhonorowane w Polsce – Złotym Medalem 
Gloria Artis.  ISB, TWON

balet
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artysty ekshumowano i przewieziono do 
Paryża, gdzie 6 lipca 1953 roku pochowano 
na Cmentarzu Montmartre. Odwiedzając 
tę paryską nekropolię w 18. dzielnicy, bez 
trudu znajdziemy szary kamienny nagrobek 
Niżyńskiego, dość ciekawy ze względu na 
znajdujący się na nim posąg, wyobrażający 
go jako Pietruszkę, którego postać była jedną 
z najsłynniejszych jego kreacji baletowych.

Balet „Nijinsky” w choreografii Johna 
Neumeiera, wystawiony przez Ham-

burg Ballett, miał swoją premierę w 2000 
roku. Pierwszy raz w historii baletu wielki 
choreograf tworzy dzieło filmowe o wielkim 
tancerzu. Dzieło wysmakowane, wspaniałe 
artystycznie, pokazujące los człowieka 
i wspaniałego artysty.

Warszawska publiczność 19. Festiwalu 
Ogrody Muzyczne obejrzała przedsta-
wienie zarejestrowane w Hamburgische 
Staatsoper w 2017 roku. John Neumeier 
w przedstawieniu mieszając na scenie 
sztukę i życie, skupił się na okresie, w któ-
rym Niżyński zaczął zapadać na chorobę 
umysłową; w niezwykle sugestywny sposób 
wyraził myśli, wspomnienia i halucynacje 
artysty podczas jego ostatniego występu 
w 1919 roku.

W przedstawieniu do muzyki Chopi-
na, Schumanna, Rimskiego-Korsakova 

i Szostakowicza wystąpili soliści: Alexan-
dre Riabko (Wacław Niżyński), Carolina 
Agüero (Romola Niżyński, żona), Patri-
cia Friza (Bronisława Niżyńska, siostra), 
Aleix Martínez (Stanisław Niżyński, brat), 
Ivan Urban (Serge Diaghilev, impresa-
rio i mentor) Anna Laudere (Eleonora 
Bereda, matka), Carsten Jung (Tomasz 
Niżyński, ojciec), Silvia Azzoni (Tamara 
Karsawina, tancerka), Alexandr Trusch 
(Niżyński jako Arlekin i Duch róży), Marc 
Jubete (Niżyński jako Złoty niewolnik 
w „Szeherezadzie” i Faun w „Popołudniu 

fauna”), Lloyd Riggins (Niżyński jako 
Pietruszka), Jacopo Bellussi (Leonid 
Massine, tancerz) oraz Ondrej Rudcen-
ko (pianista). 

Niżyński był największym tancerzem 
swojej epoki, o doskonałej technice i nie-
spotykanej ekspresyjności. Pozostał po 
nim mit tancerza baletowego, któremu 
udało się osiągnąć doskonałość i całkowitą 
identyfikację z wykonywaną rolą. Pozostaje 
wzorem do naśladowania dla współczes-
nych adeptów sztuki tańca. 

IRENEUSZ ST. BRUSKI

Grób Wacława Niżyńskiego na Cmentarzu 
Montmartre w Paryżu FOT. © MARIE-HÉLÈNE CINGAL
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Alexandre Riabko i Silvia Azzoni, 
„Nijinsky”, 2017 FOT. © HOLGER BADEKOW
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Maj to miesiąc, w którym obcho-
dzi się bardzo bliskie każdemu 
sercu święto – Dzień Matki. 

Z tej okazji, 29 maja, w warszawskim 
Teatrze Syrena Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z Pomocą” gościła Mamy podopiecz-
nych Fundacji.

Była to okazja, aby uhonorować Panie za 
ich miłość i ogromne wsparcie. Troskliwa 
opieka Mam pomaga dzieciom pokonywać 
trudności, rozwijać się, a w wielu przy-
padkach wracać do zdrowia lub pełno-
sprawności. 

Przed rozpoczęciem uroczystości, Panie 
brały udział w loterii, w której każdy los 
wygrywał atrakcyjne upominki. Dzięki 
partnerom Fundacji Mamy mogły skosz-
tować słodkiego poczęstunku – wypieków, 
lodów i napojów. 

Organizacja takiego wydarzenia nie byłaby 
możliwa bez wsparcia firm i wolontariuszy, 
którym bliska jest idea odpowiedzialności 
społecznej. Fundacja uhonorowała Statu-
etką „Summa Bonitas” Polską Wytwórnię 
Papierów Wartościowych S.A.

Tabletami „Czyniącym Dobro” Fundacja 
podziękowała hojnym darczyńcom, którzy 
od lat wspierają naszą działalność i jej pod-
opiecznych: Laboratorium Kosmetycznemu 
dr Ireny Eris Sp. z o.o., firmom: Dr Gerard 
Sp. z o.o. i Tomaszewski Sp. z o.o.

Nagrodzona została także Mama, któ-
ra była zwyciężczynią konkursu „Radość 
Macierzyństwa”, zorganizowanego przez 
Ośrodek Rehabilitacji AMICUS.

Uczestniczki spotkania wzięły udział w lo-
sowaniu cennych nagród, między innymi 
weekendowych pobytów w ekskluzywnych 
hotelach, biżuterii czy ekspresu do kawy. 

Główną atrakcją wieczoru był niezwykle 
energetyczny spektakl muzyczny „Spaghetti 
Poloneze” w wykonaniu Moniki Mariotti, 
włoskiej aktorki i piosenkarki o polskich 
korzeniach. Klasyczne włoskie przeboje 
„Felicita”, „Mambo Italiano”, „Volare” okra-
szone anegdotami, wprowadziły wszystkie 
panie w bardzo dobry nastrój i sprawiły, że 
ten wieczór zostanie w ich pamięci na długo. 

Świadczą o tym e-maile, które napłynęły 
do Fundacji: 

„Chciałabym bardzo serdecznie podzię-
kować za możliwość udziału i zaproszenie 
na wspaniałe wczorajsze spotkanie. Nie 
spodziewałam się, że będzie aż tak miło 
i sympatycznie, że poznam tyle fantastycz-
nych osób. Mimo setek kilometrów, które 
mam do Warszawy z okolic Wałbrzycha 
(420 km), nie żałuję, że zgłosiłam się na 
to wydarzenie. Dziękuję serdecznie za 
przemiłe i bardzo konkretne upominki, 
atmosferę, pyszny poczęstunek i przede 
wszystkim niezapomniany spektakl, któ-
ry urzekł mnie bardzo, a zwłaszcza pani 
Monika! Już dawno nie byłam w teatrze, 

człowiek mógł się wyrwać i choć przez 
chwilę pożyć w normalnym świecie”.

„Przedstawienie REWELACJA! jak 
i cała organizacja, jak zawsze wszystko 
dopięte na ostatni guzik i na najwyższym 
poziomie, prezenty świetne i bardzo przy-
datne, uśmiechnięte buzie i wspaniały 
nastrój. 

Jeszcze raz dziękujemy i GRATULUJEMY  
profesjonalnej załogi – proszę przekazać 
podziękowania wszystkim, którzy zadbali 
o nasze samopoczucie i naszą gościnę. 
DZIĘKUJEMY!”

„Dziękuję serdecznie, za zaproszenie 
i zorganizowanie wczorajszej uroczystości. 
Dzięki Państwu chociaż na jeden wieczór 
wyrwałam się z codziennej rutyny i zapo-
mniałam o codziennych troskach i zmar-
twieniach. Wyszłam z Teatru uśmiechnięta 
i zrelaksowana”. 

Nie zabrakło także listu od pani Beaty 
Tyszkiewicz, Prezydent Wspólnoty „Zdążyć 
z Pomocą”, która pomimo, że była nieobec-
na, przysłała uczestniczkom spotkania 
ciepłe słowa i wyrazy swojej pamięci.

Fundacja Dzieciom
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Ludzie o wrażliwych sercach starają 
się pomagać naszym podopiecznym 
na różne sposoby. Niektórzy zbie-

rają środki podczas swoich urodzin, inni 
biegają, pływają lub jeżdżą dla nich na 
rowerze. Właśnie tak postanowił pomóc 
naszej podopiecznej Aleksander Książek, 
który wraz ze swoim kolegą Piotrem Pro-
nobisem pokonali na rowerach dystans 
z Londynu do Warszawy. 

Monika Sadowa: Czy chęć pomocy naro-
dziła się z pasji do jeżdżenia na rowerze?
Aleksander Książek: Dokładnie tak było. 

Gdy byłem nastolatkiem, a nie miałem jesz-
cze samochodu, rower był moim głównym 
środkiem transportu po mieście. W sezonie 

dużo większą przyjemność sprawiało mi 
pojechanie na rowerze na przykład na 
trening, do szkoły czy na spotkanie ze zna-
jomymi, niż podróż komunikacją miejską. 
Podobała mi się możliwość wyznaczenia 
własnej trasy, omijanie korków i tłoku 
w autobusach. 

W jeździe na rowerze nigdy nie zwraca-
łem uwagi na dystans, potrafiłem pojechać 
na spotkanie z kolegą z Wilanowa na Żo-
liborz (30 km) czy z Wilanowa nad Za-
lew Zegrzyński (50 km). Zawsze starałem 
się wybrać możliwie najciekawszą trasę. 
Właśnie dlatego nasza podróż z Londynu 
do Warszawy miała aż 2 050 a nie 1 700 
kilometrów – ile wynosi najkrótsza trasa. 

Równo rok temu pierwszy raz odbyłem 
„długodystansową” podróż, postanowi-
łem podjąć wyzwanie i pokonać trasę 
z Warszawy do Sopotu, która wynosi 440 
kilometrów. Od tej chwili kocham takie 
eskapady i uczucie satysfakcji, gdy dociera 
się na metę.  

Ile czasu trwała wyprawa, a ile przygo-
towania do niej?
Wyprawa trwała 14 dni. Z czego 13 dni 

faktycznie jechaliśmy na rowerach. Je-
żeli chodzi o przygotowania, to od mojej 
ubiegłorocznej wycieczki do Sopotu, prak-
tycznie nie jeździłem na rowerze. Przed 
tegorocznym rajdem poszedłem na ro-
wer zaledwie dwa razy i to po centrum 

Pomoc... jak z Londynu 
do Warszawy

72
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Londynu, czyli przejechałem bardzo małe 
odległości, poniżej 10 kilometrów. 

Na tak długim dystansie nie obyło się  
z pewnością bez wielu przygód...  
Czy którąś z nich mógłby Pan dla nas 
przytoczyć? 
Trzeciego dnia naszej wyprawy, w Am-

sterdamie, skradziono mój rower. Po całym 
dniu jego poszukiwań w centrum miasta, 
na stronach internetowych z używanymi 
rowerami i po wizycie na komisariacie, nie 
udało nam się go znaleźć. Jak się później 
okazało w Amsterdamie takie rzeczy są 
na porządku dziennym, rocznie ginie tam 
ponad 70 tysięcy rowerów. Tego same-
go dnia kupiłem mocno używany rower 
szosowy, niestety był znacznie gorszy od 
tego, który mi skradziono. Jednak bardzo 
zależało mi na czasie, chciałem wyjechać 
następnego dnia o świcie. Kilka dni później 
zorientowałem się, że rower był napraw-
dę mocno używany, cały czas pękały mi 
dętki, okazało się, że opony miały dziury, 
musiałem je wymienić.

Mam nadzieję, że były również przy-
jemniejsze przygody? 
Najmilszym wspomnieniem z rajdu było 

powitanie w miejscowości Pleszew pod 
Poznaniem, gdzie mieszkają moi znajomi. 
Czekali na nas z niespodzianką, przygoto-
wali piękne powitanie i  baner z napisem: 
„Meta 87%”. Wtedy poczułem, że jesteśmy 
blisko celu.

Postanowiliście Panowie pomóc 
czteroletniej Lence, chorującej na 
artrogrypozę czyli wrodzoną sztywność 
stawów. Jak się zrodził pomysł połą-
czenia przygody rowerowej z chęcią 
pomocy Lenie? 
Po zeszłorocznej wyprawie do Sopotu, 

złapałem bakcyla długodystansowej jazdy 
na rowerze. Tak więc w tym roku również 
miałem zamiar wybrać się na podobną 
wyprawę. Na początku nie wiedziałem 
jeszcze gdzie chcę jechać, byłem pewny 
jedynie tego, że będzie to długi dystans. 
Nagle w mojej głowie zapaliła się żarówka. 
Razem z moim kolegą Piotrem studiujemy 
w Londynie, a pochodzimy z Warszawy, 
wpadłem na pomysł – dlaczego nie spróbo-
wać pokonać tej odległości? Doszedłem do 
wniosku, że jeżeli damy z siebie wszystko, 
to ten naprawdę długi dystans pokonamy 
w dwa tygodnie. 

Po kilku dniach, gdy już oswoiłem się 
z tym pomysłem pomyślałem, że daje 
potencjał na niemałą zbiórkę pieniędzy. 
Rozpocząłem więc rekonesans jak naj-
lepiej taką zbiórkę przeprowadzić i na 
kogo zbierać. Doszedłem do wniosku, 
żeby przeprowadzić zbiórkę na Faceboo-
ku, ponieważ nie nalicza żadnej prowizji. 
Przejrzałem wiele profili podopiecznych 
różnych Fundacji, jednak najbardziej 

urzekła mnie Lena Mularska, która jest 
podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”. Rodzice Leny zbierają fundusze 
na operację prawej nóżki dziewczynki, 
która będzie przeprowadzona w Niem-
czech. Razem z Piotrem postanowiliśmy 
im w tym pomóc. 

Czy udało się zebrać zakładaną kwotę?
Zdecydowanie tak. Na początku usta-

wiliśmy cel naszej zbiórki na 10 tysięcy 
złotych, ponieważ nie wiedzieliśmy czego 
się spodziewać. Zakładaliśmy, że w akcji 
będą brać udział głównie nasi znajomi. 
Jednak po zaledwie trzech dniach po-
dróży już uzbieraliśmy planowaną kwotę. 
Zdecydowaliśmy więc podnieść cel do 20 
tysięcy. Finalnie udało nam się uzbierać 
niemal 29 tysięcy złotych. 

Czy planujecie Panowie jakieś kolejne 
wyprawy? A jeśli tak, to czy może Pan 
zdradzić gdzie i czy również będzie to-
warzyszyła im chęć niesienia pomocy? 
Na razie odzyskujemy siły. Nic jeszcze 

nie planuję, ale jestem pewien, że jeśli 
zorganizuję kolejny rajd, będzie mu oczy-
wiście towarzyszyć chęć niesienia pomocy. 
Pomaganie to niesamowite uczucie, które 
polecam każdemu. 

Dziękuję za rozmowę i pomoc naszej  
podopiecznej.

Rozmawiała MONIKA SADOWA

PS. Każdy może utworzyć zbiórkę na 
Facebooku. Wystarczy zalogować się na 
swój profil i utworzyć zbiórkę na rzecz 
naszej Fundacji.  MS

JEŚLI CHCIELIBYŚCIE PAŃSTWO POMÓC LENCE
PROSIMY O PRZEKAZANIE DAROWIZNY: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5 
konto: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
z dopiskiem: „26333 Mularska Lena darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”

LUB 1% PODATKU DOCHODOWEGO: 
w formularzu PIT należy wpisać numer: KRS 0000037904 
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” prosimy podać: 
„26333 Mularska Lena” 
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Zakładam, iż niewielu Czytelników 
„Bez Wierszówki” wie, czym są po-
wieści graficzne, gdyż jest to pojęcie 

znane gronu specjalistów. Ale czym jest 
komiks wiedzą wszyscy, gdyż zapewne 
w dzieciństwie zetknęli się z dziełem pisa-
rza Kornela Makuszyńskiego i rysownika 
Mariana Walentynowicza, noszącego tytuł 
120 przygód Koziołka Matołka. W 1935 
roku powstał kolejny komiks tych samych 
autorów – Awantury i wybryki małej 
małpki Fiki-Miki. Już w okresie powo-
jennym mieliśmy zaś Przygody Gapi-
szona Bohdana Butenko, Tytusa, Romka 
i A’Tomka Henryka Chmielewskiego, Kaj-
ka i Kokosza autorstwa Janusza Christy.

Komiks jest dziś trwałym codziennym 
elementem masowej wyobraźni wielu spo-
łeczeństw. To odrębne medium, które 
wyodrębniło się z literatury i sztuk pla-
stycznych w ostatnim dziesięcioleciu XIX 
wieku i było związane z rozwojem amery-
kańskiej prasy wysokonakładowej. Współ-
cześnie uznawane za pierwszy komiks 
jest dzieło obrazkowe Richarda Feltona 
Outcaulta publikowane cyklicznie przez 
dwadzieścia lat w gazetach amerykańskich 
pod tytułem Żółty Bobas (Yellow Kid), 
które pojawiło się w USA w 1896 roku. 
Termin ten wywodzi się z angielskiego 
comic strip i zwrot ten upowszechnił się 
w liczbie mnogiej jako comics. 

Dla większości z nas to po prostu „opo-
wiadanie obrazkami”, które ma nas bawić 
rysunkami oraz zabawnymi dialogami, 
umieszczanymi w „chmurach” lub „dym-
kach”. Jednakże na przełomie lat 40. i 50. 
amerykańscy wydawcy komiksowi, usiłując 
dotrzeć do grona odbiorców dorosłych (do-
tąd bowiem zeszyty komiksowe kierowano 
do czytelników dziecięcych) – znacznie 
rozszerzyli ofertę, sięgając po tematy w tym 
gatunku nigdy wcześniej nie poruszane. 

Pojawiają się tzw. superbohaterowie, jak 
Fantastyczna Czwórka, Spiderman, Iron 
Man czy też Kapitan Ameryka. Wspólną, 
charakterystyczną cechą superbohaterów 
jest to, że każdy z nich ma dwie tożsamości. 
Jedna to bohater ratujący świat lub swoje 
miasto przed złoczyńcami, a druga to zwy-
kły obywatel, mający przyjaciół, zakochany 
w kobiecie swojego życia. 

Niebawem, jako swoista przeciwwaga 
dla tego typu opowieści zaczyna ukazywać 
się tzw. komiks artystyczny, oznaczający 
pojmowanie komiksu jako doniosłej formy 
artyzmu. A stąd już tylko krok ku graphic 
novels, co zostało przetłumaczone jako 
„powieści graficzne”. Jak zaznacza we 
wstępie książki Powieści graficzne. Lek-
sykon (Warszawa 2015) redaktor naukowy 
Sebastian Jakub Konefał, publikacja jest 
pozycją pionierską na polskim rynku, zaś 
celem Leksykonu było stworzenie kompen-
dium o charakterze tekstu akademickiego, 
lecz napisanego przystępnie i interesująco. 
Dlatego też część książki, imponującej pod 
względem rozmiarów (nietypowy format 
na 544 stronach!), została poprzedzona 
esejami o charakterze porządkującym 
teoretycznie i historycznie najważniejsze 
zagadnienia poetyki i ewolucji powieści 
graficznych. Leksykon zawiera omówie-
nia stu czterdziestu utworów komikso-
wych, które zdaniem kilkunastu autorów 
poszczególnych haseł „miały największy 
wpływ na rozwój powieści graficznych 
i zostały oparte na koncepcjach artystycz-
nych znacząco powiększających możliwości 
artystycznego oddziaływania tej odmiany 
komiksu, lub też wręcz wyznaczają jej nowe 
kierunki rozwoju”.

W interesującym eseju „O powieściach 
graficznych” prof. Jerzy Szyłak z Uniwersy-
tetu Gdańskiego, jeden z najwybitniejszych 
w Polsce badaczy komiksu przypomina, iż za 
moment przełomowy w dziejach wszelkiego 
typu opowieści rysunkowych uznaje się rok 
1978, kiedy to rysownik Will Eisner opub-
likował książkę zatytułowaną A Contract 

with God and 
Other Tene-
ment Stories, 
która nosiła 
p o d t y t u ł 
A Graphic 
Novel. Nie 
wdając się 
w dywa-
gacje, czy 
słuszne jest posługiwanie się nazwą po-
wieści graficzne czy komiksy, warto zacy-
tować na ten temat uwagę badacza, który 
od lat zajmuje się ową problematyką. Jak 
przypomina Szyłak, kiedy w 1978 roku 
Eisner zabiegał o to, by jego komiks Umo-
wa z Bogiem został wydany w formacie 
książkowym i na jego okładce umieszczono 
informację, że jest to powieść graficzna, 
„dążył do tego, by podzielić komiksy na 
te lepsze i te gorsze, i swój utwór umieś-
cić pomiędzy tymi lepszymi. Po upływie 
czterdziestu lat wszystkie komiksy upodob-
niły się do książek, a większość z nich ma 
na okładce informację, że jest to powieść 
graficzna. Nie oznacza to wcale, że teraz 
wszystkie komiksy są lepsze. Tak samo jak 
kiedyś, można i trzeba je dzielić na dobre 
i złe, ale żeby odróżnić jedne od drugich, 
trzeba zapoznać się z tym, co ukrywają pod 
okładką” (s. 28). 

I w tym procesie niezmiernie przydatną 
rolę pełnią opisywane w tym miejscu Po-
wieści graficzne. Leksykon, aby posiadać 
przynajmniej podstawową wiedzę na te-
mat interesującego zjawiska kulturowego 
i społecznego, jakim niewątpliwie jest 
współczesny komiks. Niestety, lektura 
obszernego tomu nie rozwiała moich wąt-
pliwości, czy nieśmiertelny Tytus de Zoo, 
bohater najdłużej ukazującej się w Pol-
sce serii komiksowej autorstwa „Papcia 
Chmiela” wie, że nie jest już banalnym 
bohaterem komiksowej opowieści, a stał 
się pełnowymiarowym idolem powie-
ści graficznej.

MAREK SOKOŁOWSKI

Historie rysunkowe

Sorry, taki mamy poziom
Sprawa nie jest taka prosta,
Łatwiej się na studia dostać,
Niż do jakiejś średniej szkoły.
Nawet orły i sokoły,
Mogą temu już nie sprostać.

Sukces goni sukces
Stanowiska podzielone.
W jaką Unia pójdzie stronę?
I czy coś się w Unii zmieni?
Wszyscy są zadowoleni, 
A to nie jest zabronione.

ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Okiem satyryka
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Dokładnie 30 lat po pierwszych 
częściowo wolnych wyborach 
parlamentarnych, dziennikarze 

na Foksal wspominali program telewizyj-
ny, w którym prezentowali kandydatów 
Komitetu Obywatelskiego i uczyli Pola-
ków, jak oddać ważny głos. Spotkanie 
4 czerwca 2019 roku było też okazją do 
przypomnienia tego, że w trudnym czasie 
stanu wojennego, jako grupa zawodowa 
byliśmy solidarni.

Wśród twórców i współpracowników Stu-
dia „Solidarność” byli zarówno ci, którzy 
organizowali w stanie wojennym pomoc 
dla niezweryfikowanych, bezrobotnych 
kolegów, jak i ci, którzy dzięki takiej pomo-
cy i dorywczym zajęciom poza zawodem, 
organizowanym zresztą często przez innych 
dziennikarzy, przetrwali ten trudny czas.

Powstanie Studia „Solidarność” było 
możliwe dzięki porozumieniu ówczesnej 
władzy ze stroną solidarnościową. Program 
służył temu, żeby przedstawić opinii pub-
licznej kandydatów popieranych przez opo-
zycję. Było to ważne zwłaszcza w przypadku 
działaczy związkowych w zakładach pracy, 
ludzi szerzej nieznanych. Stąd pojawił się 
pomysł, żeby kandydaci fotografowali się 
z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” 
Lechem Wałęsą. 

W archiwalnych materiałach Studia 
utrwalono spotkania, m.in. w Stoczni 
Gdańskiej i Hucie Warszawa, a także wy-
stąpienia przedwyborcze kandydatów.

Po sprzęt (pierwszy raz przywieziony 
legalnie) twórcy programu wybrali się 
osobiście na granicę. Przygotowując kolej-
ne odcinki czuli się wolni, nie bali się już 

represji i zwierzchników, chociaż redaktor 
Paweł Sosnowski wspomina, że niektóre 
reklamówki pokazujące, jak głosować nie 
zostały wyemitowane, co należy uznać 
za przejaw cenzury. Jednak przy pracy 
panował nastrój entuzjazmu i nikt się nie 
oszczędzał. Redaktor Stefan Truszczyń-
ski wspominał, jak red. Krystyna Mokro-
sińska zasypiała w pokoju redakcyjnym 
w przerwach między nagraniami. W gronie 
twórców Studia „Solidarność” były także 
m.in. Łucja Klimas, Barbara Rogalska, 
Nina Makowiecka, Bożena Walewska, 
Zygmunt Gutowski i niedawno zmarła 
nasza koleżanka – Marta Piszczatowska. 

Na efekt ich pracy czekały miliony widzów, 
wśród których byłam jako studentka Uni-
wersytetu Warszawskiego. W akademiku na 

Kickiego, zwykle w towarzystwie koleżanek 
i kolegów oglądałam Studio „Solidarność” 
na specjalnie przywiezionym w tym celu od 
rodziców, maleńkim turystycznym, czarno-
-białym telewizorku. Wielkie to były emocje 
i wielka radość, kiedy okazało się, że „Soli-
darność” zgarnęła maksymalną dostępną 
część – 35 proc. mandatów w Sejmie i 99 
mandatów w Senacie. 

Dziś różnimy się w ocenie ówczesnych 
bohaterów. Nasze, dziennikarskie środo-
wisko jest bardzo podzielone, ale dobrze 
jest, kiedy możemy rozmawiać, posłuchać 
uczestników i świadków tamtych zdarzeń. 
Pamiętajmy i mówmy głośno, że dzien-
nikarze odegrali ważną rolę w zmianach 
systemowych. Dziękujemy twórcom Studia 
„Solidarność”! DOROTA BOGUCKA

Powrót do Studia „Solidarność”

Grupowe zdjęcie dziennikarzy Studia „Solidarność” 
podczas spotkania po latach, 2005 FOT. © NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRiTV
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W kwietniu obchodziliśmy, jak zwykle 
hucznie, kolejną rocznicę powstania 

w getcie warszawskim. Wiele lat zamilcza-
nia prawdy o Powstaniu Warszawskim 
przez żydokomunę i zastępowania go 
tym epizodem z getta miało zaowocować 
powszechną niepamięcią o heroicznym 
zrywie Polaków przeciw trwającej oku-
pacji niemieckiej i przyszłej, wieloletniej, 
sowieckiej. 

Po utworzenia Muzeum Powstania 
Warszawskiego przez prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego sytuacja trochę się zmieni-
ła, ale tylko lokalnie na naszym polskim 
podwórku. Świat nadal w tej sprawie wie 
tylko to, co Żydzi chcą, żeby wiedział. To 
oni serwują informacje. Szkoda, że nadal 

nie doceniamy siły żydowskich mediów 
i techniki zamilczania.

Kilka miesięcy temu znani i mniej znani 
dawali się obfotografowywać z żonkilami 
pod propagandowym hasłem „Łączy nas 
pamięć”. A tymczasem to owa pamięć 
nas dzieli. Przemysł Holokaustu właśnie 
próbuje spieniężyć wierutne kłamstwo na 
temat II wojny światowej, zamieniając role 
ofiar z oprawcami.

Rozbój i rabunek w biały dzień ma się nie-
bawem dokonać na naszych oczach. W maju 
byłam na masowej demonstracji przeciwko 
ustawie 447 just. Fakt, że prawo uchwalone 
przez Kongres Amerykański nijak się ma 
do prawa obowiązującego w całym cywi-
lizowanym świecie, w tym w USA, wcale 

nie chroni nas przed grabieżą. W felietonie 
zatytułowanym „Adekwatna odpowiedź” 
(„Bez Wierszówki” 5-6/2019, s. 76) pro-
ponowałam, żeby Amerykanie ustanowili 
u siebie prawo umożliwiające przejmowanie 
majątku bezspadkowego przez organizacje 
narodowościowe tych narodów, których 
członkiem był spadkodawca. A może Pu-
łaski albo Kościuszko zostawili majątek, 
który znacznie przewyższyłby roszczenia 
żydowskie? Warto się nad tym zastanowić.

Ostatnie wydarzenia rozwiewają jednak 
wątpliwości. Nad czym tu się zastanawiać, 
skoro w wyniku fizycznej napaści Żyda na 
polskiego ambasadora w Izraelu, Sejm 
w panice odwołał procedowanie ustawy 
„Anty 447”.

Piórem Małgorzaty Todd Dzieli nas pamięć
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Byłam na spotkaniu obywatelskim, gdzie 
ludzie zatroskani o los Polski wyrażali 

swoje poglądy na temat naprawy państwa. 
Jeden z uczestników gorąco optował za 
wprowadzeniem w Polsce systemu prezy-
denckiego, dającego władzę głowie państwa 
niemalże nieograniczoną. Kandydat ubie-
gający się o taki urząd powinien spełniać 
tylko dwa warunki. Ma być mądry i uczciwy. 

Na moje oko ten postulat spełnia pewnie 
ze dwadzieścia milionów obywateli naszego 

kraju. Kto bowiem nie uważa się za mą-
drego? Z uczciwością też każdy kandydat 
poradziłby sobie, bo o drobnych przekrę-
tach mało kto wie, a duże zawsze można 
przypisać jakimś wrogom albo chociaż 
niesprzyjającym okolicznościom.

Jak zatem z tej ciżby wyłonić przyszłego 
dyktatora? Głosując tak długo, aż kontr-
kandydaci mniej mądrzy i mniej uczciwi 
poodpadają. Fajne, nie? Już sam pomysł, 
żeby wyselekcjonować najmądrzejszego 
spośród… no powiedzmy przeciętniaków, 
jest godny podziwu. Trochę przypomina 

to sytuację, w której zamiast zwoływać 
konsylium lekarze pytaliby przechod-
niów, czy operować pacjenta, czy nie. 
Kierowanie samochodem wymaga po-
twierdzonych kwalifikacji, kierowanie 
państwem – nie.

Po uświadomieniu sobie, jakim trudem 
jest wyłonienie głowy państwa w demo-
kratyczny sposób, aż dziw bierze, że może 
się zdarzyć przypadek w miarę trafnego 
wyboru. A tak przy okazji, to tylko za jed-
nego prezydenta – Lecha Kaczyńskiego, 
nie musiałam się wstydzić.

Czy zastanawialiście się, skąd bierze 
się tyle seriali opowiadających o pra-

cy lekarzy? Może chodzi o zrozumienie 
różnicy między faktami a fikcją? Pomijam 
tu taki fakt jak to, że ministrem zdrowia, 
a później nawet premierem została po-
gromczyni dinozaurów.

Co może spotkać cię w szpitalu? Jeśli 
właśnie się urodziłeś, możesz dostać serię 
szczepionek, które zapewnią ci dożywot-

nie kalectwo. Jeśli znalazłeś się tam, bo 
jakiś celebryta przejechał cię na pasach, to 
możesz zostać dawcą organów. Jeśli jesteś 
w podeszłym wieku i jako dawca nie roku-
jesz nadziei, możesz zostać podłączony do 
kroplówki, która skróci twoje cierpienia 
definitywnie i nawet czuwająca rodzina nie 
upilnuje personelu dbającego o rentowność 
placówki. To są właśnie te nowe osiągnięcia 
medycyny, takie swoiste nowotwory.

A czy ta nowoczesna medycyna ma coś 
wspólnego z polityką kulturalną? Bardzo 

dużo. Jest kołem napędowym seriali telewi-
zyjnych, które mają widza przekonać, żeby 
się nie bał szpitali, bo tam się ludzi leczy a nie 
zabija. Gdzie jest prawda? Trudno powiedzieć. 
Łatwo natomiast zauważyć, że więcej osób 
obejrzy serial, niż wysłucha np. skarg sąsiada, 
któremu wykończono krewnego. Tak właśnie 
robi się politykę, między innymi „kulturalną”.

Seriale z salą sądową albo klasą szkolną 
w tle można sobie darować. Sądu i najczęś-
ciej szkoły się nie wybiera, nie wymagają 
więc one reklamy.

Zdrowie i kultura

Postulat

Media epatują nas opisem zbrod-
ni, dokonanej z zimną krwią na 

dziesięcioletniej dziewczynce. Bulwer-
sują nas wystąpieniem Rzecznika Praw 
Obywatelskich, który postanowił bro-
nić „godności” mordercy, jakby taka 
kreatura miała w ogóle jakąś godność. 
Rzecznik ma oczywiście w „głębokim 
poważaniu” tego akurat zwyrodnialca. 
Chodzi tu o apel do wszystkich poten-
cjalnych przestępców: „Wybierzcie mnie 
na prezydenta, a włos wam z głowy nie 

spadnie” – oto czytelny przekaz, o jaki 
tu chodzi.

Mówi się też o sprawności policji – 
i słusznie. Najmniej uwagi media poświę-
cają temu, co jest podstawą zbrodni, czyli 
motywom. Mniej dyskretni dziennikarze 
uchylili rąbka tajemnicy. Dwudziesto-
dwuletni zbrodniarz poczuł się dotknięty 
odrzuceniem jego amorów przez matkę 
dziewczynki. Zemścił się, zabijając dziecko.

Zbrodnie istniały zawsze, ale sposoby 
i motywy ich popełniania zmieniały się 
w zależności od okoliczności. O nich też 
należy mówić. Nikt nie wspomina o ojcu 

dziecka. W czasach niedawno minionych 
obowiązywał model rodziny, w którym 
dziesięciolatka najczęściej mieszkała nie 
tylko z matką, ale i ojcem, a do jego obo-
wiązków należała obrona rodziny. Nie 
twierdzę, że w tym konkretnym wypadku 
ojciec byłby odpowiedzialny za odprowa-
dzanie dziecka ze szkoły. Po prostu byle 
kanalia nie miałaby tyle śmiałości wobec 
kobiety będącej w związku małżeńskim, co 
wobec samotnej matki. Wówczas wście-
kłość odrzuconego adoratora mogłaby 
skupić się raczej na rywalu, a mężczyzna 
z mężczyzną łatwiej by sobie poradził.

Oblicze zbrodni
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Wiesław Łuka, reportażysta, czło-
nek SDP i były współpracownik 
portalu sdp.pl napisał książkę 

zatytułowaną Głupiejemy. Bardziej reflek-
syjną, odautorską i eseistyczną niż jego po-
przednie zbiory wywiadów: Fakt jest święty 
(2014), Bezradność wobec istnienia (2017) 
i Lękomyśli, transformacja i... (2017). 

Głupiejemy zawiera eseje, recenzje teatralne 
i filmowe, jeden reportaż oraz wywiady. Myśl 
przewodnia książki pochodzi z rozmowy auto-
ra z reżyserem Maciejem Kowalewskim, który 
powiedział, że „świat rzeczywiście zmierza ku 
katastrofie w takim sensie, że głupiejemy”. Nie 
liczy się bowiem to, kim naprawdę jesteśmy, 
tylko jak się prezentujemy i jak często o nas 
mówią. Na marginesie tej wypowiedzi chciał-
bym zauważyć, że trudno dziś oddzielić jedno 
od drugiego, bo te dwie, wydawałoby się różne 
strony medalu tworzą jedność i tożsamość.

Łuka daje się poznać jako wytrawny znawca 
naszej historii, polskich sporów ideowo-po-
litycznych, literatury, teatru i kina, a także, 
co może niektórych czytelników zaskoczyć, 
jako analityk problemów współczesnego 
Kościoła. Kilka esejów poświęca papieżom: 
byłemu, Benedyktowi XVI, i obecnemu, 
Franciszkowi, stawiając ich za wzór dla pol-
skich biskupów i księży. Czytelnik odnajdzie 
w tych esejach filozoficzne refleksje na temat 
obecności Boga w świecie, o prawdzie, o wy-
kraczaniu poza przestrzeń i otwieraniu się na 
nieskończoność. Poprzez teksty poznajemy 
Łukę nie tylko jako dziennikarza, reporta-
żystę, ale także jako eseistę o filozoficznym 
podejściu do rzeczywistości. 

Ze względu na moje zainteresowania 
omówię jednak przede wszystkim te 
fragmenty książki, które są wypowiedzia-
mi o dziennikarzach, dziennikarstwie 
i mediach, i dotyczą w dużym stopniu 
dorobku oraz warsztatu samego autora.  

Łuka wydaje się być zafascynowa-
ny historią par excellence. Przytacza 
bon moty Hegla i Churchilla, mówią-
ce wprost, że historia „niczego” nas nie 
uczy. W tym kontekście interesująca jest 
fascynacja Łuki książką Remigiusza Grzeli  
Podwójne życie reporterki o dwóch wiel-
kich dziennikarkach: Orianie Fallaci i Te-
resie Torańskiej. Torańską Łuka nazywa 
„autorką najbardziej znaczących wywiadów 
w historii polskiego dziennikarstwa”, na-
tomiast Fallaci tą, która musiała bronić 
„prawdy rzeczywistości [...] ocierając się 
o śmierć”. To przecież nikt inny tylko Fallaci 
zrobiła niezapomniane wywiady z najwięk-
szymi postaciami współczesnej historii. 
Łuka konkluduje, że jednak „historia czegoś 
uczy”. Ale czego? Nie dopowiem, żeby nie 
odzierać czytelnika z przyjemności, która 
będzie mu towarzyszyć podczas odkrywania 
tej banalnej wydawałoby się prawdy.

W rozmowie z Maciejem Kowalewskim, 
scenarzystą, reżyserem i aktorem, Łuka 
prezentuje próbkę swoich „wywiadowczych” 
umiejętności; swobodnie przechodzi od te-
matów wielkiej sztuki do codzienności, łączy 
Polskę z Afryką, Freuda z transwestytami. 
Jednak tym, co stanowi, w moim odczuciu, 
„wisienkę na torcie” i uzasadniony finał 
książki jest ostatnia rozmowa: rozmowa 
z samym Łuką. Prowadzi ją Grzegorz Wyso-
cki, niegdyś dziennikarz Wirtualnej Polski. 
Nosi tytuł „Tajemnica zbiorowej duszy. 
O zbrodni i milczeniu wokół niej”, a do-

tyczy wydanej kil-
kadziesiąt lat temu 

reporterskiej książki Łuki Nie oświadczam 
się, której obszerne fragmenty znalazły się 
w Antologii Polskiego Reportażu XX wieku. 
Reportaż opisywał potworną zbrodnię, 
skrywaną przez miesiące zmową milczenia 
zaprzysiężoną przez wielu uwikłanych w nią 
sprawców. Ta rozmowa dostarcza wiedzy 
o credo dziennikarskim Łuki, o jego meto-
dach pracy, postawie ideowej i poglądach. 
W odpowiedzi o babranie się w ludzkich 
sprawach, „w syfie i nieczystościach” oraz 
o stosunek do zdarzeń i ludzi, Łuka mówi: 
„Obojętność zamyka drogę do poznania. Po-
znawanie kochałem i kocham – poznawanie 
tego, co cnotliwe i szlachetne, ale także tego, 
co grzeszne”. Ale reporter czasami musi 
być jak pracownik prosektorium. Musi 
zachować zimną krew, mieć grubą skórę. 
To na zewnątrz, bo wewnątrz – mówił Łuka 
– „łkałem, czułem gulę w gardle”.

Gdy się tak zastanawiam, o czym właś-
ciwie jest ta książka, to mam wrażenie 
nieadekwatności tego pytania. Bo nie jest 
to książka o czymś, tylko o kimś. Jest to ro-
dzaj, w cudzysłowie, autobiografii, z której 
dowiadujemy się więcej o samym Autorze 
niż o przedmiocie jego rozważań. Świat 
głupieje, my głupiejemy, a Łuka napisał 
kolejną książkę. Warto ją przeczytać, by 
znaleźć w niej zachwyt, zdziwienie i radość.

Najnowsza książka 
Wiesława Łuki
MAREK PALCZEWSKI

W. Łuka, Głupie-
jemy, Wydaw-
nictwo Adam 
Marszałek, Toruń 
2019, ss. 181
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Pieślak odwołał się od wyroku Sądu 
Rejonowego w Olsztynie, który 
16 kwietnia 2018 roku, umorzył 

karę na roczny okres próby oraz wymie-
rzył karę grzywny w kwocie 500 złotych. 
Dziennikarz nie pogodził się z tym wy-
rokiem z uwagi na jego „efekt mrożą-
cy”. W apelacji napisał, że ogranicza on 
jego konstytucyjne prawo do wolności 
słowa, gdyż w obawie przed złamaniem 
okresu próby będzie musiał cenzurować 
swoje publikacje (zob. „Bez Wierszówki” 
5-6/2019, s. 81).

Dziennikarz został skazany z art. 212 § 2 
k.k. o zniesławienie poprzez zamieszcze-
nie w październiku 2018 roku na portalu 
naszlidzbark.pl, na forum dyskusyjnym 
komentarzy określających „Gazetę Ol-
sztyńską” jako „gadzinówkę niemieckiej 
propagandy”, a tygodnik „Gazeta Lidz-
barska” – „szmatą lidzbarską” (oba tytuły 
prasowe wydawane są przez Grupę WM 
sp. z o.o., której głównym udziałowcem 
jest obywatel RFN F. X. Hirtreiter, właś-
ciciel F. X. Hirtreiter GMBH). Oskarżenie 
prywatne wniosła Grupa WM sp. z o.o.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Leszek Wojgienica, który rozpatrywał ape-
lację w uzasadnieniu ustnym odwołał się 
do wolności dziennikarskiej zawartej w art. 
10 Europejskiej Konwencji Praw Człowie-

ka, która jest rozumiana przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka bardzo szeroko, 
i do bogatego orzecznictwa Trybunału roz-
patrującego skargi dziennikarzy na wyroki 
skazujące, tłumiące swobodę wypowiedzi 
w demokratycznym państwie prawa.

– Wolność dziennikarska nie może obej-
mować wyłącznie informacji, poglądów od-
bieranych jako nieszkodliwe lub obojętne, 
ale także takie, które obrażają, oburzają, 
wprowadzają niepokój w państwie albo ja-
kiejś grupie społeczeństwa – przypomniał 
sędzia Wojgienica. – Takie są wymagania 
pluralizmu, tolerancji, otwartości, bez 
których demokratyczne państwo prawa 
nie istnieje. Czy to znaczy, że wolno kogoś 
obrażać? Nie. We wszystkich wyrokach 
ETPC mamy ścisły podział na opinie i fak-
ty, bowiem „istnienie faktów można wy-
kazać a prawdziwość sądów ocennych nie 
podlega dowodzeniu”. Wymóg ocenienia 
prawdziwości sądów ocennych jest wy-
mogiem niemożliwym do spełnienia i sam 
w sobie narusza wolność wypowiedzi, która 
stanowi podstawę państwa prawa, zapew-
nioną przez art. 10, czyli jeśli ja oceniam, 
że jakaś tam gazeta to dno, coś co chce się 
wypluć, wymiotować, kiedy to czytam, to 
ja mam do tego pełne prawo.

– Tam, gdzie jest ocena – państwo nie 
może ingerować. Może ingerować, tam, 
gdzie jest podany fakt – przypomniał sę-
dzia. – Jak słusznie zauważył pełnomocnik 
oskarżyciela prywatnego, z faktem to tutaj 
do czynienia nie mamy.

– Gdy pierwszy raz zerknąłem na wy-
rok I instancji aż zakrzyknąłem ze zdzi-
wienia – mówił sędzia Wojgienica w 20. 
minutowym ustnym uzasadnieniu. – Nie 
wiem, dlaczego sąd sprowadził określenie 
„gadzinówka” do okresu okupacji? Sąd nie 
analizuje tego w kontekście zwrotu „gadzi-
nówka niemieckiej propagandy”. Czy to 
jest wypowiedź pomawiająca? Uważam, że 
ona nikogo nie znieważa. To jest poza spo-
rem. Tu jest zastosowany skrót myślowy. 
W okresie, gdy Polska była pod okupacją 
istniała taka prasa. Pan prawdopodobnie 
miał na myśli, że jest to prasa w rękach 
niemieckich z uwagi na kapitał i ona chroni 
określone interesy i ten interes może być 
sprzeczny z polską racją stanu. Czy pan 
ma prawo do takiej oceny? Tak. Czy pan 
nadużył wolności opiniowania? W żadnym 
wypadku! Wolność opiniowania według 

Trybunału jest bardzo nieograniczona. 
Wyrok stwierdzający, że to było coś bez-
prawnego, co nie mieściło się w granicach 
wolności słowa, nie jest normalny.

Natomiast określenie „szmata” jest czy-
nem znieważającym. Tylko że w polskim 
ustawodawstwie podmiotem zdatnym do 
bycia znieważonym może być tylko osoba 
fizyczna, w przeciwieństwie do art. 212 
k.k., gdzie szeroki wachlarz podmiotów 
może być uprawniony.

– To sformułowanie jest średnio ostre – 
ocenił sędzia. – Ja bym znalazł ostrzejsze, 
które by też nie wykraczały poza gra-
nice wyznaczone przez art. 10. Gazeta 
wchodzi na rynek i ma opinię brukowca, 
szmatławca. Podejdę do kiosku i powiem 
proszę mi dać tego „szmatławca”. Czy 
takie opinie mają rzeczywiście taki wpływ 
na czytelnika, by spowodować tym brak 
zaufania do wykonywania czynności? 
Krytykowi, który napisał że ten film jest 
kiepski, to chłam, producent filmu może 
zarzucać, że z powodu tej oceny nikt filmu 
nie obejrzy. Ale zdolności do robienia 
filmów nie traci się na skutek krytycznej 
opinii na temat konkretnego filmu, tak 
jak do wydawania gazety. 

Sędzia zgodził się z oskarżonym, że wy-
rok I instancji – warunkowe umorzenie 
– stwarzał „efekt mrożący”. Jeśli znowu 
będę kogoś krytykował to postępowanie 
zostanie wznowione i nie mogę już liczyć 
na umorzenie.

– Ja nie widzę w tym sformułowaniu 
„gadzinówka niemieckiej propagandy” 
w ogóle nośnika zniesławienia, a w szmacie 
widzę jedynie znieważenie – podsumował 
sędzia Wojgienica.

Andrzej Pieślak po ogłoszeniu wyroku 
nie krył radości, tym bardziej, że tak jak 
w I instancji, tak i w apelacji występował 
sam, bez pełnomocnika prawnego, bowiem 
adwokat, który często broni pro bono ol-
sztyńskich dziennikarzy uznał, że w tym 
przypadku Andrzej Pieślak nie wygra.

Dziennikarz od 2011 roku redaguje nie-
komercyjny portal obywatelski, zajmu-
jący się głównie sprawowaniem funkcji 
kontrolnej wobec władzy samorządowej 
Lidzbarka Warmińskiego. Z tego powodu 
miał już kilkanaście procesów wytoczonych 
przez burmistrza i starostę. Poza jednym 
wszystkie wygrał.

Wygrał proces 
z „Gazetą Olsztyńską”
ADAM J. SOCHA

Andrzej Pieślak, 
dziennikarz 
obywatelski z Lidzbarka 
Warmińskiego został 
uniewinniony w apelacji 
od zarzutu zniesławienia 
wydawcy „Gazety 
Olsztyńskiej”. Wyrok 
Sądu Okręgowego 
w Olsztynie jest 
prawomocny 
i niezaskarżalny. 



79

BEZWIERSZÓWKI lipiec-sierpień 2019

79

Legalna Kultura

Sezon festiwalowy można oficjalnie 
uznać za otwarty. Ciepłe wieczory 
i coraz to bogatsza oferta kultural-

na zachęcają do uczestnictwa w plenero-
wych koncertach. Co jednak w sytuacji, 
gdy chcielibyśmy uwiecznić występ ulu-
bionego artysty amatorskim (lub też nie) 
sprzętem, a następnie podzielić się nagra-
niem w mediach społecznościowych lub 
w gronie znajomych?

Jak to już bywa z prawem autorskim spra-
wa jest oczywiście niejednorodna i dość 
skomplikowana. Nagrywając, a następnie 
rozpowszechniając taki materiał, możemy 
naruszyć nie tylko prawa autorskie, ale rów-
nież prawa pokrewne oraz dobra osobiste 
(bezprawne użycie wizerunku). Ale po kolei... 

Co do zasady, jeżeli nie ma wyraźnego 
zastrzeżenia (vide obiekty wojskowe), samo 
nagranie nie stanowi ingerencji w prawa 
autorskie oraz prawa występujących arty-
stów. Do naruszenia dochodzi w momencie 
rozpowszechnienia np. fragmentu wyko-
nywanego utworu. A i rozpowszechnienie 
rozpowszechnieniu nierówne, gdyż należy 
pamiętać o tzw. dozwolonym użytku pry-
watnym. Opisany w art. 23 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (dalej pr. 
aut.) zezwala na nieodpłatne korzystanie 
z już rozpowszechnionego utworu (wykona-
nie piosenki na koncercie oczywiście mieści 
się w katalogu środków rozpowszechnienia) 
w zakresie własnego użytku osobistego. Do-
datkowo, przedmiotowa regulacja zezwala 
nam na dzielenie się takim „egzemplarzem” 
(np. kopią nagrania) z osobami „pozostają-
cymi w związku osobistym, w szczególności 
pokrewieństwa, powinowactwa lub stosun-
ku towarzyskiego”. W tym konkretnym 
kontekście sprawa jest prosta – możemy 
dowolnie korzystać z cudzych utworów, 
jeżeli robimy to zgodnie z zasadami do-
zwolonego użytku osobistego.

Tak jak już wspominałem na wstępie, 
w momencie publicznego udostępnienia 
nagrania z występu może dojść do narusze-
nia szeregu przepisów. Przede wszystkim 
prawa autorskiego (zarówno osobistego, 
jak i majątkowego) twórcy utworu. Przy-
pomnijmy, że do katalogu praw osobistych 
zalicza się m.in. prawo do nadzoru nad 
sposobem korzystania z utworu (art. 16 
pkt 5 pr. aut.) czy prawo nienaruszalności 
treści i formy utworu oraz jego rzetelnego 
wykorzystania (art. 16 pkt 3 pr. aut.). Z kolei, 

prawa majątkowe uprawniają autora do 
korzystania z utworu i rozporządzania nim 
na wszystkich polach eksploatacji oraz do 
pobierania wynagrodzenia za korzystanie 
z tego utworu (art. 17 pr. aut.). Wydaje się 
być zatem oczywiste, że nieautoryzowane 
upublicznienie fragmentu koncertu narusza 
wyżej wskazane przepisy ustanawiające 
swego rodzaju prawny monopol twórcy.

Czasami zdarza się również tak, że oprócz 
(albo zamiast) autora lub współautorów, 
na scenie znajdują także tzw. artyści wy-
konawcy. Do tej kategorii przepisy zaliczają 
instrumentalistów, wokalistów, dyrygentów 
oraz „inne osoby w sposób twórczy przy-
czyniające się do powstania wykonania” 
– chodzi oczywiście o wykonanie utworu 
innego twórcy. Art. 85 pr. aut. przyznaje 
artystycznym wykonaniom odrębną ochronę 
prawną zaliczaną do kategorii tzw. praw 
pokrewnych. Uprawnienia te, poniekąd 
pokrywają się z prawami autorskimi twórcy, 
jednak należy pamiętać, że te drugie chronią 
swoje podmioty w o wiele szerszym zakresie.

Żeby jeszcze bardziej skomplikować sytu-
ację wspomnę o ochronie wizerunku – za-
równo artysty, jak i publiczności. Nie sposób 
przecież nie zgodzić się z twierdzeniem, że 
nagrywając fragment występu, utrwala-
my także wizerunek twórcy, a dodatkowo, 
nagrywając z perspektywy widza, ciężko 
uniknąć sytuacji, w której ktoś z publicz-
ności nie pojawi się w kadrze. Art. 81 ust. 
1 pr. aut. stanowi, że „rozpowszechnianie 
wizerunku wymaga zezwolenia osoby na 
nim przedstawionej”. Na szczęście i od tej 
zasady istnieją pewne wyjątki, które mogą 
uratować nas od nieprzyjemnych konse-
kwencji. Otóż, zgodnie z ustępem drugim, 
cytowanego wyżej przepisu, „Zezwolenia 
nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wize-
runek wykonano w związku z pełnieniem 
przez nią funkcji publicznych [...]; 2) osoby 
stanowiącej jedynie szczegół całości takiej 
jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna 
impreza”. Jeżeli wykonawca, na którego 
koncercie jesteśmy, jest osobą powszech-
nie znaną, to jego występ śmiało można 
zaliczyć do kategorii „pełnienia funkcji 
publicznych”. To samo dotyczy drugiego 
przytoczonego wyjątku – rozpowszechniając 
nagranie tłumu, z którego trudno wychwy-
cić poszczególne twarze, nie powinniśmy 
bać się żadnych przykrych konsekwencji.  

Oczywiście wszystko zależy od kadru i kon-
kretnych okoliczności danej sprawy. Jeżeli 
ktoś stwierdzi, że jego wizerunek nie stano-
wi „szczegółu” i został precyzyjnie utrwalo-
ny, a następnie bezprawnie udostępniony 
– wtedy musimy liczyć się z dochodzeniem 
swoich racji na drodze sądowej.

Wyżej opisane przykłady dotyczą imprez, 
na których nie ma oficjalnego i wyraźnego 
zakazu używania urządzeń rejestrujących 
dźwięk i obraz. Może jednak zdarzyć się tak, 
że organizator skorzysta ze swojego prawa 
do dowolnego ustanowienia warunków 
świadczeń i np. na żądanie artysty całkowicie 
zakaże używania jakichkolwiek urządzeń 
(w tym np. telefonów komórkowych) pod-
czas trwania koncertu. W przypadku imprez 
biletowanych robi to za pomocą regulaminu 
imprezy, stanowiącego w tym wypadku 
wzorzec umowy w rozumieniu przepisów 
prawa cywilnego. W takiej sytuacji, nie-
zastosowanie się do tego typu wytycznych 
może wiązać się z tym, że ochrona każe nam 
natychmiastowo opuścić teren imprezy. 
Należy też pamiętać, że sami artyści różnie 
reagują na nagrywanie występu przez pub-
liczność. Dochodzi czasem do komicznych 
sytuacji, w których koncert jest przerywany, 
aby wykonawca mógł wygłosić personalną 
tyradę w stosunku do niesfornego fana. Zda-
rzają się również gwiazdy (m.in. nieżyjący 
już Prince, Alicia Keys czy Donald Glover 
występujący pod pseudonimem Childish 
Gambino), które wymagają, aby uczestnicy, 
przed wejściem na teren koncertu zostawili 
swoje telefony w specjalnie przeznaczonych 
na to miejscach. Jak tłumaczą sami artyści, 
chodzi o to, aby widownia była w 100 proc. 
zaangażowana i obecna, bez zbędnych roz-
praszaczy, takich jak właśnie smartphony.

Na sam koniec wypada jeszcze wspomnieć 
o działalności informacyjnej, która stanowi 
wyjątek od wszelkich wyżej omówionych  
reguł. Wolno bowiem w sprawozdaniach 
o aktualnych wydarzeniach przytaczać 
utwory wówczas wykonane, jeżeli takie 
wykorzystanie będzie uzasadnione celem 
informacyjnym i nie przekroczy granic do-
zwolonego użytku publicznego uregulowa-
nego w art. 25 pr. aut. PAWEŁ KOWALEWICZ

Publikacja powstała 
w ramach Społecznej 
kampanii edukacyjnej  
Legalna Kultura 

Czy można opublikować 
filmik z koncertu?
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Konfederacja Mediów Polskich 
wybrała członków Rady Etyki 
Mediów, kolejnej VIII kadencji. 

W jej skład weszła między innymi red. 
Krystyna Mokrosińska, Honorowa Prezes 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Przewodniczącym Rady wybrano Ryszar-
da Bańkowicza, wiceprezesami Helenę 
Ciemińską-Kowalik i Krzysztofa Bobińskie-
go, sekretarzem zaś Barbarę Markowską-
-Wójcik. W skład Rady, liczącej 13 osób, 
wchodzą także Wojciech Dorosz, Hanna 
Kordalska-Rosiek, Andrzej Krajewski, 
Barbara Markowska-Wójcik, Krystyna 
Mokrosińska, Nina Nowakowska, Marek 
Nowicki, Tomasz Obertyn i Ernest Zozuń. 

Celem Rady Etyki Mediów, powołanej 
w 1995 roku, jest zajmowanie stanowisk 
i wydawanie opinii w sprawach istotnych 
dla mediów oraz dla ludzi związanych 
z nimi zawodowo. Podstawą do wyda-
wania opinii są zasady ujęte w Karcie 
Etycznej Mediów opracowanej w 1995 
roku przez członków Konferencji Me-
diów Polskich.

Rada poprzedniej kadencji, w roku 2018, 
rozpatrzyła i wydała oświadczenia w 518 
sprawach, a już w ciągu pięciu miesięcy 
2019 roku – wpłynęło ponad 270 donie-
sień. Wśród rozpatrywanych spraw była 
m.in. sprawa listu prezydentów pięciu 
polskich miast, którzy po śmierci Pawła 
Adamowicza apelowali o analizę mate-
riałów TVP na temat tragicznie zmarłego 
prezydenta Gdańska.

O Konferencji Mediów Polskich 
i Radzie Etyki Mediów
W styczniu 1994 roku ks. dr Wiesław 

A. Niewęgłowski, duszpasterz środowisk 
twórczych, zaprosił na spotkanie preze-
sów istniejących wówczas stowarzyszeń 
dziennikarskich, związków zawodowych 
zrzeszających pracowników mediów, sze-
fów mediów elektronicznych, także niepub-
licznej telewizji POLSAT, oraz czołowych 
publicystów. 

Rozmawiano o sytuacji w mediach, o tym, 
jak korzystać z odzyskanej wolności słowa, 
o niepokojącym braku powiązania między 
wolnością a odpowiedzialnością za słowo, 
oraz o potrzebie integracji środowiska. 

Był to czas szczególny – odreagowywa-
nia ograniczeń cenzury, czas codziennego 
demaskowania afer i nadużyć, druzgocącej 
krytyki, ale także nierzadko pomówień, 
powtarzania niesprawdzonych wiadomości 
i zasłyszanych opinii. Środowisko ludzi me-
diów, mimo istniejących w nim podziałów 
politycznych, uznało za konieczne starania 
o wprowadzenie ładu moralnego, o to, 

by w oddziaływaniu na opinię publiczną 
obowiązywały jednoznaczne kryteria, wy-
nikające z uniwersalnych reguł etycznych. 

Spotkanie u ks. Niewęgłowskiego było 
pierwszym z wielu, podczas których 
opracowano Kartę Etyczną Mediów. 
Publiczna prezentacja Karty odbyła się 
29 marca 1995 roku w Domu Dzienni-
karza przy ulicy Foksal. Sygnatariusze 
Karty – szefowie stowarzyszeń i organi-
zacji dziennikarskich, stacji radiowych 
i telewizyjnych, wydawców, nadawców, 
producentów medialnych – utworzyli 
Konferencję Mediów Polskich. 

Zawiązana w ten sposób Konferencja 
powołuje Radę Etyki Mediów, która ma 
stać na straży zasad zapisanych w Kar-
cie. Od początku Rada przyjęła zasadę 
wypowiadania się publicznie o zjawi-
skach etycznie nagannych występujących 
w mediach; wyjątkowo tylko na temat 
pojedynczych przypadków naruszania 
którejś z zasad zapisanych w Karcie lub 
ogólnie przyjętych norm. 

REM nie dysponuje żadnymi sankcjami. 
Nie jest trybunałem prasowym, czy sądem 
koleżeńskim oceniającym dziennikarzy. 
Może tylko wskazywać rodzaj wykrocze-
nia; wyrażać opinie i zajmować stanowi-
sko w sprawie konieczności oraz sposobu 
naprawienia wyrządzonych krzywd. Rada 
uważa też za swój obowiązek apelować 
o zaangażowanie mediów w sprawy, któ-
re jej zdaniem tego wymagają, wreszcie 
chwalić za dobrą robotę. 

Rada nie jest w stanie  – i nie uważa tego 
za swą powinność – rozstrzygać zgłoszo-
nych sporów i dociekać stanu faktycznego 
metodami stosowanymi w dziennikarstwie 
śledczym. Stwierdzenie, że ta spośród stron 
sporu lub kontrowersji, która kłamie, naru-
sza podstawową normę etyczną i pierwszą 
z zasad zapisanych w Karcie Etycznej Me-
diów, często nie zadowala; uważa jednak, 
że zawsze służy upowszechnianiu i grun-
towaniu owej normy. 

W ciągu kilkunastu lat działania REM 
nadeszły tysiące sygnałów (średnio kilkaset 
w ciągu roku) od odbiorców medialnych 
przekazów, którzy szukali pomocy, jeżeli 
albo sami czuli się przez media skrzywdze-
ni, albo też, gdy obywatelska powinność 
kazała im zwrócić uwagę na odstępstwa 
natury etycznej w tych przekazach. 

Dotychczasowe doświadczenia REM 
mówią o potrzebie stałego przywoływa-
nia i gruntowania norm zdefiniowanych 
w Karcie Etycznej Mediów. Z nadzie-
ją, że temu właśnie służy publikowanie 
oświadczeń i innych wystąpień, a także 
felietonów, w których w sposób proble-

mowy, udokumentowany korespondencją 
do REM, Rada przedstawia typowe błędy 
natury etycznej popełniane przez dzien-
nikarzy na stronie internetowej, licząc na 
pogłębioną i rozważną wymianę opinii. 

Skład Rady Etyki Mediów
I kadencja (1995-1998)
Magdalena Bajer (przewodniczący), To-

masz Goban-Klas, Boleslaw Michałek, 
Krzysztof Piesiewicz, Michał Radgowski, 
Jerzy Turowicz i Piotr Wojciechowski

II kadencja (1998-2001)
Jerzy Turowicz (honorowy przewodni-

czący, zmarł 27 stycznia 1999), Magdalena 
Bajer (przewodniczący), Michał Bogusław-
ski (wiceprzewodniczący), Cezary Gawryś 
(sekretarz), Tomasz Goban-Klas, Józefa 
Hennelowa, Tadeusz Kononiuk, Jacek 
Kurczewski, Maciej Łukaszewicz i Piotr 
Wojciechowski

III kadencja (2001-2004)
Magdalena Bajer (przewodnicząca), Mi-

chał Bogusławski (wiceprzewodniczący), 
Cezary Gawryś (sekretarz, do 2003 roku), 
Rafał Wieczyński (sekretarz od 2003 roku), 
Józefa Hennelowa, Tadeusz Kononiuk, 
Jacek Kurczewski, Maciej Łukasiewicz, 
Piotr Wojciechowski, Krzysztof Wolicki 
(powołany na członka Rady, nie zdążył 
niestety odebrać nominacji, ponieważ 
zmarł) i Helena Kowalik-Ciemińska (od 
2003 roku)

Jesienią 2003 roku Konferencja Me-
diów Polskich powołała Helenę Kowalik-
-Ciemińską – publicystkę, na dziesiątego 
członka Rady. Również w tym czasie Ceza-
ry Gawryś przekazał obowiązki sekretarza 
Rafałowi Wieczyńskiemu

IV kadencja (2004-2008)
Magdalena Bajer (przewodnicząca), Tade-

usz Fredro-Boniecki (wiceprzewodniczący), 
Maciej Iłowiecki (wiceprzewodniczący), 
Rafał Wieczyński (sekretarz, do 2005 roku), 
Helena Kowalik-Ciemińska (sekretarz od 
2005 roku), Michał Bogusławski, Mariusz 
Jeliński, Tadeusz Kononiuk, Ryszard Pie-
karowicz i Anna Teresa Pietraszek

W roku 2007 rezygnację z udziału 
w pracach REM złożyli Tadeusz Fredro-
-Boniecki, Anna T. Pietraszek i Ryszard 
Piekarowicz

V kadencja (2008-2011)
Magdalena Bajer (przewodniczący), Tere-

sa Bochwic (wiceprzewodnicząca), Maciej 
Iłowiecki (wiceprzewodniczący), Helena 
Kowalik (sekretarz), Ryszard Bańkowicz, 
Tomasz Bieszczad, Michał Bogusławski, 
Paweł Burdzy, Marek Łochwicki, Roman 
Łuczkowski, Barbara Markowska, Marta 
Pionkowska i Łukasz Turski

Nowi członkowie Rady Etyki Mediów
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VI kadencja (2011-2015)
Ryszard Bańkowicz (przewodniczący), Hele-

na Kowalik-Ciemińska (wiceprzewodnicząca), 
Irena Piłatowska-Mądry (wiceprzewodnicząca, 
do 17 lutego 2012), Barbara Markowska-Wój-
cik (sekretarz), Ludwik Arendt, Magdalena 
Bajer (w dniu nominacji złożyła rezygnację), 
Maciej Iłowiecki (do 11 października 2011), 
Marek Łochwicki, Wanda Nadobnik (od 15 
maja do 20 grudnia 2013), Nina Nowakow-
ska, Marek Nowicki, Anna Pawłowska, Sta-
nisław Pieniak i Marta Pionkowska

20 grudnia 2013 roku Zarząd Główny 
SDP wydał oświadczenie ws. wystąpienia 
z Konferencji Mediów Polskich. 

VII kadencja (2015-2019)
Ryszard Bańkowicz (przewodniczą-

cy), Helena Kowalik-Ciemińska (wice-
przewodniczący), Krzysztof Bobiński 
(wiceprzewodniczący), Barbara Markow-
ska-Wójcik (sekretarz), Anna Borkowska, 
Grażyna Hryniewska-Kalicka, Helena 
Kowalik-Ciemińska, Nina Nowakowska 
i Marek Nowicki

VIII kadencja (2019-2022)
Ryszard Bańkowicz (przewodniczą-

cy), Krzysztof Bobiński (wiceprzewod-
niczący), Helena Kowalik-Ciemińska 
(wiceprzewodnicząca), Urszula Dembiń-
ska-Nowakowska (sekretarz), Wojciech 
Dorosz, Hanna Kordalska-Rosiek, An-
drzej Krajewski, Barbara Markowska-
-Wójcik, Krystyna Mokrosińska, Nina 
Nowakowska, Marek Nowicki, Tomasz 
Obertyn i Ernest Zozuń

REM.NET.PL

Zarząd Główny SDP 
stanowczo protestu-
je przeciwko używa-

niu szyldu Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich przez 
obecnie działającą „Radę Etyki 
Mediów”, ponieważ Rada ta 
nie reprezentuje środowiska 
dziennikarskiego w Polsce, 
a głoszone przez nią „stano-
wiska” są prezentacją subiek-
tywnych ocen wąskiej grupy 
osób związanych z Stowa-
rzyszeniem Dziennikarzy 
RP, utworzonym w 1982 
w miejsce zlikwidowanego 
dekretem o stanie wojennym 
SDP oraz współpracujących 
z SDRP organizacji.

Tymczasem w komunikacie 
opublikowanym 25 czerwca 
2019 r. przez  press.pl po-
informowano, iż w składzie 
„Rady Etyki Mediów” wy-
branym na bieżącą kadencję 
znaleźli się przedstawiciele 
Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, co jest niezgodne ze 
stanem faktycznym, ponie-
waż SDP nikogo nie delego-
wało i nie deleguje do pracy 
w tej „Radzie Etyki Mediów”.

SDP nie bierze udziału 
w pracach Rady od czasu 
jej likwidacji w 2013 roku 
przez tworzące ją podmioty.

Konferencja Mediów Polskich reprezentu-
jąca w latach 90. najważniejsze i największe 
instytucje funkcjonujące na rynku mediów 
w Polsce, która w 1995 roku powołała do 
życia Radę Etyki Mediów, została zlikwi-
dowana w 2013 roku. Zdaniem większości 
z podmiotów powołujących Radę, wyczer-
pała ona wówczas swoją formułę działania. 
Postulat rozwiązania Rady zgłosił 29 sierp-

nia 2013 roku ówczesny prezes TVP Juliusz 
Braun. Współtworzące Radę Etyki Mediów, 
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wy-
stąpiło z Konferencji 7 kwietnia 2011 roku 
w proteście przeciwko stałemu ignorowaniu 
głosu stowarzyszenia w Radzie, a w prote-
ście przeciwko upolitycznieniu działań Rady 
Etyki Mediów występowali z niej kolejni 
jej członkowie, m.in. red. Anna Pietraszek, 

red. Teresa Bochwic, 
red. Tomasz Biesz-
czad i red. Maciej 
Iłowiecki. 

Red. Maciej Iłowie-
cki uzasadniał swoją 
decyzję o opuszcze-
niu Rady w paź-
dzierniku 2011 roku 
tym, że „Rada Etyki 
Mediów nie chciała 
potępiać donosiciel-
stwa, agresji, stron-
niczości dziennikarzy 
oraz tym, iż „uspra-
wiedliwiała wszelkie 
ich zachowania”.

Obecna „Rada Ety-
ki Mediów” powoła-
na jest w 2015 roku 
przez stowarzyszenie 
Konferencja Mediów 
Polskich utworzone 
z organizacji, które 
pozostały w Konfe-
rencji Mediów Polskich 
(w kształcie z 1995 r.) 
po opuszczeniu jej 
przez największe two-
rzące ją podmioty, m.in. 
Polskie Radio, TVP, 
KSD i SDP. W niczym 
nie przypomina Rady, 
która była tworzona 
przez całe środowisko 
dziennikarskie. Stowa-

rzyszenie Dziennikarzy Polskich, największa 
i najstarsza organizacja dziennikarska w Pol-
sce przypomina, iż nie uczestniczy w pracach 
tej Rady ani z nią nie współpracuje.

W imieniu Zarządu Głównego SDP
Krzysztof Skowroński, prezes SDP
Jolanta Hajdasz, wiceprezes SDP

Witold Gadowski, wiceprezes SDP
Warszawa, 25 czerwca 2019

Oświadczenie Zarządu Głównego SDP 
ws. Rady Etyki Mediów
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Podczas odbywającego się w dniach 
11-14 czerwca w Tunisie kongresu Mię-

dzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) 
wybrano nowe władze organizacji, która 
reprezentuje dziś około 600 tys. dzienni-
karzy i pracowników mediów zrzeszonych 
w 187 stowarzyszeniach i związkach zawo-
dowych w ponad 140 krajach.

Nowym prezesem został Younes 
M’Jahed, dziennikarz z Maroka, który 
od wielu lat był członkiem ścisłego kierow-
nictwa International Federation of Jour-
nalists. W roku 2007, podczas kongresu 
odbywającego się w Moskwie, wybrano 
go na wiceprezesa, a na kolejnych dwóch 
kongresach, w Dublinie (2013) i w Angers 
(2016), na pierwszego wiceprezesa IFJ. 
W swoim kraju Y. M’Jahed pełni funkcję 
sekretarza generalnego Syndicat National 
de la Presse Marocaine (SNPM), a nie-

dawno został wybrany przewodniczącym 
Krajowej Rady Prasowej w Maroko.

Younes M’Jahed przejmuje fotel prezesa 
IFJ od kończącego trzyletnią kadencję 
Belga Philippe’a Lerutha.

W bieżącej kadencji nowy prezes IFJ 
pracował będzie z Peruwianką Zulianą Lai-
neza, wybraną na pierwszego wiceprezesa, 
oraz Sabiną Inderjit, dziennikarką z Indii 
i Timurem Shafirem z Rosji wybranych 
na wiceprezesów. Honorowym skarbni-
kiem IFJ został Jim Boumelha z Wielkiej 

Brytanii, który pełnił już tę funkcję w po-
przednich kadencjach.

Z otrzymanych informacji wynika, że Pol-
ska nie była reprezentowana na Kongresie 
przez żadne ze stowarzyszeń należących 
do International Federation of Journalists 
z naszego kraju (SDP, SDRP i Towarzystwo 
Dziennikarskie).  

Teksty uchwał kongresowych można po-
brać ze strony: www.ifj.org/media-centre/
news/detail/article/ifj-congress-urgent-
-resolutions.html DZ, ISB
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Nowy zarząd IFJ

Międzynarodowa i Europejska Federa-
cja Dziennikarzy (IFJ/EFJ) wezwała 

władze Gruzji do zaprzestania ataków na 
dziennikarzy i do poszanowania prawa do 
informacji i wolności prasy.

Według Niezależnego Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Gruzińskich (IAGJ), 
20 czerwca 2019 dziennikarze zostali siłą 
usunięci z budynku parlamentu w Tbili-
si, a co najmniej dziesięciu dziennikarzy 
zostało rannych podczas relacjonowania 
protestów wokół gmachu parlamentu.

Do protestów doszło z powodu wystą-
pienia Siergieja Gawriłowa, rosyjskiego 
obywatela popierającego uznanie sepa-
ratystycznych republik Abchazji i Osetii 
Południowej oraz zwolennika Władimira 
Putina, które miało miejsce w gruzińskim 
parlamencie, z miejsca przewodniczące-
go parlamentu.

W proteście przeciw temu wydarzeniu 
tysiące ludzi wyszło na ulice wzywając 
do rezygnacji rządu. Policja użyła wobec 
demonstrantów gumowych kul, armatek 
wodnych i gazu łzawiącego. Co najmniej 

160 osób zostało rannych. Według IAGJ 
policja nie udzieliła żadnych wyjaśnień 
odnośnie do decyzji o usunięciu dzienni-
karzy z budynku parlamentu.

Sekretarz Generalny IFJ Anthony Bel-
langer potępił działania policji wobec 

dziennikarzy. Podkreślił, że „dziennikarza 
wykonywali swoją pracę relacjonując wy-
darzenie o dużym znaczeniu społecznym”. 
Wezwał też władze Gruzji, aby pozwoliły 
dziennikarzom bezpiecznie pracować.

DZ, SDP

W obronie dziennikarzy w Gruzji

FO
T.

 ©
 V

AN
O

 S
HL

AM
O

V,
 A

FP
 / 

FI
J

FO
T.

 ©
 F

RÉ
DÉ

RI
C 

M
O

RE
AU

 D
E 

BE
LL

AI
N

G 
/ F

IJ



83

BEZWIERSZÓWKI lipiec-sierpień 2019 aktualności z życia SDP

12 czerwca na „Scenie literackiej” 
Książnicy Polskiej w Olsztynie, 

dokładnie w 78. rocznicę śmierci Witolda 
Hulewicza, odbyło się spotkanie poświę-
cone temu polskiemu poecie i pisarzowi, 
tłumaczowi i wydawcy, twórcy i pierw-
szemu dyrektorowi rozgłośni Polskiego 
Radia w Wilnie.

Podczas spotkania obejrzano film 
biograficzny pt. „Inny. Życie Witolda 
Hulewicza”, który powstał w 2003 roku 

w koprodukcji polsko-niemieckiej (Ofi-
cyna Literatów i Dziennikarzy Pod Wiatr 
oraz Westermans Filmproduktion), jako 
debiut reżyserski Agnieszki Karaś, ab-
solwentki literaturoznawstwa na uniwer-
sytecie w Bonn, aktorki współpracującej 
z teatrami niemieckimi. Autorem zdjęć 
był znany niemiecki operator, Kai von 
Westerman, współpracujący przy pro-
dukcji filmów fabularnych i dokumen-
talnych.

Przed olsztyńską projekcją, współautor 
scenariusza, Romuald Karaś, laureat na-
gród literackich, autor wielu książek, na 
podstawie którego prozy powstało kilka 
filmów fabularnych i dokumentalnych, 
m.in. „Blizna” Krzysztofa Kieślowskiego, 
barwnie opowiadał zarówno o Witoldzie 
Hulewiczu, jak i swojej przygodzie z filmem.

Spotkanie odbyło się w ramach wydarzeń 
towarzyszących VI Dniom Seweryna Pie-
niężnego na Warmii i Mazurach.

6 czerwca, w olsztyńskim Ratuszu odbyła 
się doroczna gala ludzi kultury, pod-

czas której dziennikarz Robert Lesiński 
otrzymał Nagrodę Prezydenta Olsztyna za 
całokształt działalności dziennikarskiej 
i popularyzatorskiej w dziedzinie kultury. 
Ponadto przyznano statuetki św. Jakuba 
żurnalistom SDP – Elżbiecie Mierzyńskiej 
i Władysławowi Katarzyńskiemu.

Elżbietę Mierzyńską wyróżniono za 
animowanie wydarzeń i przedsięwzięć 
muzyczno-plastycznych, za współtworzenie 
muzycznej kultury olsztyńskiej, szczególnie 
zaś za nieoceniony wkład w promocję Ol-
sztyna, Warmii i Mazur oraz Polski wśród 

amerykańskiej Polonii jako stała współ-
pracowniczka Polskiego Radia Chicago.

Władysława Katarzyńskiego – z oka-
zji 70. urodzin i 50-lecia pracy twórczej 
– uhonorowano za całokształt dokonań, 
w tym za teksty estradowe, za współtwo-
rzenie kultury olsztyńskiej, za rozsławianie 
i promowanie Olsztyna w kraju i za granicą.

Galę otworzył koncert z okazji 200. rocz-
nicy urodzin Stanisława Moniuszki. Utwo-
ry tego wybitnego kompozytora zaśpiewała 
sopranistka Jolanta Sołowiej – nauczyciel-
ka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 
w Olsztynie, na pianinie towarzyszyła jej 
Natalia Klykova. 

SDP Olsztyn Nagrody w dziedzinie kultury

Z Romualdem Karasiem o Witoldzie Hulewiczu

14 czerwca, w 119. rocznicę urodzin Wła-
dysława Gębika (1900-1986), obok 

Tablicy jemu poświęconej przy ulicy Wyzwo-
lenia 9 w Olsztynie zapalono znicz pamięci. 

W spotkaniu rocznicowym, którego druga 
część odbyła się w Galerii Usługa na Starym 
Mieście, uczestniczyli m.in. przewodniczą-
ca Społecznego Komitetu Upamiętnienia 
w 2015 roku dr. Gębika – Elżbieta Fabisiak, 
współpracujący z czasopismem społeczno-
-kulturalnym „Bez Wierszówki” – dr Hen-
ryk Cirut wraz z małżonką oraz delegacja 
olsztyńskich żurnalistów SDP, na czele 
z prezesem Oddziału. 

Władysław Gębik urodził się w Szczyrzy-
cu, w powiecie limanowskim na Podhalu, 
w rodzinie chłopskiej Jana Gębika i Anny 
z Trzópków. Przed II wojną światową pra-
cował w oświacie polskiej w Niemczech 
– w Gimnazjum Polskim w Bytomiu, a na-
stępnie współtworzył Polskie Gimnazjum 
w Kwidzynie. By uchronić młodzież polską 
przed wynarodowieniem opracował model 
wychowawczy, który można wyrazić w sło-
wach: „Dla Polski żyć, praw ludu polskiego 
bronić – o tym zawsze pamiętaj, Polaku, 
mądry przed szkodą”. 25 sierpnia 1939 
roku wraz ze wszystkimi wykładowcami 

i uczniami kwidzyńskiego gimnazjum zo-
stał aresztowany i przewieziony do Tapiau 
w Prusach Wschodnich. Później więziony 
był w obozach koncentracyjnych w Grünhof, 
Hohenbruch, Stutthof, Sachsenhausen 
i Gusen. Jego współwięźniowie wspominali: 
„Wszędzie, gdzie się znalazł dawał dowody 
postawy godnej Polaka i humanisty. Opie-
kował się starszymi, pomagał słabszym, 
organizował ruch oporu, a nawet życie kul-
turalne”. Po zakończeniu wojny związał się 
z Olsztynem, gdzie żył i pracował dla Polski. 
Zmarł w Krakowie 23 marca 1986 roku, 
pochowany został w Szczyrzycu. Cztery lata 
temu, w 115. rocznicę urodzin, w Olsztynie 
odsłonięto Tablicę upamiętniającą jego 
pracę dla Warmii i Mazur.  ISB

W rocznicę urodzin dr. Gębika
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Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz  
i nagrodzony dziennikarz Robert Lesiński  
FOT. © WWW.OLSZTYN.EU
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Weź udział w konkursie „Bycie fair to 
dobry sposób na bycie” i nakręć prze-

pis na korzystanie z legalnych źródeł kultury. 
Zobacz swój film podczas 44. Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni i wygraj 
Nagrodę Specjalną Legalnej Kultury. Twój 
głos w sprawie walki z piractwem jest ważny 
dla twórców, odbiorców, dla nas wszystkich.

Nieważne czy i co studiujesz, czy jesteś 
amatorem, czy profesjonalnym filmowcem. 
Nieważne czy nakręcisz film telefonem ko-
mórkowym, robisz animacje, czy posłużysz 
się starą kamerą 16 mm. Liczy się wyłącznie 
Twoja kreatywność, chęć podzielenia się 
swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami 
oraz refleksja odbiorców – w myśl prze-
słania, że kultura jest narzędziem, które 
zmienia świat, docierając do serc i umysłów.

Na pokazanie swojego filmu masz minutę 
czasu ekranowego. Wbrew pozorom to 

bardzo dużo. Tyle trwał film braci Lumière 
„Wyjście robotników z fabryki”, od którego 
w 1895 roku zaczęła się historia kina. 

Nadesłane prace oceniać będzie jury 
Konkursu Filmów Krótkometrażowych 
na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni, które przyzna nagrody 
finansowe komplementarnie z nagrodami 
rzeczowymi: I nagroda: 5 tys. zł i Microsoft 
Surface Go, II nagroda: 3 tys. zł i Microsoft 
Surface Go, III nagroda: 1,5 tys. zł i Mic-
rosoft Surface Go.

Termin zgłaszania filmów upływa 10 
września 2019 roku. 

Szczegółowe założenia merytoryczne 
konkursu, tryb składania prac, wymogi 
techniczne zostały za-
warte w regulaminie.  
Szczegóły na stronie: 
www.legalnakultura.pl.

Konkurs filmowyZaproszenie

27 sierpnia, z rodzinnej miejscowości 
mjr. Henryka Sucharskiego – Grę-

boszowa na ziemi małopolskiej – wyruszy 
Rajd rowerowy na Westerplatte. 

Pięciodniowa trasa Rajdu im. Majora 
Henryka Sucharskiego będzie wiodła 
przez: Szydłowiec – Warszawę – Mławę 
– Kwidzyn, aby 1 września 2019 roku 
na godzinę 4.45, czyli godzinę wybuchu 
II wojny światowej – dotrzeć na Wester-
platte. 

Przejazd przez Polskę ma charakter nie-
zwykle symboliczny. Odbywa się w czasie, 
gdy różne osoby i środowiska, a nawet 
instytucje, często za publiczne pieniądze, 
włączają się w ataki na mjr. Henryka Su-
charskiego, bohaterskiego dowódcę obrony 
Westerplatte. 

– Chcemy kultywować pamięć i wie-
dzę o tym bohaterze wśród uczestników 
Rajdu oraz osób, które będziemy spo-
tykać na trasie. Przejazd ma charakter 
patriotyczny – podkreśla Marek Mosio, 
przewodniczący Rady Gminy Gręboszów 
i organizator Rajdu. 

Dzienny dystans przejazdu będzie wy-
nosił od 100 do 140 kilometrów. Przejazd 
nie ma charakteru wyścigu i będzie się 
odbywał w maksymalnie 15-osobowych 
grupach. Organizator zapewnia noclegi, 
ubezpieczenie uczestników, samochód 
bezpieczeństwa oraz organizuje transport 

rowerów z powrotem, a także pomoc 
w kwestii powrotu. Organizatorem Rajdu 
są Trasy Rowerowe – Marek Mosio. Za-
interesowani mogą zgłaszać się do końca 
lipca, dzwoniąc pod nr tel. 726 585 310 
lub pisząc na Facebooku: Facebook.com/
trasypowisle. ISB, TR

Z Gręboszowa na Westerplatte

Do 20 października dziennikarze i pub-
licyści zajmujący się edukacją, w tym 

zwłaszcza programami europejskimi mogą 
zgłaszać swoje prace do konkursu EDU-
inspiracje Media 2019. 

Organizatorem konkursu jest Fundacja 
Systemu Rozwoju Edukacji, która jako 
narodowa agencja programu Erasmus+ 
zarządza m.in. działaniami programu 

Erasmus+, eTwinning, Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany 
Młodzieży, Polsko-Ukraińską Radą Wy-
miany Młodzieży, Eurodesk, Europass. 

Nagrody oraz wyróżnienia zostaną 
uroczyście wręczone podczas corocz-
nej Gali EDUinspiracje. Szczegółowa 
informacja dotycząca konkursu znajduje 

się na stronie: eduinspiracje.org.pl/
konkurs-dla-dziennikarzy. EDU

Dziennikarski konkurs edukacyjny
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W ramach cyklu „Viva Musica 2019”, 6 lipca, w konkatedrze św. Wojciecha 
w Prabutach wystąpili Krzesimir Dębski i kwartet Zagan Acoustic. 
Artyści zaprezentowali utwory między innymi z płyty „Folk&Roll”, która ukazała 
się w 2015 roku. Utwory stworzyło siedmiu polskich kompozytorów z myślą 
o zespole. „Zaczynem do ich powstania była muzyka ludowa z różnych regionów 
Polski a nawet świata – podkreśla Paweł Zagańczyk. – Ważnym impulsem do 
powstania tego krążka była również przypadająca w 2014 roku 200. rocznica 
urodzin Oskara Kolberga, wybitnego polskiego etnografa i folklorysty”.
Zagan Acoustic tworzą czterej wykształceni klasycznie instrumentaliści: Paweł 
Zagańczyk (akordeon), Joachim Łuczak (skrzypce), Andrzej Wojciechowski 
(klarnet) i Jarosław Stokowski (kontrabas). Każdy z muzyków wnosi do zespołu 
swoje indywidualne spojrzenie, wpływające ostatecznie na brzmienie 
całego kwartetu. Grupa powstała w 2006 roku w Akademii Muzycznej 
w Gdańsku z inicjatywy Joachima Łuczaka i Pawła Zagańczyka – od 
którego nazwiska pochodzi nazwa grupy.  IRENEUSZ ST. BRUSKI
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