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Wybory jak gorący
kartofel
Gdy piszę ten tekst zaczyna się permanentne noszenie maseczek i choć szczyt zachorowań ciągle przed nami, to w poniedziałek wpuszczą nas do lasu czy parku, nawet do
sklepu w większej liczbie wejdziemy. Ale na majowe wybory, sieroty po demokracji,
pójść nie mamy jak.
bogdan bachmura
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prawa rozbija się o terminy i okoliczności w jakich mamy obchodzić święto demokracji. Jarosławowi Kaczyńskiemu pasuje załatwić wszystko
w maju, więc przeprosił się z wyborami korespondencyjnymi i robi wszystko aby prawo jeszcze raz było
po jego stronie. Opozycja próbuje przekonać prezesa
Kaczyńskiego do stanu klęski żywiołowej, bo w tym
stanie ma być możliwa normalna kampania wyborcza
i spotkanie za kilka miesięcy na ubitej ziemi z Andrzejem Dudą.
O koniecznych konsultacjach w tej sprawie z koronawirusem na razie opozycja milczy.
Na stole jest jeszcze pomysł Jarosława Gowina
odłożenia wyborów o dwa lata, teraz już złożony jako
własny projekt przez PiS, wcześniej już odrzucony
przez opozycję z powodu koniecznych zmian w Konstytucji.
Wszyscy myślą, że w coś grają, ale głównym rozgrywającym jest strach. Lęk wywołany nie dającą oddechu medialną histerią, często wykluczający zdolność
racjonalnego myślenia, stał się piaskiem rzuconym w
tryby polskiej demokracji.
Z sondaży wynika, że prawie 80 proc. Polaków
jest przeciwko organizowaniu majowych wyborów.
W ślad za tym nagle okazało się, że wybory, do niedawna przedstawiane jako najważniejsze od 30 lat,
stały się dla wszystkich problemem trzeciorzędnym.
Że to nie moment na jakiekolwiek głosowanie. Demokratyczny czas się zatrzymał. To, co było pewnikiem, niczym wschodzące słońce o poranku, stało się
problemem. Gorącym kartoflem, którym przerzucają
się zwaśnieni kapłani demokratycznego obrządku.
Tymczasem na trzy tygodnie przed obowiązującym
terminem wyborów nic się nie zmieniło. Nadal obowiązują przepisy na postawie których Państwowa
Komisja Wyborcza powinna przygotowywać wybory
w normalnym trybie. Dlaczego żaden z kandydatów
i popierających ich partii nie bierze tego pod uwagę?
Dlaczego nikt po prostu nie zaproponował pójścia do
urn wyborczych 10 maja? Jak zawsze, osobiście, choć,
ze względu na szczególne okoliczności, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności: w maskach, z użyciem

odkażającego płynu lub rękawiczek, wchodząc kolejno,
w zależności od możliwości lokalowych, z odpowiednio zabezpieczonymi członkami komisji wyborczych.
Ewentualnie z możliwością głosowania korespondencyjnego dla osób powyżej 60 roku życia.
Medialny terror wszystkich odmian specjalistów i
ekspertów jest tak paraliżujący, że nikt ze strachu przed
publicznym linczem nawet o tym nie pomyśli, choć
tak naprawdę wybory to jak jeszcze jedna wizyta w
dobrze chronionym sklepie, do których dostęp właśnie
ułatwiono.
Owszem, podniosą się liczne głosy oburzenia na
niską frekwencję wywołaną strachem, który przecież
nagle nie zniknie. Zgadza się. Ale skoro epidemia to
także czas pozytywnych przewartościowań, to może
także mitowi wyborczej frekwencji warto spojrzeć w
oczy. W 1949 roku T. S. Eliot napisał: Jak frazes brzmi
obecnie twierdzenie, że wzrost liczby uprawnionych do
głosowania oznacza zagładę demokracji, że wraz z każdym dodanym głosem waga każdego głosu maleje. Następne siedemdziesiąt lat to ponury proces jakościowej
degradacji wybieralnych elit, którego nic nie potrafiło
zatrzymać. Powszechne głosowanie stało się prawem, a
nie połączonym z odpowiedzialnością przywilejem i zaszczytem, choć o zaszczycie często publicznie się mówi.
Co ma do tego koronawirus? To proste. Daje niepowtarzalną szansę wyboru prezydenta głosami tych,
którym naprawdę zależy. Którzy wiedzą po co idą do
urn i są świadomi wagi tych wyborów. Świadomi, że
warto mieć to za sobą, bo idą czasy trudne i odkładanie
(jak chce opozycja) wyborów o kilka miesięcy, to skazywanie się na ciągły, kampanijny jazgot, na dodatek
bez gwarancji, że wybory wtedy się odbędą.
Zdaję sobie sprawę, że taki koronawirusowy cenzus patriotyzmu, będący testem rzeczywistego przywiązania Polaków do demokracji, to pomysł mocno
ryzykowny. Bo nagle może się okazać, że demokratyczny król, którego nagość wszyscy przeczuwają, naprawdę tak wygląda. Może w tym panicznym, zgodnie nakręcanym strachu przed prawdziwym świętem
demokracji, gdy wybór jest wyborem, a nie stadnym
rytuałem, o to właśnie chodzi?

Kolejny, podnoszony przez wszystkich konkurentów Andrzeja Dudy problem, to nierówność szans w
kampanii wyborczej. Owszem, szanse nie są równe.
Jak zawsze, gdy w trudnych czasach naród skupia się
wokół aktualnej władzy. Ale w życiu tak bywa, że najważniejsze jest znaleźć się we właściwym miejscu i we
właściwym czasie. W 2004 r. Jose Luis Zapatero dostał
prezent w postaci władzy w Hiszpanii, bo w odpowiednim dla niego czasie podłożono bombę w madryckim
metro. Zrządzenie losu chciało, że dzisiaj w Polsce
okoliczności sprzyjają obecnemu prezydentowi. Takie
jest życie i konia z rzędem temu, kto zagwarantuje, że
któryś z jego konkurentów na jego miejscu zachowałby
się inaczej. To prawda, że związane z epidemią ograniczenia w praktyce wygasiły kampanię bezpośrednią.
Ale czy brak możliwości wiecowania ogranicza wiedzę
Polaków na temat od dawna znanych, najważniejszych
kandydatów? Czy brak bezpośredniego kontaktu
z wyborcami uchronił panią Kidawę-Błońską przed
pokazaniem swojej niekompetencji? A może wręcz
zapobiegł dalszym stratom? Czy Władysław Kosiniak
-Kamysz, zamiast satysfakcji z zaszczytnego trzeciego
miejsca nie stał się głównym problemem Andrzeja
Dudy? Co do reszty kandydatów, od początku pozbawionych szans na końcowy sukces, sprawa jest prosta.
Swoje kalkulacje na polityczne wypromowanie siebie
i swoich partii przy okazji wyborów po prostu trzeba
odłożyć. Wraz z milionami Polaków, dla których nie
tylko najbliższe plany, ale często dorobek życia okazał
się iluzją.
Pamiętają państwo niedawno odbytą, ogólnonarodową debatę na temat korespondencyjnych
wyborów w Bawarii? Oto nagle niemieccy politycy
stali się wzorem do naśladowania dla partii Jarosława Kaczyńskiego! Tymczasem w Korei Południowej,
również walczącej z pandemią, właśnie wyborcy poszli
do urn. Mierzono temperaturę, obowiązywały maseczki i rękawiczki oraz stosowne odstępy. Frekwencja:
dwie trzecie uprawnionych do głosowania. Najwięcej
od początku lat 90. W Polsce o tym cicho sza! Bo nikomu ten przykład nie pasuje! Środki masowego rażenia
histerią pierwsze nabrały wody w usta.
Jak to zrobili Koreańczycy? Przede wszystkim porozumieli się ponad partyjnymi podziałami.
Wyobrażacie sobie Państwo coś takiego w Polsce?
Że te zwaśnione plemiona zgarną z ust pianę i zgodnie
coś nam zaproponują? Warto tą lekcję demokracji zapamiętać, bo za trzy lata wybory do parlamentu i może
czas cały ten śmietnik posprzątać?

Prezes Stowarzyszenia
„Święta Warmia” i „Fundacji Debata”, politolog,
publicysta

Bogdan Bachmura
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Czy komórki macierzyste
to lek na koronawirusa?
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Wojciech Maksymowicz ogłosił
21 marca na antenie Radia Olsztyn, iż tzw. „komórki macierzyste” zostaną zastosowane do leczenia chorych na COVID-19 z ostrą niewydolnością oddechową.
Zaprotestowały: Komitet Biotechnologii PAN, Polskie Towarzystwo Immunologii
Klinicznej i Doświadczalnej oraz Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń PAN,
które wystosowały list na ręce wicepremiera Jarosława Gowina i ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego. Czytamy w nim: wyrażamy głębokie zaniepokojenie w związku z wypowiedzią wiceministra Wojciecha Maksymowicza, gdyż brak jest podstaw
do stosowania leczniczego takich komórek u pacjentów z tą właśnie chorobą. Komitet
Biotechnologii zwrócił się do obywateli o podpisywanie się pod ich protestem w serwisie petycjeonline.Swój zdecydowany sprzeciw ogłosiły także najbardziej prestiżowe międzynarodowe organizacje badaczy komórek: International Society for Stem
Cell Research (ISSCR) oraz International Society for Cell & Gene Therapy (ISCT).
adam socha

K

omitet Biotechnologii PAN od września 2019 roku protestuje przeciwko
oferowaniu terapii tzw. „komórkami
macierzystymi” na różnego rodzaju choroby
i domaga się zajęcia stanowiska w tej sprawie
przez ministra zdrowia. Minister dotąd milczał. Jak będzie tym razem?
Eksperyment prof. A. Doboszyńskiej

Dokładnie wypowiedź wiceministra
Maksymowicza dla Radia Olsztyn brzmiała
tak: Prof. Doboszyńska z Olsztyna chce włączyć do leczenia COVID-19 komórki macierzyste. Prof. Anna Doboszyńska pilotażowo,
w jednym przypadku zastosowała tę terapię
i teraz zaproponowała do leczenia chorych
z ciężką postacią zapalenia płuc, niewydolnością oddechową, zastosowanie komórek macierzystych mezenchymalnych. Projekt jest na
krańcówce opracowania. Nasz oddział zakaźny i oddział intensywnej terapii w Ostródzie
byłyby tymi miejscami, w których chcielibyśmy
to testować.
Tego samego dnia 21 marca, gdy to
przeczytałem, mimo późnej pory (było po
22.00), zadzwoniłem do prof. Doboszyńskiej. „– Sama mam duże wątpliwości co do
stosowania tej terapii – powiedziała mi pani
profesor. – Jednak, skoro są dowody, iż to nie
jest szkodliwe, to uważam, że w sytuacji, gdy
pacjent jest umierający z powodu niewydolności płuc, można ją zastosować w ramach
eksperymentu medycznego”.
Z odpowiedzi, które uzyskałem od dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu
Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Ireny Petryny, (w którym prof. Doboszyńska jest koordynatorem Kliniki Pulmonologii, (do maja
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2019 roku była dziekanem Wydziału Nauk
o Zdrowiu UWM), wynika, iż eksperyment
miał miejsce w 2017 roku, pani profesor miała zgodę dyrekcji szpitala, Komisji Bioetycznej oraz 69-letniego pacjenta, z rozpoznaną
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Pacjent
żyje, jednak szpital odmówił pomocy w uzyskaniu z nim kontaktu. Do dzisiaj nie ukazał
się wynik naukowy tego eksperymentu. Pani
profesor nie zareagowała na moją prośbę
o raport z niego. Również przewodnicząca
Komisji Bioetycznej prof. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz nie odpowiedziała na moją
prośbę o raport z wykonania eksperymentu,
który osoba przeprowadzająca ma obowiązek
przedłożyć Komisji.
Czy prof. W. Maksymowicz znalazł lek
na SLA i śpiączkę?
Klinika Neurochirurgii i Neurologii kierowana przez prof. Wojciecha Maksymowicza uczestniczyła w kilku projektach badawczych międzyuczelnianych, które miały
na celu przede wszystkim znalezienie leku
na śmiertelną chorobę neurodegeneracyjną,
stwardnienie zanikowe boczne (SLA) oraz na
stwardnienie rozsiane (SM). SLA najczęściej
atakuje mężczyzn, prowadzi do porażenia
neuronów ruchowych, stopniowego upośledzenia lub zaniku mięśni i niedowładu różnych części ciała. Choroba jest nieuleczalna,
a zgon następuje w ciągu 2-5 lat na skutek
osłabienia mięśni oddechowych (uduszenia).
Naukowiec, który znajdzie lek na tę straszną chorobę zdobędzie Nobla. Na te projekty
poszły dziesiątki milionów złotych z budżetu
państwa. Pytanie, czy wybrano właściwy kierunek badań?

Pierwszy raz zastosowano terapię komórkową choremu na SLA w Klinice prof.
Maksymowicza w 2012 roku. Wspierał się
środkami pozyskanymi przez powołaną przez
siebie Fundację na rzecz Regeneracji Komórek
Nerwowych. Następnie, od 2014 roku były
badania na myszach i psach, pod kierunkiem
dr. Piotra Walczaka, profesora wizytującego
z John Hopkins University – Baltimore (USA).
Profesor w wywiadach prasowych twierdził, że
reakcja myszy na przeszczep była pozytywna.
Kolejny eksperyment sfinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ok. 4,5 mln
zł). Do udziału zakwalifikowano 15 pacjentów chorych na SLA oraz 9 w śpiączce.
W 2017 roku prof. Wojciech Maksymowicz ogłosił, że u 7 osób z grupy 11 pacjentów chorych na SLA odnotowano znacznie
spowolnienie postępowania choroby! Podawano im komórki namnażane z ich własnego
szpiku. Jednak do dzisiaj ukazał się jedynie
krótki artykuł pt. „Bezpieczeństwo wstrzyknięcia dooponowego komórek macierzystych
mezenchymalnych z jelita Whartona w leczeniu SLA”, w piśmie: Neural Regeneration
Research, (nr 2, styczeń 2019 r). Autorzy:
Monika Barczewska, Mariusz Grudniak, Stanisław Maksymowicz, Tomasz Siwek, Tomasz
Ołdak, Katarzyna Jezierska-Woźniak, Dominika Gładysz, Wojciech Maksymowicz.
Opisano w nim zastosowanie tej terapii wobec 43 pacjentów, w tym 16 kobiet i 27 mężczyzn chorych na SLA. Konkluzja: nie było
poważnych objawów niepożądanych, jedynie
zaobserwowano ból głowy i gorączkę u nielicznych pacjentów. Żaden naukowiec spoza
UWM tych wyników nie zweryfikował.
Natomiast uczestnicząca w tych badaniach, jako kierownik Banku Komórek
Macierzystych podległego Klinice Neurochirurgii, dr hab. nauk med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM z Wydziału Lekarskiego
napisała w swoim artykule, że eksperyment
nie potwierdził zakładanych efektów terapeutycznych. Dokładnie opisała przypadek
kobiety z porażonymi nogami i rękoma,
prawdopodobnie na skutek wcześniejszej
operacji ortopedycznej. Eksperyment prof.
Maksymowicza polegał na pobraniu z mózgu
opuszki węchowej, namnożeniu komórek węchowych i wszczepieniu ich w rdzeń pacjentki.
Bez efektu. Pacjentka często przebywała na
intensywnej terapii i po 2 latach zmarła. Prof.
Maksymowicz, jak twierdzi prof. Wojtkiewicz, jako współautor pracy na ten temat, nie
zgodził się na jej publikację.
Prof. Maksymowicza szukał środków na
kolejne eksperymenty z komórkami. W 2017
roku dwóch posłów PO Tomasz Nowak (filolog polski) i Jarosław Urbaniak (filozof) zgłosiło w Sejmie interpelację do ministra zdrowia. Napisali w nim, iż u 7 pacjentów prof.
Maksymowicza stwierdzono spowolnienie
choroby SLA. Domagali się dalszego finanso-
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wania prac nad tą terapią. Chyba interpelacja 54 do 57 tys. złotych znalazło się ponad 200
nie poskutkowała, gdyż prof. Maksymowicz chorych na SLA. ITK to spółka akcyjna zarekontynuował eksperyment na dużą skalę, ale jestrowana w 2014 roku. Uczelnia oddała ITK
z dotacji budżetu państwa na cały Wydział jeden z obiektów i objęła w spółce – na podLekarski. Pochłaniały one 80% tej puli ogra- stawie uchwały Senatu UWM – 10% udzianiczając rozwój pozostałych katedr. W sumie, łów. Jej prezesem został Paweł Kwiatkowski
w latach 2012-2019 eksperymentom podda- (wieloletni pracownik w fundacji aktorki Ewy
no ponad 90 pacjentów i wykonano w sumie Błaszczyk „Akogo?” w Warszawie. Prof. W.
ponad 500 podań komórek,
Maksymowicz jest w Radzie Naukowej przy
Udało mi się dotrzeć do 4 pacjentek Fundacji „Akogo?”). Zatrudnieni w ITK
z grupy dr Beaty Zwiernik, które uczestniczy- zostali pracownicy Kliniki Neurochirurgii.
ły w eksperymencie w latach 2017/18. Panie Dyrektorką Zespołu Medycznego ITK jest
od lat chorowały na stwardnienie rozsiane prawa ręka prof. Maksymowicza, dr hab. n.
(SM). Opowiedziały mi, że co 2 miesiące do med. Monika Barczewska, a zespół tworzą:
rdzenia kręgowego podawano im obce ko- dr n. med. Tomasz Siwek, dr n. med. Mariusz
mórki mezenchymalne. Było to bolesne, gdyż Sowa, dr Stanisław Maksymowicz (syn prof.
nakłuć uczyli się rezydenci, więc mieli cały Wojciecha Maksymowicza), mgr Agnieszka
kręgosłup pokłuty. Po punkcjach przez wiele Rakowska oraz mgr Małgorzata Wojtkowska,
dni dochodzili do siebie. Dzisiaj, 2 lata po eks- która od 1.04.2016 roku na podstawie pełnoperymencie, ich stan się pogorszył. Czwarta mocnictwa podpisuje umowy z pacjentami w
osoba z tej grupy, najmłodsza, pani
Anna, po punkcjach straciła świadomość i zmarła w hospicjum.
Wysłałem te opisy pacjentek do dr
Zwiernik z prośbą o komentarz i
raport z wynikami eksperymentu.
Nie odpowiedziała.
W 2019 roku prof. Wojciech
Maksymowicz ogłosił w „Gazecie
Wyborczej”, że chce zastosować
nową, eksperymentalną metodę
wybudzania pacjentów ze śpiączki. Polegałaby na wszczepieniu do
mózgu pacjenta komórek macierzystych pobranych z ludzkiego
płodu, który naturalnie obumarł.
Był też zatrudniony przez Polski
Bank Komórek Macierzystych
jako ekspert projektu na stosowanie mezenchymalnych komórek, Prof. Wojciech Maksymowicz. Fot.Adam Socha
którego celem jest uzyskanie leku
na SLA (jak podał prof. Maksymowicz w imieniu ITK i jednocześnie zasiada w Komisji
oświadczeniu majątkowym z sierpnia 2019 Bioetycznej UWM, wydającej zgody na eksroku, z tego tytułu otrzymał honorarium perymenty medyczne w ITK i w Klinice prof.
w wys. 42 tys. zł). Bank otrzymał na ten cel Maksymowicza.
z Narodowego Centrum Badania i Rozwoju
Rok wcześniej (2013) Paweł Kwiatkow11 mln złotych (NCBR podlega pod mini- ski powołał też Fundację Komórki Życia
stra nauki i szkolnictwa wyższego, w którym i został jej prezesem. W składzie Rady Fundaprof. Maksymowicz został w lipcu 2019 roku cji znalazł się prof. Wojciech Maksymowicz,
podsekretarzem stanu, a następnie wicemini- w grupie lekarzy, którzy wspierają Zarząd w
strem).
medycznej kwalifikacji pacjentów. Głównym
sponsorem stał się Polski Bank Komórek MaPłatne eksperymenty w Instytucie
cierzystych (PBKM).
Terapii Komórkowych S.A.
Nie widząc efektów stosowania terapii
komórkowych, kierująca Bankiem Komórek
Gdy prof. Maksymowicz ogłosił po raz Macierzystych, podległemu Klinice Neupierwszy rekrutację pacjentów chorych na rochirurgii i Neurologii,prof. Joanna WojtSLA do eksperymentalnych badań klinicz- kiewicz, odmówiła prof. Maksymowiczowi
nych, zgłosiły się dziesiątki osób. Tłumaczo- przyjmowania preparatów komórkowych
no im, że Klinika ma za mało środków, żeby z Polskiego Banku Komórek Macierzystych.
objąć terapią wszystkich chętnych, ale na W kierowanym przez nią Banku miały być po
terenie Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne- przepakowaniu i wypłukaniu podane pacjengo jest Instytut Terapii Komórkowych, który tom ITK za 54 – 57 tys. złotych. Jak potwierleczy odpłatnie. Chętnych zapłacić nawet od dziła to później kontrola wewnętrzna UWM,
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odbywało się to bez żadnej formalnej umowy
pomiędzy ITK SA a Kliniką UWM. Usługi
były zamawiane „na telefon”.
Od tego momentu kariera zawodowa i naukowa prof. Wojtkiewicz załamała
się. Straciła kolejno stanowisko kierownika
Banku, Katedry Patofizjologii na Wydziale
Lekarskim, zablokowano jej postępowanie
profesorskie i od 3 lat toczy się przeciwko niej
postępowanie dyscyplinarne na UWM (historię profesor opiszę szczegółowo po otrzymaniu odpowiedzi od rektora UWM, mam je
dostać w maju, natomiast prof. W. Maksymowicz nie zareagował na moje pytania).
Polski Bank Komórek Macierzystych
Polski Bank Komórek Macierzystych
(PBKM) jest „czapą” ogromnego biznesu
„leczenia” tzw. „komórkami macierzystymi”.
To firma zarejestrowana w 2003
roku i notowana na giełdzie, będąca głównym ogniwem działającej
na międzynarodową skalę grupy
FamiCord, która szczyci się, że jest
największym bankiem komórek
macierzystych w Europie.
Jest głównym udziałowcem
ITK S.A. w Olsztynie. Związane z
Bankiem są też prywatne kliniki
w Lublinie, Częstochowie, Krakowie i Łodzi (np. prywatna klinika
prof. Krzysztofa Selmaja, którego
do Olsztyna ściągnął prof. Maksymowicz, dzieląc swoją klinikę na
neurochirurgię oraz neurologię,
kierownikiem tej drugiej katedry
został prof. Selmaj).
Bank sprzedaje im tzw. „komórki macierzyste” produkowane
ze sznurów pępowinowych i krwi
pępowinowej, które pozyskuje na oddziałach
położniczych. Jednocześnie położne (dostają
za to minimum 50 zł od osoby) i lekarze namawiają rodzące do przechowywania krwi
pępowinowej noworodka w banku, przekonując że to lek na 80 chorób onkologicznych i hematologicznych, które w przyszłości
mogą dopaść dziecko. Jeśli rodzę w czerwcu
2020 roku zapłacę za pobranie krwi 680 zł,
a za bankowanie w ratach miesięcznych po 50
zł czyli razem rocznie 1280 zł. W 2018 roku
urodziło się 388 tys. dzieci. Załóżmy, że 30%
kobiet zgodziło się na bankowanie krwi. Daje
to prawie 150 mln zł rocznie.
Prof. Wiktor Jędrzejczak, hematoonkolog, pionier leczenia białaczek komórkami,
wieloletni konsultant krajowy, w wywiadzie
dla „Rzeczpospolitej” powiedział, że możliwość skorzystania w przyszłości przez dziecko z tej krwi jest bliska zeru. Oferowanie jej
jako leku na choroby neurodegeneracyjne czy
autyzm określił jako „sprzedaż marzeń”. Komórki te są reklamowane jako „cudowny lek”
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na dziesiątki chorób, jak padaczka, autyzm
dziecięcy, neurodegeneracjne (SM i SLA)
zaburzenia rozwojowe, udary niedokrwienne mózgu, ataksje, rdzeniowy zanik mięśni,
schorzenia ortopedyczne, okulistyczne i metaboliczne (np. cukrzycę).
Legalny proceder płatnych eksperymentów
medycznych

góry. - Głównym celem badania naukowego jest
bowiem dostarczenie wiarygodnej, możliwej do
uogólnienia wiedzy, a nie przygotowanie najlepszej możliwej terapii w oparciu o diagnozę
pacjenta. Krytycy zauważyli, że protokoły badawcze określane mianem „terapeutycznych”
podlegają mniej rygorystycznym procedurom
weryfikacji przez niezależne komisje etyczne.
W wyniku tej dyskusji określenie to zostało wyeliminowane z Deklaracji Helsińskiej w 2000
roku”. Waligóra napisał też o zjawisku „złudzenia terapeutycznego”. Ulega mu chory, który
zapłacił ogromne pieniądze i mocno wierzy
w skuteczność terapii. Umniejsza też ryzyko
wiążącego się z udziałem w badaniu.
Kliniki zabezpieczają się przed odpowiedzialnością prawną, zastrzegając w umowie,
że terapia ma charakter eksperymentalny i nie
gwarantują jej skuteczności terapeutycznej
i nie ponoszą odpowiedzialności za jej skutki
kliniczne. Pacjent musi podpisać, iż zrzeka się

Koszt „terapii komórkowej” kształtuje się
od 54 tys. złotych za 3 podania „komórek” do
rdzenia kręgowego, jak w olsztyńskim Instytucie Komórek Macierzystych SA, 100 tys.
zł, jak w klinice lubelskiej od rodziców dzieci
z autyzmem, do 237 tys. zł w klinice częstochowskiej za 5 podań.
W oczach zdesperowanych chorych i ich
rodzin terapie w tych klinikach uwiarygodnia to, że oferują je osoby pracujące naukowo
w klinikach uniwersyteckich. Wcześniej wykonały w nich bezpłatne badania w
ramach tzw. eksperymentu, jak np.
dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, zarazem adiunkt
w Klinice Neurologii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie (dr Chrościńska jest
razem z prof. Maksymowiczem w
Radzie Naukowej Fundacji Komórki
Życia). W klinice prywatnej Żagiel
Med podanie komórek dzieciom
chorym na autyzm kosztuje 100 tys.
złotych i są chętni rodzice. Po wydaniu takich pieniędzy najmniejszy
odruch dziecka przypisują terapii.
Jak dotąd jedynym dowodem jej
skuteczności są wywiady dr Chróścińskiej-Krawczyk dla prasy.
Prof. Józef Dulak. Fot. Arch. UJ
Prywatne kliniki ten proceder
uprawiają legalnie, korzystając z zapisu w wszelkich roszczeń w przypadku brak pozyustawie o zawodzie lekarza, który zezwala na tywnego efektu leczniczego.
Zgodę na eksperyment musi wyrazić Ko„eksperymenty lecznicze”. Ustawa powstała w latach 90. i nie obejmuje kolosalnych misja Bioetyczna. Jest to tylko formalność,
zmian, które dokonały się w badaniach nad gdyż tak jak na UWM, w jej skład powołano
komórkami czy w inżynierii genetycznej. głównie pracowników zatrudnionych w ColPonadto w ustawie nie znalazł się zapis za- legium Medicum, a więc zależnych od prorekbraniający stosowanie eksperymentów od- tora prof. Wojciecha Maksymowicza. Dwóch
płatnie, w prywatnych klinikach. Jak mi po- członków jest wręcz w konflikcie interesów
wiedzieli profesorowie medycyny, z którymi pracując jednocześnie w ITK S.A. (dr Mariusz
rozmawiałem, brak takiej zapory w ustawie, Sowa i mgr Małgorzata Wojtkowska).
Przewodnicząca Komisji prof. Elżbieta
to nie jest przypadek.
O manipulowaniu pojęciem „ekspery- Bandurska-Stankiewicz nie odpowiedziała
ment medyczny” napisał Marcin Waligóra w mi na pytanie, czy Komisja Bioetyczna wydaartykule pt. „Komórki macierzyste a złudzenie ła zgodę ITK na odpłatny eksperyment meterapeutyczne”, w czasopiśmie Uniwersytetu dyczny, jak i prośbę o raporty z wykonanych
Jagiellońskiego „Filozofia w praktyce”. Punk- eksperymentów.
tem wyjścia były właśnie terapie sprzedawane
Czy komórki to cudowny lek na wszystko?
chorym na autyzm dzieciom przez dr Chróścińską-Krawczyk. Z punktu widzenia stanNie tylko prof. Joanna Wojtkiewicz miadardów międzynarodowych, określenia „eksperyment leczniczy” oraz „naukowe badanie ła wątpliwości co do stosowania terapii tzw.
terapeutyczne” są zwodnicze i nie powinny być „komórkami macierzystymi” w leczeniu chow ogóle stosowane – czytamy w artykule Wali- rych na SM i SLA. Cały świat naukowy nie
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związany z biznesem komórkowym, w tym
najbardziej renomowane organizacje międzynarodowe zajmujące się badaniem komórek
macierzystych, jak International Society for
Stem Cell Research (ISSCR) oraz International Society for Cell & Gene Therapy (ISCGT)
zaczął bić na alarm i ostrzegać lekarzy przed
oferowaniem chorym odpłatnie terapii komórkowych, m. in. na choroby typu SM, SLA
czy autyzm, jako niemające podstaw biologicznych i medycznych. Wręcz przeciwnie,
niekiedy mogą wręcz zaszkodzić. Odnotowano przypadki śmiertelne.
Potwierdzoną skutecznością mogą jak
dotąd wykazać się tylko trzy terapie. To przeszczepy komórek pochodzących ze szpiku
kostnego, które stosuje się m. in. w leczeniu
białaczek. Efekty daje przeszczep komórki
macierzystej rąbka rogówki pobranej z narządu pacjenta w leczeniu jej uszkodzeń. Trzecia
sprawdzona metoda to wykorzystanie komórek macierzystych skóry, które pomagają przy rozległych oparzeniach
i owrzodzeniach.
We wrześniu 2019 roku Komitet Biotechnologii PAN wystosował Apel do Krajowej Rady
Transplantacyjnej przy Ministrze
Zdrowia, podpisany przez prof.
Tomasza Twardowskiego – przewodniczącego i prof. Józefa Dulaka,
jej członka. Naukowcy napisali, iż
oferowane zabiegi, w szczególności
z zastosowaniem komórek określanych arbitralnie jako macierzyste np.
komórki z galarety Whartona sznura
pępowinowego, komórki izolowane
z tłuszczu, czy też zastosowanie komórek krwi pępowinowej w chorobach niehematologicznych, nie mają
potwierdzonego efektu terapeutycznego i ponadto mogą być niebezpieczne dla pacjentów.
Tym samym nie ma podstaw oferowania takich usług odpłatnie.
Na to pismo, opublikowane na stronie PAN, zareagowała prof. Wojtkiewicz.
W oświadczeniu, adresowanym także do rektora UWM (26.11.2019 r.) napisała: Oświadczam, że opracowane wyniki i prace przygotowywane do publikacji w Katedrze Neurologii
i Neurochirurgii we współpracy z Katedrą Patofizjologii UWM w Olsztynie w sposób jednoznaczny pokazały, że terapia z zastosowaniem komórek macierzystych izolowanych ze
sznura pępowinowego, jak również z opuszki
węchowej nie przyniosła zakładanych efektów
terapeutycznych, a publikacja tych wyników
została zablokowana przez Kierownika Katedry Neurologii i Neurochirurgii. Przyczyną nieujawnienia wyników prac może być fakt, że na
terenie tego samego kampusa działa prywatny
Instytut Terapii Komórkowych S.A., w którym
zatrudnieni są ci sami Pracownicy Katedry.
Jako członek społeczności akademickiej czuje
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się w obowiązku zwrócić uwagę Pracowników
Uczelni na te działania. Pacjenci mogą nabrać
mylnego przekonania, że Uczelnia firmuje
prywatnej spółce oferowanie za 54 000 złotych
trzech podań tak zwanego „produktu zaawansowanej terapii komórkowej”, a w rzeczywistości sprzedawanie złudnej nadziei ludziom
często nieuleczalnie chorym. Wszyscy Pacjenci zasługują na rzetelną, popartą badaniami
opublikowanymi w renomowanych czasopismach aktualną wiedzę na temat zastosowania
komórek.
Minister zdrowia nie zareagował na te
pisma, tak jakby nie istniały. Za to zareagował
Polski Bank Komórek Macierzystych. Władze PAN otrzymały pismo z kancelarii prawnej reprezentującej Bank, w którym uznano
apel Komitetu za godzący w interesy spółki
i zagrożono procesem. Władze PAN zdjęły
pismo Komitetu ze strony internetowej, do
czasu wyjaśnienia sprawy. Sygnatariusze listu
podtrzymali swój Apel. Również prof. Joanna
Wojtkiewicz otrzymała z kancelarii prawnej
reprezentującej ITK SA żądanie opublikowania przeprosin i wpłacenie na Caritas 30 tys.
Złotych. Odmówiła.
Wyjaśnieniem sprawy oferowania komórek w różnych terapiach zajął się wówczas
przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia prof. dr. hab. nauk med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, wieloletni konsultant krajowy, specjalista chorób płuc. Zwołał
16 stycznia 2020 roku posiedzenie Rady na
temat „Terapie komórkowe i komórki macierzyste: możliwości, nadzieje i problemy”
i zaprosił z wykładem prof. Józefa Dulaka,
kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Członkiem Rady Naukowej jest też prof.
Wojciech Maksymowicz. Prof. Maksymowicz
miał więc znakomitą okazję, by w gronie najwybitniejszych naukowców-lekarzy odeprzeć
zarzuty. Nagle, kilka dni przez zebraniem, minister zdrowia odwołał ten punkt programu.
Zapytałem prof. Roszkowskiego, czy prawdą
jest, że na znak protestu złożył rezygnację
z funkcji przewodniczącego Rady oraz, czy
prof. Maksymowicz miał wpływ na zdjęcie
tego, tak ważnego tematu z porządku obrad?
Oto odpowiedź prof. Roszkowskiego: Szanowny Panie Redaktorze,W odpowiedzi na
pański email uprzejmie informuję, że temat
planowanej na 16 stycznia 2020r: „Terapie
komórkowe i komórki macierzyste: możliwości, nadzieje i problemy” został sformułowany
przeze mnie wobec znanych mi procedur o charakterze komercyjnych eksperymentów klinicznych. Budziły one moje wątpliwości tak pod
względem merytorycznym jak i deontologicznym. Uważałem, że takie właśnie zagadnienie,
powinno być przedmiotem dyskusji w tym ciele
kolegialnym. Po akceptacji przez Prezydium
Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia za-
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prosiłem do udziału w przygotowaniu debaty
Pana Prof. Józefa Dulaka – wybitnego specjalistę w zakresie biotechnologii.
Nie mam wiedzy czy posiedzenie to, jak
Pan to kolokwialnie ujął „storpedował Pan
Profesor Wojciech Maksymowicz”. Faktem
jest natomiast, że kilka dni przed planowanym posiedzeniem zostałem poinformowany,
że Pan Minister Łukasz Szumowski wyraził wolę spotkania się z Radą Naukową bez
udziału zaproszonych gości w celu omówienia oczekiwań resortu co do roli Rady w przyszłości. W tej sytuacji odwołałem merytoryczny program posiedzenia. Na posiedzeniu
w dniu 16 stycznia 2020r. Pan Minister poinformował członków Rady o zadaniach i problemach jakie będzie chciał przedyskutować
w tym gronie wobec zmieniającej się sytuacji
w ochronie zdrowia. Kończąc posiedzenia
oświadczyłem, że od początku funkcjonowania tej Rady byłem członkiem jej prezydium,
a od 2015 roku jej przewodniczącym i mam
głębokie poczucie spełnionej już misji. Dziękując szanownym członkom Wysokiej Rady
za wieloletnią niezwykle owocną i bardzo
miłą współpracę zrezygnowałem z dalszego
w niej członkostwa. Z wyrazami szacunku,
Kazimierz Roszkowski-Śliż.
W tym stanie rzeczy wykład prof. Józefa
Dulaka pt. „Komórki macierzyste w medycynie” zorganizował 20 stycznia poznański
oddział PAN. Udział w nim wzięło ponad
100 naukowców. Prof. Dulak, to co powiedział opublikował także w 1 numerze kwartalnika PAN „Nauka” w artykule „Komórki
macierzyste zastosowania, perspektywy, nieporozumienia”. We wprowadzeniu czytamy:
Termin „komórki macierzyste” jest powszechnie znany, nawet laikom. Komórki macierzyste krwi pomogły setkom tysięcy chorych na
choroby krwi, możliwe jest leczenie ciężkich
oparzeń i uszkodzeń rogówki za pomocą komórek macierzystych. Ale z terminem tym
związane są także problemy i nieporozumienia. Informacje na temat terapii komórkami
macierzystymi są wszechobecne w Internecie,
oferując ciężko chorym pacjentom oraz ich
rodzinom nadzieję w sytuacjach zdawałoby
się bez wyjścia. Lektura takich ogłoszeń sugeruje, że na każdy problem jest rozwiązanie,
że nawet najcięższe choroby można leczyć za
pomocą komórek macierzystych. Wystarczy
tylko po nie sięgnąć. Ale najpierw trzeba sięgnąć głęboko do portfela. Jednak dla wielu potrzebujących jest po prostu niemożliwym zdobycie kwoty kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset
tysięcy złotych. Wtedy trzeba zorganizować
zbiórkę społeczną. Najlepiej pod chwytającym za serce tytułem ratowania życia ciężko
chorego, ratowania umierającego dziecka. Co
jest prawdą, bo ci ludzie istotnie bardzo cierpią. Nie jest jednak prawdą to, co oferują takie
ogłoszenia. Nie ma „świętego Graala”, cudownych mikstur na wszystkie choroby, podawa-

nych (wstrzykiwanych…) w lśniącej czystością prywatnej klinice, w której uśmiechnięty
lekarz przedstawiany często jako pionier nowatorskich terapii poda pomocną dłoń (drugą
odbierając opłatę). Nie jest prawdą, że polscy
lekarze znaleźli sposoby na schorzenia, z którymi nie może poradzić sobie medycyna. Nie
jest prawdą, że niemal dowolne komórki (wystarczy, by je nazwać „macierzystymi”), po podaniu do krwi dotrą do chorego narządu, że
są w stanie leczyć tak różne zaburzenia i choroby, jak: autyzm, porażenie mózgowe, utratę
wzroku, stwardnienie zanikowe boczne, niewydolność serca i dziesiątki innych. Komórki
macierzyste oczywiście istnieją. Potrafią wiele
i za ich pomocą można leczyć choroby. Ale
muszą to być prawdziwe komórki macierzyste
zastosowane we właściwy sposób.
Na moje pytanie wysłane do Prezesa
PAN, czy PAN zbadała problem poruszony
w Apelu Komitetu Biotechnologii PAN do
Ministra Zdrowia, wiceprezes PAN prof. Romuald Zabielski odpowiedział mi, że omówił
Apel na posiedzeniu Biosciences Steering
Panel Stowarzyszenia Europejskich Akademiii Nauk (EASAC) w listopadzie 2019 roku.
Obecnie EASAC wspólnie z Federacją Europejskich Akademii Medycznych (FEAM)
przygotowuje raport dotyczący praktyk stosowania komórek macierzystych w celach terapeutycznych. Raport napisali wybitni badacze zajmujący się komórkami macierzystymi.
Jest już on po recenzjach. Ma być ogłoszony
w maju tego roku na posiedzeniu Parlamentu
Europejskiego w Brukseli (o ile epidemia na
to pozwoli).
Do chwili oddania tego tekstu do druku
9 kwietnia na protest Komitetu Biotechnologii PAN wobec zapowiedzi testowania komórek na chorych COVID-19 jego adresaci,
Minister Zdrowia i Minister Nauki, nie odpowiedzieli. Na moje pytania nie odpowiedział
także wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Wojciech Maksymowicz.
Dziennikarz,
redaktor naczelny wielu gazet
(m.in. ‚Kuriera Porannego”
i „Gazety Współczesnej”),
autor książek reporterskich,
obecnie dziennikarz
„Radia Olsztyn”.
adamsocha.debata@gmail.com

Adam Socha
PS. Komisja Bioetyczna UWM nie udostępni mi raportów z przebiegu eksperymentów medycznych z użyciem mezenchymalnych komórek z tzw. galarety Whartona – taką
odpowiedź dostałem już po oddaniu artykułu
do druku. Zastępca Przewodniczącego Artur
Rusa powołał się na rozporządzenia ministra
zdrowia z dnia 11 maja 1999r. Nie odpowiedział na pytanie, czy zgoda komisji dla ITK
SA obejmowała PŁATNY eksperyment.
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Zaraza to Boże
ostrzeżenie
Od kilku lat Wielką Sobotę i uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przeżywam w
jednej z dekanalnych parafii Archidiecezji Warmińskiej. Ksiądz dziekan obsługuje dwa
kościoły, więc dzielimy się przewodniczeniem Mszy św., ja wygłaszam kazania w Wielką
Sobotę, na dwóch rezurekcjach i w pierwszym dniu świąt. W tym roku do księdza dziekana jednak nie pojechałem, bo do kogo mówić kazania, skoro w kościele mogło przebywać tylko 5 osób i nie było rezurekcji, a w Wielką Sobotę poświęcenia ognia i wody.
ks. jan rosłan

O

czywiście, każdy refleksyjny wierzący człowiek zadaje sobie pytanie:
co Pan Bóg chce nam powiedzieć
dopuszczając obecną pandemię? Głęboko
wierząca osoba potrafi każde zdarzenie dnia
odczytać jako pewien znak dany przez Boga.
Oczywiście tak interpretują świat, jako całkowicie zależny od Boga mistycy i osoby
głęboko odczuwające obecność i wolę Boga.
Wielu dostojników kościelnych, a u nas prymas Polski abp Wojciech Polak oświadczyli,
że pandemii nie można odbierać jako kary
Bożej, bo przecież Bóg jest Miłością i zawsze okazuje ludziom swoje miłosierdzie.
W Starym Testamencie ludzie mieli głęboką
świadomość, że wszystko co się dzieje na ziemi, toczy się z Bożego przyzwolenia i bezpośrednio odbierali naturalne nieszczęścia jako
karzącą rękę Boga, od potopu zaczynając
po upadek i zburzenie Jerozolimy kończąc.
W Nowym Testamencie, a szczególnie
w Apokalipsie też mowa jest wprost, że Bóg
dopuszcza naturalne kataklizmy, aby zbłąkaną i grzeszną ludzkość wyprowadzić na drogę
Bożych przykazań, gdy zaczęła tak żyć, jakby
Boga w ogóle nie było. Czy dziś nie mamy podobnej sytuacji?
Dokładnie przeanalizowałem modlitwę
papieża Franciszka transmitowaną 27 marca.
Jest to rozważanie, że mamy bardzo trudną
sytuację i prosimy, aby Bóg wyciągnął do nas
rękę i ocalił, tak jak Chrystus przebudzony
podczas sztormu, ucisza jezioro i zdejmuje
strach z Apostołów obawiających się utonięcia. W tym rozważaniu - modlitwie zwróciłem jednak uwagę na jedno: Franciszek ani
razu nie użył słowa grzech. Nie dokonał aktu
przeprosin Boga za grzeszne, ludzkie zachowania. Każda konstrukcja modlitwy, a liturgia
Mszy św. w szczególności, rozpoczyna się od
aktu pokutnego: wyznania i przeproszenia za
swoją grzeszność. Żaden z kościelnych dostojników nie wzywa do pokuty i nawrócenia,
a przede wszystkim do ekspiacji za grzechy
świata i grzechy osobiste. Papież Franciszek
w końcowym rozważaniu powiedział jednak:
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Chciwi zysku daliśmy się pochłonąć rzeczom i
oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się
wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w
obliczu wojen i planetarnej niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej
poważnej chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi
w “chorym świecie”. I ani słowa o pandemii
aborcjonizmu, który przez międzynarodowe
organizacje (ONZ i Unię Europejską) jest
wręcz wymuszany na wielu krajach, ani słowa o coraz powszechnej eutanazji w Holandii,
Danii, a w Szwajcarii w szczególności. Ani
słowa o grzesznych eksperymentach medycznych, jakim jest próba klonowania człowieka,
do której przecież już doszło w Chinach, choć
profesor który tego dokonał, został „wyciszony”. To człowiek zaczął się stawiać w roli
Boga, decydując, kto ma przyjść na świat, a
komu należy odebrać życie. Dla niektórych
zdziwieniem może być to, że najwięcej zarażonych koronawirusem w stosunku do liczby
mieszkańców jest w Szwajcarii. Trochę poznałem ten, jakże bogaty kraj. Ale on często
bogacił się na niegodziwości. To w Szwajcarii
działają kliniki, do których przywożeni są ludzie z całej Europy, aby tu dokonać eutanazji.
Jak skrwawione krwią niewinnych, abortowanych dzieci są Chiny. Jak dawniej katolicka
Hiszpania pod rządami lewicy przyjęła pakiety praw, które jawnie godzą w Boży porządek
świata wyznaczony przez Dekalog. A dawniej
katolicka Francja, dziś burząca wcześniej
upaństwowione świątynie, rządzona przez
masonów, gdzie prezydent Emmanuel Macron obawia się, że pandemia ożywi religię
i konsultuje się z wielkim mistrzem Wielkiego Wschodu, jak w sposób świecki pocieszać
pogrążone w żałobie rodziny, aby nie obudzić
w nich religijnej tęsknoty. Czy ludzie Kościoła
nie dostrzegają, że od wielu lat na tym świecie,
zło zaczęto nazywać dobrem, a dobro złem?
Kościół niestety także uległ ideologii tego
świata i dziwię się, że większość hierarchów
tego nie dostrzega. Czym było w październiku
ub.r oddawanie czci drewnianej rzeźbie nagiej

kobiety, tzw. Pachamamie mającej wyobrażać
Matkę Ziemię, przez biskupów i papieża Franciszka podczas tzw. Synodu Amazońskiego,
który odbywał się w Rzymie, jak nie bałwochwalczym kultem jawnie łamiącym pierwsze
przykazanie Boże. Uczestnik synodu ks. Paulo
Suess w wywiadzie dla oficjalnego serwisu informacyjnego Stolicy Apostolskiej z „Watykan
News” powiedział: Nawet jeśli był to obrzęd
pogański, jest to jednak pogański kult Boga.
Nie można odrzucić pogaństwa, jak gdyby było
ono niczym. A gdzie ostrzeżenia Apostołów,
aby nie brać udziału w pogańskich ucztach
i obrzędach zapisane w Dziejach Apostolskich i listach św. Pawła, gdyż jest to oddawanie kultu diabłu, przeciwnikowi Boga. Czym
było przyznanie najwyższego odznaczenia
papieskiego Orderu św. Grzegorza Lilianie
Ploumen, holenderskiej polityk, zwolenniczce eutanazji, popierającej ruchy LGBT, organizującej fundusze na dokonywanie aborcji
w krajach rozwijających się (przede wszystkim afrykańskich), jak nie nagrodzeniem jej
aktywności za działalność sprzeczną z podstawowymi zasadami Ewangelii. A publiczne pochwalenie Włoszki, przez papieża Franciszka,
także wielkiej zwolenniczki aborcji czyż było
też tylko jedną z jego gaf?
W „Watykan News” ukazał się artykuł
jezuity Benedykta Mayaki zatytułowany:
„Zmiany zachowań ludzi spowodowane pandemią wirusa Covid-19 przynoszą planecie
niezmierzone korzyści”. Jezuita napisał, że
Ziemia sama się leczy... i stwierdził: Globalne
ograniczenie podróży lotniczych, lądowych i
morskich przynosi korzyści naszej planecie.
To znana teza tzw. ekologizmu, że to człowiek zagraża ziemi, więc należy wszelkimi
sposobami ograniczyć przyrost naturalny.
To ludzie zagrażają przyrodzie, więc należy
w jak największej ilości wyeliminować ludzi
z powierzchni ziemi. Koronawirus się do
tego przyczynia, więc jezuita, w oficjalnym
watykańskim organie jest z tego zadowolony. Artykuł wywołał oburzenie i został zdjęty
ze strony serwisu. Dawniej teolodzy stawiali
pytanie: czego chce Bóg od człowieka, jak
człowiek powinien żyć, aby został zbawiony?
W XX w. odwrócono zagadnienie i na piedestał postawiono człowieka, zaczęto uprawiać
tzw. teologię antropocentryczną. Zaczęto
pytać: czego potrzebuje człowiek do swego
szczęścia tu na ziemi. Już nie Bóg był ważny,
a człowiek, jego utylitarne potrzeby. Dziś
mamy tzw. teologię ekologii. Już nie jest ważne
co mówi Bóg. Nie są ważne bytowe i duchowe
potrzeby człowieka. Najważniejsza jest przyroda (natura). Jej należy się cześć i hołd i jej powinien podporządkować się człowiek. To także kult natury w formie religijnej, czyli powrót
do pogaństwa. I niestety tej fałszywej teologii
(a bardziej ideologii) ulega czasem papież
Franciszek uczestniczący w szamańskich obrzędach ku czci Pachamamy.
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Człowiek zawsze miał pokusę być równym Bogu. Stąd narodziny grzechu pierworodnego. Diabeł mówi do prarodziców: Bóg
was ogranicza, jeżeli zjecie to jabłko, staniecie
się takim jak On. I wiemy jak fałszywa była to
diabelska teza, której uwierzyła Ewa i Adam.
Potem ludzie budowali wieżę Babel, bo chcieli
dosięgnąć nieba. Dziś też chcą zająć miejsce
Boga klonując ludzi, na potęgę stosując in vitro (przy zagładzie dziesiątków tysięcy mrożonych zarodków), poprzez eutanazję odbierają życie ludziom starym, schorowanym czy
tylko popadającym w depresję. To Bóg jest
Panem i dawcą życia, a człowiek chce odebrać
Mu Jego prerogatywy.
Dlaczego Bóg dopuszcza pandemię, wybuchy wulkanów, naturalne katastrofy? Czasami te katastrofy są spowodowane nieroztropną działalnością człowieka. Jan Paweł II
w encyklice „Centesimus Annus” stwierdził:
Zamiast pełnić rolę współpracownika Boga w
dziele stworzenia, człowiek zajmuje Jego miejsce i w końcu prowokuje bunt natury, raczej
przez niego tyranizowanej niż rządzonej. Czy

wyprodukowana już przez człowieka i dalej
istniejąca broń biologiczna nie obróci się przeciwko ludzkości? Sam człowiek przygotowuje
na siebie zagładę. Zastanawiające jest jedno:
jak niewielu dziennikarzy i naukowców zajmuje sie pytaniem: skąd i dlaczego pojawił
się ten koronawirus. Bóg dopuszczając do
katastrof czy epidemii chce ostrzec człowieka,
przeszkodzić mu w drodze do samozagłady.
Bóg bardziej ostrzega niż karze, przypomina
o swoim istnieniu. Wiele społeczności i zorganizowanych struktur (od władz państwowych
takich jak Chiny czy Korea, a dawniej Albania) po międzynarodowe organizacje i loże
masońskie chce wykluczyć Boga z ludzkiego
życia. Nieszczęścia, które spotykają innych, są
dla nas ostrzeżeniem. Powiedział to wprost
Jezus Chrystus, gdy dowiedział się, że zawaliła
się wieża w Siloam i zginęło 18 osób, myślicie
(...) że było większymi winowajcami niż inni
mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak
samo zginiecie. (Łk 13,1-5). Więc w wielkopostnym orędziu Papieża, jak też przewod-

Koronawirus
w Hiszpanii i w Polsce
Jak decyzje rządów Polski i Hiszpanii wpłynęły na rozwój epidemii koronawirusa.
Co powiedzą teraz ci, którzy oskarżali Polskę o wadliwą demokrację?
Grażyna Opińska

W

artykule „Różnice w rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce i w
Hiszpanii: skutki zaniechań politycznych”, hiszpański Portal outono.net porównał wpływ decyzji podejmowanych przez
rządy Polski i Hiszpanii na rozwój epidemii
koronawirusa w obu krajach.
Podczas gdy rząd Hiszpanii i media lewicowe utrzymują, że epidemia koronawirusa
zaskoczyła wszystkie rządy, rzeczywistość wykazuje co innego – napisał Elentir w znanym
blogu „Contando Estrelas”. – Po 20 dniach od
wybuchu epidemii można przeanalizować, czy
odmienne reakcje na kryzys ze strony obu rządów wpłynęły na częstotliwość zachorowań na
Covid-19 w obu krajach.
Elentir podkreślił, że Hiszpania liczy
tylko o 20 proc. ludności więcej od Polski
(Polska liczy 38,43 mln mieszkańców, 8 mln
mniej, niż Hiszpania), ale ma aż o 350 proc.
więcej zmarłych z powodu koronawirusa.
Blogger przypomniał następujące fakty:
W dniu 20 marca w Polsce było ponad 20 po-
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twierdzonych zarażonych i żadnego zmarłego, podczas gdy Hiszpania dużo wcześniej, bo
27 lutego miała 20 zarażonych i 1 zmarłego.
Przypomniał, że 8 marca, kiedy w Hiszpanii
było już 647 zarażonych i 17 zmarłych, socjalistyczny rząd Pedro Sancheza zezwolił na
manifestacje feministyczne w wielu miastach
oraz na mecze piłki nożnej, które zgromadziły
tysiące kibiców.
Polska, po 13 dniach od stwierdzenia
20 przypadków zarażonych, liczyła 749 zainfekowanych i 8 zmarłych. W tym samym
czasie, Hiszpania liczyła już 1.695 zarażonych
(126 proc. więcej od Polski) i 36 zmarłych (350
proc. więcej od Polski), przy tylko 20,81 proc.
większej liczbie ludności. Elentir podkreślił,
że ten kalendarz świadczy o ogromnych różnicach w decyzjach podejmowanych przez
oba rządy, a przede wszystkim w czasie ich
podejmowania. Kluczem jest dalekowzroczny,
przewidujący rząd – podkreślił.
Czas odpowiedzi jest fundamentalny dla
hamowania epidemii, a był on całkowicie od-

niczącego Konferencji Episkopatu Polski abp.
Stanisława Gądeckiego jak też większości
hierarchów zabrakło mi jednego: wezwania
do nawrócenia, okazania żalu i przeproszenia
Boga za grzechy (wyeliminowali to słowo)
własne, Kościoła i całego świata.
A co do odczytywania znaków... Dla
mnie wymownym znakiem jest to, że wśród
dwóch zarażonych koronawirusem kardynałów jest Angelo De Dontis, wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej, który nakazał na
trzy tygodnie pozamykać wszystkie kościoły
w Rzymie. Potem ten dekret odwołał. Ale
każdy ma prawo odczytywania Bożych znaków na swój sposób.

Były redaktor naczelny
„Posłańca Warmińskiego”,
obecnie redaktor naczelny
„Debaty”, publicysta, autor
sześciu książek

Ks. Jan Rosłan

mienny w obu krajach – zauważył, podając
przykłady:
Rząd premiera Morawieckiego zaczął podejmować działania jeszcze przed potwierdzeniem pierwszego przypadku zarażenia, podczas
gdy rząd Hiszpanii nie podszedł do zagrożenia
poważnie do czasu, kiedy było już 30 zmarłych.
Polska po 6 dniach podjęła pierwsze decyzje o ograniczeniu ruchu granicznego, rząd
Hiszpanii potrzebował na to 17 dni.
Polska zabroniła zgromadzeń publicznych
mając 18 zarażonych (i żadnego zmarłego),
podczas gdy Hiszpania udzielała zgody na manifestacje przy 674 zarażonych i 17 zmarłych.
Polska zamknęła szkoły przy 25 zarażonych, natomiast w Hiszpanii szkoły pozostawały otwarte przy 3 tys. zarażonych i 84
zmarłych.
Działania rządu Pedro Sancheza były nieodpowiedzialne, niekompetentne i nieostrożne, a
jego brak samokrytyki jest oburzający – napisał.
– Tak samo jest oburzające, że lewicowe środki
masowego przekazu nie przyznają, iż zarządzanie socjalistyczno-komunistycznego rządu
było złe, gdyż proszą o pomoc publiczną dla
zrekompensowania utraty środków finansowych
z reklam, co jest bezwstydną formą służalstwa.
Wypada teraz zapytać, co powiedzą ci,
którzy oskarżali Polskę o „wadliwą” demokrację, biorąc pod uwagę, że rząd polski zachował
się z większą odpowiedzialnością, przewidywaniem, stanowczością i przejrzystością od
innych krajów europejskich, które dłużej od
Polski cieszą się demokracją, od kraju, który
uwolnił się spod jarzma komunizmu w 1989 r.
– konkluduje Elentir.
Grażyna Opińska
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Koronawirus –
skutki uboczne
Druga połowa XX wieku przyniosła nam niebywały rozwój gospodarczy i jeszcze
większy rozwój medycyny. Niedługo przed II wojną światową Szkot Alexander
Fleming wynalazł, czy raczej odkrył, pierwszy antybiotyk – penicylinę. Po wojnie,
na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych penicylina rozpowszechniła się
i pomogła w zwalczaniu wielu chorób. W tym samym czasie wyeliminowano w Europie takie choroby jak ospa, tyfus, odra i cały szereg innych. Ostatnie pół wieku
wprawiło nas w przekonanie, że chorób zakaźnych w Europie zwyczajnie nie ma.
Może poza oswojoną już nieco grypą. O takich epidemiach jak hiszpanka po I wojnie, ebola w Afryce, myśleliśmy w taki sam sposób jak o powieści „Dżuma” Alberta
Camusa. Ktoś tam słyszał też o dżumie w XIV wieku czy za cesarza Justyniana.
Takie tam, nie przemawiające do wyobraźni, opowiastki. No bo przecież epidemie
to mogą się zdarzyć w Afryce u jakichś tam bambusów albo w Azji, czyli poza naszym przyjaznym światem, ale nie u nas.
adam kowalczyk

D

latego obecna epidemia jest takim
wstrząsem. Nie dlatego, że jest
poważna. Tak jak w Polsce choruje kilka tysięcy ludzi. Gdzie indziej więcej.
Umierają setki ludzi, ale ludzi chorych na
inne choroby i mających po 80 i więcej
lat. Cóż to jest w porównaniu z hiszpanką
z 50 milionami ofiar czy dżumą XIV wieku,
która uśmierciła 1/3 mieszkańców Europy.
Przyczyną obecnego szoku i spowodowanej nim paniki jest zburzenie psychologicznych podstaw naszego świata. Istniejący dobrobyt materialny, odejście od Boga
i rozpowszechniony egoizm zlikwidowały
istniejące wcześniej tabu, np. dotyczące
seksu. Stworzył też jednak nowe, takie do
których nie przyznajemy się. Takim tabu
jest nieuchronna śmierć. Bo my chcemy
żyć wiecznie. Kiedyś człowiek wiedział, że
może przedłużyć życie poprzez posiadanie dzieci, a życie doczesne to tylko etap.
Teraz śmierć jest tabu, bo nie ma nic w co
ludzie wierzą. A teraz śmierć wróciła i znowu nam towarzyszy. Dzięki mediom stała
się jakaś taka realna, czyhająca za rogiem.

Możemy ją spotkać. Wcześniej też mogliśmy, ale nie myśleliśmy o tym. Teraz nie
da się nie myśleć. Pod moim domem, na
dachu przedszkola, postawiono olbrzymi
megafon, który regularnie ryczy jakieś
ostrzeżenia zagłuszając mi telewizor. Nie
da się zapomnieć.
I tu pojawiają się dramatyczne skutki
uboczne. Ludzie w strachu godzą się na
wszystko. Potrafią zrezygnować z wolności, o którą tak ciężko walczyli nie szczędząc ofiar z własnego życia. Ludzie akceptują ograniczenie ich własnej wolności
w stopniu nieznanym nawet w czasach komuny. Wolności najprostszej, najbardziej
osobistej, ograniczanej kretyńskimi zarządzeniami władz. Bo naprawdę doszliśmy
do obłędu. Zarządzenia dotyczące zredukowania kontaktów do niezbędnego minimum, czy separacji ludzi w sklepie czy
na ulicy są rozsądne i uznane za oczywiste
i dlatego są przestrzegane bez problemu.
Co jednak powiedzieć o zakazie wspólnego wyjścia małżeństwa na ulicę? Ludzie,
którzy mieszkają w jednym domu i śpią

Adam Mickiewicz
Reduta Ordona (fragment)
Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze.
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona
Obleją, jak Moskale redutę Ordona –
Karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.
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w jednym łóżku na ulicy mają zachować
odstęp minimum 2 metry. Co ciekawe,
żaden z widzianych przeze mnie dwuosobowych patroli policyjnych tej odległości
nie zachowywał. Co można powiedzieć
o tym, że matka nie może wysłać siedemnastoletniego syna do sklepu po zakupy,
musi iść razem z nim – oczywiście zachowując odległość dwóch metrów. To zwykły
kretynizm. I nie przemawiają do mnie argumenty, że to ułatwia pracę policji. Państwo, w którym przepisy są od tego żeby
ułatwić pracę organom porządkowym
kosztem obywateli jest państwem represyjnym, a nie państwem wolnych ludzi.
W dniu 2 marca Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych. Ustawa zawiera szereg szczegółowych przepisów, z którymi
trudno dyskutować. Część tych przepisów
traci moc po 180 dniach, a część po 365.
Ale nie wszystkie. Nie wszystkie, bo nie
wszystkie rozwiązania są częścią wyłącznie
tej ustawy. Np. część z nich wprowadzono
jako zmiany do stale obowiązującej ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Do tej ustawy dodano zapisy,
że drogą rozporządzenia można ustanowić
np. czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia, nakaz lub zakaz przebywania w
określonych miejscach lub i obiektach, nakaz określonego sposobu przemieszczania
się. To oczywiście wyrywki. Te przepisy
pozostają na stałe i nie wymagają wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Przypominam – to wszystko drogą rozporządzenia
bez uchwalenia stanu nadzwyczajnego.
Jak do tego dodamy 21 dni kwarantanny
z możliwością jej przedłużania i kolejne
21 dni, a potem kolejne to przestaje się to
robić zabawne.
Te wszystkie rozwiązania, oraz wiele
innych, już były, ale wymagają wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych. To
kłopot. No to władza sobie ułatwiła. Oczywiście mając ku temu przemawiający do
wszystkich powód. Ale epidemia koronawirusa przeminie, a uprawnienia władzy
pozostaną. I wcześniej czy później jak nie
ta, to inna władza z nich skorzysta.

Publicysta, felietonista,
w latach dziewięćdziesiątych
wydawca tygodnika „Gazeta
Warmińska”, członek Stowarzyszenia „Święta Warmia”

Adam Kowalczyk
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O polskim myśleniu
Rozmowa z Andrzejem Kumorem, socjologiem,
wydawcą i redaktorem „Gońca”, polskiego tygodnika
w Toronto (Kanada)

Od lewej: Andrzej Kumor, Irena Harasymowicz i Bart Bartowski

Waldemar J. Dąbrowski – W Olsztynie ukazuje się miesięcznik Debata.
Najciekawsze w tym wszystkim, że jest
to prywatna inicjatywa obywatelska.
Ukazał się właśnie 150. numer. Jest wydawana przez Bogdana Bachmurę, który zorientował się, że może przynieść
ludowi polskiemu wolną prasę.
Andrzej Kumor: Wiele jest inicjatyw, że ktoś finansuje coś takiego i myślę,
że w dzisiejszych czasach jest to jedna
z opcji, która została.
– Nie wiem, czy właśnie w Ojczyźnie?
– W Ojczyźnie to jest bardzo dziwne, jak gdyby nie było czasu, kiedy mogły powstawać prywatne media. Media
te były stworzone z ukradzionych pieniędzy i były zadaniowane. WSI ukrad-
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ły i robiły telewizję i różne tego rodzaju
rzeczy. Nie było czegoś takiego, że facet
zakłada gazetę lub telewizję po to żeby na
tym zarabiać. Zawsze było to po coś robione, zawsze w tym był element propagandowy. Ale popatrz, Roman Kluska ma
„Klub dobrej książki”. Też tam pojawiały
różne pomysły żeby wokół tego powstało jakieś pismo. Są ludzie, którzy chcą
propagować pewne idee, w które wierzą.
Z drugiej strony byle nastolatek z kamerką jest „influencerem youtubowym”, jak
to się mówi i ma o wiele większy zasięg
oddziaływania zwłaszcza na młodych ludzi, którzy to widzą na smartphonie. Zauważyłem, że czasami publikujesz w Debacie teksty o nas, to znaczy o Kanadzie,
o naszym środowisku polonijnym. Żar-

towałem, że to co robi Goniec, to forma
takiego satelity telekomunikacyjnego,
który odbija przekaz. Odbija ten przekaz
krajowy i ktoś inny z kraju go przeczyta, wyłapie bo jest właśnie internet. I to
samo dzieje się z Debatą, w drugą stronę,
że ludzie stąd przeczytają o sobie w piśmie krajowym.
– W Kraju są przede wszystkim
głodni informacji, jak to wstępowanie
do nowej cywilizacji dokonuje się na
Kontynencie Północnoamerykańskim.
Kanada jest polem doświadczalnym
nowej cywilizacji…
– Kanada absolutnie jest w awangardzie. Kiedy jeździłem do kraju w latach
dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych, to
obserwowałem, że u nas zaszły bardzo
szybko zmiany. Zważ na to, że u nas do
roku 1969 homoseksualizm był karany.
– Uściślijmy, u nas, czyli gdzie?
– U nas, czyli w Kanadzie. No, niestety. Więc homoseksualizm był u nas karany przez sądy, był przestępstwem. Policja
ścigała homoseksualistów po łaźniach
miejskich, po ubikacjach. I podobno
ostatni homoseksualista skazany przez
sąd wyszedł z więzienia w 1972 roku.
Takie mam informacje. Od tego czasu
przeżyliśmy wszystko: od małżeństw homoseksualnych po adopcję dzieci przez
takie pary, do traktowania homoseksualizmu jako jednego z wyborów na formę
rodziny. Za rządów Jean Chrétien, pamiętam jak mówił, że chodziło o związki partnerskie, że swoje sprawy chcieli
pozałatwiać, a dwa lata później mieli już
swoje małżeństwa. Takie przyspieszenie,
tylko dwa lata i to samo jest teraz w Polsce. Oni zaczną tak samo jak u nas: od
tego, żeby ułatwić sprawy prawne, co jest
bzdurą, bo rzeczy prawne możesz już
dziś mieć załatwione na podstawie umowy cywilnej.
– Na początku wieku policja dokonywała „najazdów” na łaźnie w klubach
przeznaczonych dla homoseksualistów.
Później szef policji torontońskiej musiał się kajać, przepraszać.
– Gremialnie policja przepraszała, wszyscy przepraszali. Tak zaszliśmy
w tej rewolucji społecznej daleko, że to
z czym mieliśmy do czynienia jeszcze
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w latach 50., 60., to dziś moglibyśmy nazwać zwykłym troglodytyzmem. Wszystkim polecam pooglądanie wczesnego
Jamesa Bonda, gdzie w biurach palą,
a jak Bond tam wchodził, to jeszcze klepnął po pupie panią sekretarkę. Absolutnie przestępstwo kryminalne. Myślę, że
w Kanadzie dużo rzeczy testują. Patrzą,
jak to będzie, jaki odzew, jaki będzie
opór. Zauważ jak wyglądają szkoły. To, że
się nastraja dzieci przeciwko rodzicom, że
się proponuje dzieciom alternatywne kanały kontestacji.
– W Ojczyźnie już do tego doszli.
– Absolutnie. Już zaczynają funkcjonować takie debilizmy. Warto śledzić
bieg pieniądza w społeczeństwie. Mamy
takich ludzi – George Soros pozostaje jakimś symbolem, alegorią tego wszystkiego – a pieniądze przyciągają. Za pięćdziesiąt, sto złotych znajdą się ludzie, którzy
są skorzy coś tam zrobić. Można nagłośnić w mediach i zrobić z tego wydarzenie,
event jakiś. Olo Pruszyński opowiadał
mi, że kiedy mieszkał jeszcze w Kanadzie,
to za pięćdziesiąt dolarów jeździł
do Ottawy demonstrować przed
ambasadą Republiki Południowej Afryki. Więc za to się płaci.
Jeśli cokolwiek chcesz zmieniać
w dzisiejszym świecie to musisz
za to płacić. A pieniądze w dzisiejszym świecie to jest kredyt.
– Widziałem czołówkę filmu
o Jedwabnem, który aktualnie
kręci Wojtek Sumliński (chodzi o dokument Powrót do Jedwabnego – przyp.
WJD). Pokazało się tam twoje nazwisko
i powiedziałeś do mikrofonu kilka zdań.
– Moje nazwisko pojawiło się w tym
kontekście, bo wcześniej opowiadałem
o takim wydarzeniu które utkwiło mi
w pamięci, kiedy to straciłem „dziewictwo”. A sprawa dotyczyła serii tekstów,
które ukazały się w gazecie Gazeta, których autorem był ksiądz Jan Kurdybelski.
Znał hebrajski, był oczytany w Talmudzie, a teksty nazywały się „starsi bracia
w wierze”. Ponieważ tam są rzeczy opisane w Talmudzie i nie stawiają one religii
żydowskiej w dobrym świetle, bo one
klasyfikują moralność, podwójną moralność Żydów do nie-Żydów. To jest to religia plemienna. I oskarżono wtedy Gazetę
o antysemityzm i domagano się przeprosin. To były lata dziewięćdziesiąte.
– To nie była twoja gazeta?
– Nie, ja wtedy pracowałem tam jako
siła wynajęta. Mówiłem lepiej po angielsku niż właściciel.
– Tu trzeba wyjaśnić, że dzisiejsza GazetaGazeta nie jest już tą gazetą, którą była kiedyś. (GazetaGazeta
funkcjonuje w internecie od 2003 roku
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i od samego początku była związana
z dziennikiem Gazeta drukowanym
w Kanadzie od 1988 – WJD)
– Wtedy gazeta Gazeta była w jakiś
sposób powiązana ze środowiskiem Solidarności Walczącej i miała motto „Wolni i
Solidarni”. Potem nastąpił dryf do Gazety
Wyborczej. Zresztą, Gazeta przestała wychodzić w formie drukowanej, i dziś można ją znaleźć tylko w internecie. Pani Małgorzata Bonikowska od wielu lat kieruje…
– Pewnie potrzebna jest tu mała dygresja z IPN w tle.
– No, tak, myśmy dotarli – powiedzmy – do takiego opisu werbunku i jest
tam jej podpis, że się zgadza się do zachowania tajemnicy. Napisałem kiedyś tekst
na ten temat, ale to taka dygresja.
– Oczywiście dygresja, ale musimy
wiedzieć w jakim otoczeniu się znajdujemy, kto prowadzi tę gazetę i co tworzy
ten cały polonijny krajobraz.
– O tym opowiadałem Wojtkowi
Sumlińskiemu. Dla mnie była to taka
„utrata dziewictwa”. Bardzo prominentni

Żydzi – tam była szefowa telewizji TV
Ontario, która zajmowała się kontaktami z mediami w Kanadyjskim Kongresie Żydowskim, był adwokat, w którego
biurze właśnie byliśmy. Biura mieściły się
w przebitych i połączonych dwóch piętrach, w wieżowcu wiszącym nad całym
miastem. Miasto leży u stóp i ty – malutki robaczek wstępujesz w te progi. Szczerze, prawie się rozchorowałem od tego,
bo poczułem się prawie pognębiony. Mówię do nich, że wolność słowa i te rzeczy,
że z wami zrobimy wywiad, proszę bardzo, co tam było złego w tych tekstach.
Rozmawiajmy. Debatujmy. Wyjaśniajmy.
Oni odpowiadają, „no”. Chcą przeprosin
i, że więcej tego nie zrobimy. Tak więc to
się skończyło. Gazeta Gazeta wtedy była,
jak na polonijne warunki, firmą dobrze
prosperującą, ale nawet milion, dwa miliony dochodów rocznie nie pozwalały
na proces. Choć tutaj w Polonii mamy
procesy kosztujące nawet pięć milionów
o różne nieruchomości. Tak więc sprawa stosunków polsko – żydowskich cały
czas się przeplata i tutaj i w Polsce. Nawiasem, nie wiem, czy wiesz, ale jest taki
kultowy tekst Chamy i Żydy, który ukazał
się w Kulturze paryskiej…

– Dzisiaj to już kanon bez którego
nie zrozumiemy dzisiejszej Rzeczypospolitej. Esej Witolda Jedlickiego o takim tytule został opublikowany w 1962
roku.
– I ten kanon został uznany przez
Googla – to znaczy jego maszyna (robot
ze sztuczną inteligencją – WJD) się tym
zajmuje – że jest to tekst niebezpieczny,
pomniejszający nację czy coś takiego.
Myślę, że być może chodzi o te słowa
w tytule. W każdym razie jest to tekst,
którego w dzisiejszych czasach nie można publikować. Może powinien być urząd
cenzury i było o wiele jaśniej o czym bez
obaw piszemy, mówimy… Czy pamiętasz
jak w Tygodniku Powszechnym w latach
osiemdziesiątych zaczęli zaznaczać ingerencje cenzorskie – pisali ustawa numer,
z dnia, paragrafy i pozostawiali wolne
miejsca.
– Jesteś redaktorem gazety drukowanej…
– Jestem wszystkim, nie chwaląc.
Rozwożę gazety, składam, redaguję, robię
nagrania „youtubowe” jestem
„kobietą pracująca” z Czterdziestolatka.
– Ile osób liczy twój zespół?
– Zespół? Trudno powiedzieć, bo kiedyś pracowała ze
mną koleżanka, kiedy jeszcze
mieliśmy biuro. Robiła korektę,
składała, pilnowała telefonów
i to był zespół. Teraz zespół jest
jednoosobowy. Nie mam obciążeń, wydatków, musiałem zrezygnować z biura.
Za to widać mnie w You Tube i za to co
robię i za drukowaną gazetę spotykają
mnie rożnego rodzaju problemy z B’nai
B’rith. Oskarżyli mnie…
– W każdym razie prowadzisz jedną
z niewielu drukowanych gazet ukazujących się na rynku polonijnym.
– I tak i nie. Jest to rynek bardzo
trudny, wrażliwy i bardzo zmieniający
się. Młodzi ludzie nie czytają drukowanych rzeczy.
– Młodzi ludzie nie znają wystarczająco języka polskiego, nie umieją
czytać…
– Nawet jak znają, to nie czytają
płynnie. Ale też tutaj dygresja – mimo
wszystko, fala dzieci emigracji solidarnościowej nie straciła swojej młodzieży.
Ta młodzież ma sentyment do Polski
nawet jeśli nie mówi po polsku. Przeszła
przez jakieś harcerstwo, Kościół, jakieś
organizacje. Natomiast prawdziwy dramat był z dziećmi emigracji wojennej,
które zmieniały nazwiska, starali się być
bardziej kanadyjscy aniżeli Anglosasi.
Na palcach ręki można policzyć tych,
którym udało się utrzymać polskość
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przez uczestnictwo w harcerstwie, życiu z polskim kolektywem. Większość
zaczęła przyznawać się do polskości
w drugim pokoleniu, kiedy pojawił
się Jan Paweł II, kiedy usłyszano o Solidarności. Dla naszego pokolenia
i naszych dzieci Polska stała się atrakcyjna w świecie wielokulturowym Kanady. Odwiedzają rodziny w Polsce. Jest
w nich przyjaźnie i ciepło. Czegoż więcej
trzeba? Kiedy odwiedzają Polskę są zafascynowani jej pięknem i ludźmi, jeszcze
pięknymi dziewczynami. Jak się ma tam
nie podobać? Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla wszystkich.
– Czy słowo polskie ugruntowuje te
doświadczenia?
– Wracając do prasy, na tym rynku
zawsze było dużo gazet, bo stworzył tę
sytuację komputer i desktop publishing.
Pamiętam, jak właściciel gazety Gazeta kupował sprzęt i drukarka laserowa
kosztowała krocie, a wydajność jej wynosiła jedną trzecią dzisiejszych maszyn. Komputer Macintosh kosztował
również niebagatelną sumę. I to były
te początki. A jeszcze wcześniej trzeba było zatrudniać panie maszynistki.
Kiedy pojawił się internet, rynek wydawniczy uprościł się jeszcze bardziej.
W wielu wypadkach wydawcy kopiują
z internetu i wklejają na swoje szpalty całe teksty. Dodają do tego reklamy.
Oczywiście zalew takich wydawnictw
nie tylko obniża jakość, ale też obniża
koszty produkcji takich publikacji. Jeśli
gazeta jest darmowa – reklamodawcy
utrzymują takie przedsięwzięcia – to
ludzie zabierają ją z sobą i potem nie
wiadomo, czy ją przeczytają, czy też ląduje w zbiorniku z makulaturą. Mamy
tutaj takie tytuły darmowe, jak: Wiadomości, Życie, Przegląd Tygodniowy, Puls,
Monitor – miesięcznik Radia Polonia.
Tych rzeczy było i jest mnóstwo. Natomiast nie ma takich gazet, które w jakiś
sposób są opiniotwórcze. Wiadomości
czasami starają się jakieś tam rzeczy zamieszczać, ale też mając gazetę darmową, musisz się liczyć – jak to mówi się,
twój target jest szeroki – nie możesz być
więc ani za ani przeciw. Nie możesz, na
przykład, bronić życia, bo część kobiet
nie zaakceptuje takiego stanowiska.
– Twoja gazeta jest ideowym wydawnictwem?
– Moja gazeta jest, przede wszystkim,
obroną mojej wolności. Ja wierzę w wolność słowa. Pan Bóg dał rozum i wolną
wolę. I wierzę w przekonywanie ludzi.
W debatę i siłę argumentów. Natomiast
wiem, że wszystko co mnie otacza polega
na „pijarze”, manipulacji i mechanizmach
wpływania na ludzi. Znam takich ludzi,
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którzy mówią: daj mi kogoś, to w ciągu
trzech tygodni zrobię z niego posła, polityka, a nawet prezydenta. Zauważ, jak
się kreuje ludzi, idee. Prezydent Andrzej
Duda – co to był za polityk zanim został
prezydentem? No właśnie, jest to jeden
z bardzo wielu przykładów. Ja to znam,
to wszystko opisane mechanizmy. Trzeba
wybić dzieciom z głowy, że to iż one kupują takie a nie inne buty albo, że muszą
mieć taki a nie inny telefon.
– Szkoła ich nie nauczy świadomości konsumenckiej
– Przeciwnie, w szkołach ta presja
jest wykorzystywana żebyś mógł ulegać,
żebyś mógł bardzo łatwo na swoich słupach ogłoszeniowych wieszać przekaz.
Słupami ogłoszeniowymi są, na przykład, celebryci. Masz jakąś szansonistkę:
ona się roznegliżuje i śpiewa…
– Kanada jest ojczyzną Marshalla
McLuhana. Medium jest przekazem.
– Nie tylko on, bo jest też, zawsze to
przypominam, rodzina zarazem ikony
„pijaru” jako dziedziny propagandy —
Edward Bernays (kuzyn Zygmunta Freuda), który miał żonę Doris Fleischman.
Żyjemy w takim świecie, w którym cały
czas to się odbywa przy pomocy manipulacji. Może i to jest teorią spiskową,
ale powiem, że demokracja nie wyłania
ludzi, którzy rządzą tym światem.
– Więc praktyka spiskowa jak zauważył Grzegorz Braun.
– Tak, demokracja wyłania jedynie
ludzi, którzy tworzą konsensus na to,
co jest rządzone, na te wszystkie przedsięwzięcia, które ta podskórna władza
gdzieś tam prowadzi.
– Jak wobec tego radzisz sobie jako
wydawca – człowiek orkiestra: od piszącego do pracownika spedycji swojej
gazety?
– To jest moje hobby, więc się tym nie
męczę. Nauczyłem się mieć na uwadze
jedynie te rzeczy, które są istotne. Jeśli
zmęczy mnie redagowanie tekstów, wezmę się za pisanie, czyli jest jakieś urozmaicenie. Potem wyruszam w trasę rozwożąc nocą gazety. Jest to oddech. Cenny
to czas na przemyślenia.
– Czy policja zatrzymywała ciebie
w nocy?
– Kiedy B’nai B’rith złożył zawiadomienie na policje, to wtedy jeździli
za mną. Może chcieli zobaczyć, czy nie
działam z kimś w grupie i tego rodzaju
historie. Oczywiście samochód, głupi
telefon komórkowy można namierzać
cały czas, ale nie pokazuje się tam, z kim
ewentualnie się spotyka człowiek, czy
nie wymienia fantów. Muszą tu być jacyś świadkowie. Z głupich doświadczeń
wiem, że właśnie podążali za mną.

– Może chcieli żebyś wiedział
o podchodach i zapewne była to niskobudżetowa inwigilacja.
– Nie jestem mafią, nie jestem gangsterem. Nie ukrywam swojej komunikacji
i kontaktów. Zostałem powiadomiony, że
jest prowadzona sprawa przeciwko mnie.
Dostałem od nich e-mailem nazwisko
konstabla, który zajmuje się tą sprawą, jej
numer i dalej nie mam pojęcia jak się to
toczy. Natomiast do tej pory nie przedstawiono mi żadnych zarzutów z urzędu.
– Kiedy patrzy się na aktualne ustawodawstwo amerykańskie, to w kwestiach tzw. antysemityzmu człowieka
może opanować „ptasi niepokój”.
– Tak i mowa nienawiści. I to idzie
na cały świat. Mamy tu nie tylko sprawę roszczeń w stosunku do mienia bezspadkowego wynikających ze spotkania
w Terezinie i amerykańskiej ustawy 447,
to Departament Stanu ma jeszcze śledzić
ruchy przedstawicieli białej supremacji.
Mówi się tam wewnętrznym białym terroryzmie na terenie USA.
– I jeszcze Never Again Education
Act i nadchodzące inne.
– Jestem coraz starszy i mam coraz
większy dystans do tego wszystkiego.
Tak się świat po prostu toczy. Mówiąc
niepoprawnie: raz jedni są na górze,
raz drudzy na górze. U Aldous Huxleya
masz ludzi podzielonych na te warstwy
alfa, beta, gamma, itd. Może jest tak, że
ten system oświatowy rzeczywiście ma
takich półgłówków wypuszczać, że są tak
emocjonalni, że ma zastosowanie behavioryzm propagandowy. Akcja reakcja.
Żartuję, że jesteśmy immunizowani, bo
przeszliśmy przez PRL.
– Odnoszę wrażenie, że wtedy poziom edukacji w polskich szkołach był
rzeczywiście wysoki.
– A poza tym wysoki poziom krytycznego myślenia. Wychowywałem się
w mieście, gdzie na każdej ulicy napisy
głosiły: „TV kłamie!” „Prasa kłamie!”
i to pomaga mi żyć. Jest wielką prawdą,
że człowiek sam powinien dochodzić do
prawdy.
– A twoja gazeta w tym miejscu, czy
uważasz, że jesteś ponad wszystkim?
– Moja gazeta jest taka, myślę, że ludzie dostrzegają w niej uczciwość. Oczywiste, że nie jest ponad wszystkim, bo
jest niszowa, jak biuletyn. Nigdy nie kłamię świadomie, to znaczy nie zdarza się
sytuacja, wiem, że to nieprawda i publikuję taką wiadomość by wprowadzić ludzi w błąd. Jeśli coś nie jest prawdą mogę
w to wierzyć, bo sam zostałem oszukany.
Ale mówienie prawdy jest niezbędnym
elementem debaty publicznej. Jeżeli
upubliczniasz wrzutki, sprawy, o które
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ktoś poprosił, to lepiej dać sobie spokój.
W miarę jestem rozgarnięty i działam
w pewnej niszy, która daje mi jakiś komfort psychiczny. Nie powiem, że ustawia mnie to na pewnym materialnym
gruncie. Mam świadomość, że gdybym
swoje zdolności przesunął na jakąś inną
dziedzinę bardziej „rentowną”, to pewnie
osiągnąłbym sukces i za tym zyskałbym
większe – powiem to w cudzysłowie –
poczucie wolności. Bo czym jest własność dzisiaj, to może moglibyśmy podyskutować. Bo niby masz, ale nie masz
rzeczy… ktoś od razu wtrąca się w twoje
sprawy, musisz się tłumaczyć. Czasem ta
niezależność materialna – jak obserwuję
wokoło – w wielu wypadkach połączona
jest z pustką wewnętrzną.
– A’propos tego o czym mówisz.
Czasami zaglądam do gazety, w której
kiedyś byłeś zatrudniony…
– …ona nie jest już papierowa…
– …tak, właśnie nawiązuję do wersji elektronicznej czyli GazetyGazeta
i szczególnie interesuje mnie tam licytacja różnych fanów i dyskutantów.
I czuję jakiś niepokój, że spotykam
tam zatwardziałych przeciwników poglądów, które, na ten przykład, reprezentujesz ty. W wielu sytuacjach widać
bolszewicki nagant wystający z kieszeni.
– No, widać. Nie mam wyników
badań opinii rodaków mieszkających
w Kanadzie. Nie wiem statystycznie,
kto ma jakie zapatrywania. Uznaję, że
polskie życie publiczne i polityczne jest
dzisiaj bardzo spolaryzowane. Jest to
kwestia metod propagandowych, które
zostały użyte. Te metody odwoływały się
w wyłącznie – tak myślę – do podprogowego oddziaływania na świadomość
ludzi, ale też emocji przede wszystkim.
To były takie skojarzenia: ten jest zły, bo
widziano go z, jak rozmawiał z tamtym.
Inny jest zły bo publikuje tam, a jeszcze
inny krzywo się uśmiechnął. Na Polsce
przetestowano taką propagandę, która
często jest stosowana w krajach trzeciego świata. Ona nie ma nic wspólnego
z debatą, z merytorycznymi rzeczami.
Nie okłamujmy się, debata dotyczy jedynie ludzi, którzy mają pewne rozeznanie,
wykształcenie. Kto ma więcej środków
finansowych organizuje kampanię, która działa na emocje. On chce tobie zabrać, ten nie chce ci dać… to są rzeczy
działające na wyobraźnię ludzi. To, że
w GazecieGazeta są ludzie, którzy nie
lubią mnie imoich poglądów jest w porządku. Tak ma być, wszak różnimy się w
widzeniu tego świata.
– Jesteśmy jakby lustrem tego, co
dzieje się w Ojczyźnie, nieprawdaż? Podobne układy, zbliżone sytuacje?
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– Pewnie tak, wyrastamy z różnych
środowisk. Nie tylko. że chodziliśmy do
tych samych albo innych szkół, ale też
dlatego, że nasze rodziny są, skąd inąd,
jak powiedział Alain Besançon, że komuniści to nie jest ani lewica ani prawica, oni są ani z prawa ani z lewa… oni
są ze wschodu. I u nas jest tak samo.
Trzecie pokolenie tych ludzi, to nie jest
ani lewica ani prawica. Ich tatusiowie,
dziadusiowie przyjechali na czołgach ze
wschodu. Ich progenitura przejęła całą
schedę. Dlatego tak łatwo bronić zajętego pola i osiągniętych przywilejów, łatwo im racjonalizować ten proces. Wielu
ludzi zauważa, że te wojny odbywają się
dzisiaj między trzecim pokoleniem AK a
trzecim pokoleniem UB. Akurat ja mam
bardzo ciekawe korzenie, bo moja rodzina, mój tata jest ze wsi, mama z małego
miasteczka. Wychowałem się w dużym
mieście. Niestety albo stety, wszystkie
one są kulturowo polskie.
– Otarłeś się o awans społeczny…
– No nie, ja się omsknąłem, bo ojciec
został po szkołach inżynierem. To jest
wszystko w mojej krwi, ta Polska prawdziwa. Za tym idą owe pokręcone losy.
Moja babcia urodziła się w Detroit, w
Stanach Zjednoczonych i może gdybym
bardzo się starał, to może miałbym „zieloną kartę”.
– Uważasz, że z daleka lepiej widzimy, co dzieje się w Ojczyźnie?
– Myślę, że wiemy może inaczej. Na
co dzień mamy doświadczenie z innym
systemem politycznym. Ale czy my jesteśmy uprzywilejowani? Ktoś mi kiedyś
powiedział, żeby mówić o jakimś kraju,
to trzeba chodzić jego ulicami.
– Popatrz jednak, taka sprawa Jedwabnego… Odnoszę wrażenie, że
wiele ludzi ciągle wyznaje poglądy
spreparowane przez IPN. Czy to nie
grzech lenistwa umysłowego?
– Ale do ilu procent docierają wnioski wynikające z niejasności w tej kwestii.
– Myślę jednak o ludziach, którzy
cieszą się statusem inteligenta, człowieka edukowanego.
– Wielu ludzi zajmuje takie stanowisko z wygody. Nie tylko lenistwo umysłowe. Konformizm. To też lęk. Strach,
przed narażaniem się, przed dyskomfortem psychicznym, że ktoś będzie na ciebie krzyczał, że się na ciebie obrazi albo
powie, że jesteś złym człowiekiem. My
się przecież lubimy przeglądać w oczach
innych ludzi. I w momencie, kiedy nie
spływają na ciebie pochwały, tym bardziej w takich narodach jak polski – który jest papugą narodów od bardzo dawna, ale i takim narodem przeglądającym
się w oczach tych lepszych. Nawet przed

wojną uważaliśmy się za tych siermiężnych, a tamci Europejczycy zawsze byli
wiarygodniejsi, lepsi.
– Popatrz, nasza prasa polonijna
potrafiła poruszyć wiele spraw, które
w Ojczyźnie przez długi czas nie mogły się wybić by je zauważono. Myślę tu
o KL Warschau, myślę o Jedwabnem,
pojawiają się Naliboki, Koniuchy… To
Polacy zamieszkali w Kanadzie zaczęli
przypominać, upominać się o pamięć.
– Myślę, że przeceniasz to znaczenie.
Ono oczywiście jest ważne, ale widzę to
po różnych filmikach. Kiedyś Stanisław
Michalkiewicz odwiedzał Toronto, ale
teraz już wszyscy korzystają z YouTube
i okazuje się, że ogląda go pięćdziesiąt tysięcy widzów, a u nas na spotkanie przychodziło najwyżej kilkaset. W Polsce nastąpiła zmiana pokoleniowa. To są ludzie
bez kompleksów, które myśmy mieli,
jeżdżący do znajomych, pracujących, na
przykład, na zmywakach w Wielkiej Brytanii. Oni są wychowani bez granic, znają tanie linie lotnicze, korzystają z nich.
I nie jest łatwo zrobić im wykład z pedagogiki wstydu mówiąc im, że oni nie są
takimi Europejczykami jak powinni. Byli
przecież w Londynie i oglądali dzielnice
arabskie czy leżące pod pubem pijane
w sztok Brytyjki. Po tym wszystkim zaczynają sami zadawać pytania: kim są?
czym Polska jest dla nich? Więc jak to
wszystko weźmiesz pod uwagę, to się
okaże, że może nie myśmy to uczynili,
ale ogólnie sytuacja się rozwinęła…
– Nastąpiła emancypacja „naszych
dzieci”?
– Emancypacja Polaków i tak się
to robi. A myśmy byli poręczni. To jest
tak jak z biblioteką. Nie chodzisz, nie
chodzisz, a w końcu odkryjesz ciekawe książki. Przez nas był taki Grzegorz
Braun, przez nas był Stanisław Michalkiewicz. Mówię, że przez nas, bo wcześniej oni nie mieli takiego nagłośnienia.
Ale też było Radio Maryja.
– Kiedyś dobre Radio Maryja…
– Dobre Radio z Michalkiewiczem
jako komentatorem i Braunem zapraszanym do programów.
– Dawniej…
– Więc było i zawsze jest ten czas
gdy coś się dzieje i coś się tam robi, to
taki etap. Dlatego nie mam pretensji, że
telewizja radio są dzisiaj inne, ale co zrobiły, to zrobiły. To zrobiły, że w Warszawie wychodzi sto tysięcy ludzi na ulice
z biało-czerwonymi flagami i stają się
dumnymi Polakami.
– Dwieście tysięcy…
– Obojętne, dla mnie to jest pewien
zaczyn. To jest początek. Bo oczywiście
to może się skończyć na niczym.
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– Wojciech Kozłowski z Ottawy,
który wraz żoną Anną kolegowali się
z Mirosławem Krupińskim, który pod
koniec festiwalu Solidarności był numerem dwa, a potem został jedynym
w Stoczni Gdańskiej i faktycznie Mirek
Krupiński był ostatnim szefem wolnego Związku Solidarność.
– On skończył w Australii.
– Tak, ale to był jedynie opis otoczenia. Otóż Kozłowski od lat, kiedy jeszcze
żyła pani sędzia Maria Trzcińska, prowadzi blog poświęcony KL Warschau
(kl-warschau.blogspot.com). Myślę, że
na tym blogu wychowało się wielu ludzi,
którzy poznali ten temat. Kiedy rozmawiałem z sędzią Trzcińską, to za każdym
razem podkreślała pomoc kanadyjskiej
Polonii w sprawie, której właśnie poświęciła swoje życie.
– KL Warschau, a tu masz Grzegorza
Waśniewskiego, który przy każdej okazji
przypomina o tej przemilczanej, a teraz
zafałszowywanej sprawie. Każdemu mówię, że nam wybito elity działania i zostały jedynie elity przetrwania. Tak mówi
Marek Chodakiewicz. Spotykam ludzi,
którzy mówią, że należałoby coś zrobić.
Odpowiadam im, zróbcie.
– Sami zróbcie, nie kończcie tylko
na poradach.
– Sam zrób, bo możesz. Zacznij.
A Grzegorz Waśniewski zaistniał. Wszyscy się śmieją: Grzegorz jeździ z figurą
Piłsudskiego w samochodzie przypiętą pasami na siedzeniu obok kierowcy,
sam ubiera się w mundur Marszałka. Ale
popatrz, zrobił coś dobrego. Cały czas
KL Warschau, kwestia polskich ofiar
w KL Auschwitz i nie jest on żadnym intelektualistą, a pracuje w „landscapingu”,
czyli kosi trawę, zimą odśnieża…
– Grzegorz ma prawdziwe serce, nie
tak jak aktyw z Żoliborza.
– Ma prawdziwe serce , nie jest zepsuty przez te szkoły wszystkie, przez te
miazmaty, dyskusje, debaty. Wiesz, co
jest problemem w Polsce? Ja piszę teksty, itd. ale też jestem robotnikiem fizycznym – pracuję rękoma. Przenoszę gazety,
jeżdżę, kierowcą jestem. Róbmy to żeby
było to skutecznie i to niezależnie od
charakteru przedsięwzięcia.
– Kłania się profesor Tadeusz
Kotarbiński.
– W tej walce intelektualistów, kontroluje ich ten, kto płaci. I oni mówią
z tego rozdania, z którego biorą pieniądze, a o pieniądze jest trudno i trzeba się
z tym pogodzić. Jest bardzo wielu ludzi
– i jest to coś, co wypełnia mnie radością
– podchodzą do mnie i dziękują mówiąc,
że o tym i tym dowiedzieli się czytając
Gońca. Właśnie różnego rodzaju smacz-
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ki historyczne. Więc tyle się nauczyłem
od swoich czytelników i cieszę się, że nie
działam w próżni W ogóle to mam bardzo mało znajomych. Nie dlatego, że nie
chcę, ale jestem cały czas zajęty.
– Jesteś postacią rozpoznawalną
o sprecyzowanych poglądach.
– Miło mi, ale jestem zaskoczony.
Więc to nie jest ta próżnia, bo facebook
daje ci reakcję drugiej strony.
– Do czasu…
– … kiedy ciebie nie zamkną, bo facebook jest takim miejscem, gdzie każdy
donosi na siebie. Kadrowy w każdej firmie sprawdzi każdego, czym ktoś się zajmuje, w jakim towarzystwie się obraca.
Kiedy jednak adepci w takiej korporacji
myślą, że schwycili Pana Boga za nogi,
to może się zdarzyć, że dostrzegą pustkę
w świecie, o którym myślą, że go zdobyli.
– Czy miłość Ojczyzny wypełnia
tę przestrzeń?
– Miłość Ojczyzny to jest dobrze
spełniony interes własny – patriotyzm.
Bez silnego państwa nie obronimy swojego sposobu życia i swoich rodzin. Nie
będziemy mogli decydować, by nasze
dzieci były wychowane tak jak chcemy
w naszej przestrzeni intelektualnej, medialnej, historycznej. Temu silne państwo winno służyć. Popatrz choćby na
Izrael.
– Wracając do twego wydawnictwa.
– Rzeczywiście tak daleko wchodzimy w dygresje, ale one wyjaśniają warunki brzegowe jakiejkolwiek działalności. Nie można o nich zapominać. Jest
w moim wydawnictwie jeszcze koleżanka
w Warszawie, która pomaga mi w różnych
sytuacjach. A są ludzie, których znam od
dawna i współpracujemy ze sobą. Jest
Stanisław Michalkiewicz czy Krzysztof
Ligenza, Olo Pruszyński, o którym dużo
by mówić. Opublikowaliśmy jego historię,
bo przyznał się, że był agentem w latach
sześćdziesiątych. Opowiedział o tym publicznie. Był na Krymie, w Doniecku. Dostaję taki telefon aby zafaksować do ukraińskiego MSW z prośbą o przepustkę, bo
Olo jedzie gdzieś tam.
– Człowiek z rozmachem i fantazją
– hrabia, graf po ojcu – z rozmachem
i wizją. Wiem, bo był moim pierwszym
pracodawcą w Kanadzie.
– Jego ojciec był kluczową postacią
w powstaniu państwa Izrael. Stał na czele komisji ONZ, która dzieliła Palestynę
brytyjską. Jest jeszcze Alicja Farmus.
Pisze fajne rzeczy. Chodzi o to, być uczciwym wobec siebie, a kiedy się pisze, to
przed czytelnikami.
– Jeśli popatrzymy na twoją gazetę
w relacji kontynentu, to jakbyś określił
swoje miejsce w tej konfiguracji.

– Nie wiem, bo nie mam takiej perspektywy. Ale znam ludzi w Nowym Jorku, znam w Chicago. Znam Wojciecha Jeśmiana, kluczową postać jeśli chodzi 447.
Więc może to jest na „węch”, odnajdujemy
się, że ci ludzie mówią o Polsce z pewnego punktu widzenia i z pewną pasją.
Wewnętrznie czują, że Polska jest im do
czegoś potrzebna i jakoś się łączą. Może
gdzieś tam jest jakaś agentura po drodze,
ale pies jedynie wie. Natomiast wierzę
w uczciwość bardzo wielu Polaków, którzy wyjechali, bo jak ktoś się pazurami
uczepił to przecież mógł tam zostać.
– Powiedziałbym, zostali wyciśnięci
z Ojczyzny.
– Raczej tak… Ja bym siebie zaliczył
do awanturniczej emigracji. W pewnym
momencie swego życia podjęliśmy decyzję i znajdujemy się po drugiej stronie
Atlantyku. Ale ja żyję Polską cały czas. Jestem Polakiem. Czuję ten naród dyszący
– że tak powiem – z tyłu głowy. Jak jeżdżę
za każdym razem, to odwiedzam jak najwięcej ludzi żeby z nimi rozmawiać, żeby
po prostu wiedzieć. A Goniec? Może go
jutro już nie będzie, bo nic nie jest dane
raz na zawsze. Ale mam nadzieję, że odegrał pozytywną rolę w tym wszystkim
i pozwolił utrzymać mi się w poczuciu
wolności i godności. To co mówiłem
i nadal mówię do ludzi, którzy go czytają.
O to się modlę, żeby to było dobre.
– Rodacy mogą czytać Gońca jedynie w internecie.
– No tak, przesyłka jest bardzo droga.
Ojcu wysyłam jeden egzemplarz i kosztuje to około 11 dolarów. Prenumerata
jest bardzo droga, ale można korzystać
z elektronicznej wersji. Oceniam, że do
Gońca dociera około trzydziestu tysięcy
czytelników na miesiąc.
– Czy myślałeś o wydawaniu swojej
gazety w Polsce?
– Po pierwsze za drogo. Po drugie,
jeśli w Polsce nie miałbym jakiejś kryszy, to lepiej zapomnieć. Podpadłbym
w piątym tygodniu. Albo tym albo tamtym. Tutaj podpadam ludziom. Wielu
ludzi mnie nie lubi. Niektórym się coś
ubzdurało, zmyśliło.
– Czyli pracujemy tak jak dotąd.
– Sytuacja jest dynamiczna i dziesięć lat
później to może być jakiś chichot historii.
Rozmawiał: Waldemar J. Dąbrowski

Redaktor naczelny
olsztyńskiego „Rezonansu”
w roku 1981.
Od 1984 r. w Kanadzie.
Wydawca i publicysta

Waldemar J. Dąbrowski
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Długie życie Juliusza
Malewskiego (cz. 4)
W dniu 31 października 1956 roku, po czterech latach jej sprawowania, Juliusz Malewski został odwołany z funkcji przewodniczącego Prezydium WRN. Kilka dni
wcześniej Partia „zdjęła” ze stanowisk I sekretarza KW PZPR Jana Klechę oraz Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej Bolesława Wyszyńskiego; posady
straciło też wielu innych osób. Olsztyn wszedł właśnie w szczytową fazę rewolucyjnego wrzenia, poważnie obawiano się „kryterium ulicznego”, a decyzje kadrowe miały
bezpośredni związek z owymi obawami. Na forum Rady nie było jednak o tym mowy:
oficjalnie Malewski odchodził na własne życzenie, ze względów zdrowotnych1.
mariusz t. korejwo

O

dchodził zresztą w aureoli bohatera.
Rada wystosowała z tej okazji uroczysty adres (zredagowany w łonie
egzekutywy KW PZPR2), oczyszczając w nim
Malewskiego z wszelkich (niewypowiedzianych) zarzutów oraz powierzając rządowi
PRL(!) dbałość o kruche zdrowie ex-przewodniczącego. Zejście ze sceny politycznej ułatwić
miały hojne dary, w tym renta dla tzw. zasłużonych oraz jednorodzinny dom z działką na
ulicy Rybaki, w dzielnicy Olsztyna uchodzącej
za atrakcyjną oraz prestiżową.
Nieco wcześniej Malewski stracił miejsce
w egzekutywie KW, a wraz z nim m. in. Gerard Skok. W grudniu, podczas awanturniczej
konferencji sprawozdawczo-wyborczej PZPR,
zorganizowanej wyjątkowo, ale nieprzypadkowo aż na Jakubowie, obaj zostali nadto
pozbawieni miejsca w plenum KW. Jednak
równowaga w partyjnych gremiach pozostała
nienaruszona: Mazura Gerarda Skoka zastąpił Mazur Jerzy Burski, Warmiaka Juliusza
Malewskiego zastąpił Warmiak Jan Boenigk.
Autochtoński parytet zachowano również w
Prezydium WRN, po ustąpieniu Malewskiego
kolejnymi „wicewojewodami” olsztyńskimi
byli Jan Boenigk i Walter Późny. W ten sposób
zamaskowano prawdziwą niewątpliwie tezę o
wykruszaniu się / wypłukiwaniu autochtonicznego aktywu3.
Żadnemu z usuniętych nic strasznego się nie stało. W styczniu 1957 roku Skok
został ponownie wybrany posłem na sejm.
W prasie lokalnej ukazał się artykuł czyniący z
ZMP-owskiego zagończyka ofiarę złych stalinistów4. Malewski, formalnie rencista z tytułu
szczególnych zasług dla PRL, też nie mógł narzekać na brak zajęć. Stracił co prawda mandat posła na sejm PRL5 oraz związaną z nim
funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego
Zespołu Poselskiego, jednak wciąż sprawował
mandat radnego wojewódzkiego. Co więcej,
do starych funkcji doszły nowe i to pomimo
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deklarowanego - dokładnie w tym okresie - fatalnego stanu zdrowia, to jest przewlekłej i nieustępującej choroby serca i wyczerpania fizycznego6. W 1957 roku został prezesem najpierw
tymczasowego, a następnie już regularnego
Zarządu Okręgu Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie.
Sprawował tę funkcję do 1962 roku, a przez
następnych 20 lat pozostawał w ścisłych władzach ZOSP (m. in. jako wiceprezes)7. W tym

Juliusz Malewski z orderem Budowniczych Polski
Ludowej (Archiwum Państwowe w Olsztynie)

samym, 1957 roku, Malewski objął kolejne
kierownicze stanowisko, tym razem przewodniczącego Zarządu Okręgowego Towarzystwa
Rozwoju Ziem Zachodnich w Olsztynie.
Olsztyńskie struktury TRZZ zawiązały się
w lipcu 1957 roku, dwa miesiące po inicjacji
na szczeblu centralnym. Instytucja ta budziła
w pierwszym okresie niekłamany entuzjazm
miejscowych aktywistów (zwłaszcza regionalistów), chociaż od zarania obarczona była

klasycznymi cechami polskoludowych „organizacji społecznych”, takimi jak odgórny
tryb budowania struktur, wyznaczanie celów
istnienia i metod działania przez partyjnoadministracyjne centra, konieczność uzgadniania (co najmniej!) decyzji personalnych
z ośrodkami władzy, itp. itd. Na skutek prostego nieporozumienia Towarzystwo w pierwszej
chwili uznane zostało w Olsztynie za realną
szansę na podźwignięcie regionu. Lokowano
w nim nadzieję na odzyskanie podmiotowości Warmii i Mazur i to w wielu dziedzinach
jednocześnie: w aspekcie kulturowym (m. in.
chodziło o „odczarowanie” historii regionu, jej
popularyzację), społecznym (samorządność,
dopuszczenie do głosu ludności miejscowej),
a nade wszystko ekonomicznym. Liczono, że
pod szyldem TRZZ uda się zakończyć trwający od roku 1945 okres upośledzenia województwa w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i – w zasadzie – każdym
innym. Rozgrzani własnym zapałem działacze
Towarzystwa wysunęli szereg dalekosiężnych
projektów modernizacyjnych oraz - mówiąc
dzisiejszym językiem – rewitalizacyjnych.
Były wśród nich plany bardzo konkretne, np.
odbudowy Fromborka, Giżycka, Lidzbarka
Warmińskiego, rozruchu sektora wytwórczości rzemieślniczej i przemysłowej, rezygnacja
z fatalnych metod zarządzania wsią na rzecz
powrotu do metod starych, sprawdzonych
i efektywnych. I wiele innych.
Bardzo szybko okazało się, że plany te
i koncepcje kompletnie rozmijały się z intencjami rządzących. Jesienią 1957 roku pojechała do Warszawy pełna werwy oraz pomysłów
delegacja olsztyńskiego TRZZ. Ludzie ci, a był
wśród nich Malewski, wrócili w stanie co najmniej odrętwienia. Nie było mowy o jakichkolwiek funduszach. W centralnie planowanej
gospodarce nie było miejsca na TRZZ jako
inwestora, budowniczego albo administratora. Od tego były ministerstwa, rady narodowe
i zjednoczenia przemysłowe. Pierwotne, naiwne założenia, że działalność Towarzystwa
powinna mieć charakter konkretny, rzeczowy
i winna budzić wiarę i zaufanie społeczne,
właśnie diabli wzięli.
Pryskały kolejne złudzenia: po objęciu
funkcji przewodniczącego TRZZ Malewski
przedstawił propozycję, w myśl której Towarzystwo miało być dość szczupłym ciałem
koncepcyjnym i koordynującym. Wiedząc
doskonale (bo z autopsji) ile są warte wielkie,
rozdęte struktury, planował coś w skali Polski
Ludowej bezprecedensowego, bo opartego
na dobrowolnej, oddolnej (niesterowanej)
inicjatywie. Ogniwa terenowe TRZZ miały
powstawać tylko wtedy i tylko tam, gdzie pojawi się konkretny pomysł oraz ludzie zdolni
go zrealizować (tak wydarzyło się np. w Ornecie). Szczebel wojewódzki zaś tworzyłby
ramy umożliwiające realizację lokalnie wyklutych zamierzeń. Zupełnie inaczej widział
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sprawy wszechwładny I sekretarz KW PZPR
Stanisław Tomaszewski. Żądał mianowicie
niezwłocznego „umasowienia” organizacji.
Malewski bardzo musiał się ze swoich pomysłów tłumaczyć i szybciutko się z nich
wycofał8. W efekcie powstała kolejna masowa
organizacja z legionem „działaczy”, obowiązkowym kompletem placówek powiatowych
oraz 145 kołami skupiającymi dobrze ponad
4 tys. członków. Co chyba oczywiste, były to
w zdecydowanej większości byty absolutnie fikcyjne. Towarzystwo rychło utknęło
na mieliznach „frontu ideologicznego”, jego
głównym zadaniem było odgrażanie się niemieckim rewanżystom oraz organizowanie
rautów dla ważnych osobistości.
W pracach TRZZ licznie uczestniczyli autochtoni. Poza Malewskim wymienić tu można Karola Małłka, Jana Boenigka, Bohdana
Wilamowskiego, Władysławę Knosałę (Knosalina), Wandę Pieniężną, Marię Zientarę-Malewską, Fryderyka Leyka, Waltera Późnego,
Hieronima Skurpskiego, Edwarda Turowskiego9. Nic dziwnego więc, że tematy autochtońskie należały do najczęściej podejmowanych
na forach Towarzystwa. Jak już wspomniano,
możliwości realnego działania tego grona nie
były zbyt duże, ale też nie zawsze kończyło
się na bezpłodnych spekulacjach, TRZZ np.
walnie przyczyniło się do przyznania świadczeń socjalnych zapomnianym działaczom
polonijnym z okresu Międzywojnia. Niemniej
około 1960 roku temat autochtoński wygasł
zupełnie. Interesująca zbieżność chronologiczna, bowiem dokładnie w tym momencie
TRZZ ostatecznie i nieodwołanie stało się
organizacją „od świąt i celebry”. Odtąd związek z ludnością autochtoniczną ograniczał się
w zasadzie do uczestnictwa w organach Towarzystwa takich ludzi jak Walter Późny (trzeci i
ostatni przewodniczący olsztyńskiego TRZZ)
oraz Władysław Gębik, słusznie kojarzony
z środowiskiem autochtońskiej inteligencji.
Z drugiej strony, właśnie obecność tej grupy
ludzi sprzyjała autoryzacji Towarzystwa jako
takiego.
W 1962 roku (lub w maju 1963 roku) Malewski został nie tyle odwołany z funkcji przewodniczącego TRZZ co przesunięty na inne
stanowisko - przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Zachował, co oczywiste, członkostwo TRZZ, był
zapraszany każdorazowo na wszystkie ważniejsze imprezy przez tą organizację sygnowane, a w 1964 roku decyzją Rady Naczelnej
otrzymał nawet tytuł „zasłużonego działacza
TRZZ”. Dla klarowności obrazu wypada przypomnieć, że TRZZ formalnie opisywane było
jako „ogniwo FJN”.
Front Jedności Narodu to kolejna bardzo dziwna struktura, możliwa jedynie
w warunkach ludowładztwa. Powstała jesienią
1952 roku pod nazwą Frontu Narodowego
i przetrwała do końca PRL - po liftingu z lat
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1981-1983 - pod nazwą Patriotycznego Ruchu
Odrodzenia Narodowego. Formalną funkcją wszystkich tych ciał (FN - FJN - PRON)
było firmowanie list wyborczych we wszystkich głosowaniach (bo o wyborach trudno
tu mówić) do konstytucyjnych organów
o prawodawczym charakterze: od gromadzkich rad narodowych aż po sejm PRL.
W Polsce Ludowej wprawdzie istniały różne
partie polityczne oraz organizacje parapartyjne posiadające prawo do walki o parlamentarne mandaty, ale wszystkie one wstawiały kandydatów na tych samych kartach wyborczych.
Działo się tak w myśl ponadpartyjnej zgody
oraz narodowej jedności. Organizatorem owej
jedności był właśnie Front Jedności Narodu.
Poza okresami wyborczymi FJN zajmował
się dosłownie wszystkim: zbieraniem pieniędzy na szkoły i internaty, a także makulatury
i złomu, sadzeniem drzew, utrzymaniem po-

Juliusz Malewski jako poseł (Instytut Północny w
Olsztynie)

rządku na posesjach, konkursami na najpiękniejszy ogródek, sądownictwem społecznym,
zwalczaniem alkoholizmu, biegami przełajowymi, upamiętnianiem wydarzeń historycznych, przyznawaniem honorowych odznak,
wyróżnień i dyplomów. Był więc ośrodkiem
mobilizacji i aktywizacji społeczeństwa, a wymuszanie darmowej pracy obywateli stanowiło równie ważką dziedzinę jego działalności,
co uświadamianie tych samych obywateli w
sprawach istotnych zagadnień ideologicznych.
Malewski firmował ową instytucję swoim
nazwiskiem dłużej niż dwie dekady. Znalazł
się w pierwszym składzie Wojewódzkiego
Komitetu Frontu Narodowego w Olsztynie10
(oraz chyba wszystkich jego filii, w tym Wojewódzkiego Komitetu Obrońców Pokoju); był
najpierw przewodniczącym wojewódzkich
struktur FJN (1964-1972), potem zaś ich dożywotnim wiceprzewodniczącym. Jego rola
we Froncie nie stanowiła precedensu. Pierwszym z szeregu przewodniczących został jesienią 1952 roku Edward Turowski, Warmiak

z Tomaszkowa, kolejny autochton wywodzący
się z bardzo zasłużonej dla polskości rodziny,
którego użyto w roli sztandaru.
*
Jak widać, wymuszone na Malewskim
w Październiku pożegnanie z życiem publicznym nigdy nie było pełne, a życie rencisty zajmującego kilka istotnych stanowisk na pewno nie należało do nudnych i pozbawionych
aktywności. W każdym bądź razie Malewski
nigdy nie znalazł się w takiej sytuacji, jak np.
Paweł Sowa, który po okresie sprawowania
szeregu ważkich funkcji nagle, by przeżyć,
zająć się musiał zielarstwem, znachorstwem
oraz hodowlą nutrii11. Jednak co innego zasiadanie w ławach WRN (sesje odbywały się
z reguły raz miesiącu) albo sprawowanie niezbyt wymagających funkcji szefa takich instytucji jak Ochotnicze Straże Pożarne czy TRZZ,
a co innego codzienna, rutynowa aktywność
polityczna. Objęcie przez Malewskiego fotela
przewodniczącego WK FJN stanowiło tylko domknięcie procesu powrotu do kręgów
władzy, wcześniej bowiem odzyskał on dużo
ważniejsze pozycje. W styczniu 1959 roku,
po zaledwie dwóch latach przerwy, wrócił do
ścisłego grona zarządzającego wojewódzką organizacją partyjną - egzekutywy KW PZPR - i
pozostał w niej do marca 1971 roku. W sumie
więc był członkiem owego ciała przez 16 lat.
Jeszcze dłuższy, bo aż 28-letni staż, Malewski
zaliczył w plenum olsztyńskiego KW. Był to
kolejny organ hołubiący członkostwo Malewskiego dosłownie dożywotnio - stary Warmiak z Woryt zasiadał w nim przez 15 kadencji ustanawiając tym samym nigdy nie pobity
rekord. Rekordy bił Malewski również jako
poseł na sejm. W parlamentach Polski Ludowej (pomijam tu PKWN) autochtoni Warmii i
Mazur reprezentowani byli przez zaledwie siedem osób. Dwie z nich, Gerard Skok i Walter
Późny, miały okazję spełniać powinność poselską przez dwie kadencje; Malewski czynił to
przez kadencji pięć (1952-1956, 1961-1972).
Jako poseł Malewski niewątpliwie należał
do ludzi pracowitych i sumiennych. Poświadczają to zachowane zeszyty z setkami notatek
z odbytych spotkań, posiedzeń, rozmów, poselskich dyżurów12. Inne z archiwaliów zdają
się poświadczać, że w epoce Gomułki i Gierka
Malewski zachował styl działania wypracowany jeszcze w latach 50-tych: pompatyczne,
wyjałowione z treści oraz absolutnie poprawne ideologicznie wystąpienia oficjalne (Stale,
nieustępliwie zdążamy ku lepszemu...13) sąsiadują z obfitym nurtem „załatwiactwa”. Malewski, jako poseł, członek organów partyjnych
i władz FJN, wspierał starania członków rodzin Turowskich i Leydingów, Emila Leyka
i Władysławy Knosały oraz wielu innych,
głównie w sprawie tzw. zaopatrzenia specjalnego (tj. rent „dla zasłużonych”). Nie odmawiał przy tym pomocy nie-autochtonom
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(wstawił się np. za Balbiną Świtycz - Widacką). Co ciekawe, bywało, że dopomagał miejscowym w ich staraniach o wyjazd za Odrę,
chociaż do niedawna był zdecydowanym oraz
pryncypialnym przeciwnikiem podobnych
ruchów migracyjnych. Niektóre z interwencji
były wątpliwej natury, np. kiedy - wciąż występując jako osoba urzędowa – Malewski dopominał się u rektora olsztyńskiej Akademii
Rolniczo-Technicznej albo u osławionego wojewody katowickiego Jerzego Ziętka (z którym
był „na ty”) pomocy w przyjęciu na studia latorośli dawnych znajomych.
Rok 1972 w biografii Juliusza Malewskiego jest definitywnym zakończaniem aktywnej
jego roli jako czynnika politycznego. Przekroczył właśnie 70-ty rok życia i nikt, nawet on
sam, nie mógł mieć pretensji o taki stan rzeczy,
pożegnanie z poselskimi ławami, przesunięcie
na boczny tor w strukturach Partii, a zaraz potem i w FJN. Odtąd powierzano mu wyłącznie
funkcje z definicji reprezentacyjne, i czyniono to bardzo intensywnie. Malewski chętnie
przyjmował nowe zadania, nadal spełniał też
prośby o protekcję, wypełniał czas pisząc coraz to bardziej niezborne wspomnienia. Nic
nie wiadomo o uczuciu goryczy, które powinno mu towarzyszyć.
W styczniu 1972 roku Walter Późny zdał
urząd „wicewojewody” olsztyńskiego, następnego autochtona na tym stanowisku już nie
będzie. Malewski, Późny, Boenigk, ZientaraMalewska, Skurpski, Wilamowski, kilku innych, byli z ostatniego pokolenia „tutejszych”.
Nie było przypadkiem, że w tym samym
czasie ostatecznie żywot zakończyło – jako
autonomiczna wkładka - „Słowo na Warmii
i Mazurach”, pismo tego właśnie pokolenia autochtonów. Okazało się po prostu, że nie było
już dla kogo pisać. Nie było żadnych następców, ci bowiem wyjechali. Dekada Gierka to
już trzecia wielka fala wyjazdowa po wojnie;
do Reichu emigrowali ostatni z ostatnich. Ale
nawet dla tych Warmiaków, Mazurów, którzy
tu i ówdzie pozostali, owa autochtońska elita
nie stanowiła żadnego punktu odniesienia.
Późniejsze boje o odzyskanie warmińskiej,
mazurskiej przeszłości toczyły się w kontrze
1. Archiwum Państwowe w Olsztynie [APO], sygn.
444/1/13, Protokół nr V/56 nadzwyczajnej sesji WRN, Olsztyn 31 X 1956 r., s. 466-467, 475-476.
2. APO, sygn. 1141/327, Protokół nr 43/56 posiedzenia
egzekutywy KW PZPR, Olsztyn 28 X 1956 r., s. 231-238.
3. Stanisław Tomaszewski, sekretarz KW PZPR w Olsztynie, mówi w tym czasie: “Wytwarza się taka sytuacja, że w
radach [narodowych] nie będzie autochtonów, jak również i
w egzekutywach [komitetów PZPR]. Staniemy przed poważnym problemem [...]”, cyt.: ibidem.
4. L. Orlik [L. Jucewicz], Sprawa Gerarda Skoka, “Głos
Olsztyński” 1956 r., nr 307 (1604), s. 4.
5. W latach 1952-1956 J. Malewski był posłem na sejm
PRL I-szej kadencji "wybranym" z okręgu Kętrzyn. W sejmie
sprawował funkcję członka Rady Seniorów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
6. Muzeum Warmii i Mazur [MWiM], sygn. DGO5327 OMO, Ankieta uczestnika walk rewolucyjnych o wyzwolenie społeczne i narodowe, Olsztyn 20 XI 1956 r.
7. Jedną z reminiscencji tej funkcji bohatera tekstu jest
Dom Strażaka w Brąswałdzie im. Juliusza Malewskiego.
8. Patrz m.in.: APO, sygn. 882/5, Protokół posiedzenia
Rady Okręgowej TRZZ, Olsztyn 28 IV 1958 r.
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do wszystkiego, co reprezentował sobą Juliusz
Malewski. A przynajmniej ten Malewski, jakim był on po1945 roku.
*
Epoka gierkowska to jednocześnie prawdziwy festiwal uhonorowań, oficjalnych
hołdów, wyróżnień bardzo różnego kalibru.
I sekretarz KC PZPR Edward Gierek przesłał
Malewskiemu własnoręcznie podpisane życzenia noworoczne (1976 r.), premier rządu
PRL Piotr Jaroszewicz przyznał odznakę „Za
zasługi w ochronie porządku publicznego”
(1973 r.), co wraz - z ministerialną odznaką
„Zasłużony dla ubezpieczeń społecznych”

Juliusz Malewski z kompletem odznaczeń, 1975 r.(?)
(Muzeum Warmii i Mazur)

(1980 r.) - powiększyło bogaty zbiór państwowych wyróżnień (Malewski otrzymał prawie
wszystkie z najważniejszych cywilnych odznaczeń, w tym: Order Budowniczych Polski Ludowej, Order Sztandaru Pracy, OOP „Polonia
Restituta”, Krzyż Zasługi). W 1974 roku, przy
okazji Święta Odrodzenia Polski, nazwisko
Malewskiego zostało wpisane do księgi zasłużonych miasta Olsztyna14. Pięć lat później
znalazło się ono również w „Księdze pamiątkowej zasłużonych dla ruchu spółdzielczego
województwa olsztyńskiego”. W 1979 roku
9. Spośród członków olsztyńskich struktur TRZZ J. Boenigk, W. Gębik, W. Późny, S. Tomaszewski i B. Wilamowski
byli członkami Rady Naczelnej TRZZ, J. Malewski natomiast
był członkiem Komisji Rewizyjnej przy RN TRZZ.
10. J. Malewski jako poseł uczestniczył w pracach WK
FN w Olsztynie od początku istnienia tej instytucji. Formalne
członkostwo Malewskiego w składzie WK jest potwierdzone
od maja 1953 r. (APO, sygn. 489/1, Skład WK FN Olsztyn,
Olsztyn 14 V 1953 r., s. 9). Najpóźniej wiosną 1954 r. Malewski został członkiem prezydium WK (APO, sygn. 489/10,
Protokół prezydium WK FJN, Olsztyn 08 IV 1954 r., s. 18-20).
11. P. Taciak, Powojenne losy pracownika Oddziału II
SG WP Pawła Sowy w świetle materiałów Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Zarys
problematyki, Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948),
t. VI, red. J. Biernacki, B. Kubisz, Warszawa 2019, s. 283-290.
12. Niestety, większość owych mrówczych zapisów
jest kompletnie nieczytelna. Lepiej rzecz się ma ze sformalizowanymi drukami Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego,
zawierającymi relacje ze spotkań z wyborcami. Materiały te
znajdują się w zbiorach MWiM.
13. W 1970 r. Malewski pisał: „Przed 25 laty kraina
nasza weszła na trwałe w skład państwa polskiego i pod

Malewski wszedł w skład Polskiego Komitetu
Obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka(!)15. W październiku roku następnego był
jednym z trzech oficjeli (obok Marii Zientary
-Malewskiej i Wojciecha Kętrzyńskiego) uroczyście odsłaniających tablicę pamiątkową na
zrekonstruowanym i właśnie oddawanym do
użytku budynku Domu Polskiego. On też był
tym, który występując jako reprezentant FJN,
przekazał budynek władzom Ośrodka Badań
Naukowych. 23 marca 1980 roku po raz n-ty
wybrany został w skład Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Olsztynie.
*
Juliusz Malewski zmarł 29 grudnia 1981
roku; pochowany został w alei zasłużonych
na cmentarzu komunalnym przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie. W 1986 roku został
odznaczony pośmiertnie medalem „Rodła”
a jego imieniem nazwano jedną z ulic nowopowstałego osiedla Jaroty. Ulica ta sąsiadowała z ulicą Mazura Fryderyka Leyka, ulicą redaktora przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej”
Kazimierza Jaroszyka oraz wielkim, brzydkim
budynkiem szkoły podstawowej, której patronką uczyniono Marię Zientarę-Malewską.
Mocą zarządzenia zastępczego Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 grudnia
2017 roku, wydanego w oparciu o ustawę „o
zakazie propagowania komunizmu”, zniesiona została nazwa olsztyńskiej ulicy Juliusza
Malewskiego16. W uzasadnieniu przytoczono
opinię sporządzoną przez Instytut Pamięci
Narodowej, jednoznacznie określającą Juliusza Malewskiego jako osobę symbolizującą komunizm. Ulica taka nadal funkcjonuje
w podolsztyńskich Kieźlinach krzyżując się
z ulicami dwóch innych Warmiaków: Pawła
Sowy i ks. Jakuba Jagałły.

Dr historii,
pracownik Archiwum
Państwowego
w Olsztynie

Mariusz T. Korejwo

kierownictwem PPR wkroczyła na drogę socjalizmu. Jakże
dynamiczny okazał się nowy ustrój, który na przestrzeni
krótkiego okresu czasu [sic] całkowicie odmienił oblicze
naszego kraju. Ogromna radość rozpiera moją pierś, kiedy
widzę niespotykany, wszechstronny rozwój, uśmiechniętych
ludzi i radosne, rumiane buzie dzieci. Stale, nieustępliwie
zdążamy ku lepszemu. I to jest właśnie istota naszego ustroju
– ustroju sprawiedliwości społecznej – ustroju socjalistycznego. Idziemy więc naprzód z przekonaniem, że droga którą
obrał nasz naród, dobre stosunki z bratnimi socjalistycznymi
krajami ze Związkiem Radzieckim na czele [zapewni nam]
mocną pozycję w międzynarodowym układzie sił, znaczenie i pozycję w świecie.”, cyt. za: Olsztyński Kalendarz na rok
1970, s. 129-131.
14. Pismo Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie, Olsztyn 15 VII 1974 r., zbiory MWiM.
15. E. Tryniszewski, Juliusz Malewski: 29 marca 1899 29 grudnia 1981, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1987
r., nr 1, s. 165-168.
16. Zarządzenie zastępcze nr PN.4131.370.2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 XII 2017 r. ws. nadania nazwy ulicy w mieście Olsztynie, Dz. U. Województwa
Warmińsko - Mazurskiego z 2017 r., poz. 5099.
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Orzysz a wojsko.
Pierwsze półwiecze
orzyskiego poligonu
Orzysz od dawna znany jest w Polsce głównie ze względu na swą wojskową historię.
Rozległy poligon, jeszcze trzydzieści parę lat temu owiany głęboką tajemnicą made
in PRL, na którym dziś nieomal w świetle kamer ćwiczą żołnierze NATO. W samym
mieście koszary, niegdyś także lokalizacja cieszącej się złą sławą kompanii karnej – to
były i są emblematy, które wielu Polakom kojarzą się z tym niewielkim mazurskim
miasteczkiem. Stąd nawet hasło promocyjne Orzysz – wojskowa stolica Polski, współcześnie kreowane w celach reklamowych, ma budzić określone, tym razem zdecydowanie pozytywne skojarzenia. Może jednak warto – choćby w bardzo powierzchownym zarysie – przypomnieć jakie były początki orzyskiego poligonu? Bo przecież od
niego właściwie wszystko się zaczęło.
waldemar brenda

O

Orzysz dawniej

rzysz otrzymał prawa miejskie w XVIII w, ale przez kolejne dziesięciolecia było to
maleńkie miasteczko bez większych
perspektyw rozwojowych. W 1782 r. liczyło 900 mieszkańców, w 1818 – 883,
w 1837 – 1165, w 1861 – 1147. W 1867 r.
mieszkały tu 1243 osoby. Z „budynków”
miasto pozyskiwało dochód roczny
w sumie 5 153 talarów i 15 groszy (mniej
o 2 tys. talarów niż w Białej i prawie czterokrotnie mniej niż w Piszu). Większą
inwestycją była realizacja projektu obniżenia poziomu jeziora Orzysz i budowy
kanału. W efekcie uzyskano kilkanaście
tysięcy mórg pruskich pod łąki, pastwi-

Miasteczko namiotów. Orzysz przed I wojną światową
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ska i grunty orne. Pierwotnie koszty tej
inwestycji szacowano na ponad 67 tys.
talarów. W połowie lat sześćdziesiątych,
w ciągu trzech lat pobudowano budynek
szkoły kościelnej wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz pompą, wyremontowano też inne obiekty za kwotę
niewiele przekraczającą 291 talarów. W
szkole pracowało 3 nauczycieli (dwóch
otrzymujących wynagrodzenie z parafii,
jeden z kasy miejskiej), nauczających 184
dzieci. Oprócz tej szkoły istniała szkoła
przygotowawcza prowadzona przez nauczycielkę w zakresie nauki początkowej.
W miasteczku żyło kilkunastu sklepikarzy, 1 lekarz, 1 aptekarz, 2 akuszerki,
1 policjant. Stan finansów miejskich jest
paskudny – zaznaczał starosta piski

w 1867 r. -Miasto nie ma żadnego majątku. Musiano już niejednokrotnie pokrywać wszystkie potrzeby z podatków komunalnych nakładanych na mieszkańców.
Społeczeństwo jest bardzo ubogie i istnieje
wiele zaległości podatkowych. Dopiero
pod koniec XIX stulecia historia Orzysza
nabrała przyspieszenia.
Sprawy europejskie
U schyłku XIX w. między europejskimi mocarstwami zaczęły się krystalizować wyraziste podziały polityczne.
Rosnące w potęgę Cesarstwo Niemieckie
stało się najbardziej dynamicznie rozwijającym krajem kontynentu. Wraz z potencjałem gospodarczym i militarnym,
potęgowały się napięcia na arenie międzynarodowej. W konsekwencji ukształtowały się dwa bloki polityczno-militarne. Naprzeciw Niemiec i Austro –Węgier
(Państwa Centralne) stanęły Anglia,
Francja i Rosja tworzące sojusz zwany
Trójporozumieniem. W powietrzu czuć
było zapach prochu…
Decyzja gen. Bronsarta
W 1890 r. do Orzysza przybył były
niemiecki minister wojny gen. Paul
Bronsart von Schellendorf. Niegdyś wysoko oceniany przez pruskiego szefa
sztabu Helmutha von Moltke, był gorącym zwolennikiem modernizacji armii.
Wprawdzie w 1889 r. musiał zrezygnować
z teki ministerialnej, ale nominowany na
zwierzchnika 1 Korpusu Armijnego do
Królewca, wykazywał się znaczną aktywnością w przygotowaniu regionu do potencjalnej wojny. Przyjechał do Orzysza,
aby zbadać możliwość zlokalizowania
w okolicy nowych obiektów wojskowych.
Decyzja była pozytywna. Wpływ na takie
umiejscowienie planowanych inwestycji
miało z pewnością słabe zaludnienie okolicy oraz położenie miasta wśród lasów
i jezior, w pobliżu rosyjskiej granicy, gdzie
panowały warunki klimatyczne zbliżone
do przyszłego terenu działań wojennych
na Wschodzie. Nie bez znaczenia była
potencjalna sieć komunikacyjna – dróg
bitych i kolejowych, które stwarzały możliwość znacznej rozbudowy. Już w 1884 r.
połączono Pisz koleją ze Szczytnem, rok
później z Ełkiem. W 1905r. doprowadzono linię z Pisza do Orzysza, przedłużoną następnie do Giżycka. Następnym
etapem było wytyczenie szlaku kolei żelaznej z Orzysza do Mrągowa i do Ełku.
Już samo zestawienie nowo powstających
linii kolejowych pokazuje, jak ożywczy
wpływ cały region miały militarne inwestycje w tej części Prus Wschodnich.
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Baraki koszarowe w Orzyszu. Początek XX w.

Orzysz rozwój swój zawdzięcza
powstaniu poligonu
Korzystał z tego także sam Orzysz,
w którym zaczęła dynamicznie rosnąć liczba mieszkańców. W 1900 r. mieszkało tu
1617 osób. Do wybuchu I wojny światowej
przyrost ludności wynosił około 300 mieszkańców co 5 lat! Na tę koniunkturę zwracał
uwagę w swych wspomnieniach starosta
piski Herbet Ziemer. Orzysz rozwój swój
zawdzięcza powstaniu poligonu wojskowego. W Prusach Wschodnich nie było chyba
żołnierza, który by się nie zapoznał z orzyskim poligonem. Ponieważ przed I wojną
światową w Prusach Wschodnich stacjonowało wiele wojska, corocznie dziesiątki tysięcy żołnierzy ćwiczyły na orzyskim poligonie,
a w wolnym czasie, poza służbą zaludniało
się miasteczko (…). Wszystko było tu nastawione w tym zakresie. Sklepy, rzemieślnicy
i oczywiście lokale (…) tuziny lokali.

Obóz wojskowy i poligon
Poligon początkowo obejmował 4416
ha na terenie lasów Grądowskich i Drygalskich oraz 850 ha wykupionych przez
władze wojskowe od wsi Wierzbiny
i Szwejkówko. W 1891 r. na krańcu miasta został zlokalizowany obóz wojskowy,
składający się początkowo z namiotów.
Potem postawiono baraki drewniane
i z blachy falistej. Budowa trwałych
obiektów w 1895 r. sprawiła, że Orzysz
stał się prawdziwym miastem garnizonowym. W pierwszym dziesięcioleciu
XX w. baraki zostały zastąpione 80 murowanymi budynkami koszarowymi dla
żołnierzy i 30 - dla oficerów. W 1908 r.
można w nich było zakwaterować 314
oficerów, 12450 podoficerów i szeregowców oraz 150 koni. Wciąż zresztą
pojawiało się „coś” nowego – kasyno
oficerskie, restauracje, budynek komen-

Niemiecka karta pocztowa sprzed 1914 r. pokazująca warunki ćwiczeń na orzyskim poligonie
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dantury, wodociągi i inne. Powstała sieć
oświetleniowa. Wojskowy obóz obszarowo i pod względem liczby mieszkańców
stał się większy od „cywilnego” Orzysza.
Mieszkanka Orzysza wspominała
po wielu latach na łamach „Johannisburger Heimetbrief ”: Obóz baraków
z placem ćwiczebnym i Bronsartstraße
[tak nazywała się jedna z ulic na cześć
Paula Bronsarta von Schellendorfa –
WB] już wtedy były rozdzielone żywopłotem. Bramy obozowe, podczas nieobecności ćwiczących oddziałów były strzeżone
przez straże. Dopiero koło roku 1910 wykopy zostały zasypane i przekształcone
w drogę miejską. Sam obóz składał się
wtedy- jeśli chodzi o schronienie dla podoficerów- ze zbioru baraków pokrytych
blachą falistą i pewnej liczby drewnianych
baraków- stajni. Oficerowie byli rozlokowani w specjalnej części obozu, w jednopiętrowych barakach. Baraki pokryte
blachą falistą zostały potem zastąpione
dwupiętrowymi koszarami.
Nieomal w Rosji
Przybywali tu żołnierze powołani
pod broń w całym Cesarstwie Niemieckim. Zaskakiwały ich egzotyczne dla
niemieckiego ucha nazwy miejscowości (Oszczywilki, Wierzbiny, Dupki,
Osranki) i nazwy fizjograficzne (Dzienkaloffka). Podczas uciążliwych ćwiczeń
wyzwanie stanowiły mokradła, jeziora
i lasy. Na wyciągniecie ręki znajdowała
się granica z Cesarstwem Rosyjskim, kojarzonym z potęgą i przerażającymi mrozami. Sibirien 1 km – pisano na satyrycznej kartce pocztowej z Orzysza. Na innej
– pośrodku miasta spotykają się dwa
wilki! A wiosną 1914 r. jeden z żołnierzy
pisał na kartce pocztowej do krewnych
w Holsztynie: od przedwczoraj jesteśmy
na poligonie. Mieszkamy w barakach, po
50 żołnierzy w jednym pomieszczeniu.
Jest tu kompletne pustkowie i chwilowo
bardzo zimno, gdyż jesteśmy tu nieomal
w Rosji. Plac jest bardzo ładny, porośnięty
krótką trawą. Tam mamy dużo miejsca,
tam mogą nas oficerowie rezerwy porządnie rozruszać.
Dla przywożonych z Rzeszy poborowych Orzysz to odległy świat. Ale dla
Orzyszan tak znaczący garnizon i jedyny w Prusach Wschodnich poligon, to
nie tylko szansa na zyski i rozwój, ale
także okazja do większego splendoru.
W 1912 r. trzytygodniowymi manewrami kierował tu kronprync Fryderyk
Wilhelm Hohenzollern – syn cesarza
Wilhelma II i następca tronu Cesarstwa
Niemieckiego. Było to dla lokalnej społeczności nie lada wydarzenie, skoro pi-
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sano o tym w „Johannisburger Zeitung”:
Nadto rzadko prowadziła droga królów
i Prynców pruskich do powiatu jańsborskiego. 21 lipca na cześć Kronprynca
zorganizowano wielkie uroczystości,
z przemarszem około 600 weteranów,
popisami gimnastycznymi młodzieży
oraz występem chóru pod batutą kantora
orzyskiego, który zgromadził na tę uroczystość 150 wykonawców!
Jeńcy i internowani
Ziemia piska w pierwszych latach
wielkiej wojny była terenem, na który
wtargnęła armia rosyjska. Dochodziło
do zaciętych walk i przejściowej rosyjskiej okupacji. Także w Orzyszu w latach
1914 -1915 pojawili się Rosjanie, powodując poważne zniszczenia w samym
mieście. Po ich wyparciu przystąpiono
do odbudowy. W tym czasie zmieniło się
przeznaczenie tutejszego obozu wojskowego, do którego trafiali jeńcy wojenni.
W ostatnich miesiącach wojny światowej Niemcy przetrzymywali tu ponad
33 000 żołnierzy armii rosyjskiej, 442
Francuzów, 236 Rumunów, 71 Anglików,
61 Belgów oraz 16 Włochów.
Kilka lat po zakończeniu I wojny
światowej w orzyskim obozie wojskowym oraz na terenach poligonu ponownie znaleźli się żołnierze innych armii.
W czasie wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. skierowano tu ponad(?)
2000 żołnierzy z różnych jednostek Wojska Polskiego, straży granicznej, policji
oraz towarzyszących cywilów, którzy
w obliczu ciągnącej na zachód armii bolszewickiej, przekroczyli granicę z Prusami Wschodnimi i zostali internowani.

Jeńcy rosyjscy w Orzyszu w czasie I wojny światowej

Największym z oddziałów, tzw. grupą suwalsko–augustowską dowodził płk Władysław Obuch – Woszczatyński.
Internowani zostali rozlokowani
w orzyskich koszarach. Żołnierze mieli
łóżka, w izbach działała elektryczność,
własnym sumptem utworzyli bibliotekę.
Oficerowie korzystali z przepustek do
miasta. Odbywały się odczyty, którym
towarzyszyły wewnętrzne spory o to, czy
przekroczenie granicy było właściwym
rozwiązaniem. Natomiast rosnącym
problemem była pogarszająca się żywność i choroby oraz niemieckie restrykcje wobec próbujących uciekać.
Kilka tygodni później losy wojny
polsko–bolszewickiej odwróciły się i to
Armia Czerwona znalazła się w potrzasku. Teraz to bolszewiccy dowódcy operujący na północnym Mazowszu wraz

z kilkudziesięcioma tysiącami swych żołnierzy postanowili przekroczyć granicę
z Prusami Wschodnimi. Większość
z nich skierowano do Orzysza. Aby nie
doprowadzić do zetknięcia internowanych z dwóch wrogich armii, Polacy zostali wywiezieni do Królewca i stamtąd
do miejscowości Minden w Niemczech.
Tymczasem od 23 sierpnia do Orzysza
napływali Rosjanie. Pod koniec sierpnia
było tu już 2 317 oficerów, 72 komisarzy,
438 lekarzy i felczerów, 218 kobiet oraz
41 598 podoficerów i żołnierzy. Towarzyszyły im tysiące koni. Tak wielka masa
ludzi i zwierząt została skupiona w koszarach oraz na terenie poligonu ogrodzonego drutem.
Ponieważ bolszewicy przywieźli sporo mienia zrabowanego w Polsce, a i teraz
wymykali się za ogrodzenie, przynosząc
rozmaite „trofea”, w okolicach Orzysza pojawiło się wielu handlarzy, wymieniających
towary za żywność, pieniądze czy inne towary. Wkrótce jednak zaczęło brakować
żywności, skupowanej przez tą ogromną
masę wojska. I wprawdzie sporo bolszewików uciekało z obozu, niektórzy próbując
przedrzeć się do walczących oddziałów
Armii Czerwonej, to większość myślała
o zakończeniu wojny. Po kilku tygodniach
pobytu w Orzyszu, internowanych sowietów wyekspediowano do Niemiec.
Między wojnami

Schron pozycji ćwiczebnej na poligonie Orzysz. Fot. Piotr Banach
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Po I wojnie światowej, zlikwidowanie powszechnego poboru w Niemczech
oraz zmniejszenie sił zbrojnych do stutysięcznej armii zawodowej musiało
się odbić na obecności wojska także we
wschodniopruskiej prowincji. W ślad za
tymi zmianami, również orzyskie obiekty wojskowe straciły na znaczeniu.
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Nowoczesne koszary w Bemowie Piskim w drugiej połowie lat trzydziestych XX w.

Co prawda w latach po 1921 r. poligon
funkcjonował nadal. Przeprowadzano
tu próby skuteczności broni artyleryjskiej i strzeleckiej. Wzdłuż pasa ćwiczeń
pobudowano system schronów, każdy
nazwany osobnym imieniem, z których
obserwowano zachowanie się pocisków
podczas trafienia w tarczę. To zapewne
wtedy powstał tarczociąg, umożliwiający
jednoczesne przesuwanie dwunastu tarcz.
Okres prosperity wrócił do Orzysza
wraz z przejęciem władzy przez Hitlera i powstaniem III Rzeszy. Narodowi
socjaliści rozpoczęli forsowny program
zbrojeń. W 1935 r. w Niemczech przywrócono powszechny obowiązek służby
wojskowej. Takie ośrodki jak koszary
w Orzyszu i tutejszy poligon, nie tylko
stały się znów potrzebne, ale wręcz wymagały nowych inwestycji, przypadających na lata 1934 -1937. W czerwcu
1935 r. państwo wykupiło kolejne areały i powiększyło poligon do 20 000 ha,
w tym 4256 ha powierzchni leśnej. O tych
działaniach wspominał starosta piski
H. Ziemer: Owe powiększenie powierzchni
poligonu było pod względem administracyjnym najtrudniejszym przedsięwzięciem, z jakim miałem dotąd do czynienia. Powiększenie poligonu związane było
z częściową, a nawet całkowitą ewakuacją
czterech wsi i zasiedleniem jednej z dużych domen majątkowych w powiecie Pisz.
Wspominam nieraz pierwsze spotkanie
z mieszkańcami dotkniętych wysiedleniem
miejscowości, kiedy mój kierowca w obawie ewentualnych ekscesów, zawsze starał
się, bym miał wolną drogę do samochodu.
Nie ograniczono się do samego tylko
powiększenia areału przeznaczonego do
wojskowych ćwiczeń. W odległości ok.
2 km od Wierzbin wybudowano kilkanaście lekkich schronów bojowych oraz
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biernych schronów obserwacyjnych.
W samym Orzyszu zmodernizowano
stare koszary, nadając im nazwę Arys
- Nord. Natomiast w odległości 12 km
na południe w Schlagenkrug (Szlaga,
dzisiejsze Bemowo Piskie) pobudowano
nowoczesny obiekt koszarowy pod nazwą Arys – Süd, pośrodku którego znajdowała się nawet sportowa pływalnia.
W tym okresie w Orzyszu mieściło się
około dwóch pułków piechoty oraz jednostki artyleryjskie, natomiast w Szladze
- jeden pułk i dwie jednostki artylerii.
W latach II wojny światowej
W 1939 r. poligon przemianowano na
Obóz Ćwiczebny Orzysz i zgrupowano
na nim oddziały Wehrmachtu, które we
wrześniu brały udział w wojnie przeciwko
Polsce. Były to m. in. jednostki XIX Korpusu gen. Heinza Guderiana. Tak pisał
o tym twórca niemieckiej broni pancernej: (…) udałem się do obozu ćwiczebnego
Orzysz, zawezwawszy tam uprzednio oficerów łącznikowych dywizji dla odebrania
rozkazów. Z mych dotychczasowych dywizji zatrzymałem na razie 3 dywizję pancerną i 20 zmotoryzowaną dywizję piechoty.
2 zmotoryzowana dywizja piechoty pozostała tymczasem odwodem grupy armii
(…). 9 września (…) wydałem w Orzyszu
rozkazy dowódcom obydwu dywizji należącym dotychczas do mego korpusu.
Podczas wojny na orzyskim poligonie Niemcy nadal ćwiczyli swoje pododdziały, szczególnie w okresie bezpośrednio poprzedzającym agresję Niemiec na
ZSRR, a potem podczas przygotowań poszczególnych jednostek do walki na froncie wschodnim. Między innymi w styczniu 1942 r. na poligonie utworzono 383
Dywizję Piechoty z różnych oddziałów

i pułków, pospiesznie skierowanych do
jednostki w celu przeszkolenia i jak najszybszego odtransportowania na zagrożony odcinek frontu. Wysłano ją na Wschód
między kwietniem a czerwcem 1942 r.
Z kolei w październiku 1942 r. w Orzyszu
sformowano 9 Dywizję Polową Luftwaffe.
Poligon był wykorzystywany na różne sposoby. Ćwiczyły na nim jednostki
pancerne i jednostki artylerii. Prezentowano Adolfowi Hitlerowi nowe typy
broni pancernej. Bliższe informacje na
temat podobnych prezentacji znajdujemy na kartach Wspomnień żołnierza
Heinza Guderiana. Prawdopodobnie
na orzyskim poligonie 4 maja 1943 r.
pokazano Hitlerowi drewniany model
<<Myszki>> - czołgu profesora Porschego i firmy <<Krupp>> (…). Doszło do
gwałtownych sporów, poza mną bowiem
wszyscy uznali, że <<Myszka>>, jest
bardzo piękna; zapowiadał się właśnie
gigantycznie. Owa <<Myszka>> w założeniu ważąca 175 ton, według Guderiana
nie spełniała wymogów, które on wiązał
z nowoczesnym sprzętem przydatnym
na polu walki. Inaczej było z pokazem
z 20 października 1943 r., kiedy to w obozie ćwiczebnym w Orzyszu zademonstrowano Hitlerowi drewniany model czołgu
typu Tygrys II – nadzwyczaj udany nowy
wariant czołgu (…), który nasi wrogowie
później nazwali Tygrysem Królewskim.
Wtedy też w ramach pokazu Hitler mógł
obejrzeć modele działa przeciwpancernego produkcji zakładów „Vomag”, działa przeciwpancernego typu „Pantera”,
żelazny model działa przeciwpancernego
typu „Tygrys” z armatą 128 mm, opancerzonej ciężkiej haubicy 380 mm na podwoziu czołgu „Tygrys”, czołgu Panzer III
przystosowanego do torów kolejowych
oraz różne typy drezyn kolejowych.
Zaczynał się jednak ostatni etap wojny,
której narodowo–socjalistyczne Niemcy
nie mogły już wygrać. Pomimo przygotowań do obrony Prus Wschodnich podjętych w 1944 r., uruchomiona przez Armię
Czerwoną ofensywa styczniowa (1945 r.)
doprowadziła do zajęcia całej prowincji.
Wkrótce II wojna światowa dobiegła końca. Zaczynał się nowy etap w historii Niemiec, Polski, Europy. Ale nie zmieniało się
przeznaczenie wojskowych obiektów w rejonie Orzysza. Jednak to już całkiem inna
historia.

Historyk, doktor
nauk humanistycznych,
mieszka w Piszu

Waldemar Brenda
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Krzyże i kapliczki
pokutne
O istnieniu krzyży pokutnych dowiedziałem się stosunkowo późno. W 1992 roku
kupiłem wspaniały album Adama Bujaka Nekropolie królów j książąt polskich (Warszawa 1991). Tam ilustracja nr 118 ukazywała krzyż pokutny z okolic Krzeszowa.
Ciężki, toporny, kamienny krzyż wśród łąki pełnej kwiatów. Urzekł mnie od razu.
antoni soduła

K

ilka lat później przypadkowo, późną nocą, włączyłem telewizor i zobaczyłem relację Andrzeja Scheera
o ostatniej „Biesiadzie Krzyżowców” – czyli o zjeździe Badaczy i Miłośników Krzyży
Pokutnych i Figur Przydrożnych. Od dawna
chciałem zobaczyć jakieś krzyże pokutne,
ale jechać samemu (a teraz jeszcze z chorym
sercem) na Śląsk, bez samochodu, szukać
gdzieś po wsiach krzyży pokutnych, starać
się w międzyczasie o nocleg, było za trudne
dla mnie. A tu taka okazja! Napisałem na
adres podany w telewizji i za trzy tygodnie
otrzymałem zaproszenie na XIX Zjazd do
Dzierżoniowa. Ode mnie to bardzo daleko. Wyjechałem ze swojej wsi na Warmii
o godzinie 15, potem z Olsztyna pociągiem
do Warszawy, potem pośpieszny do Jeleniej
Góry, przesiadka za Wrocławiem do Dzierżoniowa, gdzie byłem około siódmej rano.
Ledwo w wyznaczonym nam internacie dostałem pokój, wziąłem prysznic i zapadłem
w sen, gdy mniej więcej po piętnastu minutach zbudził mnie kolejny zjazdowicz, a był
to Janusz Hochleitner. Gdy się okazało, że
doktoryzował się z kultu św. Jana Nepomucena na Warmii, którą całą zjeździł rowerem,

że zna doskonale moją wieś, to darowałem
mu obudzenie i zaprzyjaźniliśmy się „na całe
życie”.
Krzyże pokutne to pomniki prawa
średniowiecznego. Wspomniałem o nich
w artykule „Drewniane kapliczki na Warmii” („Debata” 2/2020). W tamtym czasie
morderca lub jego rodzina, aby uniknąć
gorszej kary lub zemsty zawierał z rodziną
zabitego układ, na mocy którego opłacał
koszta sądowe, msze żałobne, pogrzeb, płacił bliskim zmarłego duże odszkodowanie
i na znak pokuty musiał własnoręcznie wyciosać kamienny krzyż (lub o wiele rzadszą
kapliczkę pokutną) i osobiście ustawić go na
miejscu, gdzie popełnił zbrodnię. Często te
krzyże zawierają też ryt narzędzia zbrodni:
najczęściej nóż lub miecz, rzadziej dzida, topór, kusza. Zdarzają się też osobliwe np. nożyczki, którymi dwie dziewczyny zadźgały
się wzajemnie w kłótni o chłopaka w okolicach góry Ślęży. W całej Europie były też trzy
krzyże pokutne z rytem pistoletu (z późnego
okresu, raczej już zwyczajowego stawiania
krzyży pokutnych, w tym najpiękniejszy
w okolicach Lubomierza, oglądaliśmy go
w czasie jednej z Biesiad Krzyżowych). W całej

Na sesjach Bractwa Krzyżowców widziałem wiele takich średniowiecznych krzyży. Tu Lielvarde, Łotwa. Fot.
Antoni Soduła
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Europie było ok.10 tysięcy takich krzyży pokutnych, zachowało się około siedem tysięcy,
a w Polsce około siedmiuset (gros ich na
Dolnym Śląsku – ponad 600 ).
Te dziesięć tysięcy obiektów pokutnych
stwierdza poszanowanie tego średniowiecznego prawa. Z jednym wyjątkiem – własnoręcznego wykonania kamiennego krzyża.
Teraz można wyraźnie odróżnić krzyż wykonany własnoręcznie(tu typowy jest krzyż
z okolic w pobliżu Jutrosina) od ozdobnych,
czasem gładzonych lub nawet rzeźbionych
form, z rytami i napisami.
Przez 15 lat należałem do Bractwa
Krzyżowców, które zakończyło istnienie
po śmierci „wodza” Andrzeja Scheera. Bractwo Krzyżowców to żartobliwa nazwa
Ogólnopolskiego Klubu Badaczy i Miłośników Krzyży Pokutnych i Figur Przydrożnych, odbywających co roku sesje jesienne
i wiosenne, jeżdżąc autokarem(lub czasem
nawet dwoma, tylu było uczestników) po
wyznaczonych wcześniej trasach w różnych
powiatach Dolnego Śląska. Były to bardzo
szczęśliwe dni, gdy razem z przyjaciółmi
zwiedzaliśmy wyznaczone nam wcześniej
przez Andrzeja obiekty. Tworzyła się ciekawa „subkultura”: mówiliśmy do siebie po
imieniu lub jako brat czy siostra. Za każde
pięć odbytych zjazdów przysługiwał nam
piękny porcelanowy krzyż (biały, w środku
ozdobiony motywem kwiatowym: za 5 sesji
brązowym, za 10 – zielonym, za 15 niebieskim itd…).
Każdy obiekt musieliśmy zaliczyć dotykając go lub nawet całując. Podobnie z kapliczkami lub figurami świętych, zwłaszcza
św. Jana Nepomucena. Wieczorami odbywały się prelekcje tych, którzy coś takiego
widzieli sami. W trakcie wędrówek podnosiliśmy leżące obiekty, wkopywaliśmy je na
właściwych miejscach. Oznaczaliśmy je tabliczkami. Czasem bowiem służyły już jako
kładki nad strumykami czy jako słupy graniczne. Uroda tych miejsc była oszałamiająca. Nie zapomnę krzyża samotnie stojącego
w zbożu, bo w średniowieczu tamtędy szła
droga; lub idąc piaszczystą ścieżką wśród
lasu znajdując grupę krzyży różnego kształtu
obok siebie. Często były one wmurowywane
w mur kościelny, czasem tworzyły szczyt budynku lub np. drogowskaz.
Na jednej z takich Biesiad Krzyżowców
odnaleźliśmy nawet zaginiony od 1945 roku
krzyż pokutny. Dlaczego napisałem taką
datę? Bo w pierwszej połowie XX-go wieku
tutaj badał krzyże pokutne pionierski niemiecki badacz Max Hellmich.
Na około stu krzyży pokutnych, które
„zaliczyłem” tylko kilka przypada na kapliczki pokutne.
Gdy w latach 2001-2003 pracowałem
na Łotwie jako nauczyciel języka polskiego
w Daugavpils (Dyneburgu) dostałem list od
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Tak własnoręcznie ciosane krzyże nazwaliśmy „grzybkami”. Tu obiekt z okolic Jutrosina. Fot. Andrzej Czermak

Andrzeja Scheera, w którym prosił mnie,
bym zbadał podobny do naszych krzyży pokutnych obiekt znajdujący się w Lielvarde
przy kościele i Muzeum Literatury Andrzeja
Pumpura. Według miejscowej tradycji krzyż
nazywa się kamieniem krzyżowym. Opowiadają, że jest wykonany dla oznaczenia
miejsca pogrzebu Czarnego Rycerza, którego zabił bohater łotewski Laczplesis.
Żeby dotrzeć do Lielvarde musiałem
wcześnie wstać, by zdążyć na autobus do
Rygi i po trzech godzinach znalazłem się na
miejscu. Poprosiłem kierowcy, by wysadził
mnie przy alei wiodącej do muzeum Andrzeja Pumpura i szedłem nią w piękny, majowy
poranek zachwycając się świeżą, wiosenna
zielenią. Na końcu alei kościół z białą wieżą,
a z drugiej strony zabytkowy, XVIII-wieczny
budynek mieszczący muzeum. Wywnioskowałem słusznie, że krzyż znajduje się przy
kościele. Był w pobliżu prezbiterium.
Wzruszenie mnie ogarnęło, gdy go zobaczyłem. Pochylony na bok, gruby kamienny krzyż, jednym poprzecznym ramieniem
dotykał już ziemi. Omszały, stary kamień.
Na pewno to jest krzyż średniowieczny. Ale
czy pokutny? Miejsce tuż za prezbiterium
kościoła wskazywałoby raczej na krzyż nagrobny. Różnił się on od tych „naszych”, bo
miał wyciosany wklęsły krzyż tzw. „papieski”, czyli każde ramie było zakończone małym krzyżykiem. Taki krzyż, używany tylko
za pozwoleniem papieża, był też krzyżem
zakonu Joannitów, którzy w średniowieczu
władali tą ziemią i zamkiem w Lielvarde.
Ale dostojny rycerz zakonu byłby na pewno
pochowany w kościele, a nie na ziemi cmentarnej. Podobnie ryt krzyża papieskiego
i Joannitów świadczył jednak o znaczeniu
pochowanego tu rycerza. W rozmowie z panią kustosz Muzeum Andrzeja Pumpura dowiedziałem się, że Łotysze uważają ten krzyż
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przy kościele za świętość, gdyż oznacza on
miejsce śmierci(pochówku?) Czarnego Rycerza, którego według legendy zabił Laczplesis, ich legendarny bohater narodowy, co potem pięknie opisał poematem łotewski poeta
Andrzej Pumpur. Niektórzy mówią nawet,
że ten krzyż jest rękojeścią miecza. Nie wiem
– Czarnego Rycerza czy Laczplesisa? Ten
Czarny Rycerz to trochę jak rycerz krzyżowy, a trochę jak szatan. Ale uwzględniając
to wszystko, pani kustosz stwierdziła, że nie
można przy nim robić badań archeologicznych, bo to „święte miejsce” dla Łotyszów,
czyli nigdy do końca nie dowiemy się prawdy. Szkoda. Myślę, że na pewno jest to krzyż
średniowieczny (chyba Joannitów), raczej
o charakterze nagrobnym, choć możliwy
jest też jego pokutny charakter. Poklepałem
krzyż (tak robimy w Bractwie Krzyżowców
by go „zaliczyć” – samo zobaczenie nie wystarcza), pocałowałem go też z szacunkiem
i obfotografowałem ze wszystkich stron…
Kapliczka pokutna w Kalu
koło Węgorzewa
Zawsze uczestnicząc w zjazdach Bractwa Krzyżowców czułem się „gorszy”, bo
na moim terenie – Warmii i Mazur nie ma
żadnych krzyży ani kapliczek pokutnych.
I wreszcie z dumą donoszę, że jest kapliczka
pokutna na Mazurach. Znajduje się w Kalu,
wioseczce nieopodal Węgorzewa. Właściwie
nie zasługuje ona w pełni na nazwę „kapliczka pokutna”, gdyż nie została wystawiona ani
przez mordercę, ani przez jego rodzinę. Kapliczka upamiętnia miejsce strasznej śmierci, a swoją obecnością nawołuje do pokuty
za grzechy.
Blisko Węgorzewa, we wsi Kal znajdował się dom schadzek. I tam właśnie w 1564
roku zginęli Paweł, Benedykt, Gertruda

i Róża. Legenda głosi (potraktowana z całą
powagę przez ówczesnych proboszczów:
Królewca – K. Hennenburga i Węgorzewa – W. Barfusa, którym zawdzięczamy
opisy tego wydarzenia), że zabił ich diabeł.
Od razu na tym miejscu wystawiono kolumnę, nie tyle może „pokutną” w naszym sensie, ile nawołująca do pokuty, nie grzeszenia
przez zapoznanie się z opisem tego strasznego wydarzenia i karą dla grzeszników.
I przez prawie 450 lat kolumna ta stoi na
miejscu tajemniczej zbrodni. Jak pisze Stanisław Jasiński, któremu serdecznie dziękuję
za pozwolenie skorzystania z jego opracowania, różny kształt i wielkość cegieł od typowych dla XVI wieku do tych z XX-go wieku,
świadczy, że kolumna ceglana była stale poprawiana, choć jej obecny kształt wywodzi
się z neogotyku. W dzisiejszej formie przypomina czworokątną kapliczkę, z tym, że
z czterech stron są tylko płytkie nisze z napisami po łacinie, po polsku, po niemiecku i po litewsku. Napisy zachowały się w szczątkowym
stanie, ale zawierały wiersz W. Barfusa:
Podwójnie święta z Wenerą, która żeni żądze,
Na to miejsce zły przywołany zaklęciami ciała,
Sławiących niewinność nagości w ogniu
i oparach,
Po kilku dniach objawiono stąd okolicy,
Tym którzy wątpią, tajemnicę strawioną
w płomieniach,
O pognębieniu przeciwników praw Boskich,
którego
Czyste myśli u Boga, czystym odejdzie stąd
przybysz,
Pokuta wskazana tu skłonnym do rozpusty.
Oczywiście nie wiemy, co było prawdziwą przyczyną śmierci naraz pary kochanków: zbóje, zaraza, czy coś innego. Personifikując te klęski możemy powiedzieć, że
diabeł. Na pewno jednak przez ponad czterysta lat kapliczka ta nawoływała do pokuty
za grzechy.
Tu chciałbym dodać, że dość często na
naszym terenie znajdują się dwujęzyczne
napisy (łącznie z „Ojcze nasz…” też w języku pruskim) , ale ten sam napis powtórzony po łacinie, polsku, niemiecku i litewsku,
świadczący o staraniu twórców, by każdy
człowiek zrozumiał treść tego napisu, jest
na pewno dzisiaj, w dobie dążeń do jednej
Europy, bardzo ważnym zabytkiem. Podobny charakter,nawołujący do pokuty, mają też
kapliczki z Dolnego Śląska. Myślę więc, że
spokojnie mogę wpisać ten ceglany obiekt
jako „kapliczkę pokutną”, pierwszą na Mazurach.
Działacze kulturalni z Węgorzewa planują odnowienie zabytku. Jak pisze Stanisław Jasiński: Ale współczesny przejęty
odejdzie stąd przybysz, gdy przeczyta krótką
informację : „kolumnę ceglaną wystawiono
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w Kalu/ około 1564 roku/ w miejscu tragicznej śmierci/ kilku mieszkańców tej ziemi/
chroniona była przez wieki/ przez wielu, równie bezimiennych/ odnowiona została w roku
{…}/przez mieszkańców tej ziemi/aby następne pokolenia podjęły/ trud pamięci.”
[Stanisław Jasiński, Kolumna ceglana
w Kalu koło Węgorzewa – przyczynek do
historii obiektu, w: „Studia Angerburgica”,
t.4, Węgorzewo 1999, s.10-25.]
A ja, w imieniu Bractwa Krzyżowców,
mocno kapliczkę pokutną w Kalu poklepałem.
Śmierć Wodza
Wiosną 2010 roku, na tydzień przed
pięćdziesiątym zjazdem nagle, na zawał serca, zmarł Andrzej Scheer.
Rozpacz „braci i sióstr”. Dopiero po
dłuższym czasie potrafiliśmy się zintegrować. Dwa lata później, w rocznicę śmierci
Andrzeja zrobiliśmy ostatnią, pożegnalną
Biesiadę Krzyżowców. Miała ona miejsce
w Świdnicy, tam gdzie żył i pracował Andrzej Scheer. Rozpoczęła się mszą żałobną
za jego duszę, potem zwiedzaliśmy zabytki
Świdnicy: Starówkę, Muzeum Kupiectwa,
katedrę gotycką i Świątynię Pokoju. Oczywiście odwiedziliśmy także dwa krzyże pokutne znajdujące się w Świdnicy.
Drugi krzyż, z odtrąconymi ramionami, ma tragiczną historię. Zresztą, każdy
krzyż pokutny zawiera tragiczna historię,
bo jest znakiem morderstwa. Ale tę historię
każdy z nas pamięta: krzyż stoi w Świdnicy

Bractwo Krzyżowców przy krzyżu pokutnym w Świdnicy. Fot. Andrzej Czermak

na placu św. Małgorzaty, ma wyryte litery
JT i datę 1347. Świadczy to o zgodności
z legendą mówiącą o wypadku, który tu
miał miejsce. Nadworny błazen Jakub Thau
bawił się z małoletnim księciem – synem
Bolka II Małego, w czasie której ugodził go
niechcący śmiertelnie kamieniem. Błazen
został ścięty, a w miejscu gdzie dokonano
egzekucji, wystawiono krzyż, który stoi tam
do dzisiaj.
Potem wszyscy poszliśmy na cmentarz
do grobu Andrzeja Scheera.
Przyjemnie nam było, gdy dowiedzieliśmy się, że radni miasta podjęli uchwałę, by

jedno rondo w Świdnicy nazwać imieniem
Andrzeja Scheera, człowieka, który oprócz
innych czynów, nauczył nas poznawać i kochać krzyże pokutne jako ważną część naszej
historii.
Dr polonistyki, w latach
1983–2001 nauczyciel
w Szkole Podstawowej
w Lutrach, współpracownik
„Posłańca Warmińskiego”.
Nauczyciel dla Polonii na
Wschodzie (2001–2009,
Łotwa, Ukraina, Kazachstan).
Autor trzech książek.

Antoni Soduła

Św. Rozalio
stara Europa straciła grunt pod nogami
zanurzyła się w lęku sercem i duchem wyobraźni
w wielkiej ucieczce zabrakło nagle wszystkiego
i nikt nie wie jak zawrócić
pustelnico głodna inaczej niż my
zapatrzona w górę, a nie pod stopy
zostawiona dla siebie samej, my zgubieni wśród wielu obcych
nie wiedziałaś wtedy jak zimny może być własny dom
nad pustymi ulicami wielkich miast
umilkli w gestach i słowach, boją się oddychać
w pamięci chowają jesień minioną złotą i łagodną zimę
i chcieliby uciec, ale nie ma dokąd
wróżą z fusów i wyrzutów sumienia
że wróci kiedyś zgubiony świat
na wsi u mnie za oknem krzyczą żurawie
czekają na ciepło i zieloną wiosnę
jedni się boją, inni ufają, a one gniazda szukają
my boimy się przyszłości, i tak wiele pamiętamy
św. Rozalio
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Rocznik 1956,
Olsztynianin, wychował
się na Starym Mieście, absolwent II LO, obecnie proboszcz
w podolsztyńskiej wiejskiej parafii. Autor artykułów i tekstów
piosenek. Wydał cztery tomiki
wierszy. Lubi deszcz.

Ks. Krzysztof Wojciechowski
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Katyń – początek
23 sierpnia 1939 r.?
ZSRR zmierza do zagarnięcia kontynentu europejskiego […]W Sowietach,
mimo pozornej chęci ułożenia dobrosąsiedzkich stosunków z nami, jest
usilnie pielęgnowana nienawiść do Polski, a siła sowiecka w istocie swej jest
przeciwko nam skierowana.
Wacław Grzybowski, ambasador RP w Moskwie.
(Wypowiedź z 1936 r.)

Jeszcze nie rozpoczęła się II wojna światowa, a już wydano wyrok na Polskę i na Polaków. Po co Polska na mapie Europy? Między dwoma tak wielkimi państwami jak
Niemcy i Związek Sowiecki? Przecież wystarczy, że ruszą z obu stron i rozgrabią. Dla
wielkich mniejszy nic nie znaczy.
andrzej Dramiński

P

akt Hitler-Stalin, bo to były właściwe osoby porozumienia, podpisany
przez ich ministrów spraw zagranicznych: Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa zakładał zlikwidowanie
naszego kraju. Co się stało, że tak nieprzejednani wrogowie stali się sojusznikami?
III Rzesza i Związek Sowiecki zaczęły
współpracę już w latach 20-tych XX wieku.
Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 r. ich relacje stały się wrogie. Ideologicznie, choć tu
narodowy socjalizm, a tam czerwony socjalizm. Łączyło ich bezlitosne i mordercze rozprawianie się z przeciwnikami politycznymi.
Głównym strategicznym celem bolszewickiej partii było od początku nieść płomień
rewolucji robotników dalej, na zachód, przez
Polskę. Nie udało się to w 1920 r. Rzucone
hasło „bolszewika goń, goń…” zakończyło
się podpisaniem traktatu w Rydze. Nasz kraj
nie wrócił do stanu sprzed I zaboru, z 1772 r.
Polskim politykom, a przede wszystkim Józefowi Piłsudskiemu zależało na całkowitym
zatarciu skutków haniebnych rozbiorów
I Rzeczypospolitej. Nacisk zachodnich polityków spowodował, że granicę wschodnią
przesunięto o prawie 200 km na zachód, nad
rzekę Zbrucz. Wiele polskich rodów nie mogło wybaczyć Piłsudskiemu, że wystawił ich
czerwonym oprawcom. Zniszczyli wszystko,
bo to pańskie. A ilu z nich zabito?
Hitler, ideologię rasową uczynił swoim
kierunkowskazem. W Mein Kampf zapowiadał konieczność zdobycia przestrzeni życiowej na Wschodzie. Na drodze „Drang nach
Osten”- marszowi na wschód w zdobywaniu
przestrzeni dla Niemców stała Polska.
Na XVIII Zjeździe Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików)
10 marca 1939 r. Stalin stwierdził w referacie dotyczącym polityki zagranicznej, że
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podtrzymujemy pokój i wzmocnienie związków gospodarczych z wszystkimi państwami,
stoimy i będziemy stać na tej pozycji, o ile te
kraje dotrzymywać się będą tych samych relacji ze Związkiem Radzieckim, o ile nie będą
próbować naruszać interesów naszego państwa W polskiej publicystyce fragment ten
jest przytaczany w formie Związek Radziecki
może porozumieć się z każdym państwem,
bez względu na jego ustrój. Zapowiedź gotowości do współpracy „z wszystkimi” sugerowało zbliżenie z III Rzeszą, którą ku
zdumieniu zebranych przedstawił w bardziej
korzystnym świetle. Przywódca Związku
Radzieckiego skrytykował jednocześnie
w zachodnie państwa kapitalistyczne, które
oskarżył o podżeganie do wojny oraz o próby wciągnięcia ZSRR do konfliktu przeciw
Rzeszy Niemieckiej.
Nazwa „kasztanowej mowy” wzięła się
bezpośrednio ze słów Stalina, który stwierdził, że nie pozwoli, aby Związek Radziecki
został wciągnięty do konfliktów przez podżegaczy wojennych, którzy przywykli do tego,
by inni wyciągali za nich kasztany z ognia.
Stalin w przemówieniu twierdził także, że
pakt antykominternowski wymierzony jest
nie przeciwko ZSRR, ale przeciw zachodnim krajom kapitalistycznym jak Anglia,
Francja i USA.
Te „kasztany” potwierdzały, że pomysł
wyszedł od Stalina. Hitler tylko na to czekał.
Sytuacja potoczyła się lawinowo. 17 kwietnia
1939 r., sowiecki ambasador w Berlinie Aleksy Miereckałow podczas rozmowy z sekretarzem stanu niemieckiego MSZ Ernestem
Weizsäckerem poruszył kwestię poprawy
wzajemnych stosunków. 3 maja Maksimowa
Litwinowa, uznawanego z racji żydowskiego
pochodzenia za germanofoba, zastąpił Wiaczesław Mołotow. Zaufany człowiek Stalina

gotowy wypełniać każde jego życzenie. Wyjątkowo cierpliwie wytrzymywał wszystkie
partyjne nasiadówki na Kremlu.
Z Mołotowem droga do Berlina była coraz bliższa. Już 20 maja podczas spotkania
W. Mołotowa z niemieckim ambasadorem
Friedrichem-Wernerem von der Schulenburgiem padła po raz pierwszy oficjalna
propozycja normalizacji stosunków. Choć
sondowano tak naprawdę wyłącznie kwestie
ekonomiczne. Nieco później, bo pod sam
koniec maja kolejny krok zrobili Niemcy.
Von Weizsäcker podczas spotkania z charges
d’affaires sowieckiej ambasady Georgijem
Astachowem zasugerował możliwość poprawy wzajemnych relacji.
W lipcu kontynuowano rozmowy, jak
oficjalnie podano gospodarcze. Wtedy
Karl Schurre powiedział Astachowowi, że
możliwe jest porozumienie we wszystkich
sprawach na obszarze (co za rozmach wzajemnego zbliżenia) od Morza Bałtyckiego
poprzez Daleki Wschód do Morza Czarnego.
A 10 sierpnia sowieckiemu dyplomacie
nieomal oficjalnie zaproponowano podział
Rzeczypospolitej Z kolei 14 sierpnia niemiecki minister spraw zagranicznych zadeklarował gotowość osobistego przylotu do
Moskwy celem wyjaśnienia wzajemnych
stosunków. Hitler zaczął naciskać, gdyż mu
się spieszyło. W planach leżało aby zawrzeć
porozumienie, zanim ruszy na Polskę.
A Moskwa zaczęła to wykorzystywać dla
rozgrywania swoich interesów.
Równolegle odbywały się rozmowy
trójstronne Stalina z przedstawicielami
Wlk. Brytanii i Francji. Było to kompletne
nieporozumienie. Dla Stalina było jasne, że
sytuacja nie jest traktowana poważnie, skoro
niskiej rangi dyplomaci nie mieli właściwych
upoważnień swoich rządów. Sowieci, w razie
agresji niemieckiej, zażądali zgody na wejście Armii Czerwonej na obszar Rzeczypospolitej. Polska na to przystać nie mogła, bo
jak wejdą to „nigdy się nie wycofają”. Jak było
łatwe do przewidzenia rozmowy z zachodnimi, ewentualnymi sojusznikami zakończyły
się 21 sierpnia całkowitym fiaskiem. Ale kto
został obciążony? Sowieci zrzucili wszystko
na krnąbrnych Polaków.
W dniach 17 i 19 sierpnia w Moskwie
trzykrotnie spotykał się niemiecki ambasador Friedrich-Werner von Schulenburg
z Wiaczesławem Mołotowem. Ale mimo to
brak było konkretów. 19 sierpnia podczas
tajnego posiedzenia Biura Politycznego Stalin wskazał cel, jakie miał nadzieję osiągnąć
dzięki podpisaniu z Niemcami ewentualnego
porozumienia. Był nim zniszczenie Polski,
którą zaliczał do państw faszystowskich Jednocześnie zgłosił przyłączenie do Sowietów
polskiej Galicji. Ale Stalin patrzył szeroko na
całokształt spraw i liczył się z przegraną Niemiec. Chciał by na Zachodzie powstał rząd
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komunistyczny. Zarazem chciał podtrzymywać potencjał wojskowy Niemiec z walce z Wlk. Brytanią i Francją by wykrwawić
„zachodnich imperialistów”. Najważniejsze
hasło Lenina o rozpowszechnieniu zdobyczy
rewolucji październikowej 1917 roku miało
przy tej wizji szanse realizacji.
Za rozmowami handlowymi kryły się
cele polityczne. Dlatego w nocy 20 sierpnia
w Berlinie zawarto nowy układ handlowy.
Ale tego samego dnia jeden „brunatny”
dyktator Adolf Hitler napisał do drugiego
„czerwonego” dyktatora Józefa Stalina (obaj
od socjalizmu, ale o takich barwach) osobisty list, w którym wyraźnie prosił o przyjęcie
w możliwie krótkim czasie swojego wysłannika, mającego wszelkie niezbędne
pełnomocnictwa do podpisania paktu między tymi krajami. Stalin tym razem już nie
zwlekał. Następnego dnia 21 sierpnia o 17:00
Schulenburg otrzymał odpowiedź przygotowaną w Moskwie. Czerwony car w „imieniu
rządu sowieckiego” zaakceptował przybycie
Joachima von Ribbentropa do Moskwy.
Negocjacje zaczęły się pospiesznie
przedpołudniem 23 sierpnia 1939 r. Ribbentrop, nawet ku swojemu zaskoczeniu,
negocjował z samym Stalinem. Czy to nie
potwierdzenie jak ważna dla samego wodza
była sowiecko-niemiecka przyjaźń. W kordialnej atmosferze kończono precyzowanie
zapisów wcześniej już przygotowanego projektu. Ale sercem tego, co miało być potwierdzone pisemnie był tajny protokół. Z jego
inicjatywą, a było to właściwie dodatkowe
porozumienie, wyszedł Stalin. Potem nastąpiło uroczyste przyjęcie.
Pakt Hitler-Stalin (podpisany w ich imieniu przez von Ribbentropa i Mołotowa) nazwano przewrotnie „układem o nieagresji”.
Miał obowiązywać 10 lat, z możliwością przedłużenia o kolejnych 5 lat. Czyli do 1949 r.,
finalnie do 1954 r. Strony zobowiązywały się
do niestosowania wszelkich aktów przemocy
i działań agresywnych, zarówno indywidualnie jak i w porozumieniu z innymi państwami.
W sposób pośredni i bezpośredni. Zniszczenia Polski dotyczył zapis artykułu 2 dodatkowego protokołu: W razie zmian terytorialnych
i politycznych na obszarach należącego do państwa polskiego strefy interesów Niemiec i ZSRS
będą rozgraniczone mniej więcej wzdłuż linii
rzek Narwi, Wisły i Sanu. Zagadnienie, czy
interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie państwa polskiego i jakie mają być granice
tego państwa, może być ostatecznie rozstrzygnięte dopiero w toku wydarzeń politycznych.
W każdym razie oba rządy rozważą tę sprawę
w drodze przyjaznego porozumienia…”
Andrew Nagorski, korespondent „Newsweeka” w Bonn, Berlinie, Moskwie i Warszawie tak współcześnie oceniał ten „sojusz”:
Gdy von Ribbentrop przybył do Moskwy celem podpisania dokumentu, zapewnił radzie-

26

ckich gospodarzy, że uwaga Niemiec skupiona
jest na zagrożeniach płynących z Zachodu,
nie zaś z Kremla. Stalin zaproponował toast
za zdrowie Hitlera. Jednak radziecki przywódca zdradził swe prawdziwe uczucia, gdy
von Ribbentrop zasugerował dołączenie do
paktu kwieciście sformułowanej preambuły:
„Rząd radziecki nie mógłby szczerze zapewniać narodu, że panują przyjacielskie stosunki z Niemcami, skoro przez ostatnie sześć
lat rząd narodowosocjalistyczny wylewał na
rząd radziecki kubły pomyj”, oświadczył Stalin. Przy podpisywaniu paktu zaś dodał:
„Oczywiście nie zapominamy, że waszym
ostatecznym celem jest zaatakowanie nas”.
Mimo to obaj przywódcy byli zachwyceni rezultatem. Hitler miał potrzebną gwarancję, że Związek Radziecki nie wykorzysta
okazji, by go zaatakować. Stalin natomiast
wierzył, że przechytrzył Hitlera, jak i Zachód,
dzięki czemu mógł zagarnąć wschodnią Polskę i kraje bałtyckie. Hitler chce nas oszukać,
ale sądzę, że to my wyszliśmy na swoje, powiedział przywódcy Komunistycznej Partii
Ukrainy Nikicie Chruszczowowi.
Generał Władysław Anders w książce
Bez ostatniego rozdziału- wspominał: Przyczółek…przygotowano na linii Dniestru,
aby umożliwić odejście wojska za granicę,
ale wkroczenie wojsk sowieckich na jego tyły
uniemożliwiło na uratowanie co najmniej
200-300 tysięcy ludzi, którzy tak bardzo przydaliby się później na Zachodzie.
Od tyłu coraz silniej nacierają oddziały
sowieckie. Walka trwa. Artyleria wystrzeliła
ostatni pocisk. Kończy się amunicja małokalibrowa. Brak zupełnie środków opatrunkowych. Konie od dawna nie karmione i nie
pojone. Nie przebijemy się…Zatrzymaliśmy
się w lesie, aby dać nieco odpocząć zmordowanym koniom, zamierzając pod wieczór podjąć
dalszy wysiłek. Wkrótce zaobserwowaliśmy,
że ze wszystkich stron nadciągają oddziały
sowieckie. Musieli być uprzedzeni i specjalnie nastawieni na wyłapywanie oddziałów
polskich… str. 37, 38 i 39).I dalej:…Wysługiwała się Anglii i dlatego musiała zginąć.
Polski już nigdy nie będzie. Niemcy dokładnie
zawiadamiają nas o ruchach twierdziliśmy po
drodze, że wsie pełne są wojska sowieckiego,
wszystkich rodzajów broni. W wielu miejscach, szczególnie koło Turki, widać było setki
ludzi budujących fortyfikacje polowe. Zdziwiło mnie, że były one skierowane frontem na
północ, podobnie jak mok. 20 dział ciężkiej
artylerii, które zauważyłem. Na moje zapytanie major sowiecki bez ogródek odpowiedział,
że już od blisko tygodnia są w tym terenie i że
maja rozbić i ewentualnie wyłapać wszystkie
polskie oddziały, przedostające się z północy
na południe. Bolszewicy nie chcieli dopuścić
do tworzenia wojska polskiego za granicą
i byli wtedy, po dokonaniu nowego rozbioru
Polski, szczerymi sprzymierzeńcami Niemiec.

Spotkałem się zresztą z charakterystycznym zdaniem:
– My i Niemcy jesteśmy obecnie prawdziwymi przyjaciółmi. I razem pójdziemy przeciwko kapitalizmowi światowemu. Polska wysługiwała się Anglii i dlatego musiała zginąć.
Polski już nigdy nie będzie. Niemcy dokładnie
zawiadamiają nas o ruchach twierdziliśmy po
drodze, że wsie pełne są wojska sowieckiego,
wszystkich rodzajów broni. W wielu miejscach, szczególnie koło Turki, widać było setki
ludzi budujących fortyfikacje polowe. Zdziwiło mnie, że były one skierowane frontem na
północ, podobnie jak mok. 20 dział ciężkiej
artylerii, które zauważyłem. Na moje zapytanie major sowiecki bez ogródek odpowiedział,
że już od blisko tygodnia są w tym terenie i że
maja rozbić i ewentualnie wyłapać wszystkie
polskie oddziały, przedostające się z północy
na południe. Bolszewicy nie chcieli dopuścić
do tworzenia wojska polskiego za granicą
i byli wtedy, po dokonaniu nowego rozbioru
Polski, szczerymi sprzymierzeńcami Niemiec.
I kolejny sowiecki oficer zwraca się do
W. Andersa wziętego do niewoli:
– że zawarty traktat przyjaźni z Niemcami jest wieczysty i że przez to panowanie nad
światem osiągną tylko bolszewicy i Niemcy;
– że Rosja sowiecka pomoże Niemcom
pobić Anglię i Francję, żeby raz na zawsze
skończyć z największym wrogiem Rosji sowieckiej, Anglią;
– że nie liczą się wcale z wejściem do wojny Stanów Zjednoczonych, gdyż nie dopuszczą do tego przez swoje organizacje komunistyczne;
– że polityka Związku sowieckiego jest
najmądrzejsza, a Stalin jest geniuszem;
– że Związek sowiecki jest znacznie potężniejszy od Niemiec… (str. 49).
Tak mówili sowieccy oficerowie do polskiego oficera w chwili wrześniowej klęski:
„Polski już nigdy nie będzie!”.
Ambasador niemiecki w Warszawie
von Moltke opracował projekt buforowego państewka polskiego, które leżałoby po
obu stronach linii demarkacyjnej. Liczyłoby
12-15 milionów mieszkańców, a jego rząd
podpisałby pokój z Niemcami. Chodziło o
korzyść: Zachód straciłby pretekst do prowadzenia dalszej wojny z Niemcami. Rzesza
natomiast miałaby bufor oddzielający ją od
ZSRS. Stalin stanowczo się temu sprzeciwił.
Obawiał się tworzenia w pobliżu swoich granic państwa narodowych. Żaden plan dotyczący Polski nie miał najmniejszych szans.
Niemiecki ambasador von Schulenburg
wezwany na Kreml depeszował do Berlina:
-Stalin oświadczył: W końcowym uregulowaniu sprawy polskiej trzeba unikać wszystkiego, co by w przyszłości mogło stworzyć tarcia
między Niemcami, a Związkiem Sowieckim.
Z tego punktu widzenia uważa on za błędne
pozostawienie niepodległego, kadłubowego
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państwa polskiego. Proponuje on rozwiązanie
następujące:
Spośród terytoriów na wschód od linii demarkacyjnej całe województwo lubelskie i ta
część województwa warszawskiego, która rozciąga się do Bugu, powinny być przyłączone
do naszej części. W zamian mamy się wyrzec
naszych roszczeń do Litwy.
Rozbiór Polski i los Polaków został przesądzony „Układem o przyjaźni i granicach”
podpisanym w Moskwie. Z obszaru Polski
liczącego 388 tysięcy km2 , Niemcy zabrały
186 tys. z ludnością 21,8 mln, a ZSRS 202 tys.
z 13,4 mln byłych mieszkańców II Rzeczypospolitej.
Co zrobić z polskimi jeńcami? Sowieci
zagarnęli 240.000 do 250.000 polskich żołnierzy, w tym 10.000 oficerów. Jeńców traktowano brutalnie. 2 października 1939 r. na
podstawie uchwały sowieckiej partii zapadła decyzja o zwolnieniu do domów 42.000
osób pochodzenia białoruskiego i ukraińskiego. Resztę wojskowych i policjantów
odizolowano w ośmiu obozach rozdzielczych i specjalnych.
Potwierdzeniem nieodwołalnej likwidacji Polski były wywózki od 10 lutego 1940
220.000 Polaków, 13.04.1940 druga deportacja 320.000 osób oraz czerwiec 1940 masowa wywózka 240.000 polskich obywateli ze
wschodnich połaci Rzeczypospolitej w głąb
sowieckiego „raju”.
Na początku grudnia 1939 r. w Starobielsku przebywało 3.907 jeńców, w Kozielsku
4.727, a w Ostaszkowie 5.963. Stanowili oni
elitę Wojska Polskiego i Policji Państwowej.
Był to kwiat polskiej inteligencji. Bardzo
wielu z nich było oficerami rezerwy, zmobilizowanymi tuż przed wybuchem wojny. W cywilu pracowali jako wykładowcy
akademiccy, nauczyciele szkół średnich
i powszechnych, urzędnicy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, literaci, artyści, publicyści. Wielu z nich to wybitni przedstawiciele
w swoich dziedzinach.
W Ostaszkowie przebywało ponadto
kilkudziesięciu księży oraz dość duża liczba osadników wojskowych, ziemian, którzy
znaleźli się na Wschodzie za zasługi w walce z bolszewikami w 1920 r. (a teraz mieli
za to zginąć).
Wszystkich poddano przesłuchaniom.
Badano ich stosunek do Związku Sowieckiego, czy nie będą wrogami socjalizmu. Prawie
wszyscy pozostali polskimi patriotami, nie
ulegli sowieckiej propagandzie. Tylko niewielka grupa zgodziła się współpracować
z Sowietami, w tym późniejszy generał Zygmunt Berling.
Sowieci zupełnie inaczej zaczęli się zachowywać po napadzie Hitlera na ich kraj
i powstałym zagrożeniu zagładą sowieckiego państwa. Po układzie Sikorski-Majski
z 1941 r. zaczęto masowo zwalniać Pola-
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ków, bo potrzebne było mięso armatnie do
walki z byłym przyjacielem Stalina. Nikt
nie pytał Polaków o poglądy. Armia z nich
utworzona miała być jak największa by
wspierać Sowietów.
Autorem zagłady był szef NKWD Ławrientij Beria. Na początku marca 1940 r. zaproponował Stalinowi, aby polskich jeńców
wojennych-oficerów, członków „kontrrewolucyjnych” partii i organizacji powstańczych,
którzy nawet w obozach kontynuowali antysowiecką działalność, a po zwolnieniu
będą toczyli walkę przeciwko Związkowi
Sowieckiemu rozstrzelać. Zaaprobowano to
5 marca 1940 r. Podpis złożyli: Stalin, Klimient Woroszyłow, Wiaczesław Mołotow,
Anastas Mikojan. Z boku dopisano, iż „korespondencyjnie za” byli: Michaił Kalinin (ten
sam od którego nazwę wziął Kaliningrad)
oraz Łazar Kaganowicz.
13 kwietnia 1943 r. niemieckie radio
podało informację o odkryciu w miejscowości Kosogory grobów polskich oficerów zamordowanych przez żołnierzy
radzieckich. Polacy zginęli od strzałów
w tył głowy (trzeba zaznaczyć, że sowieckie pistolety za bardzo się rozgrzewały
i zastąpiono je niemieckimi, wpływało to
na uzasadnienie późniejszego kłamstwa).
W dwa dni później radio w Moskwie nadało
komunikat mówiący, iż oszczercy Goebbelsa
rozpowszechniali podłe wymysły. Miejsce
straceń zostało odkryte przez Niemców
w lutym 1943 r. Zaprowadził ich tam Iwan
Kisielew, chłop z pobliskiej wsi Gniezdowo.
W Lesie Katyńskim oficerowie NKWD
rozstrzelali 4.143 polskich jeńców z obozu w Kozielsku. 17 kwietnia rząd polski
w Londynie poprosił Międzynarodowy
Czerwony Krzyż o zbadanie sprawy. Jednocześnie z taką prośbą zwrócili się do tej
organizacji Niemcy.
Rząd polski od dłuższego czasu poszukiwał zaginionych w ZSRR jeńców i domagał się wyjaśnień od Rosjan. Reakcją władz
ZSRR na ujawnienie zbrodni było zerwanie
stosunków z Polską w nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 r. Rosjanie oskarżali rząd polski
o współpracę z hitlerowskimi Niemcami.
Sprawa odkrycia grobów pod Smoleńskiem
posłużyła jako pretekst do zerwania kontaktów z rządem londyńskim, który domagał
się m.in. uznania za obowiązującą granicy
Polski sprzed wybuchu wojny, podczas gdy
Rosjanie zamierzali zająć wschodnie ziemie Rzeczypospolitej. Alianci zachowali
w tej sprawie milczenie w imię współpracy
ze wschodnim sojusznikiem.
Prymitywizm sowieckiego działania
pokazuje, gdzie rozstrzeliwano Polaków.
W marcu 1940 r. nikt nie pomyślał, że za
ponad rok „sojusznik” hitlerowskie Niemcy
zajmą te tereny. Przecież formalnie podpisano dokumenty, że Polski nie ma i nie będzie.

W procesie norymberskim Sowieci
spróbowali formalnie, na drodze sądowej,
obciążyć odpowiedzialnością za zbrodnię
katyńską Niemców. Główną rolę odegrał
tutaj prokurator sowiecki Roman Rudenko,
choć formalnie - o czym się często zapomina
- wszystkie oskarżenia pracującego w latach
1945-1946 Trybunału były oskarżeniami
wszystkich państw alianckich przeciwko
Niemcom.
Machina propagandy rosyjskiej pracowała nad udowodnieniem winy niemieckiej
w sprawie katyńskiej już od kwietnia 1943
roku. Jeszcze w 1943 roku zmuszono do
zmiany zeznań chłopów z okolic Katynia.
Sowieci popełnili jednak zbyt wiele błędów,
aby kłamstwo mogło zostać wzięte za prawdę. Pomylili między innymi numer niemieckiej jednostki, która jakoby miała dokonać
zbrodni, a okazała się niewielką jednostką
łączności, a także nazwisko oficera, który
miał rzekomo dowodzić operacją mordowania jeńców w Katyniu. Oficer ściągnięty na
rozprawę przed Trybunałem Norymberskim
popsuł misterny plan Rudenki. Ostatecznie
anglosascy uczestnicy procesu poznali się na
rosyjskim kłamstwie. Sprawę zdjęto z wokandy i w ostatecznym orzeczeniu Trybunału w ogóle się ona nie pojawiła.
Prawda o zbrodni bardzo długo była
ukrywana, a wręcz zakłamywana. Dopiero
w 1990 r. prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow oficjalnie przyznał, że mordu dokonali
Rosjanie. W 1992 prezydent Rosji Borys
Jelcyn zadecydował o udostępnieniu stronie polskiej dokumentów na temat zbrodni
katyńskiej.

Radca prawny
i publicysta

Andrzej Dramiński
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Zbrodnia katyńska
14 i 15 kwietnia 1943 r. mieszkańcy głównych miast tak zwanego Generalnego Gubernatorstwa: Warszawy, Krakowa i Lwowa zostali zelektryzowani przerażającą informacją, jaką zamieściły polskojęzyczne gazety pod niemiecką kontrolą, zwane
„gadzinówkami”. „Nowy Kurier Warszawski”, „Goniec Krakowski” i „Gazeta Lwowska”
informowały, że żołnierze Wehrmachtu, pod Smoleńskiem, w lesie katyńskim odkryli
masowe groby 12 tysięcy polskich oficerów, wziętych do niewoli we wrześniu 1939 r.
i zastrzelonych przez bolszewików. Dziś już wiemy, że zamordowani w Katyniu polscy
jeńcy byli uprzednio więzieni w obozie w Kozielsku i było ich ok. 4,5 tysiąca.
marek skolimowski

P

onieważ nie znano jeszcze wtedy
innych miejsc kaźni Polaków, to
Niemcy, na wyrost i ze względów
propagandowych podali liczbę wszystkich
polskich oficerów zagarniętych do niewoli
przez Sowietów w 1939 r. Już po pierwszych
badaniach i ekshumacji, z niemieckich głośników zainstalowanych na ulicach miast,
zwanych „szczekaczkami”, podawano nazwiska pomordowanych polskich oficerów,
co potęgowało przygnębienie i grozę. Sceny
z odkrywanych dołów śmierci wyświetlano
także w niemieckich kronikach filmowych.
Pokazywanie bestialstwa sowieckiego nie
szło jednak w parze z jakimkolwiek złagodzeniem terroru niemieckiego w Polsce.
Początkowo społeczeństwo polskie przyjęło te informacje z rezerwą, bo wiedziano
do czego jest zdolna goebbelsowska propaganda, że chodzi jej o skłócenie aliantów
i przekonanie Polaków o potrzebie współdziałania w walce ze wspólnym wrogiem
– komunizmem. Jednak Polacy pamiętali
o zbrodniach niemieckich podczas okupacji.
Jak było do przewidzenia, rząd ZSRR za
pośrednictwem Radia Moskwa (w języku
angielskim) i na łamach oficjalnego organu
prasowego „Prawdy”zdecydowanie odciął
się od tej potwornej zbrodni na bezbronnych jeńcach i winą obarczył Niemców, pisząc między innymi: Niemieckie zbiry faszystowskie nie cofają się w tej swojej potwornej
bredni przed najbardziej łajdackim i podłym
kłamstwem, za pomocą którego usiłują ukryć
niesłychane zbrodnie, popełnionych, jak to widać teraz jasno, przez nich samych...
Niemcy nie szczędzili starań żeby wykorzystać propagandowo mordy popełnione
przez Rosjan na polskich jeńcach wojennych, zorganizowali nawet wyjazdy oficerów
- jeńców z państw alianckich do oflagów,
w których przetrzymywano polskich oficerów z kampanii wrześniowej. Trzeba obiektywnie przyznać, że byli oni traktowani
zgodnie z Konwencją Genewską z 1929 r.
o traktowaniu jeńców wojennych.
Władze niemieckie w GG zwróciły się
także do Rady Głównej Opiekuńczej i Pol-
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skiego Czerwonego Krzyża (były to jedyne
polskie organizacje działające legalnie w GG)
ażeby delegacje tych ciał wzięły udział w pracach ekshumacyjnych prowadzonych przez
Niemców pod Smoleńskiem. Od 17 kwietnia 1943 r. polska Komisja Techniczna PCK
została przetransportowana przez Niemców
do Katynia. Do zakończenia prac, w czerwcu
liczyła 9 osób, a w skład jej wchodzili między innymi Stanisław Skarżyński sekretarz
generalny PCK. Do Katynia przyjechali także dr Marian Wodziński, lekarz medycyny
sądowej a RGO reprezentował Ferdynand
Goetel, autor głośnej książki Lata wojny. Komisja polska nie wchodziła w skład komisji
niemieckiej. Do Katynia przyjechali i inni
Polacy, między innymi prof. Leon Kozłowski, były premier II Rzeczpospolitej, który
w dziwnych okolicznościach zdezerterował
z armii gen. Andersa i znalazł się po stronie niemieckiej oraz znany pisarz Józef Mackiewicz, który był autorem dokumentalnej
książki wydanej na emigracji Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, z przedmową
gen. Władysława Andersa. Wyjazd Polaków
do Katynia nastąpił za wiedzą i zgodą Polskiego Państwa Podziemnego. Członkowie
polskiej komisji jednoznacznie stwierdzili, że
zabici byli ubrani w kompletne polskie mundury, mieli w kieszeniach dokumenty i listy,
z których wynikało, że zostali zastrzeleni
strzałem w tył głowy, wiosną 1940 r. Świadczyły o tym daty na listach od i do rodzin
i na sowieckich gazetach, znalezionych przy
zwłokach. Ogółem odkryto 8 masowych
grobów. W sumie wiosną 1943 r. ekshumowano w Lesie Katyńskim 4243 ciał. (Komisja niemiecka podała większą liczbę) Wśród
nich odnaleziono zwłoki dwóch polskich
generałów: Mieczysława Smorawińskiego
i Bronisława Bohatyrewicza. Obaj byli
w mundurach wyjściowych, ściśniętych pasami z koalicyjkami. Mieli także wysokie,
generalskie buty, co mogło być kolejnym
dowodem, że mord nie miał charakteru rabunkowego. Na piersi obu generałów widniały Krzyże Virtuti Militari i liczne baretki.
Niemcy pozwolili odciąć Polakom jeden

naramiennik generalski z munduru Smorawińskiego i zdjąć wstążeczkę Virtuti Militari
z płaszcza gen. Bohatyrewicza i zabrać do Polski. Obu generałów pochowano w oddzielnym grobie, w którym spoczywają do dziś.
Z 5 generałów WP więzionych w Kozielsku,
ocalał tylko gen. bryg. Jerzy Wołkowicki. Prawdopodobnie na interwencje samego Stalina,
dlatego, że będąc młodym oficerem carskiej
floty, na pancerniku „Imperator Mikołaj I”
wykazał się bohaterską postawą w bitwie pod
Cuszimą, podczas wojny rosyjsko -japońskiej
w 1905 r., za co car Mikołaj II odznaczył go
Orderem św. Jerzego. NKWD wiedziało wiele
o więzionych polskich oficerach.
Polacy biorący udział w pracach ekshumacyjnych w Katyniu nie mieli wątpliwości,
kto był sprawcą tego bezprecedensowego
mordu na bezbronnych jeńcach. Co ważne,
nie dali się wykorzystać propagandzie niemieckiej, mimo wywieranej presji. O wynikach swoich prac powiadomili przywódców
Polskiego Państwa Podziemnego, przywieźli
także (potajemnie) wiele dowodów rzeczowych pozyskanych w Katyniu. Dlatego po
wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski,
w1945 r. i zainstalowaniu się nowej władzy
komunistycznej byli przedmiotem szczególnego zainteresowania.
Tymczasem strona niemiecka robiła
wszystko, aby sprawę Katynia zdyskontować propagandowo, tym bardziej, że zwycięstwo zaczęło powoli przechylać się na
stronę koalicji antyhitlerowskiej. Szczególne
niepowodzenia spotkały Wehrmacht w Rosji
i Afryce Północnej. Dlatego Niemcy chcieli
pokazać na przykładzie Katynia bestialstwo
bolszewików i groźbę wynikającą stąd dla
Europy. Tragedia pomordowanych ofiar
miała tu znaczenie drugorzędne. Nastąpił
najazd „wycieczek” do Katynia, do którego
zwożono dziennikarzy z państw neutralnych, satelickich i okupowanych, a także
żołnierzy Wehrmachtu i nawet robotników
z GG. Przywieziono również amerykańskich
i brytyjskich jeńców wojennych znajdujących się w niewoli niemieckiej. W sumie Katyń „zwiedziło” ok. 200 „wycieczek”.
Pod koniec kwietnia 1943 r. do Katynia
przybyła grupa polskich oficerów, jeńców z
kampanii wrześniowej, na czele z podpułkownikiem dypl. Stefanem Mossorem. Po
powrocie ppłk Mossor złożył meldunek
polskiemu starszemu oflagu, nie miał wtedy wątpliwości, że zbrodni dokonali Rosjanie w 1940 r. Niestety, po wojnie zmienił
zdanie, kiedy powrócił do Polski i wstąpił
do wojska. Powodem tego była na pewno chęć zrobienia kariery, a może i strach
przed wszechwładną Informacją Wojskową. W „nowym” wojsku awansował na stopień generała brygady i to on zaplanował
i zrealizował Akcję „Wisła”, wymierzoną
w ukraińskie podziemie zbrojne w 1947 r.
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i przesiedlenie ludności ukraińskiej na tak w Genewie z wnioskiem o zbadanie przez oswobodziła Smoleńsk. O tym, jak wielką
zwane Ziemie Odzyskane. Mimo tego, nie neutralną komisje zbrodni w Katyniu. Tak wagę przywiązywały władze sowieckie do
ominęły go później represje stalinowskie.
się niefortunnie złożyło, że niemal w tym sprawy katyńskiej, świadczy fakt, że natychW czerwcu Niemcy zakończyli prace samym czasie podobny wniosek do Genewy miast do Lasu Katyńskiego zjechały liczne
ekshumacyjne w Katyniu, tłumacząc to wy- złożyli Niemcy. Polski rząd emigracyjny nie ekipy „specjalistów” z NKWD, które zaczęły
sokimi temperaturami i byli wyraźnie „roz- mógł o tym wiedzieć, bo i skąd. Reakcja so- preparować dowody na winę Niemców. Koczarowani” liczbą zamordowanych Polaków. wiecka była błyskawiczna. W moskiewskiej misarz bezpieczeństwa państwowego WsieLiczyli na 12 tysięcy i tu się nie omylili, tylko „Prawdzie” ukazał się artykuł zatytułowany:„ wołod Mierkułow (odpowiedzialny za mord
że zamordowanych Polaków z innych obo- Polacy-współpracownicy Hitlera”.
na Polakach) powołał „Komisje Specjalną
zów zakopano gdzie indziej, wtedy jeszcze
25 kwietnia Rada Komisarzy Ludo- do Spraw Ustalenia i Zbadania Okoliczności
nie wiedziano gdzie.
wych (sowiecki rząd) zerwała stosunki Rozstrzelania przez Niemieckich NajeźdźMiędzynarodowa komisja lekarska, dyplomatyczne z rządem gen. Sikorskiego, ców Faszystowskich w Lesie Katyńskim
a skład której wchodziło 12 lekarzy specjali- zarzucając mu kontakt i zmowę z Hitlerem Oficerów Polskich”, która miała udowodnić
stów z 12 krajów Europy, (oprócz
tezę, że mordu dokonali Niemcy.
Niemiec) okupowanych i sojuszByła to czysta parodia, bo już w
ników III Rzeszy oraz neutralnej
nazwie komisji była informacja,
Szwajcarii, w protokole stwierkto dokonał tej zbrodni. Taka była
dziła: Z zeznań świadków i ze
sowiecka rzeczywistość. Na czele
znalezionej przy zwłokach korekomisji stanął Nikołaj Burdenko,
spondencji, notatników, gazet itp.
naczelny chirurg Armii Czerwowynika, że egzekucje miały miejnej, a w składzie komisji znalazł
sce w miesiącach marcu i kwietsię, między innymi pisarz Aleksiej
niu 1940 roku.
Tołstoj i duchowni prawosławni.
Niemcy nie osiągnęli w spraPrzed pracą komisji fabrykowawie katyńskiej zakładanego przez
no „dowody”, między innymi do
siebie celu. Polacy nie pozwolili
zwłok podkładano podrobione
wykorzystać swojej narodowej
listy, dokumenty, gazety, przytragedii dla celów propagandogotowywano „świadków” itp.
wych, okazując przy tym niezwyOpublikowany 24 stycznia 1944 r.
kłą lojalność, wobec zachodnich
Komunikat komisji Burdenki stał
Aliantów, którzy zresztą nie zasię do końca lat osiemdziesiątych
wsze im tym samym odpłacali.
oficjalną wykładnią w ZSRR i kraAnglicy i Amerykanie „nie chcieli
jach bloku wschodniego, że morwiedzieć” kto był sprawcą zbroddu katyńskiego dokonali Niemcy.
ni. Prawda bowiem była dla nich
Dopiero po 50 latach kłamstw
niewygodna. Priorytetem zarówi mataczenia, ZSRR przyznał się
no dla Franklina D. Roosevelta
do tej potwornej zbrodni, ale
jak i dla Winstona Churchilla,
winą obarczono tylko NKWD,
było jak najszybsze doprowadzea nie państwo radzieckie.
nia do zwycięskiego końca woj30 stycznia 1944 r. żołnierze
ny, przy możliwie najmniejszych
1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych
kosztach własnych, a do tego pow ZSRR dowodzonego przez
trzebny był sowiecki sojusznik.
gen. Zygmunta Berlinga, postaPodczas formowania Armii
wili 2-metrowy krzyż i kapelan
Polskiej w ZSRR, w drugiej po1 Korpusu ks. mjr Wilhelm Kubsz
łowie 1941 r., ani gen. Władysław
odprawił nad grobami Msze św.
Anders, ani Naczelny Wódz, gen.
polową, 10 miesięcy wcześniej,
Obozy specjalne NKWD dla jeńców polskich w ZSRR i miejsce egzekucji jeńców
Władysław Sikorski nie uzyska- i więźniów
doły śmierci poświęcił przybyły
li od Józefa Stalina odpowiedzi,
z komisją PCK, ks. Stanisław Jagdzie się podziało kilkanaście tysiński. Pierwsza Msza św. polowa
sięcy polskich oficerów zagarniętych do so- w prowadzeniu wrogiej kampanii przeciw- na grobach katyńskich to piękny gest. Nie
wieckiej niewoli, po agresji ZSRR na Polskę, ko ZSRR. Stalin od dawna szukał preteks- usprawiedliwia to jednak gen. Berlinga, któ17 września 1939 r. (Sikorski przedstawił na- tu do zerwania współpracy z polskim rzą- ry aktywnie wspierał kłamstwo katyńskie.
wet listę z nazwiskami). Odpowiedź Stalina dem emigracyjnym. Miał już w odwodzie Zygmunt Berling, były legionista i uczestnik
że „może uciekli do Mandżurii” można by posłuszną sobie grupę polskich działaczy wojny w 1920 r. dobrze znał Sowietów i wiebyło uznać za kiepski żart, gdyby nie tragicz- komunistycznych z Wandą Wasilewską dział do czego są zdolni, Po aresztowaniu w
ne okoliczności.
na czele oraz kilkudziesięciu wojskowych, 1939 r., był więziony w obozie w Starobielsku
Odkrycie grobów w Katyniu oznacza- którzy zdezerterowali z Polskiej Armii gen. i wiedział co spotkało jego kolegów oficerów.
ło straszliwą prawdę dla żołnierzy polskich, Andersa, na czele z żądnym kariery pod- Sam z grupą popleczników uniknął śmierci,
zwłaszcza tych, od Andersa, rządu w Lon- pułkownikiem dypl. Zygmuntem Berlin- bo zadeklarował chęć współpracy z Rosjanadynie i całego społeczeństwa. Żeby jednak giem, wkrótce awansowanym przez Stalina mi. Po sowieckiej „amnestii” służył w Armii
rozwiać wszelkie wątpliwości polski rząd na do stopienia generała majora.
Polskiej w ZSRR, pod komendą gen. Anderuchodźstwie 17 kwietnia 1943 r. zwrócił się
25 września 1943 r., po 3 miesiącach od sa, gdzie prawdopodobnie współpracował
do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża zakończenia ekshumacji, Armia Czerwona z NKWD. W imię egoistycznych interesów
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i niezaspokojonych ambicji zdezerterował,
czym złamał przysięgę wojskową i przeszedł
na służbę u obcych. Do końca życia kłamał
o mordzie katyńskim, chociaż doskonale
wiedział, kto był sprawcą. Ta jego nikczemna
postawa, nie może jednak umniejszać poświęcenia i patriotyzmu jego podwładnych,
polskich żołnierzy walczących i ginących za
wolną Polskę, na froncie wschodnim.
Aż do końca lat osiemdziesiątych nie
wiadomo było gdzie Sowieci ukryli zwłoki pozostałych pomordowanych Polaków,
dlatego termin „Zbrodnia Katyńska” był
symbolem i obejmował wszystkich obywateli polskich, zgładzonych przez reżim stalinowski w 1940 r. W wyniku zdradzieckiej
napaści Związku Sowieckiego na Polskę,
17 września 1939 r., zwanym „Ciosem nożem w plecy”, Armia Czerwona wzięła do
niewoli ok. 250 tys. polskich żołnierzy, w tym
16 723 oficerów. Mimo, że oficjalnie nie było
stanu wojny, to jednak pojmanych Polaków
potraktowano jak jeńców wojennych, to jest
oddzielono szeregowych żołnierzy od oficerów, których osadzono w obozach. Od początku złamano jednak prawo międzynarodowe, gdyż pieczę nad obozami sprawowała
nie Armia Czerwona, a policja polityczna
- NKWD. Oprócz Kozielska, który przed
likwidacją obozu, na wiosnę 1940 roku, liczył ok. 4,5 tys. oficerów, w tym 4 generałów
i 1 kontradmirała oraz jedną kobietę, ppor.
pil. Janinę Lewandowską (córkę gen. J. Dowbora-Muśnickiego), zorganizowano jeszcze
2 duże obozy dla polskich jeńców.
Drugi oficerski obóz jeniecki zorganizowany został w Starobielsku, na Ukrainie,
230 km na południowy wschód od Charkowa. W grudniu 1939 r. w obozie przebywało
3920 oficerów, w tym 8 generałów. Prawie
połowę stanowili oficerowie rezerwy, w tym
kilkunastu profesorów, ok. 400 lekarzy, kilkuset prawników i inżynierów. Przebywał tu
także rotmistrz rez. Józef Czapski, malarz –
impresjonista, który ocalał (podobno interweniował sam król Włoch Wiktor Emanuel)
i który, po wstąpieniu do Armii Polskiej, na
rozkaz gen. Andersa poszukiwał w Rosji „zaginionych” polskich oficerów, nie wiedząc,
że zostali już dawno pomordowani. Napisał
2 wybitne książki wspomnieniowe: Na nieludzkiej ziemi i Opowieści Starobielskie.
Trzeci i największy obóz założono
w Ostaszkowie, w okolicach Tweru ((wcześniej Kalinin) W 1940 r. liczył 6570 uwięzionych Polaków, głównie żołnierzy KOP, żandarmerii wojskowej, policjantów, oficerów
wywiadu, osadników wojskowych i ziemian.
Według Sowietów był to najgroźniejszy dla
ZSRR element.
Początkowo władze Związku Sowieckiego zastanawiały się co zrobić z taką masą
„niebezpiecznych” dla ZSRR Polaków. Stąd
oficerowie NKWD prowadzili z jeńcami roz-
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mowy sondażowe, które wykazały, że Polacy
nie dadzą się zwieść obłudnej i prymitywnej
sowieckiej propagandzie. Jedynie nieliczni
oficerowi, głównie rezerwy, sympatyzujący
kiedyś z Komunistyczną Partią Polski, wyrazili chęć współpracy i w ten sposób ocaleli.
Wśród nich był także ppłk dypl. Zygmunt
Berling, który rozczarowany, że nie udało
mu się zrobić kariery w wojsku II Rzeczpospolitej, wyraził chęć współpracy z Sowietami. Dołączył do niego płk Leon Bukojemski
i kilku innych więzionych w Starobielsku
oficerów.
W listopadzie 1940 r. władze obozowe
pozwoliły internowanym na wysłanie listów
do rodzin zamieszkałych pod okupacją niemiecką i sowiecką. Listy jeńców docierały do
rodzin do marca 1940 r., również i od rodzin,
do obozów. Potem korespondencja się urwała, co stanowiło później dowód co do terminu mordów.
Decyzja o zagładzie polskich jeńców
z trzech obozów zapadła na tajnym posiedzeniu Biura Politycznego KC WKP(b), 5 marca
1940 r., bo wcześniej uznano, że ... (Polacy)
są w absolutnej większości aktywnymi kontrrewolucjonistami i zwolennikami odrodzenia
Polski. Ponadto Stalin nigdy nie zapomniał
o przegranej wojnie w 1920 r. i szczególną
nienawiścią darzył kadrę oficerską WP. Ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria we wniosku do Biura Politycznego
partii bolszewickiej o rozstrzelanie Polaków,
określił byłych oficerów armii polskiej jako zawziętych wrogów władzy sowieckiej, pełnych
nienawiści do ustroju sowieckiego. Dlatego
najwyższa władza partii bolszewickiej podjęła ściśle tajną decyzje następującej treści:...
znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów,
agentów wywiadu, osadników, żandarmów
i służby więzienne... oraz ....znajdujących się
w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 tys. osób, członków różnorakich k-r (kontrrewolucyjnych) szpiegowskich
i dywersyjnych organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów,
urzędników i zbiegów.
Sprawy (….) rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie. Sprawy
rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez
przedstawienia zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia.
Tą zbrodniczą decyzję podpisali: J. Stalin, A. Mikojan, W. Mołotow. Przy nazwisku
M. Kalinina i K. Woroszyłowa, protokolant
napisał za (mogli być nieobecni na posiedzeniu BP). Nie wiadomo, czy podpisującym
zadrżała ręka, bo była to rzecz niesłychana,
skazanie prawie 26 tysięcy niewinnych ludzi
na śmierć, bez postawienia zarzutów, bez
wyroku sądowego i możliwości obrony.

Przed wywózką oficerów do miejsc kaźni
i zamaskowania zbrodniczego przedsięwzięcie NKWD dokonała masowych szczepień
ochronnych i zaopatrzyła jeńców w prowiant
na drogę zapakowany nawet w czysty papier.
Mówiono nieszczęśnikom, że wyjeżdżają do
nowego miejsca pobytu.
Od 3 kwietnia do końca maja 1940 r.
zaczęto grupami wywozić polskich oficerów
z Kozielska koleją do stacji Gniezdowo koło
Smoleńska, skąd dowożono ich autobusami
do Lasu Katyńskiego. Polaków rozstrzeliwali
funkcjonariusze NKWD ze Smoleńska nad
dołami śmierci, strzałem z pistoletów w tył
głowy. Według sprawozdania oficera NKWD
K.P, Soprunienki, przejęto z Kozielska do rozstrzelania 4 402 jeńców. Dwa ostatnie transporty liczące 245 jeńców dojechał do obozu
w Pawliszczewie Borze i ci ludzie ocaleli.
4 kwietnia 1940 r. rozpoczęła się likwidacja obozu w Ostaszkowie i trwała do 19
maja, Więźniów wieziono pociągami do
Kalinina (obecnie Twer). Ze stacji kolejowej przewożono ich samochodami do
miejscowego więzienia i siedziby NKWD.
Wieczorem, w dolnej kontygnacji gmachu
NKWD rozgrywał się ostatni akt dramatu.
Po sprawdzeniu tożsamośći, jeńców doprowadzano do dźwiękochłonnych cel śmierci,
gdzie oprawca strzelał im w tył głowy. Rozstrzeliwania ciągnęły się całą noc. Ciała pomordowanych wywożono o świcie samochodami do lasu w miejscowości Miednoje
i wrzucano do dołów wykopanych przez
koparki i zasypywano. Całą akcje doglądał
nijaki Błochin z centrali NKWD, Z Ostaszkowa ocalała bardzo nieliczna grupa jeńców, zaledwie 127, których przewieziono
do Pawliszczewa Boru.
5 kwietnia rozpoczęła się likwidacja obozu w Starobielsku. Jeńców ładowano do pociągów i w więziennych wagonach, zwanych
„stołypinkami” i dowożono na Dworzec Południowy w Charkowie. Oficerów rozstrzeliwano w siedzibie NKWD przy ul. Dzierżyńskiego (nomen omen) w piwnicach, nocą.
Ciała pomordowanych przewożono samochodami do osiedla Piatichatki i w strefie leśnej wrzucano do wykopanych dołów. Zwłoki
przesypywano wapnem. Tylko, 79 jeńców ze
Starobielska wysłano do obozu w Pawliszczewie Borze, który przeżyli.
Według sprawozdania wysokiego funkcjonariusz NKWD, K.P. Soprunienki wynika, że od kwietnia do połowy maja 1940 r.,
zarządom obwodowym w Smoleńsku, Charkowie i Kalininie „przekazano” 15 131 polskich jeńców z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Jedynie 448 uniknęło
śmierci i znalazło się w Pawliszczewie Borze.
Wśród wyselekcjonowanych przez NKWD
oficerów znaleźli się między innymi: prof.
Wacław Komornicki,(ceniony prawnik),
gen. Jerzy Wołkowicki, rtm Józef Czapski,
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por. Bronisław Młynarski (syn dyrygenta
w Petersburgu), książęta Stanisław Radziwiłł
i Eugeniusz Lubomirski, por. prof. Stanisław
Swianiewicz (autor głośnej książki W cieniu
Katynia) i ppłk, dypl. Zygmunt Berling.
Jak dotąd nie udało się ustalić gdzie
zamordowano i pochowano Polaków więzionych w zachodniej Ukrainie i Białorusi.
Prawdopodobnie zostali pogrzebani we
Włodzimierzu Wołyńskim i Bykowni k. Kijowa oraz w Kuropatach na Białorusi.
W 2000 r. staraniem władz Rzeczpospolitej Polskiej powstały nekropolie pomordowanych jeńców trzech obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie
i Starobielsku.
Zamordowanie ponad 15 tysięcy polskich oficerów nie miało precedensu i było
największą zbrodnią wojenną na jeńcach
wojennych popełnioną podczas II wojny
światowej. Nie było też takiego zdarzenia
podczas wielkiej wojny 1914 – 1918. Dlatego Związek Sowiecki, będąc jednym ze zwycięskich państw Wielkiej Koalicji, dokładał
wszelkich starań, aby tą potworną zbrodnią
obciążyć pokonaną III Rzeszę, która zresztą
też miała wiele na sumieniu.
Próbowała tego dokonać tak zwana
Komisja Burdenki, jeszcze podczas wojny.
Kolejną próbę podjęto podczas rozprawy
Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze, gdzie strona sowiecka
współuczestnicząc w tworzeniu aktu oskarżenia, obwiniła Niemców o popełnienie
zbrodni na polskich jeńcach wojennych
w Katyniu. Władze sowieckie próbowały
więc na gruncie międzynarodowym zastosować metody swojego sądownictwa, które
pozwalają osądzić i skazywać każdego niewinnego. Sprawa mordu katyńskiego stała
się przedmiotem przewodu sądowego przed
Trybunałem w Norymberdze, o dziwo, nie
powołano na świadka żadnego Polaka. Zeznawało w charakterze świadków kilku oficerów Wehrmachtu i nagle sprawę zdjęto z
wokandy. W ogłoszonym wyroku MTW,
30 września 1946 r., w rozdziale dotyczącym
przestępstw przeciwko jeńcom wojennym,
zbrodni katyńskiej w ogóle nie wymieniono.
W PRL mord katyński była tematem
tabu i był najbardziej skrywaną tajemnicą.
Był jedną z głównych białych plam przekłamania historii i miał status urzędowej prawdy. Co ciekawe mało się mówiło o tej zbrodni, nawet w kontekście winy niemieckiej, po
prostu sprawę Katynia starano się wyciszać.
Można zadać proste pytanie, skoro sprawcami byli Niemcy, to dlaczego hasła „Katyń”
nie było w polskich encyklopediach? Władze partyjno-rządowe uważały, że nie można
podważać sojuszu z ZSRR, który górnolotnie
nazywano, kamieniem węgielnym polskiej
polityki zagranicznej. A prawda o Katyniu
mogła te „przyjazne” stosunki podważyć.
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Bezprecedensowa zbrodnia na bezbronnych polskich jeńcach wojennych i ukrywanie o niej prawdy położyła się cieniem
na naszych powojennych dziejach. Polacy
nigdy nie zapomnieli o Katyniu, żyły jeszcze
liczne rodziny pomordowanych, które pielęgnowały tę pamięć. Dużą rolę w tym odegrały audycje radia Wolna Europa i różne
publikacje przemycane z zagranicy. W okresie „Karnawału Solidarności” w 1980 i 81
roku zaczęły bardzo prężnie działać wydawnictwa niezależne, które przedrukowywały
pozycje historyczne i pamiętniki wydawane
na Zachodzie, łącznie z fundamentalną pracą Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów
z przedmową gen. W. Andersa.
Początkowo w sprawach Katynia cenzura była bezkompromisowa i bezwzględna, a za rozpowszechnianie wiadomości
o zbrodni można było mieć poważne kłopoty, nawet groziło więzienie. Wydawnictwa
państwowe wydawały broszurki – fałszywki
o Katyniu, przeważnie w sytuacji, gdy temat
ten odżywał i o zbrodnie katyńską pytano
na uczelniach, w wojsku, w zakładach pracy, w czasie politycznych napięć, wieców,
itp. Władze dążyły po prostu do wyciszenia
sprawy i nie były zainteresowane, żeby temat drążyć. Po prostu sprawa Katynia ciążyła partii i rządowi.
Sytuacja uległa zmianie pod koniec lat
osiemdziesiątych. W 1987 r. z inicjatywy
władz PRL powołano polsko -radziecką
komisje do spraw zbadania tak zwanych
„białych plam” w stosunkach między dwoma państwami. Na czele polskiej komisji
stanął uchodzący za „partyjnego” historyka
prof. Jarema Maciszewski (jego ojciec zginął w Katyniu). Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w Moskwie w maju 1987 r.
Radzieccy historycy chcieli rozmawiać
o wszystkim, nawet o wojnie w 1920 r., ale
zbrodnia katyńska nadal pozostała tematem tabu. Dla przeciwwagi wcześniej Rosjanie wymyślili termin „Chatyń”, była to
wieś na Białorusi, w której Niemcy mieli
wymordować mieszkańców. Nazwa była
podobna do słowa Katyń i miała przykryć
miejsce sowieckiej zbrodni. Bardzo dwuznaczną postawę przyjął Michaił Gorbaczow, którego tak hołubił gen. Wojciech
Jaruzelski. W sprawach zbrodni katyńskiej
kręcił, kłamał i mataczył, chociaż doskonale znał prawdę. Warto też wiedzieć, że na
polecenie Gorbaczowa, historycy sowieccy
na gwałt zaczęli szukać wątków związanych
z rzekomymi mordami dokonanymi przez
Polaków na jeńcach - czerwonoarmistach,
podczas wojny w 1920 roku. Było to nikczemne i niskie. Na szczęście część historyków rosyjskich, skupionych w stowarzyszeniu „Memoriał” z Natalią Lebiediewą na
czele, chciała dojść do prawdy o mordzie
katyńskim.

Nie dało się już w Polsce dalej fałszować
sprawy Katynia, tym bardziej, że cenzura
wyraźnie odpuściła. W marcu 1988, poseł
na sejm Ryszard Bender (związany ze stowarzyszeniami katolickimi) powiedział po raz
pierwszy w peerelowskim sejmie historyczne
słowa: W tej Wysokiej Izbie musi zostać wypowiedziane słowo KATYŃ, tego wymaga honor narodu polskiego. To samo powtórzył w
wywiadzie dla Polskiego Radia i nie poniósł
żadnych konsekwencji. 8 czerwca, podczas
spotkania z ministrem religii w Moskwie,
kardynał Józef Glemp upomniał się o zgodę
na postawienia krzyża nad grobami pomordowanych w Katyniu Polaków. I cel osiągnął.
Przełom w wyjaśnianiu mordu nastąpił
po rozpadzie ZSRR i objęciu prezydentury
Federacji Rosyjskiej przez Borysa Jelcyna.
Wreszcie po pięćdziesięciu latach mataczenia i zaprzeczeń władze ZSRR, 13 kwietnia
1990 r. przyznały się do autorstwa zbrodni
katyńskiej, największej zbrodni na jeńcach
wojennych podczas II wojny światowej.
Prezydent Jelcyn przekazał kserokopie najważniejszych dokumentów dotyczących tej
zbrodni. Ujawniono wreszcie miejsca pochówku pomordowanych Polaków z obozów
Starobielska i Ostaszkowa, gzie przeprowadzono ekshumacje i urządzono nekropolie.
Niestety, nie udało się pociągnąć do
odpowiedzialności karnej żyjących jeszcze
wtedy kilkunastu sprawców, ale byli oni tylko małymi trybikami w tej zbrodniczej machinie stworzonej przez państwo sowieckie.
Obecnie putinowska Rosja usztywniła swoje
stanowisko i próbowała nawet obciążyć Polskę winą za rozpętanie II wojny światowej,
„zapominając” kto podpisał tajny protokół
do paktu Ribbentrop – Mołotow, który otworzył drogę Hitlerowi do wojny.
Pułkownik, absolwent
Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia
w Olsztynie, Wydziału
Historycznego Wojskowej
Akademii Politycznej
w Warszawie. Uczestniczył
w pokojowej misji ONZ
na Wzgórzach Golan.
Od 2000 r. pracował 14 lat
w Wojewódzkim Urzędzie
Ochrony Zabytków
w Olsztynie

Marek Skolimowski
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Pamięci mjr. Zygmunta
Perlitza - ofiary Katynia
Skomplikowane i burzliwe są życiorysy wielu Polaków. Do nich należy Zygmunt Perlitz. Jego przodkowie wywodzili się ze Szwecji. Przybyli do Polski w czasie Potopu, a
po zakończeniu wojny pozostali w Polsce i dobrze zasłużyli się krajowi.
zbigniew żerański

Z

wiadomość, że Zygmunt Perlitz żyje i pracuje
w Mińsku. Eugenia próbowała wtedy przedostać się przez zieloną granicę do ZSSR, ale
bezskutecznie.
***
W Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku jest obraz olejny Ryszarda Sroczyńskiego „Przed walką”, który przedstawia Z. Perlitza
z 42 p p z B-stoku w mundurze wojskowym,
w hełmie z paskiem pod brodą. Kurtka przepasana pasem głównym z koalicyjką, przy nim
futerał pistoletu, na szyi, na pasku, zawieszona
lornetka. Na naramiennikach dwie gwiazdki
i cyfra 42. Por. Perlitz w prawej dłoni trzyma
szablę chwastem, lwa dotyka lornetki. Kurtka
munduru z kołnierzem zapinanym pod szyję,
rękawy z mankietami i dwoma guzikami każdy.
Na nogach wysokie, buty oficerskie. Obok porucznika kapral siedzący w prawej ręce trzymający słuchawkę podniesiona do ucha,, lewa rękę
wspiera na kolano. Na naramiennikach dwie
belki, na głowie hełm. Obie postacie znajdują się
w okopie. Por. Perlitz wsparty jest na lewej ręce
przechylony na lewy bok.. Obraz utrzymany jest
w kolorach żółto-ugrowo - brązowych. Rama
drewniana, szer.8 cm, polichromia na kolor złoty. Z ornamentem o motywie roślinnym. Szerokość - 153 cm, długość - 163 cm3.
Obraz ten został zakupiony przez Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku. Powstał
w 1932 r. Była także rzeźba - popiersie Zygmunta Perlicza, być może tego samego autora co
obraz, bo Sroczyński był bardziej rzeźbiarzem
niż malarzem. Losy tej rzeźby nie są znane.

ygmunt Perlitz przyszedł na świat
15 sierpnia 1903 roku w rodzinie
Ignacego i Aleksandry z Konarzewskich.
Ojciec był synem przedsiębiorcy łomżyńskiego
Adolfa, bratem Wacława, pierwszego burmistrza Grajewa II Rzeczypospolitej Polskiej. (…)
Ignacy (1874-1935) otrzymał wykształcenie
pozwalające na wykonywanie projektów dróg
i mostów. (…) wyjechał do Brańska w Rosji.
W 1912 r. Perlitzowie przenieśli się do Irkucka,
stolicy Syberii Wschodniej i dopiero w 1921 mogli wrócić ze zbolszewizowanej Rosji w strony rodzinne. Zamieszkali w Łomży, następnie w Grajewie, Zambrowie i na koniec w Białymstoku1.
Zygmunt Perlitz wybrał zawód zawodowego wojskowego. Po skończeniu szkoły
w Osowcu, mianowany do stopnia podporucznika 15.VIII.1928 r. trafił do 42 Pułku
Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego,
stacjonującego w Białymstoku w koszarach na
Wygodzie. Po dwóch latach służby 1.I.1931 r.
otrzymał stopień porucznika ze starszeństwem, a w 1939 r. kapitana. W Ostrołęce
w lipcu 1939 r. (przyp. Z.Ż.) kierował pracami
związanymi z przygotowaniem miasta do obrony w sytuacji wojny z Niemcami. Twierdził, że
Polska jest źle przygotowana, a właściwie nieprzygotowana do wojny1.
Na wojnę w 1939 r. (…) wyruszył jako
dowódca 8 kompanii III batalionu 42 PP
w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej
„Narew”1. W składzie tej jednostki brał udział
w działaniach do końca, m. in. obejmując dowództwo I batalionu po rannym pod Nowogrodem kap. Tadeuszu Riedlu.

W nieznanych okolicznościach dostał
się do niewoli sowieckiej. Do czekającej żony
i bliskich już nie powrócił. Trafił do obozu
w Kozielsku skąd wysłał dwa listy: jeden do
żony, drugi do siostry Jadwigi. Jego nazwisko figuruje na liście katyńskiej „Rozstrzelani
w Katyniu”2.
Na Cmentarzu Farnym w Białymstoku,
w kwaterze nr 11 jest nagrobek z dwiema
tablicami. Na leżącej poziomo jest napis: Ś.P.
Zygmunt Perlitz żył lat 37. Zamordowany
w Katyniu 14.04.1940 r. Kap. 42 P.P. Białystok.
Pamięć o Zygmuncie Perlitzu jest wiąż
żywa, nie tylko w rodzinie. Na trenie Zespołu
Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie 11 kwietnia
2011 r. został posadzony „Dąb Pamięci majora
Zygmunta Perlitza ofiary Katynia”. W uroczystościach wzięli udział m. in. wiceburmistrz
Miasta Grajewo Przemysław Chyliński, ksiądz
proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej Czesław Oleksy, nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród Marian Podlecki, dyrektor Grajewskiej
Izby Historycznej Tomasz Dudziński.
Zygmunt Perlitz pośmiertnie w 2007 r.
postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego został mianowany na stopień majora.

SIT TRANSIT EFFIGiE MUNDI

Archonta uciszono, bo tylko chór ma rację.
Archeolodzy jeszcze się zachowują jak trzeba.
Archiwiści, ale do czasu, szeregują dokumenty.
Architekci budują, niekiedy trzymając się pionu.
Archiprezbiter samotnie śpiewa suplikacje przed ikoną.
Archanioł
Rocznik 1941, Małopolanin, od 1972 r. mieszka
z wolna
w Olsztynie. Architekt, konserwator zabytków archiwyłuskuje
tektury. Emerytowany nauczyciel akademicki. Debiut
miecz!
w 1961 r. w Almanachu Młodych. Pisze wiersze

Po cichu odeszli w dal czcigodni starcy
siwą brodą zakrywając oburzone twarze.
Powszechnie kiedyś szanowane matrony
bezszelestnie wycofały się z życia.
Nie ma już komu ustępować w tramwaju,
nikt nie zaczyna zdania – za moich czasów..,
co najwyżej, się głosi, że było i minęło,
a student z belfrem zamienili się rolami
i wreszcie nastał czas pajdokracji.
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***
Żona Zygmunta Eugenia Sadownikow
(1902-1985 ) była Rosjanką. Byli bezdzietnym
małżeństwem. Przez całą wojnę i jakiś czas
po niej, nie znając tragedii jaka miała miejsce w Kozielsku, żona i cała rodzina czekały
na niego. W latach 50-tych dotarła do nich

Członek konspiracyjnej
organizacji młodzieżowej
Związek Socjalistów Polskich
(1950-1951), aresztowany
i więziony (1951-1953), członek
Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego,
Zarządu Głównego w Warszawie
(1997-2004).

Zbigniew Żerański

1. Adam Czesław Dobroński, Pamiętajmy o dzieciach Białegostoku, „Gazeta Współczesna” z 8 lipca 2016
2. Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska
w Białymstoku, Księga Pamiątkowa 42 Pułku Piechoty im. Gen.
J. H. Dąbrowskiego, Białystok, 2000
3. Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, Karta
katalogu muzealiów artystycznych, Muzeum Wojska Polskiego
w Białymstoku, 2012

i opowiadania, publicysta. Maluje, rysuje
i rzeźbi. Pasjonat sztuki.

Olsztyn, marzec 2020 r.

Dominik Nowina Konopka
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W dziesiątą rocznicę
tragedii smoleńskiej
10 kwietnia upłynęło dziesięć lat od tragedii pod Smoleńskiem. Wśród 96 członków delegacji i załogi rządowego samolotu TU-154M, z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim na czele, którzy wówczas zginęli w drodze
do Katynia na uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni ludobójstwa, dokonanej wiosną 1940 roku, przez sowietów, na Polakach – głównie oficerach Wojska Polskiego, żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszach
Policji Państwowej i innych służb mundurowych – znajdowali się dwaj nietuzinkowi synowie ziemi warmińskiej: ksiądz biskup Tadeusz Płoski oraz minister
Aleksander Szczygło.

radosław nojman

L

ech Kaczyński, pełniący urząd prezydenta RP od 2005 roku, odwiedził
Olsztyn 17 września 2009 roku, w dniu
70. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na
Polskę. Gościł wówczas w Kortowie, gdzie
wziął udział w XVII Powszechnym Zjeździe
Historyków Polskich, a także dokonał uroczystego otwarcia „Alei Ofiar Katyńskich”
(w pobliżu kościoła św. Franciszka z Asyżu),
połączonego z osłonięciem pamiątkowego
głazu z tablicą poświęconą ofiarom sowieckiej
zbrodni ludobójstwa z 1940 roku, nazywanej
mordem katyńskim (choć pomordowani w jej
ramach Polacy – jeńcy wojenni oraz więźniowie, w tym również cywilni – poza Katyniem,
spoczywają również m. in. w Miednoje, Piatichatkach pod Charkowem i Bykowni), których bliscy są związani z Warmią i Mazurami,
oraz symbolicznym zasadzeniem jednego
z dębów. Niespełna siedem miesięcy później,
po tragedii smoleńskiej (już w poniedziałek,
12 kwietnia 2010 roku), w sposób spontaniczny, Aleja i okolice obelisku stały się miejscem
spotkań całej społeczności akademickiej Uni-

wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w duchu
modlitwy za dusze zmarłych oraz wspomnień
o nich. W ten sposób, również w Olsztynie,
w jednym miejscu splotły się nici pamięci
o Katyniu i Smoleńsku.
Wyjątkowe upamiętnienie świętej pamięci Lecha i Marii Kaczyńskich można odnaleźć
w Gietrzwałdzie. W 2007 roku para prezydencka ufundowała tablicę wotywną, umieszczoną na murze przy kapliczce, stojącej w rejonie
nieistniejącego już drzewa, z którego Matka
Boża w 1877 roku, w czasach Kulturkampfu,
mówiła po polsku do dwóch warmińskich
dziewczynek: Barbary Samulowskiej i Justyny
Szafryńskiej. Należy dodać, iż podobne wotum stanowi pamiątkę wizyty w gietrzwałdzkim sanktuarium, w 2017 roku, prezydenta
RP Andrzeja Dudy (niegdyś bliskiego współpracownika, a dziś kontynuatora myśli i działań politycznych Lecha Kaczyńskiego).
Urodzony w Lidzbarku Warmińskim,
w 1956 roku, Tadeusz Płoski przez wiele lat
pełnił posługę kapelana Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych, podległych ministrowi

spraw wewnętrznych i administracji, a od
roku 2004 – biskupa-ordynariusza polowego
Wojska Polskiego (czwartego w dziejach naszej Ojczyzny). Przy tym, jako żołnierz, był generałem dywizji (po tragicznej śmierci został
awansowany do stopnia generała broni) oraz
jako naukowiec, doktorem habilitowanym
nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji (na Wydziale Prawa i Administracji UWM). Zasiadał także w
Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Ten wyjątkowy człowiek przez całe życie dbał
o swoje związki z Warmią i darzył nasz region
oraz jego mieszkańców szczerym uczuciem.
10 kwietnia 2010 roku miał wygłosić homilię
podczas Mszy świętej, celebrowanej na terenie
Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu
za dusze pomordowanych.
Obecnie w Olsztynie, na ścianie wewnątrz
kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej umieszczono tablicę przedstawiającą
piętnastą (dodatkową) stację „Drogi Krzyżowej” („Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”),
de facto upamiętniającą biskupa Tadeusza
Płoskiego i pozostałe ofiary tragedii smoleńskiej – reprezentantów naszego Narodu, zmierzających na obchody 70. rocznicy zbrodni
katyńskiej. Dodatkowo, pod tym swoistym
epitafium, znajduje się garść ziemi z lasu pod
Katyniem oraz z lotniska w Smoleńsku. Wokół
kościoła natomiast prowadzi „Aleja Różańcowa” nazwana imieniem księdza biskupa. Warto zaznaczyć, że lokalizacja tych upamiętnień
jest nieprzypadkowa, gdyż na terenie parafii
mieszka jego mama. Z kolei w kościele pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętych Archaniołów Michała,
Rafała i Gabriela, dawniej garnizonowym, nad
wejściem, znajduje się rzeźba-popiersie biskupa polowego Wojska Polskiego i generała
Tadeusza Płoskiego. Poza tym biskup Płoski
jest patronem ulicy na olsztyńskich Jarotach.
Poświęcono mu również jeden z głazów sto-

Tablice prezydenckie (od lewej: L. Kaczyńskiego i A. Dudy) w Gietrzwałdzie
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Głaz przy „Alei Ofiar Katyńskich” na olsztyńskim Kortowie (fotografia wykonana w dniu 12 kwietnia 2010 roku)

Tablica upamiętniająca bp. gen. prof. T. Płoskiego i
wszystkie ofiary tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia
2010 roku w kościele p.w. Matki Boskiej Fatimskiej
w Olsztynie
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Popiersie bp. T. Płoskiego w olsztyńskim kościele garnizonowym

jących obok „Wrót Warmii”, prowadzących do
„Traktu Biskupów Warmińskich” w Bałdach
(gmina Purda).
Pozwolę sobie jeszcze na jedno osobiste
wspomnienie. Wiosną 2010 roku uczestniczyłem w wykładach z prawa wyznaniowego,
prowadzonych przez śp. Tadeusza Płoskiego.
Ostatnie spotkanie miało miejsce przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego, dlatego
też, po złożeniu studentom serdecznych życzeń, biskup profesor stwierdził, iż za tydzień
się nie spotkamy, bo będzie Wielki Piątek,
a później trzeba będzie do Katynia polecieć.
Niestety, podróż zakończyła się tragicznie,
cykl wykładów został nagle przerwany, a wypowiedziane wtedy słowa pozostają do dziś
w mojej pamięci…
Na zakończenie, warto przypomnieć postać pochodzącego z warmińskiej wsi Czerwonka (gmina Biskupiec) Aleksandra Marka Szczygło – szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego, wcześniej posła na Sejm RP i
ministra obrony narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, jednego z najbardziej
zaufanych ludzi, najpierw senatora, a później
prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego i szefa
jego kancelarii. Ten absolwent olsztyńskiego
Technikum Kolejowego, od czasów szkolnych
w sposób szczególny był związany z parafią
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.
To właśnie w kościele pod wezwaniem NSPJ
17 kwietnia 2010 roku została odprawiona
msza żałobna, połączona z ostatnim pożegnaniem śp. Aleksandra Szczygło. W tej samej
świątyni, w 2012 roku, wśród wielu tablic o

wymowie patriotyczno-religijnej, wmurowano trwałe upamiętnienie jego osoby. Z kolei
w 2013 roku na ścianie budynku ukończonej
przez niego szkoły (obecnie Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego
w Olsztynie przy alei Wojska Polskiego), zainstalowano pamiątkową tablicę. Wypada dodać, że już w 2010 roku epitafium poświęcone
ministrowi Aleksandrowi Szczygło umieszczono na grobie jego rodziców, znajdującym
się na cmentarzu parafialnym w Węgoju (gmina Biskupiec).
Po upływie dekady od tragedii smoleńskiej, która pochłonęła życie 96 osób, w tym
wielu mających ogromny wpływ na życie społeczne oraz sprawy publiczne w naszej Ojczyźnie, trzeba zaapelować o pamięć o nich, tym
bardziej, że dziś wiemy nieco więcej, do jakich
uchybień i naruszeń, również w kontekście
międzynarodowych standardów praw człowieka, bezpośrednio po katastrofie samolotu
TU-154M doszło (ale to temat na odrębny
artykuł).
Dobry Jezu, a nasz Panie – daj im wieczne
spoczywanie!
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Prawnik, pasjonat
historii i krajoznawstwa,
działacz społeczno-polityczny
i publicysta

Radosław Nojman
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Chaos zniszczy
demokrację?
Konstytucja! A szczególnie ten napis na koszulkach noszonych przez prominentnych
polityków lub za takich się uważających. Czy chodziło o szanowanie konstytucyjnych
zapisów? Czy raczej zwykle demonstrowanie swoich poglądów, więcej żądań i postulatów i „pustym” powoływaniu się na zapisy ustawy zasadniczej?
andrzej Dramiński

T

o „konstytucyjne szarpanie się”
zaczęło się od przegranych przez
Bronisława Komorowskiego wyborów prezydenckich w 2015 r. Potem
październik tamtego roku i znowu porażka stronników Platformy Obywatelskiej. Pierwszy raz po 1989 r. powstała
w Sejmie prawicowa większości z udziałem 3 partii. Bo to przecież nie władza
wyłącznie jednej partii, co tak wielu
błednie twierdzi. I dowala, że to wyłącznie PiS! Ale przecież tak wcale nie jest.
I wydawałoby się, że skoro wyborcy
tak zadecydowali w demokratycznych
wyborach, to oznacza, że demokracja się
ustabilizowała. Ale gdzież tam! Zamiast
szanować demokrację opozycyjni politycy zaczęli kontredans chaosu. Podważaniem demokratycznych zasad usiłowali
wpływać na życie polityczne w Polsce.
Delegacja posłów Platformy Obywatelskiej pojechało do Parlamentu Europejskiego do Strasburga, by się naskarżyć „co
to się w Polsce dzieje”! Ale nic nie osiągnęli. Ta nauka niczego ich nie nauczyła.
Zaledwie 4 lata temu zaczęła się „walka”
o Trybunał Konstytucyjny. Trybunał jest
tą władzą sądowniczą, która kontroluje
zgodność uchwalanego prawa z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z kwietnia 1997 r. Czy ktoś „walczy” teraz
o Trybunał Konstytucyjny? Czy wykrzykuje, że sędziowie zostali niewłaściwie
wybrani? Czy to w ogóle stanowi jakiś
problem na linii rządzący-opozycja? Odpowiedź brzmi absolutnie nie!
Jeśli się głosi, że chce się bronić
Konstytucji, to poprzez debatę, propozycje jej zmian, odpowiednie programy.
Bo Konstytucja to jest ład, porządek w
kraju. Pod koniec 2016 r. duża grupa
posłów PO zaczęła okupować salę sejmową. Okupacja świątyni demokracji
jako stawanie w jej obronie? Czy to znowu nie stawianie spraw kraju na głowie?
I śpiewanie tych dziwacznych piosenek.
Do czego miało to prowadzić? Czy poza
chaosem nie chodziło o prowokację? No
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bo jak się okupuje Sejm, to trzeba coś
z tym koniecznie zrobić? Czyli wyrzucić
posłów-okupantów siłą. Być może na to
tylko czekali. Dopiero można by rozkręcić aferę. Włączyć w to usłużnych, europejskich politykierów. I tu znowu totalna
plama. Nic z tego nie wyszło.
Początek maja 2019 r. Spotkanie
w Uniwersytecie Warszawskim. Za
chwilę ma przemówić Donald Tusk,
jeszcze ówczesny przewodniczący Rady
Europejskiej Na chwilę wrócił do Polski
jeszcze nie na białym koniu. Ale przyjechał by mówić o polskich sprawach. Ale
przed nim na scenie ktoś zupełnie inny,
niejaki Leszek Jażdżewski, redaktor pisma „Liberté!”. Brutalnie, prymitywnie
atakuje Kościół katolicki w Polsce. Tak
Tusk chciał budować nową siłę polityczna w Polsce? Jeszcze jedna próba wprowadzenia chaosu w naszym kraju.
Tusk w wywiadzie z końca marca
2020 r. snuł rozważania jak to opozycja w tym Platforma jest wyjątkowo lojalna wobec władzy PiS-u, mimo, że ma
o tej władzy jak najgorszą opinię. Jego
zdaniem opozycja miała być twarda,
sprzeciwiać się rządom PiS-u, domagać
jak by razem naukowcami, lekarzami
i ludźmi mediów, domagać się przesunięcia wyborów w związku z pandemią
koronawirusa. To miała być jego zdaniem nieustanna presja, różnych środowisk na władzę, przy użyciu wszystkich
możliwych sposobów, nawet wywołania
w kraju paniki, chaosu i podważania zaufania do rządzących.
Politycy Platformy, ,od wielu miesięcy nie zajmują się niczym innym
tylko przeszkadzaniem i utrudnianiem
działań rządzących, w ostatnich dniach
się jeszcze zradykalizowali. W sytuacji
narastającego zagrożenia zdrowotnego,
a także coraz bardziej widocznych negatywnych konsekwencji koronawirusa
dla polskiej gospodarki, zdecydowali
najpierw na próbę zablokowania zmian
w regulaminie obrad Sejmu, a gdy się

to nie udało, próbowali maksymalnie
utrudnić procedowanie pakietu ustaw
nazwanych „Tarczą antykryzysową”.
Opozycja zgłosiła to tego pakietu blisko
260 poprawek i nie dała się przekonać,
żeby głosować je w blokach. Głosowanie
odbywało się w trudnych warunkach na
11 salach kompleksu sejmowego, a także zdalnie przez część posłów z domów,
trwało przez kilkanaście godzin. Pakiet
trafił do Senatu , ale tym razem obstrukcji nie było.
Sposób działania opozycji przejęła
także kandydatka Platformy na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska i jej
najbliżsi współpracownicy. Na prezydium Sejmu po sprzeczce z wicemarszałek Małgorzatą Gosiewską powiedziała,
że Konstytucja jest ważniejsza od życia
ludzkiego. Zostało to upublicznione między innymi przez wicemarszałka z PSL-u
i mimo zaprzeczeń samej zainteresowanej, stało się swoistym „hitem” w przestrzeni publicznej. Podczas obrad Sejmu
kandydatka wystąpiła w imieniu Platformy i zaatakowała rząd, że nie przekazuje
opinii publicznej prawdziwych informacji dotyczących pandemii w naszym
kraju, co było jej kolejną nieprawdziwą
sugestią.
W ostatnich dniach zostało opublikowane kilka badań opinii publicznej,
z których wynika, że poparcie dla kandydatki Platformy ma wyraźną tendencję
spadkową i pokonuje ją kandydat PSL-u
Władysław Kosiniak-Kamysz. Wprawdzie kandydatka stwierdziła, że wybory
trzeba zbojkotować, ale oznajmia, że się
z nich nie wycofuje się. I gdzie tu jakaś
konsekwencja?
Czy wybory prezydenckie mają być
10 maja 2020 r.? Opozycja ostro protestuje i wyraźnie nie chce tej daty. Lepiej
by były później, gdy być może sytuacja będzie korzystniejsza dla nich. Czy
w obecnej chwili, tak wielkiego kryzysu lepsze jest uporządkowanie polskich
spraw, czy zostawianie chaosu na później? Jarosław Gowin, nota bene członek
rządzącej koalicji proponował zmiany w Konstytucji RP, które z góry było
wiadomo,że nie zostaną wprowadzone,
gdyż zabraknie potrzebnej większości
3/5 w Sejmie. Dlaczego to zrobił? Jeszcze
jedna próba chaosu?
Małgorzata Kidawa-Błońska wypowiadając się dla stacji TVN, chwaląc
swoją formacje polityczną, tak proeuropejską, powiedziała: – Jak wiemy, Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależy na
świecie, na Europie. Jemu zależy tylko na
Polsce. I czy nie o to chodzi? Ale na pewno nie Platformie Obywatelskiej.
Andrzej Dramiński
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Gdyby...
Wyobraziłem sobie, co byłoby dzisiaj, gdyby Koalicja Europejska wygrała wybory w
roku 2015, a faktycznie czego by nie było...
marek resh

N

ie byłoby Instytutu Pamięci Narodowej, nie byłoby Centralnego Biura Śledczego, nie byłoby
Wojsk Obrony Terytorialnej (powołane
1.01.217 – PO zapowiada ich likwidację),
nie byłoby chyba już złotówki, bo onegdaj Donald Tusk już dawno zapowiadał
wprowadzenie euro, nie byłoby kopalń
węgla, nie byłoby spółek państwowych,
takich jak Lotos czy Orlen (wszystkie byłyby sprzedane obcemu kapitałowi, wszak
w programie zapowiadali dokończenie
prywatyzacji), nie byłoby urzędów wojewódzkich i kuratoriów oświaty (zapowiadali ich likwidację), nie byłoby pakietów
socjalnych, dalej by likwidowano połączenia PKP i PKS, szkoły, posterunki policji, a
także szpitale i oddziały zakaźne i powiatowe laboratoria Sanepidu. Dalej prywatyzowano by służbę zdrowia. Nie byłoby też
amerykańskich baz wojskowych w naszym
kraju i nadal płacilibyśmy najwyższą cenę
w Europie Rosji za gaz i ropę, bo tak wynegocjował rząd PO-PSL, a osobiście Waldemar Pawlak. Po prostu PO i jej sojusznicy
likwidowałby struktury państwowe, tworząc państwo nie narodowe, a federacyjne.
I jak byśmy dzisiaj wyglądali przy pande-

mii, gdyby rządzili nami ludzie „totalnej
opozycji”, których jedynym celem jest dojście do władzy w celu likwidacji państwa
polskiego i podporządkowaniu go upadającej Unii Europejskiej.
Jak się spisała tzw. prywatna służba zdrowia, najlepiej opisała Katarzyna
Skrzynecka, aktorka gdy jej mąż (partner?)
wysportowany człowiek, nagle poczuł niepokojące bóle. Natychmiast udał sie do
renomowanej, prywatnej warszawskiej
kliniki, bo stać go na leczenie tutaj. Mimo
widocznych cierpień nie został przyjęty,
bo nie był wcześniej umówiony, itp. Mimo
zagrożenia życia nie został przyjęty do
szpitala. W tym samym dniu był poddany
kilkugodzinnej operacji w celu ratowania
życia w innym szpitalu. Tak działa prywatna służba zdrowia. Media nagłośniły dramat dziejący się w domu opieki społecznej
w Warszawie przy ulicy Dobrowieckiej,
gdzie na 48 pensjonariuszy 28 zostało zarażonych koronawirusem, a cały (!) personel medyczny opuścił placówkę. Tylko
dziennikarze zapominają dopisać, że jest
to placówka prywatna, a jej właścicielka
nie odbiera żadnych telefonów od zaniepokojonych rodzin pensjonariuszy.

Dylematy kampanii
prezydenckiej
Wybory prezydenckie, podobnie jak wybory parlamentarne, stanową bardzo ważne
wydarzenie polityczne. Mając możliwość wyboru prezydenta nie można głosować
byle jak lub co gorzej nie głosować w ogóle.
zbigniew żerański

Z

a poszczególnymi kandydatami
stoją określone siły polityczne,
które oczekują od nich wykonania
nałożonych (przyjętych) zadań. Identyfikując się z nimi i konkurując miedzy sobą
kandydaci nie mają zbyt wiele swobody
na prezentacje własnych poglądów. Muszą tak działać, aby zjednać jak największą
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liczbę zwolenników, a wyborcy zaś muszą
wybrać (ocenić) kandydata, który najbardziej im odpowiada i może najlepiej spełnić ich nadzieje jako prezydent.
Kampania prezydencka, w której aktywnie uczestniczą media, generalnie
przebiega w warunkach podziału społeczeństwa na dwa obozy: zwolenników

Zobaczmy, jak potrzebne są silne
struktury państwowe, bo w przypadku pandemii Unia Europejska pokazała,
że nie jest zdolna do żadnych działań.
A nasza opozycja jest tylko zdolna do
dalszych oskarżeń naszego państwa na
międzynarodowym forum i domagania
się nałożenia na Polskę kar finansowych
albo wypisywania (jak D. Tusk & consortes) jątrzących i obrażających rządzących
i Polaków wpisów w mediach społecznościowych. Gdyby rządziła nami poprzednia
ekipa każda decyzja rządu byłaby podjęta
dopiero po uzgodnienia z Angelą Merkel
i Emanuelem Macronem. W działaniu
pozostał opozycji tylko marszałek Tomasz
Grodzki, megaloman, który jak może torpeduje działania państwa i dzięki któremu
(z powodu opieszałości senatu) przedsiębiorcy za kwiecień musieli zapłacić pełną składkę ZUS, bo przepisy nie weszły
w życie w czasie zaplanowanym przez
rząd. Spójrzmy obiektywnie, na tle tego
co się dzieje we Włoszech, Hiszpanii, nie
wspominając o Stanach Zjednoczonych,
nasz rząd spisuje się nadzwyczajnie dobrze, a że tzw. totalnej opozycji nic się nie
podoba, nawet w chwilach pandemii nie
chce współpracować z rządem i donosi jak
może na Polskę do Unii Europejskiej, co
najlepiej świadczy o niej samej. Polacy nie
są ślepi i potrafią docenić tych, którzy poświęcają się dla dobra narodu, jak też tych,
którzy dla politycznych celów faktycznie
chcą pogrążyć nasze państwo w sieć międzynarodowych uzależnień, kosztem dobra Polski.
Marek Resh

Zjednoczonej Prawicy i totalnej opozycji
składającej się z różnych partii, których
jak gdyby głównym celem było/jest zapobieżenie reelekcji prezydentury Andrzejowi Dudzie i pozbawienia Zjednoczonej
Prawicy jak najprędzej rządzenia. Nie
braknie też ocen i odniesień do kandydatur poszczególnych prezydentów z ostatniego trzydziestolecia RP.
Temu podporządkowana jest tematyka wyborcza. Z jednej strony prezentowane są osiągnięcia prezydenta i rządu dobrej zmiany, z drugiej zaś totalna
krytyka tego wszystkiego co prezydent
i rząd robi/zrobił, aby zniszczyć Polskę,
skłócić wszystkich wewnętrznie i zdyskredytować zagranicą (UE). Którzy są
bardziej wiarygodni? W tak prowadzonej
kampanii niewiele jest miejsca na sprawy gospodarcze, a tak prawdę mówiąc to
chyba nic lepszego nie da się wymyślić.
Różnice jakie proponują w tym względzie
poszczególni kandydaci dotyczą raczej
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sposobów rządzenia, wyboru priorytetów niż celów.
Wszyscy życzą Polsce wiele dobrego, zapewniają świetlaną przyszłość, powszechny dobrobyt i dobre samopoczucie
obywatelom (sprawiedliwość, wolność,
bezpieczeństwo, poprawę ochrony zdrowia, itd.). Obietnice gonią obietnice, idąc
jak gdyby za radą pewnej góralki, że lepiej
dobrze obiecać niż słabo dawać.
W tej sytuacji wydaje się, że o wyborze
prezydenta zadecydują sprawy socjalne,
światopoglądowe, wybór wartości, poglądów, wierzeń i moralności wyborców.
Czy przyszły prezydent powinien być
reprezentantem wszystkich Polaków?
Biorąc pod uwagę biografie i głoszone programy wyborcze poszczególnych
kandydatów oraz istniejące podziały społeczeństwa (wyborców), wydawać by się
mogło, że jest to niemożliwe (a nawet

wątpliwe moralnie), ale nie w demokracji.
W demokracji wszystko jest możliwe, bowiem organizacyjnie, technicznie prezydentem wszystkich Polaków zostaje ten
kandydat, który otrzymuje w powszechnym
głosowaniu największą liczbę głosów. Nie
jest znów to taka nowość. Tak w dawnej Polsce w wolnej elekcji wyznaczano władcę.
W ten sposób wybrany prezydent jest
prezydentem wszystkich Polaków i nie
można go nazywać (oceniać) partyjnym
- pisowskim jak to czyni dziś np. opozycja w odniesieniu do prezydenta Andrzeja Dudy. W państwie demokratycznym
świadectwo polskości prezydenta zawarte
jest w wyniku głosowania. Inne stawianie sprawy świadczy tylko o tym jak lichy
i lekceważący jest co niektórych stosunek
do demokracji.
A tak na marginesie sprawy warto
zadać pytanie: na ile kandydat gdy zosta-

Kwarantanna
Tegoroczna wiosna nie została powitana radośnie, Zewsząd docierają informacje
o szerzącym się koronawirusie, który rujnuje nasze dotychczasowe życie społeczne, gospodarcze i osobiste. Praktycznie „legły w gruzach” wszystkie plany, a święta Wielkiej Nocy przebiegały w warstwie rodzinnej, zupełnie inaczej niż w całym
naszym dotychczasowym życiu. Piszę ten felieton pod koniec marca nie przedstawiając żadnej prognozy, nawet na najbliższe tygodnie, gdyż dynamika codziennych wydarzeń na to nie pozwala. Poddałem się dobrowolnemu odosobnieniu
i od kilkunastu dni nie wychodzę z mieszkania choć nie byłem zagranicą, raczej
nie miałem żadnego kontaktu z osobą zakażoną wirusem (piszę „raczej”, nie mam
bowiem wiedzy absolutnej na ten temat) wszelako w notatniku spisałem wszystkie
osoby, z którymi spotkałem się w trzech ostatnich dniach przed autoizolacją.

kamil krystek

Z

ewsząd zieje zgrozą drastyczna absencja cnoty roztropności,
która ujawniła się zwłaszcza we
Francji, Hiszpanii, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. „Osłabiło” mnie przede
wszystkim zachowanie premiera Borisa
Johnsona, niefrasobliwie przekonanego, że odporność Brytyjczyków pokona
agresywnego wirusa bez konieczności
wprowadzenia ograniczeń w kontaktach
międzyludzkich stanowiących doskonałe pole do rozszerzania się epidemii.
Niewiele rozsądniejszy był prezydent
Emanuel Macron, który przeforsował
pierwszą turę wyborów samorządowych wiedząc już o tym, jakie spustoszenie spowodowała epidemia w Chinach. Rozmawiałem z kilkoma osobami
z Francji na ten temat i wszystkie one
upatrują jako jedną z licznych przyczyn
obecnej sytuacji stworzenie doskona-
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łych warunków zakażania się właśnie
wspomnianymi wyborami. Moi przyjaciele z Alzacji wspomnieli, że w tamtejszych szpitalach nie ma już ani jednego wolnego łóżka, a chorych jest coraz
więcej przede wszystkim wśród bardzo
licznych seniorów. Będąc wielokrotnie
w Strasbourgu czytałem zwykle miejscowy dziennik – DNA- (Derniers Nouvelles d’Alsace ) publikujący m. in. liczne
nekrologi. „Najmłodszy” ze zmarłych
miał niezwykle rzadko mniej lat niż -75
a bardzo często 85+ . Nie potrzebowałem więc rozpytywać o przyczynę lęku w
głosie moich rozmówców , także seniorów ( 75+ ).
Kilkakrotnie byłem przed Wielkanocą w Mȕtzig, małej alzackiej miejscowości, znanej z górującej nad nią dziewiętnastowiecznej twierdzy i dobrego piwa z
lokalnego browaru (od kilku lat już nie-

je prezydentem zrywa ze środowiskiem
z którego się wywodzi i które go wyniosło
na to stanowisko? Praktyka dowodzi, że
tylko w niewielkim stopniu. Wilka ciągnie
do lasu, a dzięcioł musi stukać! Wiedzą
o tym wyborcy i nie należy sądzić, że nie
biorą tego pod uwagę przy głosowaniu.
Takie czy inne zachowanie i poglądy
tak wybranego prezydenta mogą się nam
nie podobać, ale to nie zmienia faktu, że
jest on prezydentem Polski.
Dla bardziej dociekliwych niewątpliwie interesująca mogła by być analiza socjologiczne wyborców dotycząca frekwencji, struktury wiekowej, wykształcenia,
pochodzenia społecznego, przynależności
partyjnej, zawodu, itd. Ale to już inny temat i raczej po kampanii prezydenckiej.
Zbigniew Żerański

czynnego). W tamtejszym kościele niezwykle uroczyście celebrowane są uroczystości Niedzieli Palmowej, w których
uczestniczy bardzo wiele osób, znacznie
liczniej niż w inne niedziele. W tym roku
będzie inaczej, toteż nie skorzystam
z uprzejmości miejscowego proboszcza,
który umożliwiał mi zaparkowanie samochodu na prywatnym parkingu parafii niedostępnym dla innych. Po prostu
w tym roku tam już nie pojechałem.
Oglądanie obrazków z Florydy, gdzie
pojawiły się tłumy studentów z wielu
amerykańskich uczelni, aby wziąć udział
w licznych imprezach, słuchanie informacji o dziesiątkach tysięcy Paryżan
lekceważących kwarantannę zarządzoną
w stolicy Francji czy też o fetach urządzanych w szpitalach włoskich przez
rodziny odwiedzające pacjentów zakażonych koronawirusem lub o polskich
chorych uciekających ze szpitali czy też
kłamiących o braku swoich kontaktów
z potencjalnymi „nosicielami” nie sposób być optymistą. „Podpowiadam”, by
w codziennych i świątecznych modlitwach prosić Opatrzność także o łaskę
cnoty roztropności, tak nam, zwłaszcza
teraz, potrzebną.
Kamil Krystek
P.S. Szczyt głupoty i grozy: W Rosji
pani profesor zakaźnik wróciła z Hiszpanii, poszła do pracy w szpitalu, wygłosiła wykłady na uczelni i wzięła udział
w jakimś kongresie naukowym. Była zarażona i zanim znalazła się w szpitalu na
OIOMIE zdążyła zarazić pewnie kilkaset
osób, które już zarażają następnych.
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Trochę kultury proszę
Dawni redaktorzy dobrze wiedzieli, że oprócz funkcji informacyjnej, prasa spełnia także
funkcje dydaktyczne: kształtuje obyczaje, stara się podnosić kulturę społeczną, propaguje
dobre zachowania, itp. Dziś chyba najważniejszą funkcją prasy jest epatowanie czytelnika
czy to podejmowanym tematem czy formą przekazu. Jednak jakieś podstawowe kryteria
dziennikarskiego warsztatu powinny obowiązywać ludzi pióra. Każdy dziennikarz ma jakieś polityczne poglądy i ma pełne prawo ich prezentacji. Jednak w jaki sposób to czyni
publicznie może i powinno być tematem publicznej dyskusji.
marek resh

A

rtur Dryhynycz w „Gazecie Olsztyńskiej” najczęściej zajmuje się tematyką sportową, ale raz w tygodniu
zamieszcza polityczny komentarz w którym
jak może pałkuje ekipę rządzącą. Cóż, ma takie prawo, ale forma w jakiej to robi, daleka
jest od podstawowych dziennikarskich zasad.
W ostatnim felietonie zatytułowanym „Ceny
paliw spadły, więc teraz czas na jabłka i lodowce” zmieszczonym w jednym z weekendowych
wydań „Gazety Olsztyńskiej” dziennikarz – pisząc językiem pejoratywnym – jeździ sobie po
prezesie Jarosławie Kaczyńskim i prezydencie
Andrzeju Dudzie. Tylko ani razu nie wymienia
ani funkcji, ani imienia prezydenta czy prezesa.
Pisze o Kaczyńskim i Dudzie, jakby byli sztubakami, o on nauczycielem wywołującym po
nazwisku uczniów. Kompletny brak szacunku
do prezydenckiego urzędu i brak jakiejkolwiek
kultury dziennikarskiej. Dryhynycz napisał:
poseł Kaczyński nie widzi... Tylko, że w naszym
parlamencie jest dwóch posłów Kaczyńskich:
Jarosław i Filip, więc nawet dlatego powinien

używać imienia przy nazwisku, aby w pełni
zidentyfikować osobę. Normalna dziennikarska zasada. A co do Dudy: w polskim sejmie
zasiada Elżbieta Duda i Jan Duda. A zdanie:
A wracając do Dudy, to przecież może się zdarzyć, że podczas tych wyborczych podroży jego
też w końcu dopadnie koronawirus. Szkoda, że
nie dopisał, że moim marzeniem jest, aby...ale
sugestia czytelna. Jakże niegodziwa.
Raz jeden autor felietonu używa imienia
przy nazwisku wymieniając Jacka Kurskiego, no tak, bo ktoś mógłby pomyśleć, że pisze
o Jarosławie Kurskim, kierującym „Gazetą Wyborczą”. Szkoda, że autor felietonu nie podpisał
się samym nazwiskiem, skoro innym odbiera
prawo posiadania imienia. Posługiwanie się
samym nazwiskiem w stosunku do kogoś, bez
imienia czy formy grzecznościowej to deprecjacja danej osoby i dziennikarz świadomie to
czyni. Zapewne z pełną akceptacją redaktora
naczelnego „Gazety Olsztyńskiej” Igora Hrywny, który pod omawianym tekstem zamieszcza
swój felieton. To, że jest to stała tendencja tej

gazety świadczy trzeci felieton zamieszczony
na tej samej stronie Stanisława Kryścińskiego,
który przynajmniej przy nazwisku Morawiecki
dodaje premier, a przy Szumowskim minister
zdrowia, ale przy politykach, których już ocenia
dużo gorzej imion ani funkcji nie wymienia,
a tylko podaje: Tusk, Kidawa-Błońska i Biedroń.
Czy to naprawdę tak trudno nie obdzierać
ludzi z godności, bo każdy z nas posiada imię
i nazwisko. Oczywiście, w imię politycznej walki wszystkie chwyty są dozwolone. Jak dziennikarz chce być politykiem, niech przestanie
być żurnalistą. Wielu już to uczyniło. A gdy
jest dziennikarzem, nawet przy jawnym ujawnianiu swych politycznych przekonań niech po
prostu przestrzega zasad dobrego zachowania.
Czy naprawdę wymagam za dużo?
P.S. Tydzień potem naczelny „Gazety
Olsztyńskiej” Igor Hrywna w felietonie także
„poleciał” tylko po nazwiskach, a dwa tygodnie
później A. Dryhynycz odpowiedział na powyższy felieton zamieszczony wcześniej na portalu
„Debaty”. Wyjaśnił, że tak pisze, gdyż podobnie
o poprzednim rządzie i premierze pisano do
roku 2015. Ot, wytłumaczenie, jeżeli ktoś jest
chuliganem, to ja będę nim także. Takie równanie w dół. Napisał też: … zostałem wezwany do
tablicy za brak szacunku wobec prezydenta...Tylko normalną zasadą dziennikarską jest to (gdy
oczywiście szanuje się czytelników), że polemizując z kimś podaje się imię i nazwisko autora
oraz tytuł, gdzie artykuł się ukazał, aby czytelnik
mógł sam dokonać porównania, po której stronie jest racja. Ale chyba to też za duże wymagania w stosunku do felietonisty „Gazety Olsztyńskiej”. Zresztą, czy na łamach „Olsztyńskiej”
mogłoby się w ogóle pojawić słowo „Debata”?
Marek Resh

Ostródzkie bilbordy

Jeden z naszych Czytelników nadesłał nam zdjęcia dwóch bilbordów wiszących w Ostródzie i dołączył fragment z Księgi Izajasza 20, 21-22: „Idź mój ludu, wejdź do
swych komnat i zamknij drzwi za sobą! Skryj się na małą chwilę, aż gniew przeminie. Bo oto Jahwe wychodzi ze swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi”. Pozostawiamy tę interpretację bez komentarza.
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Pamięci ulicy
Garncarskiej. Cz. 2
Stwierdzenie, jakoby Olsztyn posiadał dobrze zachowany średniowieczny układ przestrzenny, powielane w każdym niemal przewodniku po mieście, nie do końca odpowiada
prawdzie. W trakcie powojennej odbudowy Starego Miasta zmienił się dość mocno jego
obraz. Zniknęło nie tylko wiele domów – przestało istnieć, kilka ulic, inne zostały poszerzone. Ów proces urbanistycznych przekształceń rozpoczął się jeszcze przed 1945 rokiem
– zapoczątkowany został przez Niemców. Polacy dopełnili dzieła. Ofiarą zmian urbanistycznych padła m.in. dawna zabudowa Targu Rybnego. Zniknęło kilka jego malowniczych uliczek – Młyńska, Górnopoprzeczna, Studzienna, Studzienna Tylna, Garncarska...
Właśnie o tej ostatniej i o wyjątkowo cennych, zabytkowych budynkach, które się niegdyś
przy niej znajdowały, chciałbym opowiedzieć.
rafał bętkowski

J

Dalekosiężne zamierzenia

eszcze przed pierwszą wojną światową
powstał projekt przeprowadzenia przez
teren Targu Rybnego obwodnicy, która odciążyłaby z ruchu ul. Staromiejską1.
Działania owe nie były zawieszone w próżni.
W czerwcu 1914 r. przy Roon-Str., dzisiejszej
ul. Kościuszki naprzeciwko pl. Pułaskiego, parafia ewangelicka kupiła dużą parcelę (przeszło 86 arów), na której planowano wybudować nowy kościół ewangelicki2. Kontrakt
wydawał się przybliżać realizację miejskich
planów budowy obwodnicy, którą zamierzano skierować początkowo przez Targ Rybny wprost na Rynek. Na posiedzeniu rady
miejskiej 9 lipca 1915 r. podjęta została decyzja o zakupie za cenę 60 tys. marek parceli
probostwa ewangelickiego (Markt 1), celem
przyszłego poszerzenia przebiegającej obok

starego kościoła ewangelickiego ulicy. Na
cześć przechodzącego na emeryturę superintendenta Johannesa Hassensteina otrzymać
ona miała nazwę Hassensteinstraße (chodziło
o dzisiejszą ul. Gazety Olsztyńskiej)3.
Budynek probostwa przeszedł na własność miasta, które zaczęło też zaraz nim
dysponować. Na dwóch posiedzeniach rady
miejskiej, odbytych w marcu i kwietniu
1916 r., postanowiono wynająć piętro kamienicy przedstawicielstwu Powszechnej Kasy
Chorych (Vorstand des Allgemeinen Ortskrankenkasse) za roczny czynsz w wysokości 1 tys.
mk. Po pięciu latach miał on zostać podwyższony do kwoty 1200 mk4. Co ciekawe, wedle
wydanej w 1920 r. księgi adresowej Olsztyna
na rok 1921, dawny budynek probostwa
ewangelickiego był wtedy nadal własnością
miasta. Jako jego jedyny lokator wpisany tu
został Robert Preuß, kierownik i skarbnik

Projekt przebudowy rejonu Targu Rybnego autorstwa Paula Zerocha z 20 grudnia 1917 r. (APO)
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Kasy Chorych. Biuro probostwa znajdowało
się wtedy w kamienicy przy Kaiserstr. 10 („Villa Fortuna” przy ul. Dąbrowszczaków) – tutaj
mieszkał też następca Hassensteina, superintendent Wedemann5. Parcela przy Rynku
powróciła we władanie parafii dopiero w połowie lat 20. XX w. – piszącym o historii gminy ewangelickiej w Olsztynie gdzieś jednak
ów fakt dziesięcioletniej nieobecności luteran
w tym miejscu umknął.
Planom wyburzenia probostwa energicznie przeciwstawił się tymczasem w 1915 r. prowincjonalny konserwator zabytków, Richard
Dethlefsen. Dowodził, że kamienica zalicza
się do pięciu ostatnich, zachowanych wciąż
w Olsztynie domów podcieniowych i należy
do najcenniejszych spośród nich, a to dzięki
minimalnym przekształceniom budowlanym.
Dwie kamieniczki podcieniowe poza tym planowano niebawem wyburzyć (chodziło o rynkowe kamienice nr 10 i 11, które zastąpić miał
nowoczesny gmach handlowy6), inna była
z kolei budynkiem nowym, w którego przypadku odtworzono jedynie podcienia (chodziło o wzniesioną w latach 1912-1913 kamienicę nr 3 przy Rynku7). Zaproponował on
inny przebieg staromiejskiej obwodnicy – po
zachodniej stronie kościoła ewangelickiego8.
Na bazie owych sugestii architekt miejski Paul Zeroch w grudniu 1917 r. sporządził
szkicowy projekt przebudowy Targu Rybnego. Wszystkie domy stojące dotąd po stronie
Targu Rybnego przy ulicach Górnopoprzecznej, Młyńskiej, Garncarskiej miały zostać usunięte. Teren zostałby splantowany, otrzymując
formę tarasów. Na granicy tak ukształtowanego placu po stronie zachodniej ul. Młyńska
zostałaby przerwana – jej zejście z poziomu
tarasu otrzymać miało formę wielobiegowych schodów. Kościół ewangelicki został po
stronie absydy rozbudowany, zaś skierowane
w stronę placu domy tylne przyrynkowych
parcel nr 1 i 2 otrzymały podcienia. W centrum placu znalazłaby się fontanna na narysie
ośmioboku, zaś w jego narożniku północnozachodnim budyneczek publicznego szaletu.
Po tej stronie biegły też łukiem tory tramwajowe, kierujące się z ul. Zeppelina w ul. Okopową – tędy więc przebiegać miała staromiejska
obwodnica. Domy budnicze stojące po zachodniej stronie ul. Garncarskiej miały zniknąć, zastąpione przez kompleks wzniesionych
na ich miejscu nowych budynków, przeznaczonych na siedzibę parafii ewangelickiej9.
Projekt nie wszystkim członkom magistrackiej komisji budowlanej przypadł do
gustu – forsowali oni wciąż wyprowadzenie
obwodnicy na Rynek, dowodząc, że przeprowadzenie jej po stronie zachodniej kościoła
jest technicznie niewykonalne. Na posiedzeniu odbytym 18 stycznia 1918 r. postanowiono w każdym razie nie uzależniać realizacji
projektu od woli parafii ewangelickiej. Także
ona miała swoje plany, zamierzając przenieść
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obiekty bliżej Dworca Głównego, tam gdzie
planowano wznieść nową świątynię. Magistrat w ogólnych zarysach projekt zaakceptował, podkreślając, że w miejscu tym znajdować się będzie nowy plac targowy, Realizację
zahamował dalszy rozwój wypadków: klęska
Niemiec, upadek cesarstwa i rozpoczynający
się powojenny kryzys. Pod datą 20 kwietnia 1920 r. na ostatniej stronie akt znalazła
się krótka odręczna notatka nadburmistrza
Zülcha: O przeprowadzeniu ulicy nie ma na
razie co myśleć10.
Miał zastąpić Rynek?
W latach 30. XX w. zwrócono uwagę na
zabudowę przylegającą do fragmentu murów
obronnych koło zamku. Conrad Wünsch zaliczył dom przy ul. Garncarskiej (Töpfergasse
8) do najciekawszych domów budniczych Olsztyna11. Zwracał tu przede wszystkim uwagę
na fragment dawnego muru obronnego, stanowiący tylną ścianę budynków nr 7 i 8. Zachowany on był niemal w pełnej wysokości,
wraz z gankiem obronnym, rozpoznawalnymi śladami blanków i otworów strzelniczych,
został też dokładnie przez Wünscha opisany12. Malownicze, przyklejone do fragmentu
muru obronnego domki często pojawiają się
na fotografiach miasta wykonywanych w tym
okresie. Ze względu na swe docenione wreszcie walory zabytkowe nie były już zagrożone
wyburzeniem. Inaczej rzecz przedstawiała się
z pozostałą zabudową rejonu Targu Rybnego.
Mijały lata, zmieniali się burmistrzowie, członkowie magistratu i radni, a miasto
z podziwy godną konsekwencją trzymało
się podjętych niegdyś decyzji. Podlegały one
oczywiście modyfikacjom, kierunek był jednak niezmienny. Aby bez przeszkód móc
decydować o losach Targu Rybnego i zabudowy, którą zamierzano tutaj rozebrać, musiała ona stać się miejską własnością. Stojące
w tym rejonie dawne „budy” po kolei wykupywano – rozpoczęło się to już na początku
XX w. Korzystano zwykle z okazji, gdy właściciele wystawiali domy na sprzedaż, a cena
była korzystna. W 1914 r. do miasta należały
domy przy Ober-Quer-Str. („przedłużona”
ul. Lelewela) nr 1, 3, 6 (dawna remiza strażacka) oraz Töpferstr. nr 2. W dziesięć lat
później (1924) do owego stanu posiadania
dołączył dom przy ul. Garncarskiej 8. W latach 1927-1932 miasto zakupiło kamienicę
przy Górnopoprzecznej 4/5 i Garncarskiej 1,
w latach 1932-1938 domy przy Górnopoprzecznej 2 oraz Garncarskiej 3. Jak podawano
wmiejskichsprawozdaniachdokonywanotego
w celu poszerzenia placu targowego (Wochenmarktplatz) – co wskazuje, że taką właśnie funkcję zamierzano nadać pozyskanemu
w ten sposób terenowi13. Miasto od dawna
już nosiło się z zamiarem wyeliminowania cotygodniowych targów z przestrzeni staromiej-
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Przekrój muru miejskiego, stanowiącego tylną ścianę domu przy ul. Garncarskiej 8 (C. Wünsch, 1933)

skiego Rynku. Było to konieczne nie tylko ze
względów estetycznych i prestiżowych, lecz
również czysto praktycznych – w dni targowe nie tylko tam, lecz również na wszystkich

otaczających Rynek uliczkach, gdzie również
rozstawiano kramy i stragany, panował coraz
większy ścisk. Nowy plac targowy zamierzano
urządzić na zapleczu kościoła ewangelickiego
i kamienic stojących przy ul. Staromiejskiej,
wyburzając znajdującą się tu, niezbyt reprezentacyjną zabudowę (dawne „budy”).
Obszerniejszą wzmiankę o podjętych
w tym względzie działaniach znajdujemy w
sprawozdaniu magistrackim za rok 1928:
W następstwie projektu poszerzenia Targu
Rybnego i ul. Okopowej poprzez wyburzenie
wchodzących w rachubę budynków zakupione
zostały parcele mieszkalne Garncarska 1 oraz
Górnopoprzeczna 4 i 5. Złożone zostały także
pisemne oferty zakupu domów od właścicieli
domów: Bartscha, Roczka, Matheni i Lukowskiego, których przyjęcie zostało właśnie postanowione przez magistrat. Spółce Powierniczej
w Kwidzynie złożono także pisemną ofertę zakupu parcel przy ul. Młyńskiej 2 i Młyńskiej 314.
Ostatnie z wymienionych posesji zajmował
budynek „Gazety Olsztyńskiej” z towarzyszącym mu parterowym domem, od 1920 r.
znajdujące się w rękach Polaków15.
Podczas, gdy inni posiadacze parcel decydowali się zwykle na ich sprzedaż, właściciele polskiej oficyny okazali się orzechem
trudnym do zgryzienia. Nie bez słuszności
podejrzewali oni, że niemieckie władze Olsztyna mają zamiar upiec dwie pieczenie przy
tym samym ogniu, dążąc do wyeliminowania
polskojęzycznej gazety z przestrzeni publicznej miasta. Magistrat w 1928 r. zaproponował
im wprawdzie zmianę lokalizacji. Na budowę

Wycinki mapy stref zabudowy Starego Miasta w Olsztynie z 3 stycznia 1939 r. (góra) i 25 lipca 1941 r. (dół)
ze zmianami urbanistycznymi projektowanymi w rejonie Targu Rybnego (zbiory MWiM)
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Rok 1940. Jeńcy wojenni podczas prac ziemnych na miejscu rozebranych już dawnych kamienic usytuowanych w rejonie Targu Rybnego. Na drugim planie: na fotografii
po lewej domy tylne ul. Staromiejskiej w pobliżu Wysokiej Bramy, na fot. po prawej – absyda kościoła ewangelickiego i domy tylne probostwa (Fot. prywatne, zbiór autora)

nowej siedziby wydawnictwa „Gazety Olsztyńskiej” przy ówczesnym Rynku Remontowym, obecnym pl. Roosevelta nie zgodził
się jednak podobno architekt miejski Sauer,
twierdząc, że nowy budynek popsuje widok
na St. Miasto i kościół św. Jakuba16. Kolejna
próba, podjęta już w czasach hitlerowskich –
w 1936 r. – podobnie zakończyła się fiaskiem.
Proponowano wtedy Polakom jeszcze raz zamianę parcel, przedstawiciel strony polskiej,
ks. Wacław Osiński, postawił jednak twarde
warunki, które pertraktacje przerwały17. Wraz
z napaścią hitlerowskich Niemiec na Polskę
przeszkoda została usunięta. Budynki we
wrześniu 1939 r. skonfiskowano na rzecz III
Rzeszy i przeznaczono do rozbiórki. Wyburzeniu Domu Gazety Olsztyńskie władze hitlerowskie nadały polityczny wymiar – wiemy
tymczasem, że u podstawy owych działań leżały przyczyny zgoła prozaiczne, a rozpoczęły się one na długo przedtem, zanim polska
gazeta zagościła przy ul. Młyńskiej18. Partyjna propaganda kłamała i w tym momencie,
przekazując informację, jakoby na miejscu
budynku – „na placu hańby” – urządzono

publiczny szalet. Zdjęcia ze zbiorów IS PAN,
wykonane przy okazji badań archeologicznych murów miejskich w 1940 r., jak i inne,
pochodzące z tych lat fotografie prywatne niczego takiego wszakże nie potwierdzają19.
Z akt olsztyńskiego Finanzamtu
Wykup pozostałych prywatnych parcel,
które przewidziane zostały do wyburzenia
mimo czasu wojny trwał nadal. Sporo informacji na ten temat znajdziemy w zachowanych aktach olsztyńskiego Finanzamtu
(Urzędu Skarbowego). Zawierają one ankiety
wypełniane od początku lat 30. XX w. przez
właścicieli poszczególnych nieruchomości,
jak też dotyczące owych nieruchomości urzędowe notatki i korespondencję. Ów cenny
zespół akt doskonale uzupełniać może dane
zawarte w księgach adresowych Olsztyna
(ostatni Adressbuch pochodzi z 1938 r.)20. Niestety jego stan jest szczątkowy – nie zawiera
np. dokumentów dotyczących domów położonych po wschodniej stronie ul. Garncarskiej. Być może wraz z likwidacją parcel, ska-

sowane zostały też dotyczące nieruchomości
dokumenty.
Te, które przetrwały, dostarczają wartościowych danych21. I tak w aktach domu przy
Töpferstr. 4 znajdziemy informację właściciela, że budynek wzniesiony został prawdopodobnie w 1868 r. We wrześniu 1939 r.
przeszedł na własność Marii Schulz z d. Stoll.
11 października 1940 r. wykupiło go miasto.
Rok później mieszkały tu nadal dwie osoby, w
formularzu wpisano jednak uwagę: Budynek
powinien zostać w niedługo zburzony22.
Sąsiedni parterowy dom pod adresem
Töpferstr. 5 w latach 30. XX w. należał do
mistrza stolarskiego Roberta Kontowskiego,
zamieszkałego w Berlinie23. Jego pełnomocnikiem w Olsztynie był mieszkający przy tej
samej ulicy pod nr 3 stolarz Johannes Kontowski. W lipcu 1939 r. nieruchomość przeszła na własność Rosy Kontowski. Pismem
z 22 listopada 1940 r. burmistrz Olsztyna informował urząd iż właścicielka zwróciła się
o zwolnienie jej z należnego podatku gruntowego, ponieważ nieruchomość od listopada
1939 r. jest pustostanem i niebawem zostanie

Pl. Gen. Karola Świerczewskiego i dachy domów przy dawnej ul. Garncarskiej nr 4, 5, 7. Pocztówka z 1957 r. (zbiór autora)
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Dom przy ówczesnej ul. Okopowej 28 (dawnej Töpfer-Str. 7) i zachowany przy nim fragment muru obronnego – stan na początku lat 60. XX w. (za J. Derewońko-Milewicz)

wyburzona. W styczniu 1941 r. dom kupiony
został przez miasto24.
Kolejny budynek, Töpfer-Str. 6 (dom
z pulpitowym dachem), był w 1938 r. własnością mistrza siodlarskiego Gottfrieda
Kuhna25. Dom został kupiony przez miasto
w 1940 r. i zaraz potem wyburzono go, jak to
zostało wyjaśnione: celem regulacji linii zabudowy zachodniej pierzei ulicy. W piśmie nadburmistrza z 18 września 1940 r. przeczytać
można następujące uzasadnienie, rzucające
światło na inwestycję realizowaną właśnie na
Targu Rybnym: Dla odciążenia wąskiej arterii przelotowej składającej się z Oberstraße
[ul. Staromiejska] i Richtstraße [ul. Prosta]
zostanie zbudowana ulica odciążająca przez
Fischmarkt [Targ Rybny] i Schanzenstraße
[ul. Okopowa]. W trakcie realizacji owego projektu nabyta została na drodze kupna parcela
mieszkalna Töpferstr. nr 6 należąca dotąd do
mistrza siodlarskiego Kuhna. Właśnie rozpoczęło się wyburzanie owego domu. W związku
z tym proszę o zniesienie wartości jednostkowej
i anulowanie podatku od nieruchomości od
dnia 1. 10. 1940 r.26 Informacja sugeruje, że
prace wyburzeniowe po wschodniej stronie
ulicy zostały już wtedy wykonane. Powstał tam
wolny plac, a kolejnym etapem stać się miała
budowa łącznika pomiędzy przedłużoną Zeppelinstr. (nieistniejący dziś łącznik Górnego
Przedmieścia z Targiem Rybnym, oddany do
użytku w 1908 r.) i przedłużoną Schanzenstr.
(fragment ul. Garncarskiej położony między
zamkiem a kościołem ewangelickim).
Pierwszy z dwóch dostawionych do muru
domów budniczych, należący do mistrza
garncarskiego Franza Norkeweita dom przy
Töpfer-Str. 7 (ten, który dał niegdyś nazwę całej uliczce) również kupiony został przez miasto. Nastąpiło to 16 maja 1941 r. (przewłaszczenie dopiero w 1943 r.). Akta zawierają tu
ciekawą informację, jakoby budynek powstał
w 1801 r., a dobudowana do niego „remiza”
(budynek gospodarczy, stajnia-wozownia)
w 1891 r. Norkeweit stał się właścicielem posesji w roku 189727. Drugi z domów, TöpferStr. 8, usytuowany już na rogu ul. Młyńskiej,

42

jak pamiętamy na długo wcześniej stał się własnością miasta. Wzniesiony został wedle informacji podanej w aktach w 1824 r.28 Oba leciwe
budynki miały być zatem w opinii ich właścicieli domami dziewiętnastowiecznymi (sic!).
Nieświadomi kontynuatorzy
W 1940 r. przedwojennego Domu Gazety Olsztyńskiej już nie było. Zniknęły też pozostałe budynki, rozebrane rękami polskich
i francuskich jeńców wojennych. Ostały się
jedynie domy po zachodniej, „zamkowej”
stronie ul. Garncarskiej o numerach: 4, 5, 7
i 8. W związku z pracami ziemnymi na terenie Targu Rybnego przeprowadzono badania archeologiczne północnego odcinka
murów obronnych, które pokazały jego pierwotny przebieg, ujawniając także istnienie
obiektów, o których dotąd nie wiedziano.
Konserwator prowincjonalny dr Conrades
wnioskował w 1940 r. o ich rekonstrukcję29. Plan stref zabudowy Starego Miasta
z 25 lipca 1941 r. przewidywał pozostawienie
obu domów budniczych przy murze obronnym (nr 7 i 8), odbudowę murów miejskich
wzdłuż ul. Młyńskiej, łącznie z narożną
czworoboczną basztą obok Bramy Młyńskiej
i basztą flankującą do niej wjazd od zachodu.
Miejscu temu przywrócić zamierzano dziewiętnastowieczną nazwę „Am Mühlentor”30.
Projekt ów po wojnie niejako rozszerzono,
rozbierając ruiny kamienic po lewej stronie
ul. Staromiejskiej i urządzając w tym miejscu
nowy, większy plac – tym razem już nie plac
handlowy, lecz plac masowych zgromadzeń.
Reprezentacyjny pl. Gen. Karola Świerczewskiego, nazwany został potem przez olsztynian „Karolkiem”. Warto w tym miejscu i
kontekście zauważyć, że wiele idei urbanistycznych, opracowanych przez Niemców, a
niezrealizowanych przed 1945 r., swą realizację znalazło już po wojnie. W tym czasie
na „niemieckie idee” nikt się oczywiście nie
powoływał – nowy Olsztyn, ukształtowany
na miarę czasów, które nadeszły, miał być
wyłącznie dziełem polskiego robotnika i in-

żyniera. O poprzednikach starano się uporczywie zapomnieć, wymazując w grodzie nad
Łyną wszelkie ślady ich obecności. Skuwano i
zamazywano szyldy i napisy, zrywając z miejscową tradycją nadawano zupełnie nowe nazwy ulicom, zmieniano wygląd budynków i
kształt ulic31. Tym bardziej zdumiewa podjęte
wtedy, zapewne nieświadomie, dzieło urbanistycznej kontynuacji.
Gdy w okresie międzywojennym władze
niemieckiego jeszcze Olsztyna próbowały
dokonać zmian urbanistycznych na terenie
Starego Miasta celem modernizacji jego układu przestrzennego, napotkało to na rozliczne
trudności. Sprzeciw wyrażali często radni,
właściciele parcel, kupcy, rzemieślnicy, restauratorzy. Tak było przy wykonaniu projektu odnośnie nowego kształtu Rynku i Starego
Ratusza w 1927 r.32 Było tak również w przypadku głównej osi komunikacyjnej olsztyńskiej „Starówki” – dzisiejszych ulic Prostej
i Staromiejskiej. Już wówczas noszono się
z pomysłem ich poszerzenia. Bardzo pomylił
się magistrat, stwierdzając w swym sprawozdaniu za rok 1932, iż w związku ze sprzeciwem właścicieli realizacji owego projektu nie
ma co oczekiwać przez najbliższe 100 lat33.
Nie minęło lat 15 i wszystko zmieniło się diametralnie. W gruzach legło centrum Olsztyna, po dawnych właścicielach parcel przepadł
ślad, prawie wszystko bez wyjątku było teraz
w Olsztynie „niczyje”, a raczej wspólne, społeczne i państwowe. Planów budowlanych
nikt już nie oprotestowywał, nikt nie blokował ich realizacji. Nic nie stało na przeszkodzie, by główny ciąg komunikacyjny Starego
Miasta poszerzyć. Dokonało się to w dwóch
etapach. Pierwszy połączony był z budową
„Karolka”. Przypomnijmy, że rozpoczęto ją
w styczniu 1948 r. od rozbiórki pozostałości
kamienic zachodniej pierzei ul. Staromiejskiej – tędy pobiec miał nowy wjazd na Stare
Miasto. Już 1 maja 1948 r. na nowym, tylko
co utwardzonym placu odbyły się obchody
„święta robotnika, chłopa i inteligenta pracującego”, wystawne, huczne i mocno propagandowo nagłośnione34.
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Było się czym chwalić – tempo plac mogło rzeczywiście imponować. Zapomniano
tylko, że większą połowę roboty wykonali
wcześniej Niemcy, którzy „wymyślili” tutaj
rozległy plac targowy, przez lata przygotowując inwestycję oraz jeńcy wojenni, pracujący przy jej realizacji w latach 1939-1940.
Wystarczyło potem rozebrać ruiny domów
stojących obok Wysokiej Bramy, wyrównać i
ubić gruz, przywieziony tu wcześniej z innych
części miasta, splantować teren i wyłożyć go
betonowymi płytami – miało być ich około
150 tysięcy. Mierzący 9 tys. m², poszerzony
w kierunku zachodnim od linii ul. Staromiejskiej plac wchłonął dawną ul. Młyńską, która
na zawsze przestała tym samym istnieć. Sięgnął linii dawnej ul. Garncarskiej, wznosząc się
nad nią stromą skarpą. Choć stało tu wciąż
kilka ostatnich domków budniczych, także ta
przedwojenna, odrębna nazwa ulicy na mapy
powojennego Olsztyna już nie wróciła.

W 1945 r. dawna Töpfer-Str. straciła swą
odrębność, stając się częścią ul. Okopowej35.
Istniejące tu wciąż domy, noszące uprzednio nr 4, 5, 7 i 8, otrzymały nowe numery:
26, 27, 28 i 2936. Na pochodzących z lat 50.
XX w. fotografiach przedstawiających widok
z okolic Wysokiej Bramy na zamek, spoza
krawędzi płyty pl. Świerczewskiego wyłaniają
dachy starych domków dawnej ul. Garncarskiej. Budowa placu sprawiła, że zepchnięte
zostały niejako na margines, schowane przed
okiem ciekawskich. Nie było już ulicy Młyńskiej, którą niegdyś dochodziło się do nich –
w 1957 r. powstały tu wielobiegowe schody,
jakby żywcem przeniesione z niemieckiego
projektu sprzed półwiecza. Nieremontowane
i przeludnione stare domki popadały tymczasem w coraz większe zaniedbanie. Ich

los wydawał się przesądzony. Stosowaną już
wówczas praktyką było przyzwolenie na całkowitą dekapitalizację podobnych obiektów.
W momencie, gdy warunki mieszkaniowe
zaczynały urągać człowieczeństwu i pojawiała
się groźba ich zawalenia ulegały wykwaterowaniu. Po jakimś czasie jako kompletne już
rudery ulegały wyburzeniu.
W 1964 r. Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury Prezydium MRN
w Olsztynie wydał zgodę na rozbiórkę dwóch
takich obiektów, położonych w południowej
części ul. Okopowej (domy nr 17 i 18). Podobny los spotkać mógł budynki położone
przy dawnej ul. Garncarskiej. Przy ul. Podwale (tak bowiem nazywa się skarpa w parku
koło zamku) stoją takie oto budyneczki – pisał
„Głos Olsztyński” w styczniu 1963 r., publikując zdjęcie domu przy dawnej ul. Garncarskiej
7 – tylko on tu już bowiem pozostał z dwóch
opartych o mur obronny domów budniczych
– Podobno stanowią one obiekt zabytkowy. Tak
nas w każdym razie poinformowano w Wydziale Konserwacji Zabytków Prez. WRN. Budynki
te znajdują się jednak w opłakanym stanie
technicznym i wymagają remontu. Tymczasem
wydział Gospodarki Komunalnej Prezydium
MRN nie przewiduje ich remontu w tym roku.
Raczej przebąkuje się o ich rozbiórce. Najwyższy czas zadecydować, czy domki te jako obiekt
zabytkowy mają pozostać – co z wielu przyczyn
jest bardzo wskazane – czy też przystąpić do
ich zburzenia. Jeśli jednak zapadnie decyzja remontowania domków, trzeba to uczynić jeszcze
w tym roku. Wszelka opieszałość może bowiem
spowodować, że obiekty te nie będą się już nadawały do odrestaurowania37.
Los mógł się jeszcze wtedy odwrócić.
Jako, że zdawano sobie sprawę z wartości
niszczejących budynków podjęta została próba ich ratowania. W styczniu 1964 r.
dyrekcja Muzeum Mazurskiego wystąpiła

z wnioskiem o przekazanie obiektów na cele
ekspozycyjne, zamierzając ukazywać w tym
miejscu rolę drukarni i wydawnictwa „Gazety Olsztyńskiej”. Cel był szczytny, a wniosek
starano się umotywować politycznie, zgodnie
z duchem czasów. Jak uzasadniano wspomniane budynki mieszczańskie stanowią doskonały
przykład plebejskich mieszkań, na których tle
uwidacznia się rozwój miasta w okresie PRL.
Władzom pomysł się nawet spodobał, ale już
w lipcu tego roku, po zapoznaniu się z możliwościami budżetowymi na rok 1965 dyrekcja
zdecydowała się od niego odstąpić38. Peerelowska bida na każdym kroku dawała o sobie
znać. Prasa nadal nagłaśniała sprawę – ważył
się również los domów nr 26 i 27. Znajdujące
się na skraju pl. Świerczewskiego dwa parterowe domki mieszkalne są już puste – donosił
„Głos Olsztyński” w czerwcu 1964 r. – Ich
mieszkańcy zostali przekwaterowani, bowiem
stan sędziwych obiektów był więcej niż katastrofalny. Ale co dalej? Dotychczas uważano,
i chyba nie bez racji, że obie zdewastowane parterówki stanowią relikt starego budownictwa,
podlegającego opiece konserwatorskiej. Czy
jednak warto inwestować pieniądze w walące
się rudery? Czy nie byłoby prościej rozebrać je,
konserwując jedynie szczątki starych murów
obronnych na których wybudowano przed laty
oba wspomniane obiekty mieszkalne?39 Takie
też, najprostsze rozwiązanie wybrano. Ostatnie domy budnicze dawnej ul. Garncarskiej
wkrótce przestały istnieć.
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Historyk-regionalista,
muzealnik i społecznik,
autor kilku książek i licznych
artykułów, współautor
koncepcji, projektu oraz
ekspozycji Muzeum
Nowoczesności. Jego hasło to:
MUZEUM MIEJSKIE DLA
MIASTA OLSZTYNA!!!

Rafał Bętkowski
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Pamięci ulicy Garncarskiej. Cz. 2

cd. ze s. 43

Widok z budynku Schloss-Café na zamek, z zabudową Targu Rybnego w rejonie zbiegu ulic Garncarskiej i Młyńskiej – pocztówka z lat 19111912 ze zbioru autora. Na pierwszym planie ul. Młyńska z domami nr 2 (późniejszy „Dom Gazety Olsztyńskiej”) i nr. 3 (dawna „buda Kowalewskiego”). Po prawej domki nr 4 – 8 po zachodniej stronie ul. Garncarskiej. Przed absydą kościoła ewangelickiego wysoka kamienica przy
ul. Górnopoprzecznej 3/4. Fotografię wykonano w dzień targowy, kiedy to handel z Rynku rozlewał się w boczne uliczki, docierając aż tutaj

Oparte o mur obronny zabytkowe domy budnicze przy dawnej ul. Garncarskiej 7 i 8 w okresie międzywojennym (po lewej) oraz obecny widok
tego samego miejsca (po prawej). Nie tylko dawna zabudowa tego rejonu miasta nie przetrwała do dzisiaj – przestały także istnieć zbiegające
się tu niegdyś ulice Młyńska i Garncarska
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