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Wszyscy umoczeni

Ale sprawa Helpera, obok spiskowej, ma też 
drugą, moim zdaniem znacznie ciekawszą 
stronę medalu. Tu nie ma spisku, jest za to 

sprytnie utkana, przemyślana w każdym szczególe 
sieć polityczno-towarzyskich powiązań, mająca 
w razie potrzeby zabezpieczać przed działaniami 
instytucji państwa. Filarem tej misternie zbudo-
wanej konstrukcji jest poseł Iwona Arent, przy-
jaciółka Kaczmarków, która nie kryje wzajemnej 
zażyłości. Każdy, kto stanie na drodze interesów 
Helpera ma automatycznie z nią do czynienia. Już 
w 2015 r. podejrzewa spisek przeciwko Helpero-
wi w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz 
KWP i składa w tej sprawie zawiadomienie do 
Prokuratora Generalnego, oskarżając prokuratora 
Jana Przybyłka, rzecznika prokuratury Zbigniewa 
Czerwińskiego oraz jednego z funkcjonariuszy 
KWP. Mimo iż rewelacje poseł Arent nie znajdują 
potwierdzenia, będące na ukończeniu śledztwo 
zostaje przeniesione do świeżo utworzonej przez 
ministra Ziobrę Prokuratury Rejonowej w Bia-
łymstoku. W czerwcu 2016 r. pojawia się tam poseł 
Arent w towarzystwie Tomasza Kaczmarka, gdzie 
miała domagać się odsunięcia olsztyńskiej policji 
od sprawy Helpera. Z kolejną odsieczą Helpero-
wi ruszyła pani poseł po ogłoszeniu przez UW  
w Olsztynie wyników kontroli domów prowadzo-
nych przez to stowarzyszenie. Tym razem zawia-
domienie do prokuratury dotyczyło podejrzenia 
przekroczenia uprawnień przez dyrektora Wy-
działu Polityki Społecznej UW. Logika postępowa-
nia poseł Arent nie mogła ominąć „Debaty”. Red. 
Socha został oskarżony o naruszenie jej dóbr oso-
bistych. Oskarżenie zostało wprawdzie przez Sąd 
Okręgowy w Olsztynie oddalone, ale bat na nas i 
tak się znalazł. Poszło o zamieszczoną na portalu 
„Debaty” kopię pozwu poseł Arent, na którym był 
adres pani poseł, a którego przez nieuwagę nie za-
słoniliśmy. Na jej interwencję mogliśmy to zrobić 
natychmiast. Ale przecież nie o to chodziło. Adam 
trzy, ja dwa i od dawna nie związani z portalem 

olsztyn spiskami stoi. Zwrócił mi na to uwagę ostatnio jeden ze stałych czytelników 
„Debaty” z odległego regionu Polski. Faktycznie. Zenon Procyk, Jerzy czesław mał-
kowski, a teraz Katarzyna i Tomasz Kaczmarkowie. To wszystko ofiary spisku. Tak 
przynajmniej sami twierdzą. o ile jednak kulisy dwóch pierwszych knowań skrzętnie 
zakryły sądowe wyłączenia jawności, to Katarzyna Kaczmarek publicznie wskazuje, 
kto był spirytus movens kłopotów rodziny Kaczmarków. Po pierwsze Jerzy Szmit-bo 
Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zagrażał jego pozycji szefa regionalnych 
struktur PiS. Po drugie maciej Wąsik-ten knuł z zazdrości, bo jego przyjaciel Tomek  
w 2011 roku dostał się do Sejmu, a Wąsikowi się nie udało.

Adam Kowalczyk oraz Łukasz Adamski. Tyle razy 
byliśmy w tej sprawie przesłuchiwani na policji.  
W taki sposób, abyśmy nie mieli złudzeń po co 
tam naprawdę jesteśmy. Na rozprawie poseł Arent 
łamiącym się głosem opowiadała o nie przespanej 
nocy i traumie jaką wtedy przeżyli. Tymczasem 
okazało się, że jej adres zwyczajnie można odna-
leźć w KRS-e jednej z fundacji. 

Narastające kłopoty Kaczmarków oraz ros-
nące prawdopodobieństwo prawdziwości sta-
wianych im zarzutów nie skłaniały do refleksji  
i bynajmniej nie zniechęcały poseł Arent. Ten da-
leko posunięty brak ostrożności i powściągliwości 
może zadziwiać, ale jedynie postronnych obser-
watorów. Ci bliżej kuchni wiedzą, że, jak u Barei  
w Alternatywach 4, bez swojego „towarzysza Win-
nickiego”, partia by jej na takie harce nie pozwoliła.

Ale nie ten parasol w tej układance jest naj-
ciekawszy. „Podwieszenie” pod swojego patrona 
na partyjnej „górze” stało się standardem, bez 
którego nie sposób pociągać za sznurki lokalnej 
polityki. Skalę przemyślności i konsekwencji 
z jaką realizowano „projekt Helper” najlepiej 
obrazują zdjęcia z hucznie i z przytupem obcho-
dzonego w 2015 r. jubileuszu 5-lecia powstania 
Helpera. Na scenie prof. Ryszard Górecki, se-
nator PO, wojewoda Marian Podziewski z PSL, 
no i oczywiście Iwona Arent z PiS. Na sali wy-
pełnionego po brzegi Centrum Konferencyjnego 
UWM znamienici goście: arcybiskup senior Ed-
mund Piszcz, ks. Henryk Błaszczyk od Kawale-
rów Maltańskich, posłowie PiS: Adam Lipiński, 
Marek Suski, Andrzej Jaworski, Stanisław Szwed 
oraz włodarze gmin Olsztyn, Purda, Jedwabno  
i Reszel, w których Helper prowadził swoje ŚDS-y. 
Katarzyna Kaczmarek szczególnie serdecznie 
dziękuje za wsparcie poseł Iwonie Arent oraz 
rektorowi Ryszardowi Góreckiemu. Poseł Arent  
i senator Górecki mówią o ponadpartyjnym po-
rozumieniu na rzecz Helpera: posła z PiS, senato-
ra z PO i wojewody z PSL. Wojewoda Podziewski 

w tym czasie już wie, że od kilku miesięcy pro-
kuratura i Wydział Przestępczości Gospodarczej 
Komendy Wojewódzkiej prowadzi śledztwo  
w sprawie 12 mln zł. Pomimo to z Urzędu Wo-
jewódzkiego, via samorządy, na konto Helpera 
płynie wartki strumień pieniędzy. Z 102 mln zł. 
które w sumie otrzymało 70 SDS-ów na Warmii 
i Mazurach za urzędowania wojewody Podziew-
skiego, niemal połowę, czyli 50 mln zł. otrzymał 
Helper, prowadzący tylko 6 domów opieki.

Gdy „Debata”, piórem Adama Sochy, za-
mieszcza kolejne publikacje na temat Helpera, 
staje się rzecz zdumiewająca. Czyhająca na wszel-
kie, prawdziwe czy wykreowane, potknięcia po-
lityków PiS opozycja nagle nabiera wody w usta. 
Nikt nie grzmi w zaprzyjaźnionych mediach, nie 
składa interpelacji poselskich. Reguły wojny pol-
sko-polskiej nagle przestały obowiązywać. Nawet 
włączenie poseł Arent do komisji Amber Gold nie 
podnosi żadnego larum. Dlaczego siedzą cicho? 
Bo wiedzą, że wszyscy są „na haku”. Że każde pub-
liczne pytanie o poseł Arent to miecz obosieczny, 
którego drugi koniec dosięgnie „naszych”.

Uważam, że to najciekawsza strona sprawy 
Helpera. Autentyczna perełka dla studentów po-
litologii (gdyby oczywiście ich wykładowcy mieli 
odwagę ją na zajęciach wykorzystać).

Sprawa Helpera to soczewka, w której skupiła 
się prawda o polskiej polityce. O teatralizacji kon-
fliktu, którego twarde reguły nagle idą w kąt, gdy 
milczenie leży we wspólnym interesie partii. 

Co w takim razie poszło nie tak? Trzecie 
prawo Murphy’ego powiada: Jeśli myślisz, że idzie 
ci dobrze-na pewno nie wiesz wszystkiego. Jeżeli 
na dodatek pycha kroczy przed upadkiem, a tu-
taj mamy do czynienia z przypadkiem modelo-
wym, to recepta na porażkę gotowa.

Śledztwem w sprawie Helpera objętych jest 
40 osób. Nie wiem czy wśród nich jest poseł 
Iwona Arent. Wiem za to na pewno, że, obok 
głównych oskarżonych, to właśnie ona ma naj-
więcej do wyjaśnienia. Nie tylko prokuraturze, 
ale przede wszystkim wyborcom i ludziom, 
którzy składają się na jej poselskie uposażenie  
i partyjne fundusze. Z nami pani poseł nie chce 
rozmawiać. W ogóle jakby zapadła się pod zie-
mię. Ale mandat posła to nie piaskownica, skąd 
w każdej chwili zabiera się zabawki. Z każdego 
kroku trzeba się rozliczyć, zwłaszcza jeśli zrobiło 
się ich o kilka za dużo.
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W globalnej wiosce XXI wieku 
wszystko jest wspólne. Tak samo 
identyczny jest strach przed 

chorobami, które mogą dotknąć każdego. 
Kiedy mówimy o chorobie, masowa wyob-
raźnia od razu zakłada najgorsze. Bo świat 
– mimo że tak ucywilizowany, nowoczesny  
i wygodny – cały czas ma w pamięci zjawi-
ska, które ten komfort burzyły. Gdy zapada-
my na grypę, nikt się tym jakoś specjalnie 
nie przejmuje, gdyż grypa jest znana, opisa-
na i oswojona. Niestety bywa lekceważona, 
bo jej powikłania bywają śmiertelne. Ale 
kiedy przychodzi nieznana choroba, taka,  
z którą do tej pory nie mieliśmy do czynie-
nia, a media zaczynają się ekscytować, wte-
dy ludzka wyobraźnia krzyczy „dżuma!”. 

Nic dziwnego, bo epidemie towarzyszy-
ły nam od zawsze. W przeszłości nazywano 
je zarazą morową, morem lub powietrzem. 
Bano się ich bardziej niż wojny, pożogi  
i głodu. Napawały poczuciem bezradności 
i uświadamiały znikomość ludzkiego życia. 
Dawniej przed epidemią próbowano się 
bronić przede wszystkim modlitwą, posta-
mi, umartwieniami i pokutą. Wierzono, że 
zaraza to kara za grzechy i szukano winowaj-
ców, którzy - popełniając ciężkie wykrocze-
nia przeciw boskim prawom - sprowadzili ją 
na ziemię. Dlatego też często efektem stra-
chu przed nieznanym stawały się pogromy 
ludności żydowskiej w miastach zachodniej 
Europy. Powracająca raz za razem dżuma, 
zwana też „czarną śmiercią” odcisnęła swoje 
niezatarte piętno na świadomości ludzkiej. 
Choroba nie wybierała – zabijała zarówno 
biednych, jak i królów. Na zawsze zmieniła 
Europę, zrywając jej feudalne więzi i kształ-
tując na nowo porządek społeczny. Osłabi-
ła wiarę w kościelne instytucje i uderzyła  
w handel, niosąc kryzys ekonomiczny. 

Największa epidemia dżumy miała 
miejsce w XIV w. i zabiła dwadzieścia pięć 

milionów ludzi. Pochłonęła od 30 do 60% 
ludności Europy. Zaczęła się w 1338 r. na 
stepach Mongolii, skąd tatarscy wojowni-
cy Złotej Ordy ponieśli ją do Kirgistanu,  
a potem dalej, do Chin. W Azji poczyniła 
ogromne spustoszenie i pierwsze infor-
macje na jej temat były tak samo lakonicz-
ne i mgliste jak nasze, gdy zaczynaliśmy 
się dopiero dowiadywać o koronawirusie.  
Informacje o dziesiątkującej Azję chorobie 
docierały w formie przerażających pogło-
sek wraz z kupcami wędrującymi Jedwab-
nym Szlakiem. Zaraza dotarła do Włoch  
w 1346 r. i rozprzestrzeniła się dalej. Poja-
wiła się, gdy do włoskich portów zawijać 
zaczęły genueńskie okręty z uciekinierami  
z oblężonej twierdzy Kaffa na Krymie. Kaffa 
oblegana była wcześniej przez tatarskie od-
działy chana Dżanibeka, które przyniosły 
ze sobą chorobę. Epidemia wśród Tatarów 
zmusiła chana do odstąpienia od oblężenia, 
ale na odchodne jego katapulty przerzuci-
ły za mury miasta setki zarażonych zwłok. 
Mieszkańcy Kaffy uciekli w panice i tak 
roznieśli zarazę po Europie. Skala pande-
mii przeraziła wszystkich – olbrzymia ilość 
zmarłych spowodowała paraliż gospodarczy 
kontynentu. W niektórych rejonach zmarło 
nawet 80% populacji, ziemia wszędzie leża-
ła odłogiem, a chroniczny niedobór rąk do 
pracy spowodował zachwianie struktury 
społecznej i w konsekwencji przyspieszył 
koniec systemu feudalnego. 

Dżuma powracała co jakiś czas, by 
współcześnie zniknąć z Europy na dobre. 
Ale nie przepadła zupełnie, bowiem muszą 
się z nią borykać kraje biednej Afryki. Nie 
są to epidemie na taką skalę jak dawniej, ale 
dżuma wciąż budzi lęk, tym bardziej, że do 
tej pory nie wynaleziono na nią szczepionki. 
Nie była też w swej historii jedyną groźną 
chorobą, bo śmierć niosły ze sobą epidemie 
cholery, czerwonki, duru brzusznego, czy 

ospy. Można by sądzić, że ludzie powinni 
byli się z zarazą oswoić, ale ta zawsze była 
zaskoczeniem. Ostatnia wielka epidemia, 
która zdziesiątkowała ludność Europy miała 
miejsce w 1920 r. za sprawą grypy hiszpan-
ki. Hiszpanka zabiła dwadzieścia milionów 
ludzi, zbierając żniwo wśród osłabionych po  
I wojnie światowej Europejczyków. 

Koronawirus nie jest tak groźny jak 
dżuma, czy grypa z początku XX w. Moż-
na powiedzieć, że zwykła, sezonowa gry-
pa rozprzestrzenia się szybciej od niego  
i prawie nas nie opuszcza. Ale grypę znamy,  
a w przypadku nowego wirusa skazani jeste-
śmy na histeryczne medialne doniesienia, 
plotki i własną wyobraźnię. Ofiarami pada-
ją głównie osoby starsze i przewlekle chore. 
Jeszcze nie wiemy, jak skończy się epidemia, 
tym bardziej, że koronawirus nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa. Choć przyjmu-
je się, że choroba zaatakowała na początku 
grudnia w Chinach, w mieście Wuhan, to już 
wcześniej europejscy lekarze odnotowywali 
skokowy wzrost zachorowań na zapalenie 
płuc. Nazwę chorobie nadaliśmy dopiero 
niedawno, ale już widać, że będziemy musie-
li się zacząć do niej przyzwyczajać. Korona-
wirus zostanie z nami na dłużej, ale eksperci 
liczą, że uda się go w jakiś sposób ujarzmić. 

To, co możemy powiedzieć o koronawi-
rusie na pewno, to fakt, iż nie pozostanie on 
bez wpływu na światową gospodarkę. Szacu-
je się, że jeśli epidemia w Chinach nie wygaś-
nie do kwietnia, to wzrost chińskiego PKB 
w 2020 r. będzie najwolniejszym w okresie 
po 1990 r. Obecnie Chiny wytwarzają 28% 
światowej produkcji przemysłowej, stanowią 
13 % światowego eksportu i 11% importu. 
Są drugim krajem otrzymującym bezpo-
średnie inwestycje zagraniczne i trzecim ich 
eksporterem. Są największym partnerem 
handlowym dla ponad stu dwudziestu pięciu 
krajów. Chiny są zapleczem świata i kiedy 
one stają, stają wtedy wszyscy. Wraz z koro-
nawirusem mnożą się problemy w logistyce  
i produkcji na całym świecie. Przerwy  
w pracy w chińskich fabrykach rozbijają 
łańcuch dostaw i uniemożliwiają produkcję 
w zakładach przemysłowych prawie w każ-
dym zakątku świata. Wirus uderza w branżę 
wydobywczą, motoryzacyjną, elektroniczną, 
farmaceutyczną oraz transport i logistykę. 
Tracą tacy giganci jak Volkswagen, Toyo-
ta, Apple, czy Huawei. W lutym produkcja  
w kluczowych sektorach przemysłu chiń-
skiego spadła o 15-40%. Zapotrzebowanie na 
energię elektryczną utrzymuje się znacznie 
poniżej zwykłych poziomów. Póki co Chiny 
nie potrzebują dużych ilości ropy, gazu, czy 
miedzi. Ceny ropy na światowych rynkach 
runęły w dół, budząc zaniepokojenie Rosji. 
Wirus przywędrował do Europy, gdzie naj-
większe skupisko zachorowań odnotowano 
we Włoszech. Zamykane są szkoły, uziemia-

Zaraza
Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie! Tymi słowami rozpoczyna się 
hymn Święty Boże, który od wieków śpiewali ludzie dotknięci obawą wielkiej klęski. 
od zawsze pieśni były wyrazem bólu, rozpaczy, ale też i determinacji człowieka do 
walki ze spadającymi nań nieszczęściami. Nieszczęścia te, powiązane z epidemiami, 
wojną, czy też klęskami żywiołowymi, traktowane były jako „dopust boży” i stały się 
nieodłączną częścią zmagań ludzi z tym, co spada na nas nagle i niespodziewanie.  
Takim wydarzeniom zawsze towarzyszy strach. Im bardziej są one niespodziewane, 
tym strach jest większy. Lęk bywa zaraźliwy i szybko potrafi zawładnąć ludzką wyob-
raźnią. W przypadku wojny czy powodzi potrafimy konkretnie wskazać przyczynę. 
Wojnę widzimy gołym okiem i da się przed nią uciec lub starać się się jej uniknąć.  
Pożar da się ugasić, a przed powodzią skryć się za wałami lub liczyć na szybkie opad-
nięcie lustra wody. W przypadku epidemii nie da się wskazać palcem przeciwnika. 
Wróg jest niewidoczny i roznosi się błyskawicznie. I bardzo trudno jest go oswoić. 

magDaLeNa PIóReK
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ne samoloty i odwołuje się imprezy masowe. 
Straty w branżach lotniczych idą w miliardy 
dolarów, chwieje się również branża hote-
larska. Europejskie apteki boją się, że może 
zabraknąć im leków. Do tej pory globali-
zacja pozwalała nam spać spokojnie, gdy w 
Chinach produkowano dla świata substancje 
czynne. Ale komfort globalizacji się kończy, 
gdy Chiny wolą zachować medykamenty dla 
siebie, a my zostajemy z pustymi rękami. Na 
początku marca polski rząd ogłosił gotowość 
do wznowienia krajowej produkcji substan-
cji czynnych, ale nie odbudujemy tej gałęzi 
przemysłu z dnia na dzień. Świat obudził się 
nagle w obliczu potrzeby dywersyfikacji do-
staw. Nagle widzimy, że uzależnienie prawie 

wszystkich gałęzi gospodarki od Chin stało 
się dużo groźniejsze od gazowej domina-
cji Rosji. Amerykański prezydent Donald 
Trump mówił o uniezależnieniu się od chiń-
skich dostaw prawie od początku swojej pre-
zydentury i na nikim to nie robiło wrażenia. 
Trzeba było dopiero śmiercionośnego wiru-
sa, żeby zaczęto zdawać sobie sprawę ze skali 
problemu. 

Na razie nie wiadomo, kiedy skończy 
się epidemia. Chińskie media pocieszają 
się tym, że ilość zachorowań spadła i Chiny 
powoli mogą ostrożnie myśleć o powro-
cie do normalności. W Europie epidemia 
dopiero się zaczyna i niepokoi nas, w jaki 
sposób się rozwinie. Społeczeństwo boi się 

nieznanego, a koncerny medialne umiejęt-
nie ten strach podsycają. Zarazy są w istocie 
sprawą zwyczajną, ale z trudem się w nie 
wierzy, kiedy się na nas walą. – pisał w swej 
najsłynniejszej powieści Dżuma Albert Ca-
mus. – Na świecie było tyle dżum co wojen. 
Mimo to dżumy i wojny zastają ludzi zawsze 
tak samo zaskoczonych.

Wiele koncernów europejskich 
musiało zawiesić czy ograni-
czyć swoją produkcję z po-

wodu wstrzymania dostaw surowców i 
części z Chin. Jednak wolno sytuacja się 
zmienia. Chiny opanowują zarazę i przy-
stąpią do ekspansji na wygłodzony rynek 
zachodni. Pierwszy symptom tego zja-
wiska już mamy. Otóż Polska w ramach 
pomocy humanitarnej wysłała do Chin 
maseczki, a Chiny takie maseczki wysłały 
do Włoch. Tylko, że ten prezent związany 
był z handlowym kontraktem. Oto Wło-
si zakupili u Chińczyków dziesięć tysię-
cy respiratorów (tyle obecnie posiadają 
polskie szpitale) tak potrzebnych przy 
ciężkich objawach koronowirusa. Chiń-
czycy potrafili odizolować od reszty kra-
ju region zamieszkały przez 60 milionów 
osób, ale trzeba pamiętać, że kraj ten liczy 
blisko miliard ludzi, więc pod względem 
gospodarczym ta izolacja nie miała aż tak 
wielkiego znaczenia. Gorszą rzeczą była 
przerwana logistyka, którą wolno będzie 
przywracana. 

chiny górą
Jaki będzie świat po przejściu pandemii koronawirusa? Na pewno inny. Kto straci na 
epidemii, a kto zyska? Zastanawiają się ekonomiści, którzy rzeczywistość oceniają 
tylko w kategoriach zysków i strat finansowych. Niewątpliwie w jakimś stopniu zosta-
nie zahamowany rozwój gospodarczy nie tylko chin, ale także krajów europejskich. 
Uważam jednak, że chiny na tej zarazie zarobią najwięcej. Dlaczego? Dopiero teraz 
zauważamy jak zglobalizowany jest świat, a gospodarka w szczególności. chiny kon-
sekwentnie i powoli faktycznie uzależniły od swoich dostaw wiele państw, w tym także 
Stany Zjednoczone. Donald Trump, który robił wszystko, oby ograniczyć przewagę 
importu nad eksportem z chin towarów do USa zawiesił wojnę celną. Przekonał się, 
że bez chińskich półproduktów czy towarów podczas kryzysu traci gospodarka USa. 
amerykańscy kapitaliści zwabieni tanią siłą roboczą w azji przenosili produkcję swych 
towarów do chin czy do Indonezji, w tym także i środków farmaceutycznych.

Chiny są krajem mającym wielkie 
zasoby walutowe. Na Zachodzie wszyst-
kie indeksy giełdowe spadają. Tracą na 
wartości przede wszystkim firmy paliwo-
we z powodu taniejącej ropy, wydobyw-
cze, transportowe, nie wspominając już 
o branży turystycznej czy rozrywkowej. 
Przejęcie tych firm przez kapitał chiński, 
za groszowe pieniądze może następować 
lawinowo. Jest coś zastanawiającego, że 
najsłabsze ogniwo Unii Europejskiej ja-
kim są Włochy, najbardziej w Europie 
są dotknięte pandemią koronawirusa,  
a jednocześnie są państwem o dużym za-
interesowaniu chińskiego kapitału. Więc 
lada dzień wygłodzony zachodni prze-
mysł aby funkcjonować znów się otworzy 
na chińskie dostawy, części, półfabrykaty 
czy surowce (w tym komponenty leków), 
oczywiście już na pewno po zawyżonych 
cenach. Chińczycy odbiją sobie chwilowy 
przestój. A za kilka miesięcy mogą być już 
właścicielami zachodnich fabryk czy kon-
cernów z którymi do tej pory tylko współ-
pracowali. 

Chwilowo zarobią handlowcy i pro-
ducenci żywości i środków chemicznych 
z powodu panikarskich zachowań tłumu, 
ogólnie jednak państwa dotknięte wirusem 
zanotują spadek dochodu narodowego. 
Najbardziej kraje stawiające na turystykę, 
a więc Włochy, Hiszpania czy Egipt. Stracą 
najbardziej kraje najbiedniejsze, jak to mia-
ło miejsce po przejściu epidemii EBOLA. 
Kraje najbogatsze nauczone dzisiejszym 
doświadczeniem na pewno zabezpieczać 
się będą inaczej, przed uzależnieniem od 
zagranicznych dostawców (szczególnie 
azjatyckich) komponentów leków i sami 
rozpoczną ich produkcję u siebie, mimo 
wyższych kosztów, jakie będą musiały po-
nieść, ale na bezpieczeństwie ludności ni-
gdy nie można oszczędzać. 

A w Polsce Platforma Obywatelska chce 
zbić polityczny kapitał na koronawirusie, 
choć wychodzi jej to żenująco. Oto Małgo-
rzata Kidawa-Błońska oznajmia, że dopiero 
po jej interwencji rząd przejął się proble-
mem i zaczął działać. Gdyby nie ona, rzą-
dzący politycy dalej by spali. Tylko przypo-
mnijmy, że ona i politycy opozycji oskarżali 
rząd, że zataja przed społeczeństwem obec-
ność koronawirusa w Polsce, bo planuje spe-
cjalnie ogłoszenie jego obecności tuż przed 
konwencją wyborczą Kidawy-Błońskiej, aby 
ją odwołać. Cóż za małostkowe, spiskowe 
myślenie. I ludzie mają im uwierzyć? A Ra-
dosław Sikorski atakujący Episkopat w spo-
sób jak zwykle mało kulturalny (czyli cham-
ski), że nie pozamykał w Polsce kościołów, 
jak sobie tego życzą lewacy wskazuje na 
jedno: jak bardzo ludzie Platformy Obywa-
telskiej i jej kandydatka na prezydenta RP są 
oderwani od społeczeństwa. A zachowanie 
marionetkowego marszałka senatu Toma-
sza Grodzkiego przekracza wszelkie normy 
i tragizmu i śmieszności. Mamy mecz o wła-
dzę, której piłką jest koranowirus. Żenada w 
całej rozciągłości, od Polski aż po Chiny.

marek Resh

maReK ReSh

magdalena Piórek

Absolwentka Stosunków 
Międzynarodowych 

Uniwersytetu 
Wrocławskiego



5DEBATA Numer 3 (150) 2020

PRoBLemY SĘDZIóW

adam Socha – Zanim do władzy do-
szedł PiS w 2015 roku, co było głównym 
najważniejszym problemem dla sędziów, 
w dobrym wypełnianiu obowiązku nało-
żonego przez Konstytucję (głównie przez 
Art. 178 Sędziowie w sprawowaniu swojego 
urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Kon-
stytucji oraz ustawom) i przez rotę przysię-
gi (Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu po-
wszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej 
Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sę-
dziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość 
wymierzać zgodnie z przepisami prawa, 
bezstronnie według mego sumienia, docho-
wać tajemnicy prawnie chronionej, a w po-
stępowaniu kierować się zasadami godności 
i uczciwości.)?

Bohdan Bieniek: Media obwinia-
ły sędziów za przewlekłość postępowań. 
Prawda jest też taka, że wiele postępowań 
nie rozpoczynało się z przyczyn niezależ-
nych od sądu (z powodu niestawienni-
ctwa stron, świadków, pełnomocników). 
W sądach spraw jest dużo, więc jak stro-
na nie może się stawić, albo świadek ma 

kolizję i nie pasuje mu termin rozprawy, 
każdy z nich powinien zawiadomić o tym 
sąd. Tymczasem wiele postępowań jest 
wstrzymywanych z powodu nieusprawied-
liwionego niestawiennictwa uczestników, 
a co gorzej (w sądach pierwszej instancji) 
także z powodu stawiennictwa w takim 
stanie, w którym danej osoby przesłuchać 
się nie da (na przykład alkohol). Ten spo-
sób zachowania okazuje brak szacunku dla 
pozostałych uczestników procesu i w pe-
wien sposób wpływa na czas jego trwania. 
Kolejna sprawa to kwestia przygotowania 
stron do procesu, zwłaszcza jak występuje 
sama bez profesjonalnego pełnomocnika, 
krótko mówiąc po prostu trzeba się do tej 
rozprawy przygotować, przynieść doku-
menty, wcześniej zawnioskować świadków, 
gdy mają wystąpić w procesie. Pamiętajmy, 
że każdy z nas jest cząstką wymiaru spra-
wiedliwości, więc powinien postępować 
tak jak sam chciałby być przez ten system 
potraktowany. Każdy z nas ponosi odpo-
wiedzialność za poziom zaufania społe-
czeństwa do wymiaru sprawiedliwości. To 
problem, którego rozwiązanie wykracza 
poza Ministerstwo Sprawiedliwości. Moim 

zdaniem, konieczna jest na tym polu edu-
kacja, pewnie już na etapie nauki w szkole. 
Może w ten sposób uświadomimy osobom, 
jakie mają prawa i obowiązki. Sądzę, że ze 
wzrostem świadomości wzrośnie szacunek 
do innych osób. W ten sposób będziemy 
mogli wymagać dobrego zachowania od 
wszystkich uczestników procesu. Niewąt-
pliwe wpływ na trwanie procesu ma obieg 
dokumentów, wysyłanie zawiadomień 
pocztą. Z tej perspektywy wydaje się, że  
w dobie wszechobecnego internetu sądy 
powinny korzystać w większym stopniu  
z wysyłania korespondencji mailem, SMS-
em, a uczestnicy powinni mieć pełny do-
stęp do zdigitalizowanych akt, by zamiast 
jechać do sądu i je czytać, można to było 
zrobić w domu przed komputerem.

ewa Kurasz: Zaczęłam orzekać jako 
asesor w 2003 roku, a sędzią zostałam  
w 2007 roku. Od początku pracy w sądzie 
jako dwie największe przeszkody w spraw-
nym rozstrzyganiu spraw widzę: brak od-
powiednich warunków pracy w sądzie,  
w tym brak sal rozpraw i obsługi sekretar-
skiej oraz braki w edukacji prawnej oby-
wateli, powodujące ich bierność we włas-
nych sprawach i niepodejmowanie obrony.  
Np. powszechne jest przekonanie, że jeśli 
nie odbierze się korespondencji z sądu, 
albo nie przyjdzie na rozprawę, to wyrok 
w sprawie nie zapadnie. Tymczasem jeśli 
adres, na który wysłano korespondencję, 
jest prawidłowy, proces najczęściej trwa 
dalej i sąd wydaje wyrok, nie biorąc pod 
uwagę argumentów osoby nieobecnej, bo 
po prostu ich nie zna. Później obywatel jest 
zaskoczony, gdy zjawia się u niego komor-
nik. Wtedy jednak wyrok jest już prawo-
mocny i trudno się przed nim bronić.

Problemem od początku mojej pra-
cy był też brak odpowiedniej obsługi se-
kretarskiej. Co z tego, że obecnie wydaję 
szybko zarządzenia w moich sprawach, jak 
one 3-4 tygodnie leżą w sekretariacie, bo 
nie ma kto wysłać ich stronom? Jeśli mu-
szę wydać przed wyznaczaniem rozprawy 
3 takie zarządzenia, bo czegoś brakuje  
w aktach, to mijają 3 miesiące, zanim mogę 
wyznaczyć sprawę na wokandę. Przy pra-
widłowej obsłudze sekretarskiej trwałoby 
to 3 tygodnie. Do tego często dochodziły 
braki kadrowe wśród sędziów, co powodo-
wało, że pierwsze wolne terminy rozpraw 
miałam za 6 miesięcy. Problemem jest też 
brak biegłych, zwłaszcza z zakresu budow-
nictwa czy medycyny. Dobrzy fachowcy 
nie chcą pracować za stawkę wynoszącą 
około 40 zł za godzinę, to jest system wy-
nagrodzeń z czasów PRL, gdzie wszystkim 
płaciło się tak samo, niezależnie od kwa-
lifikacji. To wszystko razem powoduje, że 
nawet w prostej sprawie obywatel może 
czekać na wyrok ponad rok.

Wojna z sądami  
czy o sądy?
Rozmowa z członkami Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, 
Ewą Kurasz, Sędzią Sądu Rejonowego w Bartoszycach, wicepreze-
sem Olsztyńskiego Oddziału SSP Iustitia, Rafałem Jerką, sędzią Sądu 
Okręgowego w Olsztynie i Bohdanem Bieniek, sędzią Sądu Najwyż-
szego, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Od lewej siedzą sędziowie: Bohdan Bieniek, dalej Rafał Jerka, Maciej Wasilewski i Ewa Kurasz
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Jeśli chodzi o organizację pracy wymia-
ru sprawiedliwości, to problemem jest nad-
zór prezesów sądów i przewodniczących 
wydziałów. Powstaje pytanie, jak daleko 
może on sięgać w pracę sędziów liniowych? 
Problematyczna jest też ocena sędziego 
przez pryzmat statystyki, ilości rozpozna-
nych spraw. Przecież szybkie rozpoznanie 
sprawy, nie oznacza dobrego rozpoznania.

Rafał Jerka: Zanim odpowiem na 
pytanie to zacznę może od innej kwestii.  
W czasie rządów obecnie rządzącej partii 
diametralnie spadło zaufanie do sądów, 
mimo że sytuacja w sądownictwie w sto-
sunku do poprzedniego okresu tak bardzo 
się nie zmieniła. Efekt ten osiągnięto po-
sługując się metodami propagandowymi  
tj. wskazując na jednostkowe patologie  
i przypisując je całemu środowisku sę-
dziowskiemu. Mówię tutaj o słynnej już 
„kampanii billboardowej” czy programie 
„Kasta”, który jest emitowany w telewizji 
publicznej, a który posługując się często 
manipulacją i przedstawiając spłycony 
obraz rzeczywistości, próbuje przedstawić 
środowisko sędziowskie takie jak w tytule 
programu. Nie ma co ukrywać, iż sądy są ła-
twym „chłopcem do bicia” dla władzy, gdyż 
w przeciwieństwie do niej nie dysponują 
profesjonalnym zapleczem medialnym.

Jeśli chodzi o bolączki wymiaru spra-
wiedliwości to ich źródeł można upatry-
wać m. in. w tzw. biegunce legislacyjnej. 
Wystarczy wskazać, iż w pierwszej poło-
wie 2019 r. uchwalono w Polsce 11 772 
stron tekstu aktów prawnych. Jeśli dodać 
do tego, że jakość tej legislacji jest niska do 
tego stopnia, że zrozumienie przepisów na-
stręcza trudności nawet profesjonalistom, 
nie mówiąc już o przeciętnym „zjadaczu 
chleba” to mamy zdiagnozowany jeden  
z problemów. Chciałbym podkreślić, iż  
w mojej ocenie do roku 2015 r. sytuacja  
w sądownictwie ewoluowała w dobrym 
kierunku także na tle innych krajów. Pa-
miętam jak parę ładnych lat temu, byłem 
opiekunem sędziów z Hiszpanii i Włoch, 
którzy odwiedzali nasz kraj w ramach 
programu wymiany sędziów (Exchan-
ge Programme) organizowanym przez  
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości (EJTN). Byli zaskoczeni 
poziomem informatyzacji naszego sądow-
nictwa. Mówię tutaj o elektronicznym pro-
tokole, o dostępie do elektronicznej bazy 
aktów prawnych, orzecznictwa, literatury 
fachowej, itp. Oni dostęp do takich narzę-
dzi mieli w dużo mniejszym zakresie.

Warto nadto zwrócić uwagę na to,  
iż wprowadzenie nagrywania rozpraw oraz 
takie inicjatywy jak Obywatelski Monito-
ring Sądów prowadzone przez Fundację 
Court Watch Polska wpłynęły na ograni-
czenie niewłaściwych zachowań sędziów 

na salach sądowych. W tym ostatnim przy-
padku sędziowie mogli zobaczyć oczami 
obywateli słabe punkty w ich pracy w tym 
m. in. problem w przystępnym komuni-
kowaniu rozstrzygnięć sądowych. Nie bez 
racji zarzucano nam, iż są przekazywane 
skostniałym, niezrozumiałym prawniczym 
językiem. Problem w tym, iż Europa idzie 
w odwrotnym kierunku. Wiedzę tą wynio-
słem ze szkolenia z języka angielskiego dla 
sędziów, które odbyło się w Brukseli. Jakie 
było moje zdziwienie gdy na codziennych 
warsztatach trenowani byliśmy jak „prze-
kładać” skomplikowane, prawnicze teksty 
w języku angielskim na język prosty, zro-
zumiały dla przeciętnego obywatela. Ten 
aspekt jest też widoczny podczas wykony-
wania różnych czynności w ramach tzw. 

pomocy sądowej na rzecz innego sądu 
unijnego. W jej ramach stykamy się np.  
z dokumentami niemieckiego sądu, gdzie 
dla przykładu wezwania dla świadka, za-
wierają zrozumiałe pouczenia, pisane pro-
stym językiem. U nas zdarzają się sytuacje, 
że strony wychodząc po ogłoszeniu wyroku 
z sali sądowej nadal nie wiedzą czy wygrali 
czy przegrali?

adam Socha – Mnie się to raz zdarzy-
ło, mimo że miałem za sobą kilkanaście 
procesów.

Rafał Jerka: Chce zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden aspekt. Do konstruowania 
przepisów prawnych powinno się zatrud-
niać fachowców z danej dziedziny, zarów-
no praktyków jak i ludzi nauki, to tak jak 
do konstruowania domu zatrudniamy fa-
chowców. Sędziowie wiedzą, które przepisy 
powinny ulec zmianie. Przykładowo, gdy 
toczy się spór o prawo do zasiłku chorobo-
wego za okres kilku dni tj. o kwotę 100-200 

zł to żeby go rozstrzygnąć trzeba wydać 
kilkakrotność tej kwoty, którą pochłaniają 
koszty opinii biegłych lekarzy. Skład per-
sonalny wielu ciał doradczych, które miały 
czuwać nad jakością przepisów w tym Biu-
ra Analiz Sejmowych czy Rady Legislacyj-
nej uległ w ostatnim czasie zmianie. Teraz 
widać tego efekty. 

W moim odczuciu tylko kontynuowa-
nie w sposób przemyślany ewolucji jaka 
miała miejsce w poprzednich latach dałoby 
pozytywne rezultaty w wymiarze sprawied-
liwości. Zamiast tego mamy rewolucje,  
w dużej mierze kadrową i zarządzenie 
przez konflikt, która skutkuje niestety re-
gresem w tym obszarze. 

oceNa PReZeSóW TK

adam Socha – Dużo gorzej od Pań-
stwa wymiar sprawiedliwości oceniali, 
przed rządami PiS-u, prezesi Trybunału 
Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliń-
ski i Jerzy Stępień. W 2004 roku prof. Rze-
pliński opublikował artykuł w „Gazecie 
Wyborczej” o trzeciej władzy. Impulsem 
były opisywane w mediach, w tamtym 
czasie, przypadki niegodnego zachowa-
nia sędziów: korupcji (nawet za parę kilo 
mięsa, jak to miało miejsce w Suwałkach), 
pijanych sędziach w gmachach sądów i za 
kierownicą, sędziach – sprawcach prze-
stępstw pospolitych. Profesor naliczył tych 
przypadków 100. Towarzyszyła temu bez-
radność mechanizmów korekcyjnych wobec 
siły układu i syndromu oblężonej twierdzy 
– napisał profesor. – Sędziowie mają szereg 
przywilejów (nieusuwalność, immunitet, de 
facto 30-godzinny tydzień pracy, specjalne 
emerytury), w zamian nie wypełniają dosta-
tecznie swojej funkcji. Prezes TK postulo-
wał reformę organizacji pracy sądów, m. in. 
rozpoznawanie dzień po dniu, korzystanie 
z instrumentów władzy sędziowskiej, np. 
by w ciągu godziny policjant przyprowadził 
na salę rozpraw wezwanego, nie powoływa-
nie do każdej oczywistej sprawy biegłych, 
by się asekurować, szybką reakcję prezesów 
sądów na sygnały, że sędzia przychodzi na 
rozprawę nieprzygotowany, że się spóźnia, 
odracza rozprawy lub zawiesza postępo-
wania pod byle pretekstem. Proponował 
poddawanie ocenie organizacji pracy są-
dów zewnętrznemu audytowi. Postulował 
reformę odpowiedzialności dyscyplinar-
nej. Jego zdaniem sąd dyscyplinarny powi-
nien w ciągu najwyżej 3 dni decydować na 
wniosek prokuratora w sprawie uchylenia 
immunitetu. Nie stać nas na choćby jednego 
niemądrego lub choćby jednego nieuczciwe-
go sędziego – konkludował prof. Rzepliński. 
– Mądry i uczciwy sędzia naprawi swoimi 
wyrokami złe prawo, a zły i nieuczciwy zde-
generuje dobre prawo.

Ewa Kurasz. Zdjęcia: Wojciech Ciesielski



7DEBATA Numer 3 (150) 2020

Minęło 10 lat i w 2014 prezes TK Jerzy 
Stępień w wywiadzie dla „Gazety Prawnej”, 
wydał druzgocącą ocenę wymiaru spra-
wiedliwości. Stwierdził, że 25 lat przemian 
ustrojowych w dziedzinie sądownictwa to 
czas całkowicie zmarnowany. Nie dokona-
no weryfikacji sędziów (poza Sądem Naj-
wyższym). Etos sędziego pozostał na takim 
samym poziomie, jak był za czasów PRL. 
Pięcioszczeblowa struktura sądów sprawia, 
że sędzia skupia się na tym, jak zostanie oce-
niony przez tego, od kogo zależy jego awans. 
Skutkiem tego jest brak niezawisłości we-
wnętrznej, od własnego środowiska. „Sku-
piliśmy się tylko na ogadżetowaniu sądów 
i zwiększeniu zarobków sędziów” – mówił 
prezes Stępień i postulował m. in. podnie-
sienie wieku sędziów i spłaszczenie struk-
tury sądownictwa i hierarchii sędziów.

ewa Kurasz: To były tylko 2 głosy na 
10 tys. sędziów.

RaPoRT heLSIŃSKIeJ FUNDacJI 
PRaW cZŁoWIeKa

adam Socha – Ale one zostały zobiek-
tywizowane w 2010 roku przez Helsińską 
Fundację Praw Człowieka, którego preze-
sem był wówczas Adam Bodnar. Funda-
cja, za środki Fundacji Batorego, wykonała 
badania i przedstawiła wyniki w raporcie 
pt. „Efektywność polskiego sądownictwa  
w świetle badań międzynarodowych i kra-
jowych”. Czytamy w nim, że badani obywa-
tele uważają, że polskie sądy działają nierze-
telnie, stronniczo, a także są zbyt kosztowne 
dla podatnika. Wymiar sprawiedliwości,  
w szczególności sądy, negatywnie oceniło 
44 proc. badanych. Wg Komisji Europej-
skiej mieliśmy najwyższe w UE w przeli-
czeniu na mieszkańca nakłady finansowe 
na sądownictwo i jednocześnie ostatnie 
miejsce, jeżeli chodzi o długość orzekania. 
30% wyroków o odszkodowanie z powodu 
naruszenia prawa do rozpoznania sprawy  
w rozsądnym terminie wydanych przez Eu-
ropejski Trybunał Praw Człowieka dotyczył 
polskich sądów. Wnioski końcowe Rapor-
tu: (1) Nieefektywne zarządzanie środka-

mi publicznymi na wymiar sprawiedliwo-
ści – relatywnie wysoka suma wydatków 
publicznych na wymiar sprawiedliwości 
w połączeniu z jego niską efektywnością. 
„Dosypywanie“ kolejnych milionów (mi-
liardów) złotych do niesprawnego organi-
zmu to prosta droga do zakonserwowania 
negatywnych zjawisk i hamulec dla działań 
zwiększających gospodarność w wykorzy-
stywaniu środków publicznych. (2) Poziom 
zatrudnienia w polskich sądach jest rela-
tywnie wysoki. Fakt, że nie przekłada się 
to na efektywność z powodu przerostu eta-
tów funkcyjnych pełnionych przez sędziów  
(w roku 2004 na ok. 7,5 tys. sędziów było 
3,7 tys. sędziów funkcyjnych). Powo-
duje to, że zamiast premiować szybkość  
i sprawność orzekania, motywuje się sę-
dziów do ubiegania się o etaty funkcyjne, 
które pozwalają na wyższe wynagrodzenia.  
(3) Brak systemu zarządzania obciążeniami 
poszczególnych sądów i sędziów.

Fundacja Helsińska nie badała zjawiska 
korupcji w sądach i dyscypliny sędziów.

Bohdan Bieniek: Ten Raport stwarza 
wrażenie, że działo się źle i nikt z tym nic 
nie zrobił do 2015 roku. Od reformowania 
nie są sędziowie. W grupie 10 tys. sędziów 
zawsze znajdzie się promil czy procent 
tych, których kwalifikacje do sprawowania 
urzędu sędziowskiego nie są adekwatne do 
piastowanych stanowisk. Dzisiaj prof. Rze-
pliński, Stępień, Bodnar wpisują się w kry-
tykę reform min. Ziobry.

adam Socha: To paradoks, taka wolta.
Bohdan Bieniek: Odnoszę też wraże-

nie, że prezes Stępień nigdy nie sądził?
adam Socha – Był sędzią liniowym 

w latach 1969–1979. Był też podsądnym, 
m. in. miał sprawę, gdyż nie złożył formal-
nego wniosku o wystąpienie z korporacji  
i przestał płacić składki z chwilą powołania 
na prezesa TK, uznał bowiem, że z mocy 
prawa przestał być jej członkiem. Sądom 
dwóch instancji potwierdzenie tej oczywi-
stości zajęło 3 lata.

Bohdan Bieniek: Chciałbym odnieść 
się do tych danych z Raportu Fundacji. Nie 
podano w nim, ile spraw rozpoznaje polski 

sędzia. Na tle Europy o ile dobrze pamię-
tam mieliśmy około 25 sędziów na 100.000 
mieszkańców, Niemcy zaś 24, więc te licz-
by nie świadczą o przeroście zatrudnienia 
w kontekście pytania o koszty wymiaru 
sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o szybkość 
postępowań, to dane sprzed kilku lat pla-
sowały nas na 23 miejscu w sprawach cy-
wilnych i na 13 miejscu w sprawach kar-
nych, ale to oczywiście nie sama statystyka 
kształtuje obraz wymiaru sprawiedliwości. 
Liczba spraw rośnie, mimo że – jak donosi 
prasa – sądy nie cieszą się zaufaniem. Jest 
duża liczba spraw, które nie powinny tra-
fiać do sądów, a wiele spraw toczy się wol-
no z racji powielania procedur, na przykład 
zanim sprawa o rentę z tytułu niezdolności 
do pracy trafi do sądu ubezpieczony jest 
badany przez lekarza orzecznika, komisję 
lekarską, później sąd powołuje biegłego  
a czasem kilku w kilku opiniach. To pro-
wadzi do dublowania czynności, no i oczy-
wiście wzrostu kosztów Skarbu Państwa, 
ponoszącego wydatki w tych sprawach. 
Nie można zapomnieć o roli biegłych sądo-
wych, których udział w procesie jest także 
istotny. Ich opinie powinny być sporządzo-
ne sprawnie i profesjonalnie, gdyż od tego 
zależy moment zakończenia postępowania 
w wielu sprawach.

Co do tych 100 spraw dyscyplinarnych, 
które Pan Redaktor powołuje za prof. Rze-
plińskim, to na 10 tys. sędziów chyba nie-
wiele (około 1 %), chociaż zgodzę się, że 
powinno być ich jeszcze mniej, a najlepiej 
ani jednego takiego przypadku.

oRgaNIZacJa PRacY SĄDóW

adam Socha – Prof. Rzepliński nie był 
naiwny, wiedział, że zawsze będą „czarne 
owce”. Jemu chodziło o to, że system jest tak 
skonstruowany, żeby bardzo trudno było 
się ich pozbyć. Apelował o zmianę systemu.

Bohdan Bieniek: Nie jesteśmy prze-
ciwnikami zmiany systemu postępowań 
dyscyplinarnych, to uprawnienie ustawo-
dawcy. Jeśli chce poprawić ich efektywność 
i zakłada taki cel, to trzeba ocenić, czy uży-
te do tego środki okazały się właściwe, tu 
rodzi się problem i różnice zdań.

Rafał Jerka: To że sytuacja w sądow-
nictwie jest nadzwyczajnie zła to jest „mit 
założycielski” obecnie rządzącej partii. 
Przytoczę może dane zawarte w „Unijnej 
tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości” 
sporządzonej przez Komisję Europejską  
w 2015 r., a więc z czasów gdy obecnie rzą-
dzący przejmowali odpowiedzialność za 
organizację sądownictwa. Pod względem 
szybkości postępowań Polska znalazła 
się na 11 miejscu, a więc w środku stawki 
państw UE. Pamiętajmy, że jesteśmy z by-
łego bloku wschodniego, a rywalizujemy  Rys. Andrzej Taborski
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z Niemcami czy Francją. Raport ten obala 
też kolejny mit tj. że w Polsce jest za dużo 
sędziów. Mamy 25 sędziów na 100 tys. 
mieszkańców, podobnie jak Niemcy, którzy 
mają ich 24, a co nam daje 9 miejsce w UE. 
Co do wydatków na sądownictwo z naszy-
mi 37 euro na 1 mieszkańca jesteśmy na po-
ziomie Czech, a więc na średnim poziomie 
europejskim.

adam Socha – Też tak sądzę, że od 
czasu Raportu przez 5 lat dużo się zmie-
niło. Chociażby powstały nowe gmachy 
sądów wyposażonych w najlepszy sprzęt 
elektroniczny. Gdy pierwszy raz wszedłem 
do nowego Sądu Okręgowego w Olsztynie, 
to mnie zatkało...

Rafał Jerka: Nowy budynek Sądu Okrę-
gowego został oddany przed 2015 r. ale 
tak to prawda to już poziom europejski. 
Problem w tym, iż opinia publiczna ocenia 
nas przez pryzmat szeroko nagłaśnianych 
jednostkowych, często zmanipulowanych 
zdarzeń z udziałem sędziów. Weźmy przy-
kład rzekomej bezkarności sędziów, którzy 
mają się ukrywać za immunitetami. Mało 
kto wie, ale byliśmy przeciwni temu aby 
chronił nas immunitet w zakresie wykro-
czeń drogowych. W przypadku popełnienia 
wykroczenia np. przekroczenia prędko-
ści, złego parkowania nie wolno nam było 
przyjąć mandatu. Przykładowo, w sprawie 
opisywanej głównie przez media rządowe 
tj. przekroczenia prędkości przez sędziego 
Pawła Juszczyszyna w 2015 r. sytuacja nie 
wyglądała tak, że sędzia okazał legitymację 
i na tym sprawa się zakończyła. Pominięto, 
zapewne celowo, iż w tego typu wypadkach 
na sędziego nakładany był obowiązek zapła-
ty sumy pieniężnej na wskazany cel społecz-
ny, często w wysokości przekraczającej wy-
sokość ewentualnego mandatu. I tak też się 
stało w przypadku sędziego Pawła Juszczy-
szyna. Teraz problemu nie ma gdyż w zakre-
sie wykroczeń drogowych podlegamy takim 
samym regułom jak zwykli obywatele.

Jednakże sędzia powinien mieć immu-
nitet w pozostałym zakresie. Chroni on nas 
w przypadku rozstrzygnięć, które z jakiś 
powodów nie są po myśli stron lub władzy. 
Weźmy przykład sędziego Igora Tuleyę, 
któremu stawiane są zarzuty w związku  
z jego decyzją procesową z grudnia 2017 r. 
o upublicznieniu, zresztą zgodnie z prze-
pisami, posiedzenia w sprawie głosowania 
sejmowego w Sali Kolumnowej. W przy-
padku braku immunitetu Prokuratura, na 
czele której stoi polityk aktualnie rządzącej 
partii mogłaby w każdej chwili, bez wdra-
żania procedury uchylenia immunitetu po-
stawić zarzut dowolnemu sędziemu. Inną 
kwestią jest to, że postępowanie w stosunku 
do sędziego Igora Tuleya wdrożono po po-
nad 2 latach i ma to zapewne bezpośredni 
związek z wejściem tzw. ustawy kagańco-

wej, która sprawy o uchylanie sędziowskich 
immunitetów przekazała do kompetencji 
Izby Dyscyplinarnej, która w całości zosta-
ła obsadzona przez tzw. nowy KRS.

Wracając natomiast do cytowanego 
przez Pana Redaktora raportu Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka, w którym wska-
zywano na dużą liczbę sędziów funkcyj-
nych, którzy w ten sposób „odciągani są 
od sądzenia” to przypomnę, iż środowisko 
sędziowskie i stowarzyszenie Iustitia po-
stulowało ustalenie sztywnych wskaźników 
ilości rozpoznawania spraw dla sędziów 
funkcyjnych (przewodniczących wydzia-
łów, wizytatorów, prezesów sądów itp.) tak 
aby nie było tzw. świętych krów. I co z tym 
zrobiono, mimo zapowiedzi zmian w tym 
zakresie? Mogę tylko wskazać, iż przepisy 
tak zmieniono, iż prezesi sądów obecnie 
sami ustalają sobie ilość spraw przydzielo-
nych im do rozpoznania. I tak, skorzystała 
z tego część „dobrozmianowych” preze-
sów ustalając dla siebie wskaźnik wpływu  
np. na poziomie 10% wpływu spraw dla 
pozostałych sędziów liniowych.

Bohdan Bieniek: Nie demonizujmy 
liczby stanowisk funkcyjnych. W sądach 
rejonowych, zwłaszcza w małych jednost-
kach, zwykle takich co działają najspraw-
niej, sędzia jest (był) przewodniczącym 
wydziału. Ma on wówczas szereg obowiąz-
ków administracyjnych, które oprócz pracy 
orzeczniczej musi wykonać.

adam Socha – Ale o niesprawiedliwym 
systemie organizacji pracy sędziów mówili 
sami sędziowie liniowi. Podnosili, że w naj-
bardziej obciążonych sądach rejonowych  
1 asystent przypadał na 5-6 sędziów, gdy  
w dużo mniej obciążonych sądach wyż-
szych instancji 1 asystent przypadał na  
2 sędziów. Skarżyli się na strukturę 
5-szczeblową, która sprawia, że szefowie 
nabijali sobie punkty, by awansować wyżej 
poprzez przydzielanie sobie najłatwiejszych 
spraw. Swoich konkurentów lub osoby, któ-
re im się naraziły zalewali sprawami. Przy 
800 sprawach w referacie pomyłki były nie-
uniknione, więc następnie sypały się wytyki, 
koledzy szefa uchylali wyroki takiej ofiary  
w II instancji. Mówiło się o zjawisku „fali”, 
jak w wojsku. Symbolem tych praktyk była 
śmierć w kwietniu 2011 roku sędzi Sądu 
Rejonowego z Poznania Anny Langer. Zna-
leziono ją martwą w toalecie, w czasie prze-
rwy między rozprawami. Koledzy zeznali, 
że była przepracowana i mobbingowana.

ewa Kurasz: Podane przez pana zja-
wiska w mojej ocenie występowały wy-
jątkowo, jak w każdej grupie zawodowej. 
Rzeczywiście sędziowie zostali „zaorani”, 
gdyż wraz z nastaniem wolnego rynku na 
początku lat 90-tych zostali zalani spra-
wami. Na taką ilość spraw ani sądy, ani 
sędziowie nie byli przygotowani. Jednak 

różnice w obciążeniu pracą między niższą 
i wyższą instancją nie są w mojej ocenie 
bardzo duże. Tak to oceniam po delega-
cjach do sądu wyższej instancji. W okresie 
PRL prezes rzeczywiście mógł przydzielać 
sprawy jak chciał i mógł zaorać sędziego. 
Jednak, gdy ja zostałam przewodniczącą 
wydziału, było to w 2007 roku, to przydział 
spraw odbywał się już według listy alfabe-
tycznej sędziów i sprawy były przydzielane 
mniej więcej równo. Wyjątkiem były trud-
ne, skomplikowane sprawy. Sędzia, który 
dostał taką sprawę, mógł być zwolniony  
z drobnych spraw. W mojej ocenie na celowe 
„zaorywanie ich pracą” przez przełożonych 
w okręgu olsztyńskim skarżą się głównie sę-
dziowie, którzy mają problem z organizacją 
własnej pracy, z własnym warsztatem.

Rafał Jerka: Kiedy pracowałem jeszcze 
w Sądzie Rejonowym wpływały do mojego 
referatu sprawy o sygnaturach, które koń-
czyły się na konkretną liczbę porządkową 
przykładowo 4 i 8 tj. dostawałem sprawy 
o sygnaturach 214, 1128 itd. Wpisywał je 
do repetytorium sekretarz w kolejności 
ich wpływu. Nikt nie miał zatem wpływu 
na przydzielanie konkretnych spraw kon-
kretnym sędziom i system ten eliminował 
nadmierne przydzielanie spraw jednym  
i traktowanie ulgowo innych. Co do inten-
cjonalnego uchylenia spraw sędziom tylko 
po to, aby mieli gorszą statystykę niż kole-
dzy? Nie wyobrażam sobie takiego zacho-
wania, bo działoby się to ze szkodą dla stron 
procesu, które musiałyby dłużej czekać na 
rozstrzygnięcie sądowe. Pomijając już to, 
iż o takich praktykach nigdy nie słyszałem  
a funkcjonuję w środowisku kilkanaście lat 
to jeśliby takie skargi były artykułowane 
skłonny byłbym je przypisać raczej oso-
bom, które nie radzą sobie w tej pracy, od-
stają w sposób widoczny od reszty i muszą 
sobie te mankamenty w warsztacie swojej 
pracy jakoś racjonalnie wytłumaczyć.

Bohdan Bieniek – Dobry sędzia trud-
nych spraw się nie boi, dzięki nim spełnia się 
zawodowo, doskonali swój warsztat zawo-
dowy. Powiem tak, jak ktoś umie jeździć na 
nartach, to nie szuka tylko niebieskich tras.

Rozmawiał 
adam Socha

PS. Jest to początkowa część rozmowy. 
Z uwagi na jej długość całość ukaże się na 
portalu debata.olsztyn.pl

adam Socha

Dziennikarz, 
redaktor naczelny wielu gazet 

(m.in. ‚Kuriera Porannego” 
i „Gazety Współczesnej”), 

autor książek reporterskich, 
obecnie dziennikarz 

„Radia Olsztyn”.
adamsocha.debata@gmail.com
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Nie winię i nie krytykuję radnych, 
którzy nie mieli bladego pojęcia co 
się za tym kryje. Kiedy w zeszłym 

roku uczestniczyliśmy w konsultacjach 
na temat strategii, dokument był w fazie 
tworzenia i przedstawiono go nam dość 
ogólnikowo. Poza tym radni wojewódzcy,  
w przeciwieństwie do parlamentarzystów, 
nie mają żadnych biur, doradców czy eks-
pertów i wszystkie dokumenty, najczęściej 
bardzo ważne i z określonymi skutkami fi-
nansowymi na duże kwoty (jak w przypad-
ku RPO), przerabiają sami, na miarę czasu  
i własnego zaangażowania. 

Na wstępie zadałam kolegom radnym 
dwa pytania:

Pytanie numer 1: czy ktoś z radnych 
słyszał coś o idei „klasy kreatywnej” opartej  
o 3T. Odpowiedź: NIE

Pytanie numer 2: czy ktoś z radnych wie 
coś na temat poglądów Richarda Floridy. 
Odpowiedź: NIE

Jakkolwiek przewodnicząca Sejmiku 
Bernardetta Hordejuk usiłowała mi prze-
szkodzić swoimi dywagacjami, postarałam 
się możliwie najkrócej i najszybciej wytłu-
maczyć kolegom radnym, czego się można 
dowiedzieć z rozdziału o kreatywnej aktyw-
ności w omawianej strategii. Chcę to raz 
jeszcze przedstawić, bo naprawdę nie chodzi 
o błahostkę. 

Autorzy strategii, pod egidą ekspertów: 
prof. dr. hab. Jacka Szlachty i dr. hab. Wojcie-
cha Dziemianowicza, na str. 42 strategii na-
pisali: Otwarta na różnorodne formy współ-
pracy społeczność regionu będzie rozwijała 
w sobie również klasę kreatywną (...) W tym 
celu polityka rozwoju będzie nawiązywała do 
idei „klasy kreatywnej” opartej na 3 T, silnie 
podkreślając regionotwórczą rolę mieszkań-
ców. 

Te tajemnicze 3 T to Technologie, 
Talenty, Tolerancja. Skupmy się na haśle 
tolerancja i spróbujmy je do końca rozko-
dować, zwłaszcza, że autorzy, Bogu dzięko-
wać, uczynili przypis, (wychodząc pewnie  
z założenia, że radni nie mają za dużo cza-
su, aby czytać w ogóle, a zwłaszcza gdy coś 
jest napisane małymi literkami), informu-

jący, że koncepcja 3 T wiąże się z pojęciem 
„klasy kreatywnej” wprowadzonym przez 
Richarda Floridę. Tylko wrodzona babska 
ciekawość kazała mi „poguglować” i szczęś-
liwym zbiegiem okoliczności natrafić na 
pracę doktorską Magdaleny Miedzianow-
skiej (Uniwersytet Warszawski) pt. „Wpływ 
realizacji polityki regionalnej UE na klasę 
kreatywną w Polsce”, w której autorka opar-
ła się na koncepcji Richarda Floridy. 

I teraz to, co powinno nas wszystkich 
bardzo zainteresować. Do mierzenia to-
lerancji Florida zbudował zestaw wskaź-
ników obejmujący: Indeks gejów (liczbę 
osób orientacji homoseksualnej), Indeks 
Tygla (liczba urodzeń osób innych naro-
dowości) Indeks Bohemy (liczba osób kre-
atywnych: designerów, tancerzy, piosen-
karzy, aktorów, performerów) oraz Indeks 
Integracji Międzyrasowej (udział sześciu 
określonych grup narodowo-etnicznych). 

A oto zestaw działań (proszę pamiętać: 
autorka pisze o realizacji polityki regional-
nej UE odnosząc się m. in. do programów 
operacyjnych realizowanych w Polsce w la-
tach 2001-2006 i 2007-2013) mających na 
celu natężenie klasy kreatywnej w kategorii 
tolerancja.

Typ pierwszy: są to działania kiero-
wane do a) grup imigranckich b) osób sa-
motnych c) osób w związkach partnerskich  
d) osób o orientacji homoseksualnej (oso-
by z wymienionych grup oraz ich stowarzy-
szenia jako projektodawcy wzmacniające 
ich pozycje).

Typ drugi: kierując wsparcie do grup 
a-d z adnotacją: osoby z wymienionych 
grup oraz ich stowarzyszenia jako benefi-
cjenci ostateczni.

Typ trzeci: to oddziaływanie na społe-
czeństwo (np. kampanie społeczne) w celu 
wzrostu i wiedzy i akceptacji dla grup a-d

Typ czwarty: programe zachęcające oso-
by o innej narodowości, religii do pozosta-
wania na terenach objętych programem.

Typ piąty: działania realizowane przez 
kościoły i związki wyznaniowe i organiza-
cje pozarządowe na rzecz wymienionych 
grup ( a-d).

Jeszcze raz podkreślę, jak pisze pani 
Miedzianowska wymienione w a-d osoby 
potencjalnie powinny występować jako bene-
ficjenci ostateczni lub projektodawcy, a pro-
jekty powinny się koncentrować na grupach 
imigranckich, osobach samotnych i żyjących  
w związkach partnerskich i osobach homo-
seksualnych. I taki oto dobór grup i celów 
zdaniem kreatorów idei 3T i autorów doku-
mentu firmowanego przez Warmińsko-Ma-
zurski Urząd Marszałkowski ma być jednym 
z podstawowych celów Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego na Warmii i Ma-
zurach (5.5 cel strategiczny: kreatywna ak-
tywność, 5.5.1.: inspirująca twórczość).

Nie trzeba drewnianych modeli, żeby 
potrafić wyciągnąć jednoznaczne wnioski: 
komu, jakiemu środowisku otwieramy dro-
gę do inspirującego korzystania ze środków 
unijnych w nowym okresie programowania.  
I jakim radnym będziemy zawdzięczać re-
wolucyjne działania na rzecz dekonstrukcji 
światopoglądowej w społeczeństwie woje-
wództwa i wypełniania luk kreatywności 
poprzez poszerzanie Indeksu gejów, Indeksu 
Tygla, Indeksu bohemy oraz Indeksu inte-
gracji międzyrasowej. Moim zdaniem doku-
ment mający służyć rozwojowi społecznemu, 
a przede wszystkim gospodarczemu regionu 
- bo tutaj mamy liczne zapóźnienia – nie po-
winien zawierać żadnych odniesień ideolo-
gicznych. Powinien opierać się wyłącznie na 
rzeczowym, profesjonalnym pragmatyzmie,  
a nie seksualiźmie w jakiejkolwiek konfiguracji. 

Obawiam się, że nie profesjonalizm, ale 
homoseksualizm może stać się jednym ze 
wskaźników doboru projektów w nowym 
RPO WiM. A dlaczego? Ponieważ radni koa-
licji rządzącej Sejmikiem Województwa War-
mińsko-Mazurskiego zagłosowali za toleran-
cją, ale tolerancją o charakterze represyjnym, 
która – uderzając w rodzinę - tyle szkód przy-
sparza dzisiejszej Europie. Co więcej, zagłoso-
wali nie do końca wiedząc co przegłosowują.

Śp. Erwin Kruk, w wywiadzie, który  
z nim przeprowadziłam w latach 90. wspo-
mniał o procederze zawłaszczania i zniepra-
wiania słów i pojęć. Nie do końca go wtedy 
rozumiałam, ale dzisiaj wiem, że to zawłasz-
czenie i znieprawienie dotknęło m. in. zna-
czenia terminu tolerancja (podobnie jak 
wielu innych terminów i zjawisk), z której 
niektóre środowiska tworzą sprzeczny z pod-
stawowym znaczeniem tego słowa instru-
ment represji i demoralizacji.

Represyjna tolerancja
Podczas lutowej sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-mazurskiego złożyłam 
wniosek formalny o usunięcie ze Strategii Rozwoju Społeczno-gospodarczego woje-
wództwa do roku 2030 zapisu dotyczącego idei „klasy kreatywnej” opartej na idei 3T. 
Zupełnie przez przypadek przeglądając dokument zaintrygował mnie jeden z celów 
strategicznych zatytułowany „Kreatywna aktywność” i cel operacyjny „inspirująca 
twórczość” oraz ta wymieniona wcześniej „klasa kreatywna”. Takie kluczowe słowa, 
klasyczne dla brukselskiej nowomowy kazały mi się zatrzymać na tym rozdziale. 

Bożena Ulewicz

Radna Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, 

Klub Prawo i Sprawiedliwość

BożeNa ULeWIcZ
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Jubileusze stanowią procedurę dziwną oraz niepokojącą 
(przyzna to każdy posiadacz zadawnionego peselu), ale naj-
wyraźniej jakoś potrzebną naturze ludzkiej, skoro wciąż cele-

browaną. Ulega owej potrzebie i „Debata”, stąd przymus zaakcen-
towania nawet tak niespecjalnie okrągłej okazji, jaką jest 150-te 
wydanie naszego miesięcznika.

Ponieważ nie chce się nam wspominać, rozdrapywać starych ran, 
wszczynać wojny o pamięć itp., postanowiliśmy rozprawić się z jubi-
leuszem na sposób statystyczny. Rzucimy zatem trochę liczb, nie bar-
dzo zresztą wierząc, że cokolwiek one mówią, a już najmniej ufając, 
że ilość potrafi przerodzić się w jakość. Akurat jednak wyliczenia sta-
nowią środki nam dostępne; tak już bowiem jest, że kryterium oceny 
merytorycznej znajduje się w ręku czytelnika i tylko czytelnika. Tego 
samego, który lekturę okupuje ciężką walutą wolnego czasu. 

Otóż, proszę Państwa, w 149 wydaniach „Debaty” opublikowali-
śmy 3276 różnorodnych materiałów (artykułów, wywiadów, reportaży, 
listów, wierszy, itd.), co daje średnią ~22 publikacje w każdym nume-
rze. Pod tymi publikacjami podpisało się w sumie 343 autorów, ale aż 
197 z nich uczyniło to tylko jeden raz (dalszych 36 uczyniło to co naj-
wyżej dwukrotnie). 41 autorów opublikowało co najmniej 10 tekstów, 
z czego 18-tu - prawdziwa pierwsza liga - podpisało się pod więcej niż 
50 publikacjami. Superligę tworzy natomiast złota dziewiątka autorów 
„Debaty” odpowiadających za więcej niż setkę artykułów każdy.

Absolutnym, niedoścignionym rekordzistą pisma jest Adam So-
cha, który wspólnie z Adamem Jerzym Sochą, sygnował aż 260 róż-
norodnych gatunkowo publikacji. Daleko w tyle, ale - jak przystało 
Wydawcy - wciąż na pudle, plasuje się Bogdan Bachmura (174). Do-
piero trzecie miejsce, ku zgryzocie rzesz czytających, zajmuje Rafał 
Bętkowski (147). Dalej kolejno wymienić należy: współzałożyciela 
„Debaty”, wieloletniego jej naczelnego, Dariusza Jarosińskiego (128) 

oraz aktualnego naczelnego Jana Rosłana (121). Pierwszą dziesiątkę 
domykają: Waldemar Brenda (118), Krzysztof Czacharowski (111), 
Łukasz Adamski (109), Selim Chazbijewicz (103) oraz Piotr Kardela. 
W tym ostatnim wypadku życzyć by sobie należało, aby profesorskie 
pióro uruchomiło się dla „Debaty”+ choć raz, chociażby po to, aby 
zaokrąglić liczbę 99 dotychczasowych publikacji.

Odwołania, reklamacje i apelacje od wyroków powyższych przyj-
mowane nie będą. Powód jest prosty. Statystyka, podobnie jak każda 
inna dziedzina życia, poddaje się znanej fizykom zasadzie nieoznaczo-
ności: im uważniej obserwuje się badany obiekt, tym bardziej staje się on 
niezrozumiały. Po polsku owa koniunkcja ubrana została w powiedzon-
ko o diable i szczegółach. Oto np. w obliczeniach kompletnie pominię-
to materiał ilustracyjny, a przecież funkcjonuje on często - nie tylko na 
okładce - jako publikacja autonomiczna. Z jakiegoś powodu nie poli-
czono dość licznych w „Debacie” komunikatów, zliczono za to wszelkie 
listy do redakcji. Z liczeniem autorów też był problem: niektóre teksty 
mają ich kilku, inne wcale, są i takie sygnowane inicjałami lub ewiden-
tnymi pseudonimami (Tom & Jerry, Lektor & Skryba, itp.), nadto istniał 
problem z pseudonimami nie ewidentnymi, które ostatecznie zostawio-
no w spokoju. No i jest jeszcze problem poczucia sprawiedliwości, miary 
oraz proporcji: co innego jednak sążniste, „generalne” teksty wieloko-
lumnowe, co innego lakoniczne strofy wiersza - jak więc porównywać 
chociażby drukowane w „Debacie” dzieła Erwina Kruka i Wojciecha 
Marczaka? Statystyka przyznaje tu autorom blady remis (8:8).

Na końcu warto przypomnieć, iż portal „Debaty” (www.deba-
ta.olsztyn.pl) w zakładce ‘Archiwum’ prezentuje zarówno wszystkie 
dotychczas wydane numery miesięcznika, jak i bazę autorów wraz z 
opublikowanymi przez nich artykułami. Każdy więc może postarać 
się o odznakę SSD - Społecznego Statystyka „Debaty”.

opr. mtk

Świętowaliśmy okazałym tortem setne wydanie „Debaty”. Potem 
w gronie autorów i przyjaciół świętowaliśmy dziesięciolecie wy-
dawania miesięcznika. Podczas tego spotkania wydawca pisma 

Bogdan Bachmura obdarował zasłużonych współpracowników pa-
miątkowym szklanym piórem. Dziś świętujemy wydanie 150. nume-
ru „Debaty”. Z tej okazji chcieliśmy zorganizować otwarte spotkanie 
z Czytelnikami, ale zagrożenie koronawirusem uniemożliwiło zre-
alizowanie tych planów w marcu. Może takie spotkanie odbędzie się  
w kwietniu lub maju. Zobaczymy.

Dwanaście lat i pół roku minęło od ukazania się pierwszego nume-
ru „Debaty”, miesięcznika regionalnego, jak mamy w podtytule. Do nu-
meru 103 pismo redagował Dariusz Jarosiński, od numeru 104 ja prze-
jąłem te obowiązki. Miesięcznik niewątpliwie się zmienia, bo przecież 
samo życie jest zmienne, ale nadal jesteśmy wierni pewnym ideałom, 
które po wielokroć artykułowaliśmy. Przede wszystkim staramy się być 
pismem dialogu, stąd taka duża liczba autorów naszego miesięcznika. 
Obojętnie jaka formacja aktualnie sprawuje władzę w naszym kraju pi-
szemy o wszystkich jej wypaczeniach jakie są zauważalnie, stąd faktycz-
nie wszystkie partie polityczne nie uważają nas za swoich przyjaciół. 
Nie identyfikujemy się z żadną partą polityczną. Trzymamy się naszego 
motta tylko prawda jest ciekawa (Józef Mackiewicz). Jako czasopismo 
poruszamy tematy niewygodne, które są przemilczane w lokalnych,  
a często i ogólnopolskich mediach. Nasza odwaga czasami doprowa-
dzała nas nawet na salę sądową, ale nigdy nie daliśmy się zastraszyć 

przeróżnym koteriom czy politycznym bonzom. Wiemy, że są osoby 
które sympatyzują z naszą redakcją (tylko prywatnie), ale boją się opub-
likować tu swój tekst, gdyż byłoby to źle widziane przez ich przełożo-
nych, dziekanów, dyrektorów departamentów czy szefów przeróżnych 
urzędów. My trzymamy niezmiennie ten sam kurs: walczymy o praw-
dę. Opowiadamy się za określonymi wartościami, które ktoś może na-
zwać konserwatywnymi ale w liberalnym wydaniu.

Dawniej w „Debacie” dominowała tematyka historyczna, obecnie 
pismo ma dużo szerszy wachlarz tematyczny, od spraw filozoficzno-
ustrojowych, po bieżącą politykę krajową i zagraniczną, choć oczy-
wiście zawsze sprawy regionalne będą miały pierwszeństwo w kwali-
fikacji materiałów przeznaczonych do druku. Dziękujemy wszystkim 
naszym Czytelnikom, bez których nasza praca nie miałaby żadnego 
sensu. Dziękujemy za wszelkie odzewy z ich strony, które przybierają 
przeróżne formy, od listów, telefonów po osobiste spotkania. Wiemy, 
że mamy wiernych i oddanych Czytelników i Przyjaciół „Debaty” nie 
tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce, a także poza jej granicami. 
Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom „Debaty”, którzy wspomagają fi-
nansowo nasze przedsięwzięcie. Dziękujemy też wszystkim Kolporte-
rom naszego miesięcznika, a przede wszystkim Autorom, bo bez nich, 
bez ich zacięcia, polotu, inteligencji i ostrego pióra byśmy nie istnieli. 
I życzymy sobie abyśmy doczekali się jubileuszu wydania dwusetnego 
naszego pisma.

Jan Rosłan 

Porachunki jubileuszowe

mały jubileusz
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W numerze setnym „Debaty” (1/2016) Dariusz Jarosiński, 
ówczesny redaktor naczelny miesięcznika wydrukował 
zestaw nazwisk autorów „Debaty” i osób, które udzie-

liły wywiadu czasopismu. Z okazji wydania 150. numeru „Debaty” 
postanowiłem kontynuować tę statystykę i stąd podaję  nazwiska 
autorów, którzy debiutowali w naszym miesięczniku od numeru 
100 do 150. Nowych autorów było aż 77, co jak na 51 numerów 
pisma jest bardzo dużo. Przeważająca większość z nich tylko raz czy 
dwa gościło na łamach „Debaty”, ale są osoby, które do dziś związa-
ły się z naszym miesięcznikiem, przykładowo Andrzej Dramiński, 
Radosław Nojman, Tadeusz Pardej czy ks. Krzysztof Wojciechow-
ski. Od numeru setnego swoje teksty w „Debacie” zamieściły nastę-
pujące osoby:

Andrzej Baczewski, Jerzy Biernacki, Klaudyna Bociek, Zofia 
Brzęk, Maciej Czarnecki, Łukasz Czarnecki-Pacyński, Marek Czu-
ku, Ewelina Dąbrowska, Jarosław Bobkowski, Bożena Domagała, 
Andrzej Dramiński, Paweł Głuszyński, Antoni Górski, Aleksandra 
Greune, Krzysztof Guzdek, Marianna Hołubowska, Henryk Jaku-
biec, Stanisław Janke, Piotr Jankowski, Sławomir Jastrzębski, Kry-
stian Kamilowski, Tomasz Kardacz, Ryszard Kiełczewski, Kolega 
Melchiora, Iza Korybut-Daszkiewicz, Kazimierz Krawczyk, Miro-
sław M. Krupiński, Jan Kucharski, Jerzy Kukla, Karol Kuligowski, 
Bohdan Kurowski, Michał Lasecki, Adam Liburski, Bartek Lisowski, 
ks. Marian Machinek, Stanisław Mackiewicz, Damian Konstanty-
Majk, Lech Makowiecki, Marek Melnyk, Wiesław Janusz Mikulski, 
Andrzej Mocarski, Janina Murawska, Anna Niszczak, Radosław 
Nojman, Dominik Nowina Konopka, Anna Olek, Grażyna Opińska, 
ks. Adam Stefan Ornatek, Tadeusz Pardej,  Kazimierz Parfianowicz,  
ks. Jan Paszulewicz, ks. Jan Pietrzyk, Robert Podstawski, Zbigniew 
Przewłocki, Jerzy Przystawa, Leszek Jan Rogalski, Dariusz Rohnka, 

Tadeusz Rynkiewicz, Karol Sacewicz, Marek Skolimowski, Skryba, 
Skryba&Company,  Antoni Soduła, Jolanta Sosnowska, Robert Szaj, 
Jerzy Szmit, Tomasz Strzeżek, Andrzej Taborski, Rafał Tesmer, Da-
wid Wildstein, o. Ludwik Wiśniewski, ks. Krzysztof Wojciechowski, 
Paweł Wolski,  Michał Woźnica, Marian Zdankowski, ks. Jacek Zie-
liński, Michał Żabicki.

Wywiadu „Debacie” udzieliły następujące osoby: Andrzej Bart-
nikowski, Bohdan Bieniek, Wojciech Dobrzyński, Jakub Dorosz, Jack 
Fairweather, o. Adam Filas, Grzegorz Gromek, Rafał Jerka, Jacek Klo-
nowski, Agnieszka Kołodyńska, Ewa Kurasz, Aleksander Lachowicz, 
Rafał Malarski, Tomasz Niemiro, Maciej Nowacki, Lusia Ogińska,  
ks. Henryk Paprocki, Bogusław Rogalski, Zofia Romaszewska, Sławo-
mir Skowronek, Artur Steranko, Wojciech Sumliński, Artur Urbański, 
Jerzy Wcisła, o. Ludwik Wiśniewski, Marek Wroński i Jerzy Zalas. 

Ważnym działem w ostatnich 50. numerach „Debaty” były listy 
do redakcji. Zamieszczamy nazwiska autorów drukowanej w tym 
czasie korespondencji pomijając autorów sprostowań i podpisanych 
zbiorowych petycji. Nie podajemy nazwisk autorów listów, którzy byli 
wymieniani powyżej, jako autorzy artykułów. Napisali do nas: Iwona 
Arent, Magdalena Bryksa-Szymańczak, Jerzy Buczyński, Kazimierz 
Centkowski, Edward Cyfus, Jan Cytowski, Jan Dębek, Zenon Gajda-
mowicz,  A. Gierczak, Małgorzata Górska, Piotr Grzymowicz, Janusz 
Guziur, Łukasz Kamiński, Jan Łukaszewicz, Leon Kłonica, Izabela 
Lewandowska, Andrzej Norman, Stanisława Okoń, Janina Soczew-
ka, Jolanta Winkielewski, Jarosław Szarek, Jarosław Szczechowicz, 
Wiesław Wielopolski, Elżbieta Wirska, T. Zielińska.

Niestety, zarówno w numerze setnym jak i 150. zostały pominię-
te nazwiska autorów zamieszczanych zdjęć, rysunków oraz autorów 
okładek naszego miesięcznika. Może te zaniedbanie naprawimy przy 
wydaniu numeru 200. „Debaty”. (J.R.)

Mariusz T. Korejwo  został laureatem   Nagrody Głównej 
konkursu dziennikarskiego im. Seweryna Pieniężnego 
przeprowadzonego już po raz dziesiąty ex equo  ze Zbi-

gniewem Rytelem, dziennikarzem i autorem filmów dokumental-
nych. Nagrodę M. Korejwie jury pod przewodnictwem prof. Kry-
styny Stasiewicz przyznano za artykuły opublikowane w „Debacie”  
w roku ubiegłym: „Gustaw Leyding - Mazur nieszczęsny” i „Nowe 
fryzury M. F. Rakowskiego”. Przypo-
mnijmy, że M. Korejwo otrzymał już raz 
nagrodę główną w tym konkursie (tak-
że ex equo) w roku 2016 także za teksty 
zamieszczone w naszym miesięczniku. 

W tym samym konkursie laureatem 
Nagrody Wolności Słowa im. ks. Bene-
dykta Przerackiego został  adam Jerzy 
Socha  także za teksty opublikowane 
w „Debacie” w roku ubiegłym: „Jak po-
słanka PiS Iwona Arent broniła Helpe-
ra”, „Co ukrywa posłanka PSL Urszula 
Pasławska?” i „Dwa oblicza sędziego 
Pawła  Juszczyszyna”. W roku 2017  
A. J. Socha otrzymał ex equo nagrodę 
główna w tym konkursie także za teksty 
drukowane w „Debacie”.

Natomiast andrzej Dramiński otrzymał pierwsze wyróżnienie 
w konkursie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa War-
mińsko-Mazurskiego za artykuły promujące wolontariat Olsztyń-
skiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” drukowane  
w ogólnopolskim piśmie telefonów zaufania „Naszej Gazecie”. Gra-
tulujemy naszym Autorom nagród i wyróżnień i życzymy dalszych 
dziennikarskich sukcesów. (r). 

Nowe nazwiska w „Debacie”

autorzy „Debaty” nagrodzeni

Prof. Krystyna Stasiewicz wręcza nagrodę Adamowi J. Sosze
Laureaci nagrody głównej: Zbigniew Rytel  
i Mariusz T. Korejwo. Zdjęcia: Wojciech Ciesielski
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Przypomnijmy, że w roku 2013 we 
„Wprost” ukazał się artykuł oparty 
na anonimowych relacjach mających 

pochodzić niby z najbliższego otoczenia 
abp. Głódzia oskarżający go o mobbing 
podwładnych, upokarzanie ich i zastrasza-
nie, zmuszanie do udziału w alkoholowych 
imprezach. Najdziwniejsze wydawały mi się 
informacje uzyskane od byłego kapelana 
metropolity, który uskarżał się, że popadł 
nawet w nerwicę, pełniąc tę funkcję. Więc 
dlaczego z niej nie zrezygnował, skoro mu 
ta rola nie odpowiadała? Najwyżej zostałby 
gdzieś wikariuszem, a prawdopodobnie li-
czył na kościelną karierę, a kiedy jej nie zro-
bił, dziś oskarża o to biskupa. Kapelaństwo 
przy biskupie to zajęcie niezmiernie absor-
bujące, ale trzeba mieć świadomość, że nie 
służy się biskupowi, a poświęca się sprawie, 
którą biskup realizuje. Ci którzy myślą, że 
służąc niektórych hierarchom zrobią koś-
cielną karierę, nawet gdy coś osiągną, to 
nigdy w środowisku nie będą cenieni, jeżeli 
nie będą mieli silnej osobowości, własnego 
zdania a przede wszystkim niezłomnego 
charakteru i odwagi w podejmowaniu de-
cyzji. W roku ubiegłym TVN 24 wyemito-
wał film powtarzający te zarzuty dodając 
do nich wymuszanie od podległych księży 
wysokich opłat i prowadzenie przez metro-
politę wystawnego trybu życia czego naj-
dobitniejszym przykładem było wybudo-
wanie w rodzinnej wsi Bobrówka na ziemi 
rodziców okazałego domu. Wyemitowany 
film znów spowodował tzw. spontaniczny 
protest niektórych wiernych domagających 
się odwołania z funkcji abp. Głódzia, choć 
jak bliżej się przyjrzeć grupie tzw. zbunto-
wanych wiernych, to można zobaczyć, że 
tak naprawdę z Kościołem mają oni mało 
wspólnego. Grupa ta wysłała pismo do 
Kongregacji ds. Biskupów oskarżająca abp. 
S.L. Głódzia, że nie wszczął postępowania 
w sprawie ks. Henryka Jankowskiego, któ-
rego jednak z kobiet oskarżyła, że gdy była 

dziewczynka, była przez niego seksualnie 
molestowana. Sprawę opisywała przed laty 
„Gazeta Wyborcza”. Potem para dzienni-
karzy tej redakcji opublikowała książkę  
o ks. H. Jankowskim, w której te zarzuty zo-
stały powtórzone. Ale nawet gdy toczy się 
jakieś śledztwo, to gdy umiera podejrzany, 
śledztwo z mocy prawa zostaje umorzone. 
Jednak mała grupa osób robi wszystko, aby 
dążyć do odwołania metropolity gdańskie-
go z jego funkcji. Byłaby to sytuacja bez-
precedensowa, gdyby do tego doszło, gdy 
mała, krzykliwa grupa, wspomagana przez 

walczącą z Kościołem gazetę zaczyna wpły-
wać na decyzje personalne Kościoła. Oczy-
wiście w sprawie przeciwko abp. Głódzio-
wi zaangażowali się niektórzy duchowni. 
Przypomnijmy, że takie próby nacisku były 
wywierane na abp. Marka Jędraszewskiego, 
a inspiratorem wzywającym wiernych do 
pisania listów nakłaniających do dymisji 
metropolity krakowskiego był dominikanin 
Paweł Gużyński

Niewątpliwie można stwierdzić, że 
osoba gen. abp. Sławoja Leszka Głódzia 
wzbudza emocje w wielu środowiskach, ale 
często zupełnie z innych powodów. Przypo-
mnijmy, że po dziesięcioletniej karierze jako 
watykański urzędnik w roku 1991 został 
mianowany przez Jana Pawła II biskupem 
polowym Wojska Polskiego reaktywowane-
go ordynariatu polowego. Jako kleryk, odbył 

dwuletnią, zasadnicza służbę wojskową. Był 
przez 14 lat biskupem polowym, a w roku 
2004 został biskupem diecezji warszawsko- 
-praskiej. W roku 2008 papież Benedykt 
XVI mianował go metropolitą gdańskim. 
Nominacja ta spotkała się ze sprzeciwem 
pewnych kręgów politycznych, które sta-
rały się ją zablokować. Przeciwko niej był 
Lech Wałęsa, Aleksander Hall czy pisarz 
Paweł Heulle oraz oczywiście środowisko 
„Gazety Wyborczej”. Jakie powody były 
tych protestów? Przede wszystkim zarzu-
cano abp. Głódziowi częste występowanie  
w Radiu Maryja, a jak widmo L. Wałęsa jest 
osobistym wrogiem o. Tadeusza Rydzyka,  
a o środowisku Platformy Obywatelskiej 
nawet nie ma co wspominać. Abp Sławoj 
L. Głódź w latach 2001-2012 był przewod-
niczącym Zespołu Biskupów ds Duszpa-
sterskiej Troski o Radio Maryja, a od roku 
2012 delegatem Episkopatu Polski ds Te-
lewizji Trwam. Zespół powołano niejako 
na zamówienie środowiska walczącego z 
Radiem Maryja. Wśród biskupów było też 
wielu zagorzałych jego przeciwników wśród 
nich był prymas Polski kard. Józef Glemp, 
który w Warszawie powołał konkurencyj-
ne Radio Józef czy abp Tadeusz Gocłowski 
propagujący Radio Plus, o bp. Tadeuszu 
Pieronku nie wspominając, który oddelego-
wał ks. Kazimierza Sowę do stworzenia sieci 
rozgłośni diecezjalnych w oparciu o Radio 
Plus mającymi być konkurencją dla Radia 
Maryja. Jak wiadomo ta inicjatywa, mimo 
finansowego wsparcia biskupów ze Sta-
nów Zjednoczonych upadła tak jak kanał 
Religia w TVN kierowany przez ks. Sowę 
we współpracy z „Tygodnikiem Powszech-
nym”, który miał rywalizować z Telewizją 
Trwam. Liczono, że abp Głódź niejako po-
skromi o. T. Rydzyka, a okazało się, że to 
charyzmatyczny redemptorysta przekonał 
biskupa - generała do swoich idei. 

Rozpoczynając posługę jako metropoli-
ta gdański od razu napotkał opór nie tylko 
środowiska świeckiego i tzw. gdańskiej elity 
która była dumna z poczynań postępowego 
abp. T. Gocłowskiego, który robił wszyst-
ko, aby ograniczyć działalność ks. Henryka 
Jankowskiego (przy wsparciu Lecha Wałę-
sy). Jednak rządy abp. T. Gocłowskiego przy 
zblatowaniu się elitą lewicowo - platformeń-
ską doprowadziły do wielkiego skandalu 
finansowego związanego z wydawnictwem 
Stella Maris kierowanym przez najbliższego 
współpracownika metropolity gdańskie-
go, czego efektem było komornicze zajęcia 
samochodów kurii i mebli. Skandalem był 
też katolicki pogrzeb zabitego w agencji 
towarzyskiej gangstera o pseudonimie Ni-
koś, nakazany przez abp. Gocłowskiego, 
gdy proboszcz odmówił takiego pogrzebu. 
Przejmując metropolię gdańską abp S.L. 
Głódź rzeczywiście zmienił styl rządzenia. 

Problemy abp. S.L. głódzia
Tygodnik „Wprost” podał, że Stolica apostolska wysłała do gdańska swego delegata 
abp. charlesa Scicluny, sekretarza pomocniczego Kongregacji Nauki Wiary mającego 
zbadać zarzuty kierowane przeciwko metropolicie gdańskiemu abp. Sławojowi Lesz-
kowi głódziowi. abp Sciclun, metropolita malty, w kongregacji zajmuje się się prze-
de wszystkim sprawami pedofilii wśród duchowieństwa. Wśród wielu oskarżeń abp. 
głódzia znajduje się też i to (po filmie Tomasza Sekielskiego zatytułowanym Tylko nie 
mów nikomu), że ochraniał ks. Franciszka cybulę, kapelana prezydenta Lecha Wałęsy, 
współpracownika SB, choć w tym wypadku bardziej oskarżyć można o to abp. Tadeu-
sza gocłowskiego, bo za jego czasów ks. cybula robił kapłańską karierę, choć oczywi-
ście brak jest bezpośrednich dowodów, że obaj metropolici gdańscy o skłonnościach 
pedofilskich ks. cebuli rzeczywiście wiedzieli.

KS. JaN RoSŁaN

Abp Sławoj Leszek Głódź
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Nawyki wojskowe, wymaganie bezwzględ-
nego posłuszeństwa wśród duchownych, 
może i pewna arogancja i wyniosłość po-
wodowała jego nieakceptację, tym większą, 
że przecież został mianowany bez zgodny 
gdańskiej elity. Ale trzeba pamiętać jedno: 
on wyciągnął z finansowego zadłużenia 
metropolię gdańską, co na pewno wyma-
gało i twardości, ale też i dyplomatycznych 
umiejętności. Oczywiście, abp S. Głódź, ma 
wiele wad, w tym niestety manifestującą się 
czasami próżność czego szczególnym prze-
jawem był kalendarz wydany onegdaj przez 
ordynariat polowy, gdzie każdy miesiąc był 
ozdobiony wizerunkiem generała-biskupa 
przebranego na każdym zdjęciu w inny 
mundur, od marynarskiego po polowy. Ale 
to on faktycznie od podstaw stworzył struk-
tury duszpasterstwa wojskowego i tego nikt 
mu nie odbierze.

Informacja „Wprost” o wysłaniu przez 
Watykan swego delegata mającego badać 
zarzuty postawione przez duchownych  
i wiernych abp. Głódziowi została zdemen-
towana przez nuncjaturę apostolską w War-
szawie. Jednak tej informacji już „Wprost” 
nie podał, a zrobił to tygodnik „Do Rze-
czy”, oba mający tego samego wydawcę.  
W sierpniu tego roku abp S.L. Głódź kończy 
75 lat, czyli osiągnie kanoniczny wiek eme-
rytalny. Jak sam ujawnił, cierpi na chorobę 
nowotworową i być może sam poprosi, ze 
względu na stan zdrowia, o przyśpieszenie 
przejścia w stan spoczynku. Nuncjusz apo-
stolski w Polsce abp Salvatore Penncchio 
odwiedził abp. S. L. Głódzia, spotkał się 
też z duchownymi i wiernymi metropolii 
gdańskiej. Następne spotkanie z wiernymi 
z Gdańska nuncjusz odbył w tym miesią-
cu, jednak jak wyjaśnił wprost: celem wi-
zyty delegata Watykanu jest konsultacja na 
temat kandydatury nowego metropolity  
w Gdańsku. Są to normalne działania wa-
tykańskich służb. Niektóre środowiska 
robią wszystko, aby abp S. L. Głódź, został 
odwołany na pół roku przed przejściem 
na emeryturę niejako dyscyplinarnie. Stąd 
pisanie listów do Watykanu i takie publi-
kacje, jakie zamieszcza „Wprost”. Nuncja-
tura apostolska w wydanym komunikacie 
stwierdziła: korespondencja, za lub przeciw 
posłudze arcybiskupa gdańskiego, jest regu-
larnie wysyłana do kompetentnej dykasterii 
Stolicy Apostolskiej. Przypomniała też, że 
tylko do Stolicy Apostolskiej należy roz-
strzyganie spraw dotyczących biskupów, 
ich minowania czy podejmowania decyzji 
sankcjonujących.

Znając wolne tryby watykańskiej admi-
nistracji uważam, że abp S. L. Głódź spo-
kojnie doczeka emerytury chyba, że sam 
wcześniej złoży ze względów zdrowotnych 
rezygnację. Prasowe zarzuty dotyczące 
sposobu kierowania przez niego diecezją 

czasami wypływają z osobistych urazów 
oraz moją podłoże polityczne: metropolita 
wybrał inną opcję, jak jego poprzednik, cza-
sami ma bardzo kategoryczne wypowiedzi, 
które nie mogą się podobać gdańskiemu 
mainstreamowi, jak ta na temat ekologi-
zmu: Do naszej ojczyzny napływają, znaj-
dując wyznawców i zwolenników agresywne  
i ekspansywne prądy ekologizmu, raczej 
ideologii ekologizmu. Negują świat chrześci-
jańskich wartości, które od wieków kształtują 
polskie pokolenia. 

Nuncjusz apostolski powinien jednak 
przekazać Watykanowi informację o decy-
zjach, które podjął abp S. L. Głódź, które 
wymagają naprawy, gdyż zostały podjęte  
z pogwałceniem prawa kanonicznego. Cho-
dzi o wydanie zgody na pochowanie w ba-
zylice mariackiej w kaplicy Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, tuż przy głównym ołtarzu 
w roku 2010 Macieja Płażyńskiego, a potem 
zgodę na pochówek urny zamordowanego 
Pawła Adamowicza prezydenta Gdańska. 
W gdańskiej bazylice mariackiej po wojnie 
pochowano tylko ks. prałata Józefa Zatora
-Przytockiego. Kodeks Prawa Kanonicz-
nego w kanonie 1242 wyraźnie stwierdza: 
W kościołach nie należy grzebać zmarłych, 
chyba że chodzi o Biskupa Rzymskiego [czyli 
papieża-J.R.] kardynałów lub biskupów die-
cezjalnych, również emerytowanych, którzy 
powinni być chowani we własnym kościele. 
W stosunku do Pawła Adamowicza ciągle 
toczyło się dochodzenie w sprawie nie-
udokumentowania zgromadzonego mająt-
ku. Był proaborcjonistą, promował homo 
marsze, jako polityk nie łączył, a dzielił 
ludzi. Jego pogrzeb prowadził abp S.L. 
Głódź, jak też pogrzeb M. Płażyńskiego w 
którym uczestniczył premier Donald Tusk 
i pełniący funkcję prezydenta Bronisław 
Komorowski. Czy decyzją o pogrzebaniu P. 
Adamowicza w kościele liczył abp Głódź, że 
uzyska przychylność polityków Platformy 
Obywatelskiej, którzy dołażą starań, aby 
ataki na niego ucichły? Jeżeli tak, to najbar-
dziej się pomylił. Jego decyzję uznano nie 
za odwagę i wyciągniecie ręki do politycz-
nych oponentów, ale za okazaną publicz-
nie słabość. Szczególnie zgoda metropolity 
gdańskiego na upokorzenie głowy państwa, 
prezydenta RP Andrzeja Dudy, obecnego 
na pogrzebie, posadzenie go w dalekim rzę-
dzie w świątyni zostało publicznie dostrze-
żone najbardziej, ale okazało się, że to też za 
mało, aby przekonać do siebie opozycyjne 
elity. Pamiętajmy, że głowa państwa, we-
dług w kościelnego rytuału, ma wyróżnio-
ne miejsce w świątyni, a okazało się, że to 
nie biskup rządzi na terenie swojej diecezji, 
albo faktycznie tak rządzi, jak sobie życzą 
politykierzy, łamiąc nawet przy tym prawo 
kanoniczne. Uważam, że tu abp Głódź stra-
cił swój polityczny instynkt, który przez lata 

był niezawodny. Ale skoro biskup nie kieru-
je się nie prawem kanonicznym, a realizuje 
zachcianki polityków, musi tracić zaufanie 
jakie mają do niego normalni wierni kieru-
jący się zasadami Ewangelii. Obecnie przy 
urnie w kościele przy akceptacji proboszcza 
bazyliki i z jego udziałem powieszono por-
tret Adamowicza. Uważam, że w ten sposób 
dochodzi do profanacji świątyni przy ak-
ceptacji proboszcza i miejscowego biskupa, 
stąd nuncjusz apostolski o tej sprawie po-
winien poinformować odpowiednie dyka-
sterie Stolicy Apostolskiej, a następca abp. 
Głódzia powinien otrzymać nakaz usunię-
cia z bazyliki zarówno grobu Macieja Pła-
żyńskiego jak też urny Pawła Adamowicza 
i jego portretu. Mogę sobie wyobrazić, że 
tzw. marsz równości w tym roku, nazwany 
imieniem Pawła Adamowicza będzie chciał 
się zakończyć przy jego grobie, aby tam zło-
żyć kwiaty. I ten poprzebierany tłum, często 
z osobami roznegliżowanymi, z hasłami 
prohomoseksualnymi i proaborcyjnymi, 
z nieprzyzwoitymi transparentami i wize-
runkami wejdzie do bazyliki mariackiej, bo 
przecież ma prawo oddać hołd nieżyjącemu 
prezydentowi. Przecież przewidując taki 
scenariusz, to byłaby jawna profanacja koś-
cioła. Na Zachodzie już do tego dochodzi, 
przykładowo w Wiedniu, gdzie kardynał 
Christoph Schönborn (dominikanin, od-
chodzący w tym roku na emeryturę) do ka-
tedry św. Szczepana już dwukrotnie zapro-
sił osoby homoseksualne, a kościół został 
przyozdobiony nie w emblematy religijne, 
ale a w tęczowe flagi. Czy czeka nas to także 
w Gdańsku?

Czasami słyszę argument, że przecież 
w wielu kościołach leżą nagrobne płyty, 
pod którymi spoczywają zamarli i to nie 
zawsze duchowni. Średniowieczni rycerze 
budowali kaplice, w których byli grzebani. 
Często groby były przyozdabiane okaza-
łymi płaskorzeźbami, ale były to prywat-
ne fundacje. Niektóre cmentarne kaplice,  
z powodu ich wielkości, po latach zamienio-
no na kościoły (przykładowo w Waplewie 
Pomorskim). Płaskorzeźby i groby rodowe 
pozostały. Ale to było w dawnych wiekach. 
Dziś kościoły mają być miejscem modlitwy, 
a nie miejscem spoczynku zmarłych, lokal-
nych polityków. Mam nadzieję, że błąd abp. 
Sławoja Leszka Głódzia w sprawie pogrze-
bu polityków w bazylice, po jego odejściu, 
przez następcę zostanie naprawiony. 

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

sześciu książek

Ks. Jan Rosłan
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Jean Vanier bowiem to postać nietuzinko-
wa na mapie współczesnego katolicyzmu. 
Zaznaczył się w powszechnej świadomo-

ści jako niezwykły społecznik, inicjator po-
wołania wspólnot L’Arche i „Wiary i Światła”, 
w których wraz z niepełnosprawnymi dzielą 
życie ludzie pełnosprawni. Ruchy te kierują 
się tymi samymi założeniami - z tą różnicą, 
że „L’ Arche” tworzy domy, gdzie mieszka 
się na stałe, zaś „Wiara i Światło” gromadzi 
osoby mieszkające osobno, systematycznie 
się spotykające. Vanier żył we wspólnocie  
z osobami niepełnosprawnymi intelektual-
nie przez 52 lata i intensywnie angażował się  
w ich obronę oraz promocję w społeczeń-
stwie. Ks. Adam Boniecki pisał o nim: Był 
dla mnie i dla wielu ludzi mistrzem i przewod-
nikiem, także na drogach wiary. Jest jednym  
z tych, którzy gruntownie zmienili stosunek do 
osób z upośledzeniem umysłowym. I nie tylko 
to. Jego dzieło, „L’Arche” i jego liczne książki 
uświadomiły nam, wierzącym, że – to jego sło-
wa – „wiara, religia czy kultura znajdują swój 
najgłębszy wyraz w tym, jak bardzo pozwala-
ją nam związać się z Bogiem. Bogiem miłości  
i współczucia, który daje nam mądrość, by po-
znać innych od nas ludzi jako osoby”.

I taka opinia o nim jako o „świętym z są-
siedztwa”, jak określił go papież Franciszek, 
trwała niemal do jego śmierci w maju 2019 
roku. Co się zatem stało, że tę opinię dość 
nagle i diametralnie zmieniono? Dlacze-
go autorytet, jakim był założyciel „L’Arche”, 
został nagle oskarżony o bycie „cynicznym 
łobuzem” wykorzystującym seksualnie bez-
bronne kobiety? Redaktor naczelny „Wię-
zi” Zbigniew Nosowski w swoim artykule 
„Najtrudniejsza wiadomość świata” jakże 
przekonująco i pięknie pisze o Vanierze: 
Dlaczego Jean Vanier był dla nas tak wielkim 
autorytetem? Nie dlatego bynajmniej, że trak-

towaliśmy go jak bezgrzeszny ideał, półboga 
czy cokolwiek podobnego. Powiedziałbym 
raczej, że szczęście płynące z tego, że on jest 
(używam czasu teraźniejszego, aby opisać mi-
nione doświadczenie), płynęło ze spotkania  
z człowiekiem integralnym i spójnym – który 
żyje tym, co głosi, bo nie tylko mówi o ubo-
gich, ale z nimi żyje na co dzień; który jest 
chętnie słuchanym nauczycielem właśnie dla-
tego, że pozostaje autentycznym świadkiem; 
który jest prorokiem współczesnego chrześci-
jaństwa, ale prorokiem cichym, pokazującym 
nie na siebie, lecz na Jezusa i ubogich; który 
mówi o życiu „serce w serce” z Jezusem – bo 
tak żyje; który jest taki po prostu zwyczajny, 
pokorny, szczery i autentyczny. 

I tak Vanier jest postrzegany przez re-
daktora Nosowskiego, ale nie tylko przez 
niego, niemal przez cztery dekady. Sądzę, że 
słusznie, bo przecież przez większość swoje-
go życia Jean Vanier dawał świadectwo ży-
cia prostego, czystego, uczciwego, poświę-
conego niepełnosprawnym braciom, żyjąc  
z nimi od 1964 roku w niewielkiej francu-
skiej miejscowości Trosly-Breuil, nie wzbu-
dzając w nikim żadnych podejrzeń. Tym-
czasem prawie rok po jego śmierci wybuchł 
skandal, który „zszokował” i „zaskoczył” 
niemal cały świat katolicki, a zwłaszcza jego 
współpracowników i członków wspólnot. 
Jego naśladowcy są głęboko zranieni pisząc, 
że Autorytet runął z tak wielkim hukiem 
właśnie dlatego, że jego moc opierała się na 
wyjątkowej (tak to spostrzegaliśmy) zgodno-
ści życia ze słowami. Nagle zrozumieliśmy, 
że Jean Vanier zdradzał nas i oszukiwał, bo 
systematycznie przez długi czas zaprzeczał 
głoszonym wartościom (Z. Nosowski).

Wyznam, że właśnie tego typu komenta-
rze zwolenników, uczniów, kontynuatorów 
jego działań dały mi do myślenia i skłoniły 

do głębszej analizy okoliczności oskarżenia. 
Postanowiłam więc przeprowadzić własną 
„kwerendę”, aby zrozumieć ów fenomen 
oskarżenia. Zwłaszcza, że ani w polskich me-
diach, ani w zagranicznych, oprócz jednego 
francuskiego, nie znalazłam ani cienia wąt-
pliwości wyrażanej przez kogokolwiek. Wąt-
pliwości, że może mamy do czynienia z nie 
do końca sprawdzonymi oskarżeniami, że 
być może część zarzutów jest „wyssana z pal-
ca”, a może sformułowana po to, aby celowo 
oskarżyć Jeana Vaniera i zniszczyć jego auto-
rytet jako katolika w oczach opinii publicznej 
oraz zdezawuować pracę na rzecz niepełno-
sprawnych. Oczywiście nie jestem w stanie 
ustalić prawdy, nie przesądzam, lecz pragnę 
jedynie wyrazić moje niepokoje, rozterki, 
wątpliwości względem tych oskarżeń, które 
stawiają mnie jednak po stronie oskarżonego 
Jeana Vaniera.

Jean Vanier – oskarżony święty

Jean Vanier urodził się w znakomitej 
kanadyjskiej rodzinie, w której odebrał so-
lidną formację intelektualną i wykształcenie 
. Został doktorem filozofii na podstawie dy-
sertacji Szczęście jako zasada i cel etyki ary-
stotelesowskiej, którą w 1962 obronił w Insti-
tut Catholique  w Paryżu. Był też oficerem 
marynarki wojennej i wykładowcą filozofii 
w prestiżowym kanadyjskim college’u. Na 
dalszej drodze swego życia spotkał młodych 
ludzi niepełnosprawnych umysłowo. Kon-
takt z nimi zmienił go tak wiele, że postano-
wił nie tylko oddać się działalności na rzecz 
osób niesprawnych, ale przede wszystkim 
dzielić z nimi dalsze życie. Z pewnością te 
pragnienia były pobudzone przez głęboką 
formację religijną i moralną, którą zawdzię-
czał swej matce Pauline Vanier. Była ona 
nie tylko, jedną z pierwszych kanadyjskich 
dyplomatów zawodowych, ale w czasie   
II wojny światowej pielęgniarką Czerwone-
go Krzyża, potem kanclerzem na Uniwersy-
tecie w Ottawie. Zmarła w opinii świętości 
23 marca 1991 r. Obecnie trwa jej  proces 
beatyfikacyjny. Toczy się także proces be-
atyfikacyjny ojca Jeana Vanier’a, Georges’a 
Vanier (1888-1967), byłego generalnego 
gubernatora Kanady. Georges Vanier brał 
udział w I wojnie światowej. We Francji  
w 1918 r. podczas walk z Niemcami stracił 
prawą nogę. Po wojnie obejmował coraz 
wyższe funkcje oficerskie w armii. Wkrótce 
został dyplomatą, m. in. od 1944 r. był am-
basadorem Kanady we Francji. Wspólnie 
z żoną zajęli się wówczas pomocą dla ofiar 
wojny. W latach 1959-1967 Georges Vanier 
był generalnym gubernatorem Kanady.

W jego wielodzietnej rodzinie, gdyż Jean 
miał jeszcze czworo rodzeństwa, katolicka 
wiara była obecna na co dzień, a przykład 
matki wzmacniał jej dzieci aż do jej śmier-

Jean Vanier – wątpliwości 
na marginesie oskarżenia
Nie milknie sprawa oskarżeń wysuniętych wobec Jeana Vaniera, który miał przez wie-
le lat wykorzystywać seksualnie sześć dorosłych kobiet (pięć świeckich i jedną siostrę 
zakonną), będąc ich kierownikiem duchowym. Przyznam się, że mój pierwszy odruch 
emocjonalny to było zaskoczenie połączone z bólem i głębokim smutkiem, gdyż oto 
znowu runął kolejny katolicki autorytet. Nie był to jednak ten rodzaj szoku i rozczaro-
wania, jaki wyrażały publicznie osoby jak choćby Zbigniew Nosowski, Wojciech Bono-
wicz czy ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski, które znały go od dziesiątków lat i były członka-
mi ruchów religijnych, powołanych przez niego do życia. osobiście nigdy nie miałam 
kontaktu czy to z arką, czy to ze wspólnotą „Wiara i Światło”. Znałam jednak te ruchy 
religijne i ich działalność ze słyszenia, wiedziałam, kim jest Jean Vanier, podziwiałam 
jego pracę, czytałam jego książki, byłam pod wrażeniem jego biografii. 

ZDZISŁaWa KoBYLIŃSKa
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ci. Solidne fundamenty wyniesione z domu 
z całą pewnością były też podwalinami pod 
154 wspólnotami L’Arche istniejącymi w 38 
państwach oraz 1450 wspólnotami „Wiary  
i Światła” w 85 krajach. Jego działalność, 
która musiała iść za mocną, autentyczną, 
solidną, zintegrowaną duchowością miała 
ogromną „siłę rażenia”. Czy można bowiem 
stworzyć takie centra dobra bez autentycz-
nej miłości, oddania, ofiary, samozaparcia  
i świadectwa? Czyż złe drzewo może przyno-
sić dobre owoce? Wątpię! 

Dlaczego więc jeden raport zdezawu-
ował to doświadczenie metafizycznego, ale 
i zarazem namacalnego, konkretnego do-
bra, których autorem był Vanier? Dlaczego 
oskarżający Vaniera nie uwierzyli świade-
ctwu własnych oczu, nie uwierzyli swojemu 
liderowi, bo przecież go znali od kilku dekad, 
lecz bezkrytycznie uwierzyli zeznaniom 
sześciu kobiet, których personaliów nie zna-
ją i raportowi pewnej organizacji, o której 
zapewne nic nie wiedzą, a jej nazwę już za-
pomnieli, pisząc: Mamy do czynienia już nie 
z podejrzeniami, lecz z informacjami zwery-
fikowanymi tak solidnie, jak jest to aktualnie 
możliwe. Skąd autorzy takich opinii wiedzą, 
że informacje zostały „solidnie zweryfikowa-
ne”? Sami to sprawdzali czy tylko uwierzyli 
liderom Międzynarodowej Federacji L’Arche 
International, którzy przesłali do 38 wspól-
not na świecie list z wynikami dochodzenia? 
Czy ktoś zadał pytanie, kim są główni obecni 
liderzy L’Arche Stephan Posner i Stacy Cates 
Carney, którzy, jak sami twierdzą, z jednej 
strony są zszokowani efektami śledztwa, ale 
z drugiej zaś sami zainicjowali tę medialną 
burzą wokół przeszłości Vaniera. 

Kim jest Stephan Posner?

Jego biografia w pewnym stopniu za-
skakuje mnie. Wydawało mi się bowiem, że 
kolejny następca Vaniera będzie kimś jego 
pokroju – intelektualistą, uduchowionym 
chrześcijaninem, może podobnie jak Va-
nier rekolekcjonistą, głosicielem Ewangelii, 
kierownikiem duchowym, autorem porad-
ników duchowych, człowiekiem o niemal 
nieskazitelnej biografii. Tymczasem biogram 
Posnera może budzić niejakie zdziwienie. 
Całkowicie różni się od życiorysu jego po-
przednika, życiorysu solidnego, transparen-
tnego, zintegrowanego, spójnego, jak pod-
kreślają niektórzy, zdroworozsądkowego, 
gdyż Vanier jako człowiek-filozof był realistą 
twardo stąpającym po ziemi bez żadnego 
pseudomistycznego zadęcia, które dziś mu 
się przypisuje. Przyjrzyjmy się zatem tej, 
dość, jak wydaje się, wygładzonej, biografii 
Posnera, która jest dostępna po angielsku  
i francusku na stronach internetowych Arki.

Otóż Stefan Posner urodził się w Paryżu 
w 1963 r. Jego ojciec był Anglikiem, zaś mat-

ka Francuzką, urodzoną z rodziców ucieki-
nierów z Niemiec. Stefan jest więc potom-
kiem rodziny żydowskiej, której korzenie, 
jak wynika z biografii, jeszcze na początku 
minionego wieku były polskie.  Posner po-
rzucił szkołę w stosunkowo młodym wieku, 
by pracować w małym przedsiębiorstwie ro-
dzinnym. Najpierw był rzemieślnikiem (wy-
konywał roboty ręczne,), a później zajmo-
wał się sprzedażą. W tym okresie, gdy tylko 
miał ku temu okazję, podróżował. W wieku  
19 lat odbył sześciomiesięczną podróż, któ-
ra zawiodła go do Nepalu. Zafascynowany 
postacią Gandhiego i jego aktywnością bez 
przemocy, Stefan w dwudziestym pierw-
szym roku życia przyłączył się do wspólnoty 
L’Arche w Paryżu. Mając obiekcje sumienia 
co do służby wojskowej został z niej zwol-
niony w zamian za pełnienie służby cywil-
nej właśnie w Arce. Potem wrócił do pracy  
w przedsiębiorstwie rodzinnym, którym 
kierował jeszcze przez 18 lat. Przez cały ten 
czas utrzymywał więzi ze wspólnotą L’Arche 
w Paryżu, pozostając jej członkiem jako stały 
asystent i administrator. Gdy wciąż jeszcze 
był odpowiedzialny za swoje przedsiębior-
stwo w 1996 r. został powołany przez Arkę 
we Francji do koordynowania wspólnot  
w regionie Północ. Przez 6 lat pełnił obie 
te funkcje. W 2011 r. Stefan zrezygnował  
z pracy w przedsiębiorstwie, gdyż ponow-
nie otrzymał mandat do koordynacji regio-
nalnej, ale tym razem w pełnym wymiarze. 
Dwa lata później został następcą Luisa Pilota 
na stanowisku odpowiedzialnego krajowego 
L’Arche we Francji, a także stał się liderem 
Federacji światowej. W swej biografii pisze 
też, że prawie nigdy nie rozpoczyna dnia bez 
studium (lektury) kilku zdań Biblii w języku 
hebrajskim albo lektury poezji. Lider Arki 
pozostaje w separacji z żoną i ma czwórkę 
dzieci – trzech synów i córkę, która z nim 
mieszkała. Żyje z partnerką/ towarzyszką ży-
cia Yael, Jak pisze – jego dzieci, jego partnerka, 
jego przyjaciele stanowią grono sprzymierzeń-
ców, które nie ma ceny. 

Dlaczego Posner po śmierci Vaniera, 
już w czerwcu 2019 r., a więc miesiąc po 
jego śmierci, zaczyna badać życiorys za-
łożyciela Arki? Wyjaśnia to w „Summary 
Report from L’Arche International” z 22 
lutego 2020 r., [możemy też posłuchać go 
w wywiadzie „Révélations sur Jean Vanier: 
entretien avec Stephan Posner” dla telewi-
zjo KTOTV - https://www.youtube.com/
watch?v=xGu4vMCCl7Q]. Są ku temu na-
stępujące przesłanki:

Sześć dorosłych kobiet, wśród, których 
nie było osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną, wniosły oskarżenie wobec Vaniera za 
okres od 1970 do 2005 roku. Każda z tych ko-
biet zeznała, że Jean Vanier inicjował z nimi 
zachowania seksualne, zazwyczaj w kontek-
ście towarzyszenia duchowego. 

Kobiety ujawniły, że zachowanie lidera 
wspólnoty było zastosowaniem teorii i po-
wtórzeniem dewiacyjnych praktyk domi-
nikanina o. Thomasa Philippe (skąd o tym 
wiedziały?). W tym miejscu warto przy-
pomnieć, że Jean Vanier znał o. Thomasa 
od lat pięćdziesiątych, był jego penitentem, 
utrzymywał jednak, że nie wiedział o jego 
nadużyciach seksualnych. Ponieważ o. Tho-
mas Philippe – czytamy w wyjaśnieniach 
– został już ukarany przez władze kościelne 
w 1956 roku, pojawiło się pytanie, co Jean Va-
nier i inni członkowie L’Arche mogli wiedzieć 
o przypadkach tych nadużyć? Pytanie zostało 
zadane bezpośrednio Jeanowi Vanier przez 
liderów międzynarodowych L’Arche. Było 
ono przyczyną dwóch publicznych oświad-
czeń Jeana Vanier, złożonych w maju 2015 r.  
i w październiku 2016 r., w których zadekla-
rował, że zasadniczo nie miał wiedzy o postę-
powaniu o. Thomasa Philippe. Posner jednak 
nie dawał wiary Vanierowi, utrzymując, 
że Jean nigdy nie ujawnił w rzeczywistości 
swojej bliskiej relacji z o. Thomasem w latach 
1950-tych, a wręcz kopiował zboczone za-
chowania dominikanina. Tomasz Terlikow-
ski w tekście Seks, mistyka i sprawa Jeana 
Vaniera twierdzi nawet, że panowie niekiedy 
wymieniali się uwagami na temat poszcze-
gólnych kobiet, a nawet samymi kobietami. 
Nie wiem skąd ta pewność, że tak było. Być 
może T. Terlikowski pisze to na podstawie 
daleko idących przypuszczeń Posnera, który 
sugeruje, że Vanier będąc w bliskiej i poufa-
łej relacji z o. Thomas Philippe brał udział  
w niektórych praktykach seksualnych ini-
cjowanych przez o. Phillippe. Stephan 
Posner uważa, odnoszę takie wrażenie, że 
sam fakt znajomości z o. Thomasem, któ-
rego Vanier zawsze bronił przed zarzutami, 
czyni z Vaniera także współwinnym. 

Posner zatem przez podjęte badania 
chce lepiej zrozumieć naszą historię [histo-
rię Arki], ulepszyć nasze aktualne procedury 
i politykę w zakresie zapobiegania naduży-
ciom i wykorzystaniu. Czy jednak to lepsze 
zrozumienie rzeczywiście powinno być wią-
zane z osobą Jeana Vaniera w kontekście 
czynności seksualnych? Czy zeznania oskar-
żających kobiet są na tyle wiarygodne, aby 
w Vanierze widzieć przestępcę seksualnego? 
Przyjrzyjmy się i tej kwestii.

Kobiety i pamięć

W tekście podpisanym przez Posnera 
czytamy: Dodatkowo w trakcie śledztwa do-
tarły do nas wiarygodne oraz spójne zeznania 
obejmujące okres od 1970 do 2005 roku od 
6 dorosłych kobiet, bez niepełnosprawności 
i niepowiązanych z wcześniej wspomnianą 
grupą osób. Każda z tych kobiet zeznała, że 
Jean Vanier inicjował z nimi zachowania sek-
sualne, zazwyczaj w kontekście towarzyszenia 
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duchowego. Niektóre z tych kobiet zostały głę-
boko zranione przez te doświadczenia. Jean 
Vanier prosił każdą z tych kobiet o zachowa-
nie tych wydarzeń w sekrecie. Kobiety te nie 
miały wcześniejszej wiedzy na temat swoich 
wzajemnych doświadczeń, a mimo to każda z 
nich zeznała podobne fakty związane z bardzo 
niezwykłymi duchowymi czy też mistycznymi 
tłumaczeniami wykorzystywanymi po to, 
aby usprawiedliwić te czynności seksualne.  
W innym miejscu dowiadujemy się, że ko-
biety się nie znały, nie wiedziały o sobie. Te 
informacje same w sobie są już kuriozalne.  
W 2019 i 2020 r. sześć kobiet opowiada o 
okresie od 1970 r. do 2005 r., czyli o zda-
rzeniach sprzed dziesiątków lat. Pamiętają 
wszystko perfekcyjnie, ich zeznania są „spój-
ne”, przy tym nie znają się, ale są „współpra-
cowniczkami” Vaniera i korzystają syste-
matycznie z jego kierownictwa duchowego. 
Po pierwsze, aby korzystać z kierownictwa 
duchowego i być „współpracowniczką” za-
zwyczaj trzeba jednak mieszkać w dość 
bliskiej odległości . Jak więc to możliwe, że 
kobiety się nie znały, działając w jednym 
ruchu, współpracując z tym samym lide-
rem? Przypomnijmy też, że Vanier mieszkał  
w skromnym domu wraz z niepełnospraw-
nymi psychicznie w Trosly-Breuil w pobliżu 
Compiègne, które w latach dziewięćdziesią-
tych liczyło zaledwie ponad 2000 mieszkań-
ców. Czy utrzymywanie kontaktów seksual-
nych naprzemiennie z sześcioma kobietami 
uszłoby uwadze kogokolwiek? Czy możliwe, 
aby one się nie znały? Dlaczego w tych re-
lacjach trwały przez lata, nie wyjawiając ich 
nikomu? Czy siostra zakonna nie wiedziała, 
do kogo się udać? No i czy wszystkie były tak 
naiwne, aby wierzyć i równocześnie milczeć, 
że zarzucane molestowanie seksualne ze 
strony Vaniera to przejaw mistyki i głębszego 
zjednoczenia z Chrystusem i Maryją? 

Wszak to nie były kobiety z niepełno-
sprawnością intelektualną, lecz dojrzale, 
zdrowe na umyśle kobiety, w jakimś stopniu 
rozwinięte duchowo, skoro były na etapie 
szukania kierownictwa duchowego. One 
nie były w sekcie, Vanier nie był guru, któ-
ry używał psychomanipulacji, gdyż wszyscy, 
którzy przez te lata byli z nim, współpraco-
wali z nim, kontaktowali się z nim, odkryliby 
to natychmiast. A przecież nikt do śmierci  
Vaniera, nie zgłaszał takich podejrzeń! 

Jedna z kobiet w swych zeznaniach  
z roku 2016 „poddawała w wątpliwość” za-
chowanie Jeana Vaniera wobec niej w latach 
70-tych. To zeznanie stało się przedmiotem 
pogłębionej analizy. Ze swej strony Jean Va-
nier potwierdził prawdziwość zaistnienia tej 
relacji i stwierdził, że był przekonany, iż była 
to relacja „wzajemna” – czytamy w wyjaśnie-
niach. Czy to zachowanie, które „poddawała 
w wątpliwość” było na pewno zachowaniem 
seksualnym? Być może Vanier okazał tej ko-

biecie jakąś czułość, może skrócił dystans, 
ale nie musi to oznaczać, że ją molestował 
seksualnie. Zresztą, jeśli ta osoba miała wów-
czas 20 czy 30 lat, to opowiadając tę historię 
w 2016 r. miała prawo z racji wieku do re-
lacji zdeformowanej, niepełnej. Jak twier-
dzi Krzysztof Łączkowski, psycholog temat 
przywoływania zdarzeń z przeszłości jest dość 
dobrze przebadany w ramach psychologii 
procesów poznawczych i psychoterapii traum  
z przeszłości pod kątem zniekształceń.  
W szczególności problem „fałszywych wspo-
mnień” i zaszczepiania tychże przy pomocy 
odpowiednich technik lub mimowolnych su-
gestii (np. niewłaściwie formułowanych pytań 
- nawet drobna sugestia może diametralnie 
zmienić wyjściową pamięć zdarzenia - tzw. 
presupozycja). Proces przypominania zda-
rzeń polega między innymi na uzupełnianiu 
luk pamięci powstałych w wyniku np. nie-
zwracania uwagi na pewne sytuacje lub ich 
nie- zauważania (tu pomagają konfabulacje) 
lub zapożyczaniu przy pomocy pamięci gene-
ratywnej elementów z wiedzy zgromadzonej  
w schematach poznawczych lub skryptach 
(mogły te zapożyczenia nie mieć miejsca pod-
czas konkretnego zdarzenia i często nie mają). 
Powodem, dla którego trzeba zachować dy-
stans do wspomnień jest kwestia, że nasz mózg 
źle sobie radzi z odróżnieniem faktów od fikcji 
i zmyśleń po latach. Podczas wyobrażania so-
bie zdarzeń (np. wszelkie fantazje) aktywowa-
ne są w części te same obszary mózgu, jakie 
działają podczas przypominania realnych 
sytuacji. Tak naprawdę realne traumy bar-
dzo trudno przywołać z pamięci, gdyż strzeże 
tego silny mechanizm obronny – wyparcie. 
A zatem po tylu latach przywoływanie tych 
rzekomych relacji intymnych może być po 
prostu obarczone poważnymi błędami.

Nie wiem dlaczego mielibyśmy dawać 
absolutną wiarę kilku anonimowym kobie-
tom w dość zaawansowanym wieku, o któ-
rych niewiele wiemy i co do zeznań których 
zachodzą, w moim odczuciu, poważne wąt-
pliwości - zamiast dać wiarę człowiekowi, za 
którym przemawiają konkretne czyny i dzie-
ła i który był jedną z najbardziej szanowanych 
i kochanych osób, jak twierdzi sam Posner, 
z racji swych walorów umysłu i ducha.

Posner wybiera gcPS 

W posumowaniu raportu czytamy: Prze-
prowadzenie badań zostało powierzone GCPS 
Consulting z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jest 
to organizacja specjalizująca się w doradz-
twie w zakresie ochrony przed wykorzysty-
waniem i nadużyciami seksualnymi (PSEA) 
i mająca niekwestionowane doświadczenie 
w prowadzeniu tego rodzaju dochodzeń oraz 
w opracowywaniu polityki prewencyjnej dla 
dużych międzynarodowych organizacji po-
zarządowych. Zadanie zostało zlecone GCPS 

w kwietniu 2019 r. i wówczas rozpoczęło się 
dochodzenie. Prace prowadzili dyrektor, Paul 
Nolan i starsza konsultantka, Ester Dross. 
Ponadto Międzynarodowa Federacja Wspól-
not L’Arche utworzyła Niezależny Komitet 
Nadzoru i poprosiła dwóch byłych francu-
skich wysokich urzędników o ocenę rzetelności  
i wiarygodności procesu dochodzeniowego 
oraz jego ustaleń. W dniu 11 lutego 2020 r. 
wydali oni opinię pozytywną i uznali wnioski 
z dochodzenia za uzasadnione. 

Zajrzałam zatem na stronę tej „niezależ-
nej organizacji”, która, jak się okazało specja-
lizuje się w tropieniu „nadużyć seksualnych” 
i wspierała między innymi szereg lewackich 
podmiotów działających nieetycznie o ce-
lach na przykład wyraźnie depopulacyjnych 
i antynatalistycznych (np. w Afryce). Zresztą 
sam fakt, że GCPS pisała raporty dla Planned 
Parenthood, czyli organizacji powołanej przez 
Margaret Sanger, zwolenniczki eugeniki  
i rasizmu, która jednoznacznie wypowiadała 
się pod adresem osób niepełnosprawnych  
i ciemnoskórych, propagując idee przymu-
sowego ograniczania płodności i dzietno-
ści niepożądanych grup społecznych, osób 
chorych i biednych, a także Żydów, Słowian, 
Latynosów, Murzynów, Indian i katolików, 
rodzi uzasadnioną nieufność. Dziś Interna-
tional Planned Parenthood Federation to 
międzynarodowa federacja, której główny-
mi ośrodkami są kliniki aborcyjne tworzące 
sieć, w których prowadzone są praktyki dzie-
ciobójcze. Taka organizacja z całą pewnością 
nie zgłosiłaby się z prośbą o współpracę do 
jakiegokolwiek podmiotu, lecz do takiego, co 
do którego miałaby pełne zaufanie. Dlaczego 
zatem Posner wybrał GCPS, aby sprawdzać 
Vaniera? Czy ktoś, kto zna pracę tej organi-
zacji i uczciwie poszukuje prawdy poprosiłby 
do współpracy tego typu firmę?

a gdyby zarzuty okazały się prawdą?

Wśród głosów krytyki i potępienia  
w internecie można jednak odnaleźć pewien 
blog w obronie Jeana Vaniera pod adresem:  
https://blogs.mediapart.fr/aamm/blog/280220/
en-defense-de-jean-vanier. Niech fragment 
tego bloga, z którym zgadzam się, autor-
stwa André Monnerona, brata Cathy, któ-
ra przeżyła czterdzieści szczęśliwych lat  
w l’Arche i była zapraszana w każdy wtorek 
na lunch przy stole Jeana Vaniera będzie pod-
sumowaniem moich uwag. Należy założyć, 
że nowy zespół zarządzający L’Arche – pisze 
autor - wydał zniesławiającą informację pra-
sową na temat życia założyciela Jean Vaniera. 
Stephan Posner, następca Jean Vaniera, który 
jest aktualnie na czele L’Arche International, 
wspierany przez zespół zarządzający, w tym 
kapelana Arki, ojca Christiana Maheasa, wy-
dał komunikat prasowy, w którym twierdził, 
że jego poprzednik, w wieku 42 lat zainicjował 
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relacje, które on zakwalifikował jako napaść 
seksualną na 6 kobiet w ciągu 35 lat od 1970 
roku. Zgodnie z tym, co ujawnił Posner, do-
chodzenie, które zlecił organizacji specjalizu-
jącej się w skandalach seksualnych, wskazuje, 
że otrzymane wnioski w żaden sposób nie 
uzasadniają zakwalifikowania tego jako zgło-
szonej napaści seksualnej.

Przeciwnie, wskazuje, że kobiety te były 
wolne, dorosłe, bez niepełnosprawności, nie 
podlegały jego władzy, że „ogólnie” potrzebo-
wały duchowego towarzyszenia, ale ani nie 
twierdziły, że zostało im to narzucone, ani nie 
doznały przemocy fizycznej lub sprzeciwiły 
się banalnemu związkowi seksualnemu, po 
intelektualnym zbliżeniu łączącym mężczy-
znę i kobietę przez pewien czas. Nie narzeka-
ły przez dziesięciolecia, aż do pojawienia się  
w Arce nowego zespołu zarządzającego.

Jean Vanier, ani kapłan, ani członek 
kongregacji religijnej, ani żonaty, ale były 
marynarz, następnie profesor filozofii, nie 
miał moralnego powodu, by powstrzymywać 

się od relacji seksualnych. To najwyraźniej 
zszokowało Posnera, który wypaczył try-
wialne wnioski, które podaje nam w trakcie 
dochodzenia, dodając do słów „duchowego 
towarzyszenia” osobisty komentarz o pejora-
tywnym wydźwięku „z dewiacyjnym misty-
cyzmem”, bez sprecyzowania w jakikolwiek 
sposób, co rozumie przez niejasne określenie 
„mistycyzm”, ani w odniesieniu do którego by-
łoby to „zboczenie”. Posner następnie stosuje 
tę bezsensowną formułę, sztucznie stwarzając 
wątpliwości, aby powiązać to z pojęciami wy-
korzystywania seksualnego i agresji seksual-
nej, które tworzy bez żadnego uzasadnienia, 
co stanowi skandaliczne zniesławienie.

W końcu podjął próbę połączenia tej spra-
wy z dawno zmarłym (+1993) ojcem Thoma-
sem, który był zakonnikiem należącym do 
kongregacji i z tego powodu jego działania 
mogły dotyczyć wyłącznie jego kompetencji, 
specyficznych dla religii katolickiej.

W przypadku kobiet, które nie szukały 
wsparcia, Posner nie daje żadnego uzasad-

nienia do słów „wykorzystywanie seksualne” 
i „napaść seksualna”, co jest jeszcze bardziej 
szokującym zniesławieniem. Posner zade-
nuncjował/potępił w swoim komunikacie 
prasowym prywatność życia Jeana Vaniera 
w chwili, gdy jest ono uważane za święte 
[…]. 

I tu być może dochodzimy do sedna 
sprawy. Czas i rodzaj zarzutów za bardzo 
nie dziwią w kontekście głosów mówiących 
o świętości życia Vaniera. W końcu i o Je-
zusie mówili, że to pijak i żarłok, przyjaciel 
celników i grzeszników, aby zdezawuować 
Jego osobę i dzieło.

Socjaliści zdefraudowali 
1 mld euro 
W hiszpanii nadal trwa śledztwo w sprawie tzw. skandalu eRe lub „funduszu gadów”w 
andaluzji, dotyczące przestępstw korupcji politycznej popełnianych przez siatkę zło-
żona z członków socjalistycznego rządu andaluzji, którzy nieprzerwanie sprawowali 
władze w regionie przez blisko 37 lat. W procesie o defraudacje środków publicznych, 
przeznaczonych dla bezrobotnych i firm w trudnej sytuacji finansowej, zostało oskar-
żonych około 300 osób, w tym ponad połowa członków lokalnego rządu socjalistów 
- 21 wysokich urzędników państwowych. Sąd w Sewilli uniewinnił jedynie dwie osoby. 

Za winnego sąd uznał byłego lokal-
nego premiera Andaluzji (2009 
– 2013) Josego Grinana, który  

w listopadzie ub. r. został skazany na 6 lat 
wiezienia i zakaz pełnienia funkcji pub-
licznych przez 15 lat. Jego poprzednik, 
Manuel Chavez (1990-2009) otrzymał za-
kaz pełnienia funkcji publicznych przez  
9 lat. Teraz sąd w Sewilli jeszcze raz po-
zwał Manuela Chaveza i kilkunastu rad-
nych socjalistycznego rządu Andaluzji  
w sprawie udzielenia milionowych kredy-
tów wybranym firmom w roku 1999. Kre-
dyty, które - zdaniem sądu - nie miały być 
nigdy zwrócone, były udzielane w trybie 
pilnym i z pominięciem procedur admi-
nistracyjnych. Zawierały klauzule o „bez-
zwrotności” i zobowiązywały rząd do nie 
reklamowania przekazanych środków pub-

gRażYNa oPIŃSKa

licznych. Do nowego procesu w sprawie 
tzw. ERE lub „funduszu gadów”, mające-
go znamiona przestępstwa kryminalnego, 
dochodzi po odnalezieniu dokumentów 
nieznanych dotąd sądowi, gdyż pozosta-
wały ukryte w sejfach. Dokumenty te były 
zakwalifikowane jako „poufne” i zostały 
znalezione przez nowy rząd Andaluzji. 

Wartość podliczonych do tej pory zde-
fraudowanych pieniędzy publicznych, tylko 
w latach 2000 -2009, przekroczyła 680 mln 
euro i jeszcze nie objęła malwersacji z roku 
1999 oraz z lat 2010 i 2011. Według rzecz-
nika centroprawicowej Partii Ludowej PP, 
Luisa Garcii Navarro, wysokość zdefraudo-
wanych środków publicznych przekroczy 
900 mln euro, a nawet zbliży się do 1 mi-
liarda euro, co stanowi największe oszustwo  
i skandal korupcyjny w historii hiszpańskiej 

demokracji. Zgodnie z wynikami śledztwa, 
utworzony przez byłego lokalnego pre-
miera Manuela Chaveza fundusz pomocy 
regionalnym spółkom, kierowany był do 
osób i firm powiązanych z socjalistycznym 
rządem Andaluzji, faworyzując zaprzyjaź-
nionych przedsiębiorców i członków partii. 
Rząd nie informował, kto jest beneficjentem 
środków pomocowych, ani nie sprawdzał, 
czy podmioty te spełniają kryteria przyzna-
nia subwencji. Jedyne, co było monitorowa-
ne, to transfery pieniężne. Zdefraudowane 
w ten sposób sumy są rekordowe w skali 
krajowej i europejskiej.

W styczniu w Andaluzji powstał pierw-
szy od blisko 37 lat rząd prawicowy, złożo-
ny z koalicji Partii Ludowej PP i liberalnych 
Ciudadanos. Nowy rząd odzyskał do tej 
pory jedynie 15 mln utraconych funduszy, 
a ponad 70 mln uznał za bezpowrotnie 
utracone z powodu upłynięcia czasu na 
możliwość wniesienia zaskarżenia (5 lat) 
lub ze względu na brak środków na kon-
tach osób i firm – beneficjentów. Ponadto 
wiele z tych firm przestało istnieć.

Śledztwo w sprawie ERE lub tzw. „fun-
duszu gadów” trwa już od prawie 9 lat,  
a dokumenty sądowe uzasadniające pierw-
szy wyrok liczyły 1700 stron.

grażyna opińska

Pracowała 12 lat 
dla PAP z Hiszpanii.

Free lancer

Zdzisława Kobylińska

Dr hab. nauk humanistycznych, 
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Żołnierze wyklęci? Zadaniem żołnie-
rzy jest obrona Ojczyzny i swoich 
współrodaków. Oddanie życia za 

wolność Ojczyzny i jej mieszkańców. Kto ich 
wyklął i za co? Jak można wykląć swoich żoł-
nierzy? A może nie swoich? Czy współbracia 
mogą wykląć żołnierzy stojących na straży 
Ojczyzny i jej suwerenności? No właśnie: 
suwerenność i wolność. Prawdziwa, a nie 
wolność przyniesiona na obcych bagnetach. 
Polskich żołnierzy zabijali inni Polacy, czer-
wonoarmiści i ci z NKWD w imię wolności, 
czy zniewolenia? Oto jest istota sprawy.

Honor w czasie II wojny światowej? Czy 
w ogóle można o tym mówić i na to się po-
woływać? Co z tego, że Francja na podsta-
wie traktatu z 1921 r. oraz Wielka Brytania 
z kwietnia i sierpnia 1939 r. wypowiedziały 
wojnę Hitlerowi 3 września 1939 r. Wielka 
radość rodaków w Warszawie w ową nie-
dzielę 81 lat temu i…nic! Te niemrawe ruchy 
wojsk na Zachodzie nazwaną „dziwną woj-
ną”. Ale bardziej zaskakujące było to, że ma-
jąc wtedy-we wrześniu 1939 r. szansę na cał-
kowite rozbicie Hitlera ze względu na duże 
siły Francji, w praktyce nie zrobiono nic. Od-
dano Polskę i Polaków w pacht Niemcom,  
a zaraz potem Stalinowi od 17 września 1939 r.  
Nie tylko nie dotrzymano zapisów prawa, co 
pokazano jak można się zachować bez hono-
ru. Bo większym państwom po których stro-
nie jest siła wolno właściwie wszystko wobec 
tych mniejszych. Tu prawo się nie liczy. Jest 
zastąpione lekceważeniem. Przebieg II woj-
ny światowej i jej kluczowe momenty bardzo 
wyraźnie to pokazały. 

Jaka to była Rzeczpospolita Polska?

Wobec agresji Niemiec (1 września 
1939) i ZSRR (17 września 1939) na Polskę, 
władze Rzeczypospolitej zmuszone zostały 
do przeniesienia siedziby poza granice kraju 
dla uniknięcia niewoli i wymuszonej kapitu-

lacji. W nocy z 17 na 18 września prezydent 
RP i wódz naczelny przekroczyli granicę pol-
sko-rumuńską w Kutach mając przyrzeczo-
ny zgodnie z V konwencją haską i układem 
sojuszniczym pomiędzy Polską a Rumunią 
z 1921 przejazd do Francji. Pod równoległym 
naciskiem władz III Rzeszy, ZSRR i Francji, 
władze Rumunii zażądały wbrew V konwen-
cji haskiej zrzeczenia się od władz RP ich 
suwerennych prerogatyw państwowych pod 
groźbą internowania. Na skutek odmowy 
prezydenta RP, premiera i naczelnego wodza 
zostali oni internowani przez władze Rumu-
nii w przygotowanych jeszcze w pierwszej 
połowie września 1939 ośrodkach.

Dlatego też należało wyznaczyć władze 
Rzeczypospolitej spośród polityków pol-
skich, którzy znajdowali się poza zasięgiem 
obu agresorów (III Rzeszy i ZSRR). Niekwe-
stionowanymi kandydatami w sytuacji zała-
mania struktur państwa byli przedstawiciele 
dyplomatyczni Rzeczypospolitej chronieni 
immunitetem W konsekwencji 25 września 
prezydent RP Ignacy Mościcki, zgodnie z art. 
24 konstytucji kwietniowej (upoważniającym 
do wyznaczenia następcy prezydenta RP 
w stanie wojny), na swego następcę wyzna-
czył Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, 
ambasadora RP we Włoszech. Jednak ze 
względu na przebywających w Paryżu przed-
stawicieli partii opozycyjnych w stosunku do 
sanacji i wywołanego ich naciskami sprzeci-
wu rządu Francji (co było ingerencją w su-
werenność decyzji sojuszniczej Polski) Wie-
niawa-Długoszowski zrzekł się nominacji,  
a na urząd prezydenta RP został nominowany 
przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego  
i objął go skutecznie Władysław Raczkiewicz. 

Wszystkie zarządzenia prezydenta Moś-
cickiego były antydatowane na 17 wrześ-
nia 1939, z miejscem wydania w Kutach na 
terytorium Rzeczypospolitej, by utrzymać 
ciągłość władzy i państwa polskiego. Po 
konsultacjach z przedstawicielami antysana-

cyjnej opozycji (b. Front Morges) prezydent 
Raczkiewicz powołał na urząd prezesa Rady 
Ministrów generała Władysława Sikorskie-
go, który powołał z kolei koalicyjny gabinet 
(w skład weszli przedstawiciele Stronnictwa 
Narodowego, Stronnictwa Pracy, Stronni-
ctwa Ludowego, Polskiej Partii Socjalistycz-
nej i inni politycy sanacyjni).

W Londynie działał od 1940 r. i był 
uznawany do 6 lipca 1945 r. przez zachod-
nie demokracje: legalny polski Rząd na 
Uchodźstwie .

A na Wschodzie? Polski Komitet Wy-
zwolenia Narodowego (PKWN) (zwany też: 
Komitet Lubelski) – samozwańczy, marionet-
kowy, tymczasowy organ władzy wykonaw-
czej w Rzeczypospolitej Polskiej, działający 
od 21 lipca do 31 grudnia 1944, na obszarze 
zajmowanym przez Armię Czerwoną po 
okupacji niemieckiej – między przesuwa-
jącą się linią frontu sowiecko-niemieckiego 
a Linią Curzona. PKWN został powołany 
w Moskwie, zdominowany był przez komu-
nistów polskich i funkcjonował pod poli-
tyczną kontrolą Józefa Stalina.

Początek 1945 r. 17 stycznia Armia 
Czerwona wraz z I Armią Wojska Polskie-
go wkroczyła do opuszczonej właściwie 
przez Niemców stolicy Polski Warszawy. 
Tak „wyzwalała Polskę” sojusznicza armia, 
która stanęła przed stolicą naszego kraju 
pod koniec lipca 1944 r. Minęło prawie pół 
roku zanim ruszyła przekraczając Wisłę, 
poprzednio zajmując we wrześniu 1944 r. 
prawobrzeżną Pragę.

W stolicy walczyli i prawie 20 tys. poległo 
żołnierzy Armii Krajowej w Powstaniu War-
szawskim. To oni chcieli wyzwolić Warsza-
wę i pokazać, kto tu jest suwerenem. Armia 
Krajowa byłą największą armią podziemną  
w okupowanej przez Niemców Europie. Ża-
den kraj czy narodowa społeczność nie po-
trafiła wykazać oporowej takiej aktywności.

Tekst przysięgi żołnierzy Armii Krajowej:
W obliczu Boga Wszechmogącego  

i Najświętszej Marii Panny Królowej Ko-
rony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty 
Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam 
być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej 
Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru  
i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze 
wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. 

Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozka-
zom Naczelnego Wodza oraz wyznaczone-
mu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę 
bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy docho-
wam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać 
miało. 

Tak mi dopomóż Bóg.
Tekst wypowiadany przez odbierającego 

przysięgę: 
Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Armii 

Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji  
o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiąz-

Nie Niemcy, ale Polska jest naszą największą zdobyczą wojenną
Józef Stalin, czerwiec 1945 

(źródło: Nikołaj Iwanow Komunizm po polsku, Kraków 2017)

Wyklęci za walkę  
o suwerenność ojczyzny

Na rozdrożu nie da się iść w dwie strony. Trzeba wybrać. Zgodnie z honorem, wy-
znawanymi wartościami, ideami życia. Dotyczy to polityków i żołnierzy. a jeszcze  
w przypadku żołnierzy ze złożoną przysięgą-zgodnie a nią.

aNDRZeJ DRamIŃSKI
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kiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwy-
cięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada kara-
na jest śmiercią. 

(Rota przysięgi żołnierzy „Kedywu”  
Armii Krajowej wprowadzona rozkazem 
z dnia 12.XII.1942 r. przez Komendanta 
Głównego A.K. generała „Grota”). 

Dla porównania:
Modlitwa NSZ i tekst przysięgi (Rota) 

NSZ
Ja, walkę o Wielką Polskę uważam za 

najważniejszy cel mego życia. Mając szczerą 
i nieprzymuszoną wolę służyć Ojczyźnie, aż 
do ostatniej kropli krwi - wstępuję do Na-
rodowych Sił Zbrojnych. Przysięgam Panu 
Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej 
Jedynemu, że wiernie będę walczył o niepod-
ległość Polski. Rozkazów wszystkich mych 
przełożonych będę słuchał i posłusznie będę 
je wykonywał. Tajemnic organizacyjnych 
będę wiernie strzegł. W pełni świadomości 
celu pierwej śmierć poniosę aniżeli zdradzę. 
Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna Jego 
Męko i Ty Królowo Korony Polskiej.

Wystarczy dokładnie przeczytać, by 
wiedzieć na czym polegał honor Polaka  
i żołnierza. I nic tu nie pomogą akademickie 
rozważania, czy uwagi post factum. Trze-
ba było wtedy być w okupowanej stolicy od 
5 lat, przeżywać gorycz poniżenia Polaka  
i odbierania godności każdego dnia. Roz-
strzeliwania na ulicach stolicy, tylko za to, 
że jest się Polakiem. Każdy zna takie miejsca 
upamiętnione krwią Polaków. Jest ich blisko 
460. Mowa o ulicznych egzekucjach prowa-
dzonych przez Niemców.

Od czerwca 1941 r. Churchill stwier-
dził, że udzieli wszelkiego wsparcia, nie sta-
wiając żadnych warunków Związkowi So-
wieckiemu, a Stalin wiedział, że może robić 
politycznie wszystko wraz ze zwycięskim 
pochodem Czerwonej Armii na Zachód, 
przez Polskę do Berlina. 

Karta atlantycka

Jak alianci USA i Wlk. Brytania projek-
towali sytuację w powojennej Europie? Po-
przez zapisy Karty Atlantyckiej. Dotyczyła 
ona także Polski Churchill i Roosevelt ustalali 
jej zapisy na pokładzie pancernika Prince of 
Wales: 14 sierpnia 1941 r. gdy Hitler gromił 
Armię Czerwoną na niespotykana skalę. Za 
jej najważniejsze cele uznano prawo wszyst-
kich narodów do posiadania własnych rzą-
dów i własnego niepodległego państwa, do 
rozwoju gospodarczego i życia w pokoju po 
pokonaniu tyranii faszystowskiej. Zdecy-
dowanie eksponowała zasadę pokojowego 
rozstrzygania sporów międzynarodowych, 
zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa 
międzynarodowego, wyrażała nadzieję na 
ustanowienie po ostatecznym zniszczeniu ty-
ranii nazistowskiej trwałego pokoju, wspomi-

nała o potrzebie zaprowadzenia w przyszło-
ści stałego systemu bezpieczeństwa na szerszą 
skalę oraz o potrzebie zmniejszenia zbrojeń. 

24 września 1941 roku na konferencji 
międzynarodowej w Londynie Karta Atlan-
tycka została podpisana przez członków ko-
alicji antyhitlerowskiej, m. in. ZSRR, Austra-
lię, emigracyjne rządy Polski, Francji, Belgii, 
Czechosłowacji, Luksemburga, Holandii, 
Norwegii, Grecji, Jugosławii oraz przez do-
minia Indie Brytyjskie, Kanadę, Związek Po-
łudniowej Afryki. 

Cóż z tego, że podpisał także Związek 
Radziecki, jak później nie respektował tych 
postanowień. Faktycznie alianci nawet nie 
próbowali wymusić na Stalinie respektowa-
nie prawa wspólnego dla wszystkich. To Sta-
lin działał siłą na USA i Wlk. Brytanię, to on 
zmuszał do przyjmowania tego, że jak daleko 
zaszły sowieckie armie, to te terytoria podle-
gają ustaleniom samego Stalina. 

Do Karty odwoływały się Deklaracja 
Narodów Zjednoczonych i Traktat brytyjsko-
radziecki (1942). 

Niektóre zapisy Karty (pierwszy, dru-
gi, trzeci, czwarty i ósmy) nigdy nie zostały 
przez sprzymierzonych zrealizowane. Sygna-
tariuszem, który dążył do ekspansji zarówno 
terytorialnej jak i polityczno-gospodarczej 
był Związek Radziecki. Zmiany terytorialne, 
które zaszły bez zgody państwa, którego do-
tyczyły to cesje terytorialne Finlandii, Polski, 
Rumunii, Czechosłowacji i Japonii na rzecz 
Związku Radzieckiego, a także Niemiec na 
rzecz Polski i ZSRR. Punkt czwarty został 
pogwałcony w przypadku nieprzywrócenia 
niepodległości Estonii, Łotwy, Litwy, a także 
wszystkich państw, które stały się radzieckimi 
satelitami. Nie nastąpiło po wojnie deklaro-
wane rozbrojenie, bądź ograniczenie zbrojeń. 
Doszło też do licznych interwencji zbrojnych 
zarówno USA jak i Związku Radzieckiego. 

Warto wrócić do dokładnych postano-
wień Karty Atlantyckiej.

W Karcie Atlantyckiej prezydent Stanów 
Zjednoczonych i premier Wielkiej Brytanii 
ustanowili pewne wspólne zasady w polityce 
państwowej swych krajów, na których opie-
rają nadzieje na lepszą przyszłość dla całego 
świata. Zasad tych było osiem: 

1. sygnatariusze nie dążą do zysków tery-
torialnych lub jakichkolwiek innych;

2. sygnatariusze nie życzą sobie zmian te-
rytorialnych, które nie zgadzałyby się z wolno 
wypowiedzianymi życzeniami narodów, któ-
rych te zmiany dotyczą;

3. sygnatariusze uznają prawo wszyst-
kich narodów do wyboru formy własnego 
rządu; pragną przywrócenia niepodległości 
i niezależnych rządów w tych wszystkich 
państwach, które zostały pozbawione swej 
niepodległości;

4. sygnatariusze będą się starali o to, 
aby wszystkie państwa, wielkie i małe, zwy-

cięskie czy zwyciężone, miały dostęp na 
równych zasadach do światowego handlu 
i surowców, niezbędnych dla ich rozwoju 
ekonomicznego;
oraz 

5. sygnatariusze dążą do ustalenia jak 
najdalej idącej współpracy pomiędzy wszyst-
kimi narodami na polu gospodarczym, by 
zapewnić wszystkim polepszenie warunków 
pracy, rozwój ekonomiczny oraz dobre wa-
runki społeczne;

6. sygnatariusze chcieliby, po ostatecz-
nym pokonaniu tyranii hitlerowskiej, widzieć 
taki pokój, który by zapewnił wszystkim 
narodom warunki bezpiecznego życia we-
wnątrz swoich granic i dawał pewność, że 
wszyscy mieszkańcy wszystkich krajów będą 
mogli prowadzić życie wolne od lęku i nędzy;

7. na zasadzie takiego pokoju, morza  
i oceany będą otwarte dla wszystkich;

8. sygnatariusze wierzą, że wszystkie 
narody świata, zarówno ze względów prak-
tycznych, jak i zasad moralnych, będą się 
musiały zgodzić na wyrzeczenie się metody 
przemocy.

Rozwiązanie armii Krajowej

75 lat temu, 19 stycznia 1945 r., wobec 
błyskawicznych postępów ofensywy wojsk 
sowieckich, która w połowie stycznia ruszyła 
znad Wisły, Dowódca Armii Krajowej (Do-
wódca Sił Zbrojnych w Kraju) gen. bryg. Leo-
pold Okulicki „Niedźwiadek” wydał ostatnie 
rozkazy do żołnierzy AK. 

W pierwszym z rozkazów wydanych 19 
stycznia 1945 r. gen. Okulicki, analizując ów-
czesną sytuację, stwierdzał: 

Postępująca szybko ofensywa sowiecka 
doprowadzić może do zajęcia w krótkim cza-
sie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest 
to jednak zwycięstwo naszej słusznej sprawy,  
o którą walczymy od 1939 r. W rzeczywistości, 
mimo stwarzanych pozorów wolności, ozna-
cza to zmianę jednej okupacji na drugą bar-
dziej niebezpieczną, bo przeprowadzoną pod 
przykrywką Tymczasowego Rządu Lubelskie-
go, bezwolnego narzędzia w rękach sowieckich. 

[...] Walki z sowietami nie chcemy prowa-
dzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, 
jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodle-
głym i sprawiedliwie urządzonym społecznie 
Państwie Polskim. Obecne zwycięstwo sowie-
ckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na 
chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się 
może jedynie zwycięstwem słusznej Sprawy, 
triumfem dobra nad złem, wolności nad nie-
wolnictwem.

I rozkaz gen. Okulickiego z 19 stycznia 
1945 r.: do wszystkich żołnierzy: Żołnierze 
Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. 
Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie  
w duchu odzyskania pełnej niepodległości 
Państwa i ochrony ludności polskiej przed 
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zagładą. Starajcie się być przewodnikami Na-
rodu i realizatorami niepodległego Państwa 
Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi 
być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że 
rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze 
wierni tylko Polsce oraz by wam ułatwić dal-
szą pracę - z upoważnienia Pana Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was  
z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK.W imieniu 
służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiar-
ną pracę. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza 
Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie 
wolnej i demokratycznej Polsce. Niech żyje 
Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska!.

Ci, którym udało się przeżyć i uniknąć 
terroru fizycznego - pisał prof. Komorow-
ski w „Armia Krajowa. Dramatyczny epi-
log”- stawali przed dylematem: co dalej? 
Kontynuować walkę podziemną o suweren-
ność Polski? Czy też może zdecydować się 
na oportunizm lub swoisty wallenrodyzm i, 
biorąc pod uwagę ogromne spustoszenie wo-
jenne, włączyć się w nurt życia legalnego. Po-
kolenie Kolumbów, uwikłane w rozrachunki 
z przeszłością, dramatycznie doświadczone 
współczesnością, było skazane na gorycz 
zniewolenia w przyszłości. Nie dane było mu 
cieszyć się pełnią zwycięstwa nad Niemcami.

I jeszcze prof. K. Komorowski: Wpraw-
dzie oficjalne rozwiązanie AK nie oznaczało 
końca jej działalności, ale zapobiegło, jak się 
wydaje, stratom trudnym do przewidzenia. 
Mimo wszystko nieuchronnie zbliżał się czas 
tragicznego końca Sił Zbrojnych w Kraju. 

Pacyfikacja podziemia niepodległoś-
ciowego i ludności cywilnej została urucho-
miona siłami kilkudziesięciu tysięcy funk-
cjonariuszy Wojsk Wewnętrznych NKWD 
i rodzimego aparatu bezpieczeństwa.  
W akcjach przeciwko podziemiu zbrojnemu 
i opozycji współdziałali z NKWD funkcjona-
riusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, 
Informacji Wojskowej, Korpusu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej 
oraz sądownictwa. Aresztowanych akowców 
i żołnierzy innych podziemnych sił w Pol-
sce poddawano brutalnym przesłuchaniom  
(filtracjom), pozbawiano mienia osobistego  
i częstokroć włączano do kolumn jeńców nie-
mieckich.

Z tzw. więzień operacyjnych NKWD 
wywożono ich transportami kolejowymi 
do obozów pracy i kopalni m. in. na Uralu  
i w zachodniej Syberii. Według informacji 
Naczelnego Wodza gen. Tadeusza Komo-
rowskiego (“Bór”) deportowano w tym cza-
sie na wschód około 50 tys. żołnierzy Armii 
Krajowej. Innych terror i represje dotknęły 
w kraju, ze strony rodzimych sił bezpieczeń-
stwa. Wielu zginęło.

W latach 1945-1947 część żołnierzy AK 
nadal prowadziła działalność niepodległoś-
ciową m. in. w konspiracyjnych organiza-
cjach: „Nie” (od „Niepodległość”), Delega-

turze Sił Zbrojnych na Kraj oraz Zrzeszeniu 
Wolność i Niezawisłość (WiN).

Ostatni dowódca AK gen. Okulicki  
w marcu 1945 r. został podstępnie aresz-
towany przez NKWD w Pruszkowie wraz  
z innymi przywódcami polskiego państwa 
podziemnego i przewieziony do moskiew-
skiego więzienia na Łubiance. W czerwcu 
tego roku w tzw. procesie szesnastu skazano 
go na 10 lat więzienia. Zmarł w nieznanych 
okolicznościach w sowieckim więzieniu  
w grudniu 1946 r.

gwóźdź do trumny

6 lipca 1945 dotychczasowi sojusznicy 
Rzeczypospolitej, Wielka Brytania i Stany 
Zjednoczone wycofały uznanie dyploma-
tyczne Rządu RP na uchodźstwie, uznając 
powołanie Tymczasowego Rządu Jedności 
Narodowej z udziałem Stanisława Miko-
łajczyka za wykonanie postanowień konfe-
rencji jałtańskiej w kwestii powołania rządu 
polskiego uznawanego przez wszystkie pań-
stwa tzw. Wielkiej Trójki (Wielką Brytanię, 
USA i ZSRR). 

Taki honor w wydaniu aliantów grają-
cych na korzyść Stalina Wyklęci przeciw-
stawili innemu honorowi. W końcu ile razy 
obcy mają decydować jak ma wyglądać ży-
cie na polskich ziemiach.

25 czerwca 1945 rząd Tomasza Arci-
szewskiego w nocie przekazanej zwycięskim 
mocarstwom odrzucił postanowienia kon-
ferencji w Teheranie i Jałcie, stwierdzając, że 
swoje uprawnienia konstytucyjne przekazać 
może tylko rządowi wyłonionemu w wol-
nych wyborach w kraju. 

Ostatnie jednostki Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie zostały rozwiązane 
w 1947 po sfałszowanych przez PPR wy-
borach parlamentarnych w Polsce (styczeń 
1947) – oprotestowanych, lecz uznanych 
przez mocarstwa zachodnie . 

Z rządem Rzeczypospolitej w Londynie 
kontakty utrzymywało 19 republik połu-
dniowo- i środkowoamerykańskich (m. in. 
Kuba) oraz Watykan, Irlandia, Australia, 
Południowa Afryka, Hiszpania, Egipt, Li-
ban, Syria. Irlandia, Hiszpania i Watykan 
(do 1958 ambasador przy Watykanie, do 
1972 chargé d’affaires Kazimierz Papée) były 
ostatnimi państwami, które uznawały Polski 
Rząd na Uchodźstwie. 

Wszelkie informacje na temat działal-
ności AK w czasie wojny jak po jej zakoń-
czeniu podlegały cenzurze. Jeszcze w 1974 r. 
w zaleceniach dla cenzorów Główny Urząd 
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zaka-
zał publikowania jakichkolwiek informacji 
dotyczących upamiętnienia, a nawet publi-
kacji nekrologów w prasie. 

Tomasz Strzyżewski w książce o cenzu-
rze w PRL cytuje oficjalny tajny dokument 

urzędu kontroli podając zakres ingerencji 
cenzorskich: „Nekrologi, inseraty i inne for-
my w prasie, radio i TV oraz klepsydry itp. 
zapowiadające różne spotkania na cmen-
tarzach, przy pomnikach, miejscach walk 
itp. (z okazji rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego, bądź jego poszczególnych 
epizodów) byłych żołnierzy zgrupowań, od-
działów itp. AK oraz innych prawicowych 
organizacji uczestniczących w powstaniu 
warszawskim nie mogą być zwalniane do 
publikacji. Mogą być natomiast zwalniane 
nekrologi i informacje o nabożeństwach od-
bywających się w kościołach”. 

Podejście władz do AK zmieniło się 
częściowo dopiero przełomie październiko-
wym w 1956.

Amerykański reporter Julien Bryan fil-
mujący i dokumentujący trzy tygodnie od 
7 do 28 września 1939 r. obronę Warsza-
wy, niezwykle bohaterskiej, ale tragicznej 
i okrutnej zarazem, gdy niemiecka armia 
strzelała do cywilów, bombardowała szpitale 
– zapisał wyjeżdżając i ratując filmy: Naród 
taki nie może być pokonany…oraz Niech żyje 
Polska! To także hasło obecnego prezydenta 
RP Andrzeja Dudy i kandydata na ten urząd 
w tegorocznych wyborach.
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PPR: kadry

W połowie 1945 r. utworzono 
pierwszą, siedmioosobową ko-
mórkę PPR w powiecie piskim. 

Dopiero we wrześniu tego roku powołano 
Komitet Powiatowy z Eugeniuszem Cie-
ślakiem jako I sekretarzem i Jerzym Radke 
– jako II sekretarzem. Nie funkcjonował on 
jednak należycie i w konsekwencji nie prze-
trzymał próby czasu. Eugeniusz Cieślak, za-
trudniony w Starostwie Powiatowym, winą 
za własne niepowodzenia obarczał starostę 
Franciszka Wysockiego. Cieślak oskarżał 
go o odciąganie od spraw partyjnych przez 
nadmierne obarczanie obowiązkami. W ten 
sposób starosta piski miał jakoby utrudniać 
działalność partii, do której początkowo sam 
zresztą należał, ale złożył podanie [aby] wy-
stąpić z PPR, dlatego tylko że tam są ludzie 
ciemni i niekulturalni, a zapisać się do P.P.S., 
za co go międzypartyjna konferencja osądziła 
dając wilczy bilet. Wkrótce potem starosta zo-
stał aresztowany pod zarzutem malwersacji 
finansowych, zaś Cieślak zaczął czynić stara-
nia, aby samemu objąć tę funkcję. Podejmo-
wał działania zmierzające do dyskredytacji 
nowego starosty Edmunda Rutkowskiego. 

W początkach 1946 r. pisano z Olsztyna 
do KC PPR, że powiatu Pisz nie obsadzono 
przez Komitet Wojewódzki z powodu braku 
ludzi. W marcu Jerzy Radke stwierdzał: nasza 
partia rozpadła się zupełnie. Nie odbywały się 
zebrania, siedziba komitetu miała okna zabi-
te deskami. Przysłano wprawdzie z Olsztyna 
Mariana Kuźnickiego jako kandydata na I se-

kretarza, jednak on też nie dawał sobie rady. 
Po dłuższej przerwie przybył kolejny kandy-
dat, który wraz z kilkoma „towarzyszami” 
zamieszkał w siedzibie Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Piszu przy 
dzisiejszej ul. Klementowskiego. Po trzech 
miesiącach powrócił do Olsztyna i wstą-
pił do WUBP. Dopiero w sierpniu 1946 r.(!) 
udało się doprowadzić do utworzenia stałego 
Komitetu Powiatowego PPR w Piszu. Nowy  
I sekretarz Eugeniusz Matulak po kilku mie-
siącach został aresztowany, bo wyszła na jaw 
jego okupacyjna współpraca z Niemcami. Jego 
następca Adolf Żołędowski wsławił się napa-
dem na budynek zamieszkały przez pracow-
ników Urzędu Skarbowego w Piszu w styczniu 
1947 r. Pobito ich i okradziono. Jako towarzysz 
bojowy, ale popełniający błędy taktyczne Żołę-
dowski został przeniesiony na równorzędne 
stanowisko w okolice Lublina. Na czele KP 
PPR w Piszu stanął wówczas przedwojenny 
członek KPP Jan Dzierba… pewnego dnia 
znaleziony pod własnym biurkiem w stanie 
zamroczenia alkoholowego. Kontrola partyj-
nej kasy ujawniła znaczny brak gotówki.

Wiele pytań dotyczy także ilości człon-
ków PPR. W raportach sporządzanych na 
wiosnę 1946 r. te liczby wahają się od kilku 
osób do 70! W tym drugim wypadku chodzi 
przede wszystkim o funkcjonariuszy aparatu 
represji, którzy masowo byli zapisywani do 
partii i stanowili podstawę jej władzy w tere-
nie. W lipcu miało ich być 20 z UB i 17 z MO. 
Gdy w sierpniu 1946 r. liczba członków PPR 
w powiecie wzrosła do 127, blisko połowę na-
dal stanowili pracownicy resortu.

„Sowietnik”

Aparat represji stanowił główną siłę, na 
której opierała się „władza ludowa” w tere-
nie. Od samego początku był on tworzony 
przy znacznym wsparciu kadrowym ze 
strony sowieckiego NKWD. W każdym Po-
wiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Pub-
licznego doradcą (a faktycznie zwierzchni-
kiem) był oddelegowany „sowietnik”. Jeden 
z przesłuchiwanych tak wspominał piskiego 
„doradcę” w listopadzie 1946 r.: Sowiecki 
major to był kulturalny człowiek. Podchodził 
do mnie uśmiechając się. Głaskał po głowie, 
znienacka chwytał za włosy koło ucha i pod-
rywając gwałtownie do góry wyrywał całe 
kępy. Krzyczałem z bólu, a Sowiet pytał zdzi-
wiony: Co ty, co ty? Bije ciebie kto tu? Spokoj-
nie - głaskał mnie po głowie i z sadystycznym 
uśmiechem znowu wyrywał mi kolejną garść 
włosów razem ze skórą. Gdy już znudził się 
tą zabawą, odchodził na bok i oddawał mnie 
w ręce siedmiu czy dziewięciu ubeków, którzy 
oprawiali mnie do momentu, aż zemdlałem 
(...). Nauczono mnie też pisania po chińsku. 
Między palce wkładali mi ołówki, po czym 
ściskali, co powodowało niesamowity ból  
i miażdżenie stawów w palcach. 

Od „towarzyszy radzieckich” szybko się 
uczyli ich polscy podwładni. Początkowo 
część z nich była przez NKWD rekruto-
wana spośród byłych robotników przymu-
sowych w Prusach Wschodnich, młodych 
mężczyzn, którzy po „wyzwoleniu” nie 
chcieli wracać do domu, tylko zostawali na 
terenach poniemieckich. Niektórzy znaleźli 
zatrudnienie przy pilnowaniu „Niemców” 
w obozie NKWD w Białej Piskiej(?) i w ten 
sposób stali się funkcjonariuszami komuni-
stycznej „bezpieki”. 

Towarzysze z „Bezpieczeństwa”

Czuli, że stanowią prawdziwą, bezkar-
ną władzę. Czasem w dokumentach bądź 
wspomnieniach natrafiamy na metody sto-
sowane podczas śledztw. W 1947 r. sądzono 
w Olsztynie byłego członka NSZ Bronisława 
Zadrogę. Podczas rozprawy odwołał zezna-
nia składane w śledztwie, argumentując, 
że podczas zeznań bito mnie i katowano, 
wbijano mi drzazgi za paznokcie – bili mnie 
jacyś wojskowi w UB w Piszu. Stosowano 
rozmaite metody brutalnych przesłuchań. 
Mieszkanka Pisza, której ojciec dostarczał 
jedzenie do UBP, zapamiętała jego opowieści 
o krwawych kałużach, które zauważał w po-
kojach przesłuchań lub na korytarzach. Wie-
le wskazuje, że podczas takich przesłuchań 
dochodziło do zabójstw. Ofiary grzebano  
w nieoznakowanych dołach.

Nagminne było grożenie bronią podczas 
„badania”. W 1947 r. funkcjonariusz UBP 
Tadeusz Banachowicz podczas przesłuchań 

Zapomniane oblicze 
władzy. Powiat piski  
w pierwszych latach  
powojennych
Według komunistycznej propagandy wtłaczanej w świadomość Polaków przez kil-
kadziesiąt lat PRL, pierwsze lata powojenne to czas podnoszenia kraju z ruiny i two-
rzenia zrębów „władzy ludowej”. główny trud tej odbudowy miała dźwigać Polska 
Partia Robotnicza, która poszukując wsparcia szerokich mas społecznych, dźwigała 
na sobie ciężar utrwalania tej władzy. W tej narracji sprzeciw wobec komunistycz-
nych praktyk równał się torpedowaniu trudnego dzieła usuwania zniszczeń wojen-
nych, określany był jako „bratobójcza walka” wywołana przez „reakcję” lub „wojna 
domowa”. mimo, iż w ostatnich trzydziestu latach zjawiska te były już wielokrotnie 
opisywanie – wciąż jeszcze pokutują stare przyzwyczajenia.

WaLDemaR BReNDa
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świadka Karwowskiego uderzył tegoż świad-
ka w twarz, następnie strzelił z automatu  
w okno. O pistolecie leżącym na biurku w 
czasie przesłuchania opowiadał mi przed laty 
emerytowany piski nauczyciel. Takie metody 
stosowano nie tylko wobec osób podejrza-
nych o sprzyjanie antykomunistycznej kon-
spiracji, ale także wobec działaczy legalnej 
partii opozycyjnej, jaką było Polskie Stron-
nictwo Ludowe i wszystkich, którzy z jakie-
goś powodu budzili nieufność nowej władzy. 
Podejrzani byli „kułacy”, niektórzy urzędnicy, 
także osoby powracające z Zachodu.

gwałty, rabunki, nadużycia władzy

Poczucie bezkarności nie ograniczało się 
do „czynności służbowych”, wymierzonych w 
potencjalnych przestępców czy politycznych 
wrogów. Dokumenty z lat czterdziestych in-
formują o przypadkach bandytyzmu w sze-
regach piskiej „bezpieki”. Funkcjonariusze  
z Pisza kilkakrotnie rabowali mienie Mazurów 
w Wejsunach. Na miejscu urzędowała rodzi-
na, wcześniej dostarczająca zrabowane mienie 
sowietom. Teraz zapewne współpracowała  
z UBP, przy okazji pełniąc w okolicy funk-
cje administracyjne. Na rabunki skarżyli się 
mieszkańcy Pisza, którzy zapamiętali strach,  
z jakim po zmroku wychodziło się na ulicę. 

Dochodziło także do tragicznych wy-
padków z bronią. 9 kwietnia 1948 r. w niewy-
jaśnionych okolicznościach od kuli wystrze-
lonej przez funkcjonariusza zginął strażak 
– ochotnik Kałudziński podczas gaszenia 
pożaru w rejonie Łupek. Sprawca nie poniósł 
konsekwencji. Często powodem był alkohol. 
Nietrzeźwy ubek strzelał ponoć do „kamien-
nej baby” – tajemniczego obelisku stojącego 
przy drodze w Wejsunach. W sierpniu 1946 
r. pijany ubowiec Jan Sikorski zabił przypad-
kową osobę podczas strzelaniny na zabawie  
w Orzyszu. W 1947 r. wspomniany już Ta-
deusz Banachowicz strzelał ze służbowej 
broni wracając z restauracji <Oazy> w Piszu 
w stanie nietrzeźwym. W czasie wspólnych al-
koholowych libacji członków PPR i ubeków 
zdarzył się ponoć zbiorowy gwałt na porwa-
nej mazurskiej kobiecie! Pod pozorem rekwi-
zycji zawłaszczano cywilne pojazdy. W skle-
pach i restauracjach nie płacono za zakupy. 

Zjawisko nagminne wśród 
funkcjonariuszy MO

W podobny sposób zachowywali się 
funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej. Sta-
rosta Edmund Rutkowski stwierdzał: Niewy-
szkolony i niewyrobiony element dopuszcza 
się nadużyć, które w skutkach mogą fatalnie 
odbić się na stosunku ludności [autochto-
nicznej - WB] do władz polskich. Karygodne 
nadużywanie alkoholu jest wśród funkcjona-
riuszy MO zjawiskiem nagminnym, temu też 

należy przypisać większość wybryków. (...) Jeśli 
chodzi o współpracę z Powiatowym Urzędem 
Bezpieczeństwa Publicznego to do wszystkich 
kwestii, przy MO wymienionych mankamen-
tów, należy dodać (...) kompletne zapoznanie 
swoich kompetencji (...). W innym miejscu 
czytamy: Stan bezpieczeństwa pozostawia 
dużo do życzenia. Milicja Obywatelska, w tym 
punkcie ponoszę pełną odpowiedzialność za 
słowa, których używam – dopuszcza się ta-
kich nadużyć władzy, takich zwyczajnych gra-
bieży i rabunków, dokonuje czynów skrajnej 
samowoli, że moim zdaniem należałoby 80% 
stanu funkcjonariuszy MO postawić w stan 
oskarżenia. Czynię w tym względzie wszystko,  
co jest w mej mocy, informuję prokuratora (...) 
w Ełku, zwracam się do Wojewódzkiej Komen-
dy MO, zwracam się do Urzędu Pełnomocnika 

Rządu; moje interwencje pozostają bez skutku 
lub odnoszą skutek minimalny. 

Oczywiście „władzy ludowej” zależało na 
eliminacji negatywnych zjawisk. Jednak dłu-
go było one tolerowane, głównie ze względu 
na specyficzny materiał ludzki, który zasilał 
szeregi PPR, UB i MO. Próby ograniczenia 
tego typu ekscesów nie dotyczyły też sytua-
cji bezpośrednio związanych ze zwalczaniem 
„reakcji”. 

Nadużywanie alkoholu przez wiele lat 
stanowiło poważną bolączkę zarówno w PPR 
jak i w „resorcie”. Także poziom umiejętno-
ści, wykształcenia i etyczne postawy funk-
cjonariuszy pozostawiały wiele do życzenia. 
Jeszcze w 1948 r. podczas inspekcji ocenia-
jącej pracę polityczno-wychowawczą wśród 
piskich milicjantów, stwierdzano niski po-
ziom „wyrobienia” oraz brak zaangażowania: 
poziom uświadomienia funkcjonariuszy w ko-
mendzie powiatowej nie jest całkowicie zado-
walniający. Praca partyjna jest prowadzona, 

lecz nie daje konkretnych i pozytywnych wy-
ników (…). Stan dyscypliny dostateczny (…).

PSL: „zebranie zostało rozwiązanie”

Ścisła współpraca między aparatem re-
presji a PPR nie ograniczała się tylko do za-
krapianych spotkań, ale przede wszystkim 
wynikała ze zwalczania wspólnego wroga. 
Funkcyjni członkowie PPR nosili broń. 
Uczestniczyli w obławach na partyzantów. 
Informowali UBP o podejrzanych wypowie-
dziach lub zachowaniach. 

Wspólnie zwalczano legalne PSL.  
W kwietniu 1946 r. z Olsztyna do Pisza przy-
był delegat PSL Ludwik Borek. Miał popro-
wadzić zebranie założycielskie, ale… Do pry-
watnego mieszkania, w którym miało się odbyć 
zebranie, przybył komendant powiatowy M.O., 
komendant U.B. i delegat K.B.W. (…) wylegity-
mowali kol. Borka, poinformowali się o charak-
terze zebrania i (…) wyszli. W trakcie zebrania 
o godz. 1920 weszło (…) 8 milicjantów, którzy 
wezwali (…) do rozejścia się. Po oświadczeniu 
przewodniczącego zebrania, ze komendanci 
władz byli obecni na zebraniu i żadnych za-
strzeżeń nie mieli, milicjanci wyszli. Po dwóch 
minutach jednak powrócili i szeregowy M.O. 
Buzalski Kazimierz (…) zażądał rozejścia się. 
Zebranie zostało rozwiązane(...). Mimo to 
utworzono PSL w powiecie piskim. Podjęto 
więc próby jego rozbicia. W czerwcu 1946 r. 
w Piszu (...) zostali zatrzymani tymczasowo 
w PUBP (...) trzej członkowie PSL-u. Dwóch 
oskarżano o branie łapówek, ale zarzut korup-
cji budzi wątpliwości w zestawieniu z innym 
fragmentem dokumentu. Trzeci uprawia po-
tajemnie werbunek członków PSLu. Z przepro-
wadzonych rozmów z Szefem Urzędu wynika, 
ze [również dwaj pozostali - WB] wymienieni 
prowadzą także samo werbunek członków do 
PSLu. Może więc faktycznym powodem za-
trzymania było prowadzenie werbunku do 
legalnej partii? W sierpniu 1946 r. na zebraniu 
PPR domagano się aresztowania kolejnych 
organizatorów PSL. W odpowiedzi sekretarz 
Matulak stwierdził, że na razie jest to rzeczą 
niemożliwą. 

Nękano również wzywaniem na prze-
słuchania lub ponawianiem tymczasowego 
aresztu. W Piszu wielokrotnie byli tak zatrzy-
mywani członkowie i sympatycy PSL, m. in. 
komisarz ziemski Józef Zaborowski, inspektor 
rolny Choromanski czy prezes Powiatowego 
Zarządu PSL, nauczyciel Jerzy Kiełczewski. 
Ten ostatni aresztowany w listopadzie 1947 r. 
przez kilka miesięcy był poddawany inten-
sywnemu śledztwu w WUBP w Olsztynie. 

Z kolei komisarz wyborczy PSL (zwerbo-
wany do współpracy z UB) przekazał „bez-
piece” spisy osób popierających tę partię. Na 
przesłuchanie wezwano każdą z pośród 118 
wpisanych osób! W rezultacie w raporcie UB 
stwierdzano, że podpisy te są w 90% niedo-

Drzwi do celi PUBP w Piszu z rosyjskimi literami. 
Źródło: „Śladami zbrodni”, red. T. Łabuszewski, 
Warszawa 2012
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kładne i niekompletne. Ludność, która skła-
dała podpisy obecnie oświadcza, że nieświa-
domie podpisywali, nie wiedząc o co chodzi. 
Jak wyglądały przesłuchania, po których do-
rośli ludzie wycofywali swe podpisy? Te same 
metody stosowane były także poza Piszem.  
W Drygałach przed wyborami do Sejmu 
Ustawodawczego na wniosek PPR areszto-
wano osoby agitujące za Listą nr 1 (PSL). 

Wymuszano też rozwiązywanie lokal-
nych struktur opozycyjnej partii. W dniu 
4 grudnia 1946 r. koło PSL we wsi Uściany  
w liczbie 22 członków złożyli pisemne oświad-
czenie do Pow. kom. PSL w Piszu o rozwiąza-
niu – donosił znany nam już sekretarz PPR 
Żołędowski. Przy rozkładaniu (…) nasta-
wiono Prezesa Koła, który został poprzednio 
zwerbowany, przy tym dano mu konkretne 
zadanie rozwiązania koła (...). Jak widać, to 
nie „pozytywny” wpływ propagandy komu-
nistycznej był powodem rozwiązania koła  
w Uścianach. Tamtejszy prezes gminny zo-
stał po prostu nakłoniony do współpracy z 
UB. Jawny terror służył demonstrowaniu siły  
w każdym zakątku powiatu: Zwerbowany 
prezes koła [PSL w Białej – WB] (...), któremu 
dano zadanie rozwiązania koła, w trzy dni po 
tym W. wraz z sekretarzem S. zebrali członków 
i oświadczyli, że uważają że PSL nie ma racji 
bytu ze względu iż ma kontakty z bandami  
i nie idzie na współpracę z Partjami bloku  
i uważają za wskazane koło rozwiązać (...) 
Pow. Kom. PSL w Piszu został oficjalnie roz-
wiązany (...). Większość członków PSL z wielką 
irytacją odnosiło legitymacje, gdy przystąpiono 
do akcji przeprowadzania rewizji u niektórych 
aktywnych członków, wówczas poczęli odnosić 
legitymacje masowo, ogółem PUBP przepro-
wadziło rewizję u 30 członków (...).

czystki i agentura
 
Wśród działań obliczonych z jednej 

strony na zastraszanie opornych, z drugiej 

otwierających możliwość nagradzania lukra-
tywnymi stanowiskami osób uległych, warto 
wspomnieć o czystkach w lokalnej admini-
stracji. Podczas posiedzenia Komisji Między-
partyjnej w Piszu pod koniec października 
1946 r. sekretarz powiatowy Matulak złożył 
wniosek przeprowadzenia czystek w apara-
cie samorządowym, jak w starostwie, Poczta, 
Urząd Ziemski, Inspektorat Szkolny. Pracow-
ników tych instytucji uznawał za elementa 
rozbijackie, które w okresie przedwyborczym 
starają się utrudnić naszą pracę polityczną  
i organizacyjną. Wcześniej „towarzysz” Cie-
ślak wspólnie z UB „zasadził” się na staro-
stów Wysockiego, następnie Rutkowskiego. 
W 1946 r. Rutkowski skarżył się: Insynuacje 
te i oskarżenia podrywają nie tylko mój osobi-
sty autorytet, ale podrywają autorytet urzędu 
starosty powiatowego (…) dochodzi do tego, że 
wartownicy UBP potrafią publicznie, bezpo-
średnio się do mnie zwracając, używać takich 
zwrotów, jak np.»Pan się tutaj nie rządź, pan 
już tu żadnym grafem nie będziesz w Piszu, to 
się skończy, chodź pan do naszego kierownika, 
to panu się pokaże«, (…) moje mieszkanie 
prywatne staje się obiektem najść funkcjo-
nariuszy UBP (…). Ostatecznie Rutkowski 
utracił stanowisko, nikt bowiem nie był bez-
pieczny. Ludzi łamano nie tylko groźbami, 
torturami czy przystawionym do głowy 
pistoletem. Werbowano także agenturę, na 
podstawie „komprmateriałów” a także obiet-
nicami utrzymania lub objęcia stanowisk. 
Wśród tajnych współpracowników można 
zidentyfikować różne osoby: członków PSL, 
SL i PPS, burmistrza, byłego starostę, prze-
wodniczącego Powiatowej Rady Narodowej, 
kierowników urzędów .

Przejęcie ZNP

W PPR narzekano, że środowisko na-
uczycielskie nie sympatyzuje z nową władzą. 
W 1947 r. tylko 4 nauczycieli należało do 

partii. Także Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego uważano za siedlisko „reakcji”. Aby 
zmienić obliczę organizacji, we wrześniu 
1947 r. podczas Zjazdu Powiatowego ZNP 
zastosowano metodę siłową. Najpoważniej-
szym zagadnieniem w tej chwili są dla nas 
wybory do ZNP – czytamy w sprawozdaniu 
KW PPR. Do tej pory dokonano wyboru 
w 8 nowych zarządach powiatowych, w skład 
których wchodzi większość PPR-owców,  
a dokonać było to dość trudno, częstokroć 
trzeba było staczać formalne walki z PSLow-
cami jak na przykład w pow. Pisz robotnicy 
z fabryki Dykty i sklejek wyrzucili z sali ob-
rad delegata Zarządu Głównego ZNP- pees-
elowca najgorszego wydania (...). Wybory 
we wszystkich 8 powiatach wypadły dobrze, 
prezydia są w większości opanowane przez 
naszych towarzyszy, mimo tego, że większość 
nauczycielstwa jest dość reakcyjna (...). Bo-
jówki partyjnych robotników, uzbrojonych 
w pałki, okazały się skuteczną siłą umacnia-
jącą „ludową demokrację”. Jednak przejęcie 
przez PPR powiatowych struktur ZNP nie 
od razu poprawiło nastawienie środowiska 
nauczycielskiego wobec „władzy ludowej”. 
Zauważał to inspektor MO przeprowadza-
jący kontrolę posterunku MO w Orzyszu: 
nauczycielstwo odmówiło prowadzenia 
kursu [dokształcającego dla milicjantów 
– WB], będąc zdecydowanie wrogo nasta-
wione do obecnej rzeczywistości. Sytuację 
zmieniła dopiero rozmowa z kierownikiem 
szkoły w Orzyszu. Jakich użyto argumen-
tów, skoro kierownik orzyskiej szkoły po tej 
rozmowie zgodził się na podjęcie natychmia-
stowych kroków.

Władzy nie oddamy

Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy 
– stwierdził Władysław Gomułka. Wie-
dzieli o tym przedstawiciele reżimu na 
wszystkich szczeblach tej władzy, świado-
mi znaczenia terroru wobec oponentów. 
Ich mentalność, społeczne pochodzenie, 
często wojenne doświadczenia oraz przy-
zwolenie ze strony zwierzchników – to 
wszystko sprzyjało stosowaniu przemocy 
w imię pokrętnych, komunistycznych idei. 
Hunwejbini bolszewizmu często ich nawet 
nie rozumieli, ale to przecież nie było naj-
ważniejsze. Liczyła się tylko dyspozycyj-
ność wobec Partii. Bili dla niej zaciśnięty-
mi w pięść kułakami.

PUBP Pisz, fotografia współczesna

Waldemar Brenda

Historyk, doktor 
nauk humanistycznych, 

mieszka w Piszu
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Kilka tygodni później Malewski włą-
czony został do grona członków 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR 

w Olsztynie, w tym samym miesiącu (li-
piec 1950 r.) otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. 
Kiedy w początkach 1952 r. stało się oczy-
wiste, że Moczar opuści Olsztyn, partyjni 
zwierzchnicy Malewskiego, kolejni I-si se-
kretarze KW Bolesław Bendek i Stanisław 
Krupa, nie mieli większych wątpliwości, że 
jest on właściwym kandydatem na następ-
nego przewodniczącego PWRN1. W Partii 
nie ceniono wprawdzie ideologicznej głębi 
Malewskiego (politycznie wyrobiony mier-
nie) ani jego osobowości (jest nieco dobro-
duszny i nieco za mało energiczny), kręcono 
nosem na PPS-owską przeszłość. Jednocześ-
nie przyznawano, że zasadniczo zagadnienia 
jednolitej władzy terenowej opanował; nie ma 
bowiem wątpliwości, że kilkuletni staż pracy 
w Radzie, w tym dwa lata spędzone w ści-
słym gronie zarządzających województwem, 
uczyniły z Malewskiego rutynowanego 
urzędnika. Ale ważniejsze było coś innego: 
mocne związanie z Partią, ściśle utrzymywa-
ny kontakt z jej Komitetem Wojewódzkim, 
wyrobiona świadomość klasowa, negatywny 
stosunek do religii i kleru.

Ludzi o podobnych walorach w Partii 
na pewno nie brakowało, wydaje się więc, 
że decydujące o awansie Malewskiego 
było jego autochtoniczne pochodzenie. 
W odręcznie sporządzonym wniosku, 
podpisanym przez sławetnego generała 
Aleksandra Zawadzkiego (wówczas wice-
premiera), można przeczytać następujący 
passus: Powołanie tow. Malewskiego, jako 
polaka [sic] miejscowego pochodzenia, na 
Przewodniczącego PWRN będzie miało 
duże znaczenie propagandowe w stosunku 
do ludności miejscowego pochodzenia.

Należy uważnie przyjrzeć się temu 
momentowi w biografii Malewskiego. 
Po raz pierwszy bowiem występuje on 
z szeregów dalszych, by zająć miejsce  
w pierwszym.

*

Począwszy od 1945 r. pozycja auto-
chtonów, a konkretniej - grupy inteligen-
ckiej roszczącej sobie prawa reprezen-

tantów ludności tubylczej – w Okręgu 
Mazurskim, później województwie ol-
sztyńskim, podlegała charakterystycznej 
rotacji. W kilku pierwszych powojen-
nych miesiącach niewielkie w sumie gro-
no tubylców liczyło na odegranie auto-
nomicznej, samodzielnej roli w ramach 

budującego się systemu politycznego.  
W tym okresie zdecydowanie najważniej-
szą pozycję zajmował Jerzy Burski, de fac-
to wicewojewoda mazurski. Szczyt wpły-
wów Burskiego przypadł na końcówkę 
1945 r., kiedy po wyjeździe z Olsztyna 
Jakuba Prawina, a przed przybyciem jego 
następcy, był on formalnie najważniej-
szym urzędnikiem w Okręgu. 

W chwili, kiedy Malewski rozpo-
czynał karierę radnego wojewódzkiego 
wciąż znajdował się w cieniu, nawet gdy 
perspektywę zawęzi się do środowiska 
autochtońskiej elity. Znacznie ważniejsi, 
bardziej wpływowi, był chociażby ruchli-
wy Karol Małłek, zawiadujący oświatą  
w Okręgu Paweł Sowa, czy szef Woje-
wódzkiego Urzędu Ziemskiego Edward 
Szymański; więcej atencji okazywano 
Wandzie Pieniężnej. Po kilkunastu mie-
siącach polityczne koło wyniosło Fry-
deryka (Mirosława) Leyka, który walnie 
dopomógł rozbroić miejscowe struktury 
PSL oraz - jeszcze wyżej - Bohdana Wila-
mowskiego, który najpierw zajął miejsce 
Burskiego jako wicewojewody, a zaraz 
potem uzyskał mandat posła na sejm.

W 1948 r. nastąpił kolejny obrót koła. 
Zasłużeni, dobrze usytuowani w struk-
turach polityczno - administracyjnych 
autochtoni tracili pozycję, pracę (a cza-
sami i wolność). Np. mandatu radnego 
WRN pozbawiono kolejno Burskiego, 
Leyka, Sowę, Kazimierza Pietrzaka – Pa-
włowskiego. Nieco tylko później w po-
lityczny niebyt wysłani zostali Małłek, 
Wilamowski, Szymański. Tak hołubionej, 
mamionej mirażem reaktywacji „Gazety 
Olsztyńskiej” Pieniężnej państwo ode-
brało drukarnię, ofiarowaną nieszczęs-
nej wdowie niewiele wcześniej jako za-
dośćuczynienie za krzywdy i nagrodę za 
wierność sprawie narodowej. To tylko 
wierzchołek góry: autochtoni pozbawia-
ni byli urzędów masowo, do sołtysów 
włącznie. Powstała pustka, która wyma-
gała wypełnienia. Na ziemi, na której - 
jak jeszcze późną wiosną 1948 roku głosił 
Pietrzak - Pawłowski ludność miejscowe-
go pochodzenia czuje się obecnie częścią 
organiczną kraju, potrzebny był ktoś, kto 
swoją osobą dowodziłby, że wszystko jest  
w najlepszym porządku. Malewski okazał 
się idealnym kandydatem do odegrania 
rozpisanej roli. 

Obsadzenie go na stolcu „wojewody” 
nie miało wiele wspólnego z osobistymi 
walorami czy organizacyjnymi zdolnoś-
ciami. Np. I sekretarz Bendek wyraźnie 
niedowierzał w zarządcze talenty Ma-
lewskiego skoro doradzał wzmocnienie 
Prezydium [WRN] [...] któreby politycznie 
zabezpieczyło wykonanie zadań stojących 
przed Radą, a tym samym wzmocniło po-

Długie życie Juliusza 
malewskiego (cz. 3)

maRIUSZ T. KoReJWo

W marcu 1950 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została „Ustawa o jednolitych 
organach władzy państwowej”. Jednym ruchem, na szczeblach od gminnego po wo-
jewódzki, zlikwidowano samorządy. Zniesiony został uświęcony dziejowym ciągiem 
cywilizacyjnego rozwoju rozdział organów uchwałodawczych od wykonawczych. 
Skasowano tradycyjne urzędy wójtów, starostów, wojewodów. odtąd władza spra-
wowana miała być kolegialnie, przez ciała o mdłej nawie prezydiów, zarządzające 
zarówno aparatem urzędniczym jak i radami narodowymi, owymi komunistycznymi 
odpowiednikami sejmików. W maju Juliusz malewski objął funkcję zastępcy Prze-
wodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w olsztynie. Zajął więc 
fotel quasi - wicewojewody. Jego bezpośrednim zwierzchnikiem był mieczysław mo-
czar, zesłany do olsztyna w ramach partyjnej pokuty.

J. Malewski jako radny WRN Olsztyn, fot.: zbiory  
Muzeum Warmii i Mazur
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zycję tow. Malewskiego2 jeszcze zanim ten 
ostatni przejął powierzoną funkcję. Gdy-
by decydowały względy czysto utylitarne 
dużo lepszym kandydatem byłby inny  
z ówczesnych „wicewojewodów”, Zbi-
gniew Januszko. Inteligentny, sprawny, 
dobrze zorientowany w zagadnieniach 
ekonomicznych. Ale odstręczał on par-
tyjnych nadzorców zbyt silną osobowoś-
cią, skrytym obliczem, a już najbardziej 
inteligencko-mieszczańskim pochodze-
niem3. Ostatecznie zadecydowała więc 
postawa polityczna, której Malewski da-
wał dowody również w wystąpieniach 
publicznych. Np. w grudniu 1948 r., kie-
dy zabrał głos - zaledwie po raz drugi na 
przestrzeni trzech lat - na forum plenar-
nym OWRN. Zgłosił wówczas w imieniu 
Zjednoczonych Partii Robotniczych wnio-
sek dotyczący przekazania diet na poczet 
sztandaru dla powstałego chwilę wcześ-
niej Związku Młodzieży Polskiej. 

Ale może jeszcze ważniejsze przy 
decyzji o awansie było postrzeganie Ma-
lewskiego jako człowieka spolegliwego, 
łagodnego i  posłusznego. Opinia, która  
w przyszłości miała się potwierdzić. Dał 
jej niechcący wyraz tow. Kotyza4, od-
ważnie, bo jeszcze przed Październikiem 
krytykujący ówczesnego I sekretarza Jana 
Klechę za butę i kacykostwo (jak wówczas 
mówiono). Przykładem arogancji dygni-
tarza miało być jego zachowanie na posie-
dzeniach Prezydium WRN, gdzie rządzi 
się jak u siebie w domu, Malewski [Prze-
wodniczący PWRN] siedzi z boku, a tow. 
Klecha rozprawia się, że trzeba, należy itp.5

*

Gdyby podjąć próbę oznaczenia 
punktów krytycznych w powojennej bio-
grafii Malewskiego, pierwszym byłaby 

decyzja z jesieni/zimy 1945 r. o zaanga-
żowaniu się w oficjalne struktury budo-
wanego państwa. Identycznie postąpiło 
wielu kolegów  autochtonów. Drugim, 
lokowanym między połową a końcem 
1946 r., byłoby jednoznaczne opowiedze-
nie się po stronie reżimu komunistycz-
nego. Tu również Malewski miał wcale 
liczne towarzystwo pośród ziomków. 
Trzeci punkt stanowił konsekwencję 
poprzednich. Miał charakter absolutnej 
kapitulacji etycznej, był zaprzeczeniem 
dorobku życiowego, oznaczał bowiem za-
sadniczy rozbrat z grupą ludzi stanowią-
cych naturalne środowisko Malewskiego. 
Na tym samym posiedzeniu OWRN, na 
którym Malewski zgłosił swój zetempow-
ski wniosek, pozbawiony mandatu został 
Gustaw Leyding; do Rady wybrano też 
wówczas nowych delegatów w miejsce 
usuniętych wcześniej Burskiego, Sowy, 
Pietrzaka-Pawłowskiego6. Wznosząca 
trajektoria kariery Malewskiego, który 
właśnie przeprowadził się do wygodnej 
willi przy ulicy Emilii Plater, przecina-
ła się z torem upadku starych druhów: 
dwóch z czterech wyżej wymienionych 
znalazło się w więzieniu jeszcze zanim 
uroczyście ogłoszono zjednoczenie ro-
botniczych partii, dwóch pozostałych 
musiało szukać nowego zajęcia, usunię-
to ich bowiem z zajmowanych posad. 
Niełatwo wskazać przykłady innych au-
tochtońskich karier kwitnących w tym 
okresie. Był wprawdzie Hieronim Skurp-
ski, jednak zajmowany przez niego fotel 
dyrektora Muzeum Mazurskiego trudno 
uznać za ważką pozycję polityczną. Był 
też Gerard / Gerhard Skok, zapalczywy 
ideowiec, szef wojewódzkich struktur 
ZMP, ale w 1950 r. liczył on sobie zale-
dwie 20 lat, należał do zupełnie innego 

pokolenia Mazurów, był produktem ko-
munistycznego chowu7; jego mazurskość 
łatwo było potraktować instrumentalnie. 
Pytaniem jest, dlaczego mający za sobą 
więcej niż pół wieku życia Malewski po-
zwolił, by równie instrumentalnie po-
traktowano jego warmińskość. Kolejny 
etap dziejów Polski musiał wpłynąć na 
losy Malewskiego. Jednak skutki paź-
dziernikowej “odnowy” okazały się dla 
niego zadziwiająco łagodne oraz bardzo 
krótkotrwałe. 

Malewski, chociaż zawiadywał woje-
wódzką administracją w najczarniejszych 
stalinowskich czasach, chociaż był w tym 
samym czasie członkiem najściślejsze-
go grona zarządzającego znienawidzoną 
PZPR, z samym stalinizmem, jego błę-
dami i wypaczeniami, kojarzony nie był. 
Uwaga sekretarza KW Stanisława To-
maszewskiego, że wobec Malewskiego 
było również wiele zarzutów8, pozostała 
pośród innych, skrzętnie zastrzeżonych 
do użytku wyłącznie wewnątrzpartyj-
nego. Jego nazwisko nie pojawiało się  
w katalogu nazwisk ludzi, których odej-
ścia żądano podczas burzliwych wieców, 
masowych manifestacji, w patetycznych 
odezwach. Bardzo szybko wrócił też do 
oficjalnego obiegu i nikt nigdy nie wypo-
minał mu uczestnictwa - nie byle jakiego 
przecież - w minionej epoce.

Taki stan rzeczy wynikał z szeregu 
przesłanek. Październikowy zwycięzca, 
Władysław Gomułka, bardzo szybko od-
wrócił się od rewolucyjnego zrywu i naj-
chętniej natychmiast zapomniałby o całej 
sprawie. Popaździernikowe przemiany 
w wielu dziedzinach miały charakter 
krótkoterminowy, a powroty upadłych 
politycznych gwiazd wcale nie należały 
do rzadkości - tak przynajmniej było w 
województwie olsztyńskim. Na pewno 
też oceniając lata minione powszechnie 
zdawano sobie sprawę z iluzorycznego 
charakteru władzy takich ciał jak rady 
narodowe (a to było główne pole aktyw-
ności Malewskiego), bo prawdziwa wła-
dza, a więc i odpowiedzialność, należała 
do Partii, stąd też w jej funkcjonariuszy, 
przede wszystkim sekretarzy, wymierzo-
ne było ostrze październikowego buntu.

Na pewno ważne było postrzega-
nie Malewskiego – jakkolwiek nie byłby 
uwikłany w potępiane układy przeszło-
ści - jako reprezentanta pokrzywdzonych 
mas tubylczych. Niemniej istotna pozo-
stawała sama osobowość Malewskiego, 
postawa, której od czasu do czasu dawał 
świadectwo. Jako urzędnik najwyższego  
z regionalnych szczebli wielekroć udo-
wodnił, że opanował w stopniu co najmniej 
zadowalającym wszystkie istotne zaklęcia 
ideowe: nasze socjalistyczne budownictwo 

Z. Januszko, J. Malewski, B. Wilamowski, fot.: zbiory OBN im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
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świadczy o wyższości naszej gospodarki 
nad gospodarką kapitalistyczną [...] wróg 
działa, o czym świadczy fakt, że w PGR 
Nidzica kartofle nie zostały wykopane,  
a to godzi w interesy klasy robotniczej9. 
Podobnych cytatów z mów Przewodni-
czącego można by przytoczyć bez liku10. 
Jednocześnie Malewski najwyraźniej bar-
dzo poważnie traktował swoją rolę repre-
zentanta ludności miejscowej. Na posie-
dzeniach PWRN regularnie upominał się  
o jej interesy i czynił tak niezależnie od 
poruszanej dziedziny: od rent inwa-
lidzkich, stypendiów szkolnych, zapo-
móg dla ubogich, wiejskich przedszkoli, 
mlecznych kuchni (itp.) po adekwatną 
reprezentację autochtonów w radach na-
rodowych. Był autorem zasadniczych „re-
feratów” traktujących o sytuacji ludności 
warmińskiej i mazurskiej, opracowań 
kierowanych również do władz central-
nych, zawierających bliskie kompletno-
ści propozycje rozwiązań istniejących 
problemów i niedomagań. W dokumen-
tach tych nie ukrywał faktycznej (czyli 
fatalnej) sytuacji autochtońskich rodzin, 
chociaż jednocześnie jedynie wybiórczo 
przedstawiał jej przyczyny. 

Miał niezłe rozeznanie w rzeczywi-
stości warmińsko-mazurskiej prowincji. 
Działo się tak, bo informacje, którymi 
się posługiwał, zawdzięczał nie tylko  
(i nie tyle) przekazom oficjalnym, ale 
również bezpośrednim kontaktom z tzw. 
terenem. Malewski bowiem nie uchylał 
się od interwencji w konkretnych, poje-
dynczych przypadkach. Po prostu, wy-
korzystując osiągniętą pozycję, pomagał 
ludziom zwracającym się do niego mniej 
lub bardziej formalnymi kanałami11. 
Ten rys osobowości Przewodniczącego 
wzmacniają wspomnienia Karola Mał-
łka: Malewski był jednym z niewielu 
(obok np. Jerzego Borejszy), którzy od-
wiedzali „króla Mazurów” w chwili naj-
większego opuszczenia,  na wygnaniu  
w krutyńskich ostępach12. Z drugiej 
strony, potrafił Malewski wykazać się 
nieprawdopodobną małostkowością, na 
przykład osobiście blokując możliwość 
powrotu w rodzinne strony Jana Baczew-
skiemu, niegdysiejszej gwieździe ruchu 
polskiego w Niemczech13.

Właśnie sprawa Baczewskiego dowo-
dzi, że Malewski nie tylko był doskonale 
świadomy odgrywanej roli „sztandaro-
wego autochtona”, ale i tego, że bardzo 
mu ona odpowiadała; w każdym bądź 
razie był gotów w jej obronie dopuścić się 
czynów karygodnych. 

Jan Baczewski, zanim tradycyjną 
metodą biurowych intryg wyeliminowa-
ny został ze struktur Związku Polaków, 
przez kilkanaście lat był w nim postacią 

absolutnie pierwszorzędną. Jego dokona-
nia były realne, niepodważalne i pozosta-
wały bezkonkurencyjne na tle osiągnięć 
większości polonijnych działaczy. Ów-
czesnej, przedwojennej pozycji Malew-
skiego żadną miarą nie da się przyrównać 
do tej, zajmowanej przez wuja. W latach 
50-tych Baczewski, nie mogąc doczekać 
się należnego uznania, rozpoczął bój 
o swoje miejsce w historii. Pragnął też 
wrócić na rodzinną Warmię – od zakoń-
czenia wojny bowiem mieszkał w Szcze-
cińskiem - co skutecznie uniemożliwiała 
olsztyńska administracja. Sprawa stała się 
głośna, kiedy o zapomnianego działacza 
upomniała się prasa, przedstawiając go 
jako ofiarę szykan miejscowych notabli, 
nazywając wprost banitą14. W partyjnym 
dzienniku „Głos Olsztyński” można było 
przeczytać o należnych Baczewskiemu 
laurach, które zbiera ktoś inny. 

Było oczywiste, że oskarżenie, chociaż 
pozostawione w zawieszeniu, wymierzo-
ne jest w Malewskiego. Ten natychmiast 
podjął bezpardonową walkę, m. in. żąda-
jąc usunięcia z pracy autorki  publikacji. 
Broniąc siebie, atakował Baczewskiego 
używając argumentów możliwie najcięż-
szego kalibru: mówił o konszachtach Ba-
czewskiego z rządem londyńskim, jego 
wygórowanych ambicjach (Baczewski 
miał zabiegać o fotel wojewody olsztyń-
skiego), dorobkiewiczostwie (zarzut  
w PRL straszliwy) oraz kułackiej naturze 
(osiedlił się w majątku wykorzystując do 
pracy Niemców). Zwieńczeniem natarcia 
było zjadliwe pytanie: dlaczego Baczewski 
po wojnie nie ustosunkował się do budow-
nictwa socjalizmu w naszym kraju i nie 
znalazł w naszych szeregach [?]15. Wagi 

wystąpieniu przydaje fakt, że miało ono 
miejsce podczas posiedzenia najważniej-
szego z organów władzy – egzekutywy 
KW PZPR w Olsztynie. 

Akcja zawistnika powiodła się zna-
komicie: Baczewski do Olsztyna nigdy 
nie powrócił, nie zamieszkał w specjalnie 
dla niego budowanym domu na Ryba-
kach, na rodzimej ziemi znalazł się do-
piero po śmierci. Całą sprawę znacznie 
komplikuje wiedza, że Baczewski bywał  
w domu Malewskich, a Juliusz był tym, 
który „załatwił” niedomagającemu wujo-
wi łóżko w gdańskiej Akademii Medycz-
nej; odwiedził go też na łożu śmierci, na 
koniec zaś przyczynił się do pochowania 
go właśnie w Olsztynie.

*

Nawet pomijając ideologiczny żargon, 
do autochtońskich wystąpień Malewskie-
go z tamtych lat zgłosić należy zasadnicze 
zastrzeżenia. Co najmniej niesmak budzi 
np. prezentowany przez niego urzędowy 
protekcjonalizm: ludność pochodzenia 
miejscowego potrzebuje odpowiedniego 
kierownictwa, któreby [sic] proces my-
ślowy tej ludności nastawiło na właściwy 
poziom uspołecznienia i upolitycznienia16. 
Z kolei uwagi o Warmiakach i Mazurach 
jako o elemencie klasowo bliskim [wła-
dzy]17, są co najmniej aroganckie (jeżeli 
nie impertynenckie); nawet jeśli by po-
traktować je jedynie jako lingwistyczny 
wytrych, na pewno zasadniczo mijały się 
z odczuciami ludzi potraktowanych tu 
jako przedmiot zabiegów.

Owo rozminięcie się z tubylczymi 
społecznościami jest zresztą ceną jaką 
koniec końców Malewski zapłacił za swo-

Z. Januszko, J. Boenigk, fot.: zasób AP Olsztyn
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1. Oczywiście, tego typu decyzje nie zapadały w 
Olsztynie, stąd mogły wychodzić co najwyżej opinie, 
propozycje, sugestie. Decydująca mogła być wizyta Ma-
lewskiego u Aleksandra Zawadzkiego (wicepremiera), 
która odbyła się najpóźniej w pierwszej połowie stycznia 
1952 r.

2. Archiwum Akt Nowych, sygn. CK XX/4891,  Pis-
mo I sekretarza KW PZPR w Olsztynie Bolesława Bendka 
do KC PZPR, Olsztyn 15 I 1952 r.

3. Zbigniew Januszko ur. się w 1916 r. w Dniepro-
pietrowsku, był absolwentem SGH / SGPiS, podobnie jak 
Malewski należał do PPS. Od 1949 r. był przewodniczą-
cym Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego 
w Olsztynie, objął stanowisko Przewodniczącego PWRN 
w Olsztynie po ustąpieniu Malewskiego.

4. Najpewniej chodzi o Telesfora Kotyzę, który w 
1956 r. był kierownikiem Wydziału Rolnego KW PZPR 
w Olsztynie.

5. cyt. za: Archiwum Państwowe w Olsztynie [APO], 
sygn. 1141/325, Protokół nr 22/56 posiedzenia egzekuty-
wy KW PZPR, Olsztyn 13 VI 1956, s. 220 – 264.

6. APO, sygn. APO 617/28, Protokół 13/48 posie-
dzenia OWRN, Olsztyn 1 XII 1948 r., s. 221-237.

7. W 1956 r. tow. Kuźma Romaniuk mówił: „Par-
tia wychowała Skoka i się nim szczyciła”, wtórował mu 

naczelny „Głosu Olsztyńskiego” Leszek Jucewicz: “Tow. 
Skok był wymieniany w dziesiątkach referatów jako ten 
wychowany.”

8. APO, sygn. 1141/327, Protokół nr 43/56 posie-
dzenia egzekutywy KW PZPR, Olsztyn 28 X 1956, s. 
231-242.

9. APO, sygn. 1155/2, Protokół III konferencji miej-
skiej PZPR, Olsztyn 15 XII 1951 r., s. 9.

10. Inny z wielu możliwych cytatów z wystąpień 
Malewskiego: „Nasza Rzeczpospolita to władza ludu pra-
cującego. Walczy o zniesienie wyzysku, dokonuje wielkiej 
reformy w rolnictwie, prowadzi walkę klas przez sojusz 
robotniczo – chłopski, tworzy jedność i zwartość ludu 
Polskiego w walce o realizację idei socjalizmu”, cyt. za: 
op. cit.

11. Np. wydawał opinie ws. działaczy Związku Po-
laków w Niemczech, co miało wpływ na przyznawanie 
im rent, patrz m. in. sprawa A. Marwińskiej, APO, sygn. 
882/46, s. 21.

12. K. Małłek, Polskie są Mazury, Warszawa 1972, 
s. 257.

13. Patrz: J. Chłosta, Z Gryźlin do Berlina i polskiego 
Dębna. Nad biografią Jana Baczewskiego (1890-1958), Ol-
sztyn 2017, s. 206-209.

14. Op. cit., s. 203-213.

15. APO, sygn. 1141/327, Protokół nr 35/56 posie-
dzenia egzekutywy KW PZPR, Olsztyn 14 IX 1956, s. 75 
-88.

16. APO, sygn. 617/30, Protokół nr 1/55/50 posie-
dzenia OWRN, Olsztyn 22 I 1950, s. 1 -14.

17. J. Malewski twierdził np., że z masy 110 000 au-
tochtonów ok. 80% to „element klasowo bliski” – robot-
nicy rolni, mało- i średniorolni chłopi, patrz: APO, sygn.  
444/48, Pismo PWRN do Prezydium Rady Ministrów 
ws. pomocy finansowej dla autochtonów, Olsztyn 01 IX 
1950r,  zał. do protokółu nr XVII posiedzenia PWRN, 
Olsztyn 10 VIII 1950, s. 485-497.

18. Z inspiracji Malewskiego PWRN Olsztyn wystą-
pił do rządu RP z wnioskiem o wstrzymanie repatriacji 
Niemców „do czasu unormowania całokształtu spraw 
dot. zweryfikowanej lud miejscowego pochodzenia i o 
przeprowadzenie tej repatriacji w okresie późniejszym, 
nie w sposób masowy w formie transportów, lecz dro-
gą udzielania indywidualnych zezwoleń na wyjazd tym 
Niemcom, którzy do wyjazdu tego zostaną zakwalifiko-
wani.” cyt. za: APO, sygn. 444/48, Protokół nr XVII po-
siedzenia PWRN, Olsztyn 10 VIII 1950, s. 349-364.

19. APO, sygn. 444/1/49, Protokół nr XXV posie-
dzenia PWRN, Olsztyn 08 IX 1950, s. 9.

je życiowe wybory. Jest też chyba naji-
stotniejszą daną do oceny jego samego.  
W latach, kiedy najważniejszym z marzeń 
autochtońskich rzesz (i nie tylko ich) było 
wydostanie się z kraju budującego socja-
lizm, Malewski zdecydowanie zabiegał  
o całkowite wstrzymanie ruchu wyjaz-
dowego18. W następstwie wygłoszonego 
przez niego referatu, Prezydium WRN 
podjęło uchwałę postanawiającą z re-
patriacji wyłączyć należy bezwzględnie 

osoby urodzone na tych terenach i posłu-
gujące się mową polską oraz pochodzenia 
polskiego19. Mniej istotne, czy był to fak-
tycznie autorski pomysł Przewodniczące-
go (decyzje wiążące zapadały na znacznie 
wyższym szczeblu). Chcąc nie chcąc re-
prezentował, współtworzył władzę, któ-
rej działania ostatecznie rozstrzygnęły 
wszelkie narodowościowe dylematy Ma-
zurów i Warmiaków. Nie Polska była tu 
beneficjentem. mariusz T. Korejwo

Dr historii,
pracownik Archiwum

Państwowego
w Olsztynie

Polska jaka narodziła się bezpo-
średnio po II wojnie światowej 
nie była efektem porozumień 

jałtańskich lecz efektem ich złamania. 
Dopiero Polska obecna jest spełnie-
niem decyzji podjętych w czasie konfe-
rencji. Warto przypomnieć sobie co tak 
naprawdę ustalili Józef Stalin, Franklin 
Delano Roosevelt i Winston Churchill. 
W sprawie polskiej postanowiono tak 
naprawdę tylko dwie rzeczy. Pierwsza 
to powołanie nowego Tymczasowego 
Rządu Jedności Narodowej składające-
go się z Polaków z kraju i z zagranicy. 
Po jego powstaniu mocarstwa zobo-

mity i dziecinne myślenie
Zawsze zastanawiała mnie skłonność Polaków do myślenia mitycznego i do za-
stępowania logiki emocjami. Potwierdziło się to w zeszłomiesięcznym wysypie 
artykułów i wypowiedzi na temat nieszczęść jakie spadły na nas na konferencji 
w Jałcie, która miała miejsce w dniach od 4 do 11 lutego 1945 r. W dodatku po-
ważni ludzie mówili o PRL jako o Polsce pojałtańskiej. W Jałcie odebrano nam 
Kresy, a niepodległość mieliśmy odzyskać dopiero w 1989 r. Według niektórych 
nawet później. a przecież to naprawdę wyglądało inaczej.

aDam KoWaLcZYK

wiązały się nawiązać z nim stosunki 
dyplomatyczne i wymienić ambasa-
dorów. Druga to przeprowadzenie  
w Polsce wolnych wyborów opartych 
na głosowaniu powszechnym i tajnym, 
w których uczestniczyć mieli kandydaci 
ze wszystkich partii demokratycznych.

 Poza tym powtórzono wcześniej-
sze ustalenia z Teheranu, gdzie po 
trzyminutowej wymianie zdań zgod-
nie zdecydowano o odebraniu Polsce 
Kresów Wschodnich na rzecz ZSRR  
i przyznaniu Polsce niemieckich ziem 
na zachodzie i północy. Wtedy to za-
padła taka decyzja. Nie obyło się bez 

różnych smaczków. Stalin nie mógł 
odpuścić sobie okazji do obnażenia 
hipokryzji przywódców państw Za-
chodu. Gdy wspomniano o Polsce dość 
złośliwie zaproponował zaproszenie 
delegacji polskiej na obrady. Efekt był 
natychmiastowy. Nie tylko nasi alian-
ci zaprotestowali przeciwko temu, ale 
jeszcze prezydent Roosevelt zwrócił się 
z prośbą o utajnienie wyników konfe-
rencji przed Polakami ze względu na 
nadchodzące jesienią 1944 r. wybory 
prezydenckie w USA i obawę utraty 
głosów Polonii.

 Wracając do Jałty to powiedzia-
no tam jeszcze inną rzecz. Churchill  
i Roosevelt niejako z góry uznali zgod-
ność działań NKWD z konwencją ha-
ską dotyczącą prowadzenia wojny na 
lądzie w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa, spokoju i porządku na ty-
łach Armii Czerwonej na terytorium 
Polski. Inaczej mówiąc przyznali Sta-
linowi prawo do zniszczenia polskiego 
podziemia. Jak widać z powyższego 
uczestnicy obu konferencji byli świa-
domi tego co ustalają. Nowe ustalenia 
w sprawie polskiej to rząd i wybory. 
Rząd tymczasowy został powołany  
i alianci zachodni cofnęli uznanie rzą-
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dowi RP w Londynie. Przytomnie jed-
nak poczekali z tym faktem do 6 lipca 
1945 r. tak aby oddziały polskie mogły 
walczyć do zakończenia działań wojen-
nych w Europie. Potem polecono rzą-
dowi RP upuścić hotel Rubens do tej 
pory stanowiący jego siedzibę. W ten 
oto sposób spełniono pierwsze istotne 
postanowienie z Jałty. Drugie dotyczące 
wyborów nie zostało wykonane ponie-
waż wybory zostały sfałszowane. Para-
doksalnie warunek ten został spełniony 
dopiero w 1989 r. kiedy to odbyły się 
pierwsze prawdziwe wybory w powo-
jennej Polsce. Wniosek stąd prosty, że 
PRL była efektem niedotrzymania Jałty 
w przeciwieństwie do Polski obecnej, 
która jest jej dzieckiem.

Trwałość i, co tu dużo gadać, sen-
sowność jałtańskich ustaleń potwierdza 
obecna rzeczywistość. Związek Radzie-
cki, główny beneficjent postanowień, zo-
stał rozwiązany. Tak naprawdę to runął 
pod własnym ciężarem. Pomimo tego 
najbardziej dla nas bolesne postanowie-
nia dotyczące odebrania nam Kresów 
Wschodnich są bardzo starannie prze-
strzegane. W spadku po ZSRR nasze Kre-
sy przypadły w spadku Litwie, Białorusi  
i Ukrainie. Dwa z tych krajów są naszymi 
sojusznikami. Litwa w NATO, a Ukraina 
nieformalnym, ale za to kosztownym.  
I co? W Polsce ciągle przypominamy  
o 17 września 1939 r., o zbrodni zajęcia 
naszych Kresów starannie jednak celując 
w Rosję. Od Litwy, Białorusi i Ukrainy 
jakoś nikt poważny nie domaga się zwro-
tu tych ziem. To w końcu jak jest? Nasze 
te ziemie czy nie nasze? Zmiany okazały 
się trwalsze niż ich autor.

Żeby było jasne – osobiście uwa-
żam, że nie byłoby dobrze gdyby te 
ziemie pozostały w naszych rękach. 
Odrodzona świadomość narodowa 
mieszkańców i tak zmusiłaby nas do ich 
opuszczenia, a koszty byłyby ogromne. 
Choć czasem żal serce ściska…

Nasza skłonność do myślenia życze-
niowego do zwykłego chciejstwa i ig-
norowania rzeczywistości dyktuje nam 
postępowanie od dawna. Bo my chcemy 
i już. Jakże inaczej myślą tacy np. Angli-
cy. My uważaliśmy się za równopraw-
nego alianta, a Churchill powiedział 
Kiedy Hitler zaatakuje piekło sprzymie-
rzę się z Diabłem. My sądziliśmy, że 
to tylko wojenna retoryka, a on to na-
prawdę zrobił, sprzymierzył się ze Sta-
linem. Po uderzeniu Niemiec na ZSRR 
w czerwcu 1941 r. nasz status zmienił 
się z ważnego, bo jedynego sojusznika 
na irytującego pomocnika, któremu 
nieopatrznie za dużo obiecano. A po 
wejściu USA do wojny było już tylko 

gorzej. Wojenny wysiłek ZSRR oszczę-
dzający krwi aliantom sprowadził nas 
do pozycji żebraka z ambicjami. 

Dziś brniemy dalej w myślenie ma-
giczne. Jakich my mamy bohaterów. 
Amerykanie mają Henrey’ego Forda  
i innych swoich wielkich kapitalistów. 
Ludzi, którzy coś tworzyli, budowali 
nowy świat. Anglicy zdobywcę Indii 
Roberta Clive’a, Isambarda Kingdo-
ma Brunela wybitnego inżyniera czy 
James’a Watt’a wynalazcę maszyny pa-
rowej albo George’a Stephenson’a twór-
cę pierwszego parowozu. 

My czcimy martwych bohaterów.  
Ci co coś osiągnęli i przeżyli na szacunek 
liczyć się nie mogą. Dla nas bohaterem 
jest Tadeusz Kościuszko, który popro-
wadził nas do insurekcji, która ostatecz-
nie położyła kres istnieniu Rzeczpospo-
litej Obojga Narodów. Król Stanisław, 
który przez całe swoje panowanie budo-
wał instytucję nowoczesnego państwa, 
szkolnictwo, administrację i armię. Król 
który znosił wszelkie upokorzenia by 
zapewnić odrodzenie narodu uznawa-
ny jest za zdrajcę. A przecież efekty jego 
działań przetrwały upadek państwa. 

Do dziś trwa obrzucanie błotem 
księcia Ksawerego Druckiego-Lube-
ckiego, człowieka, który zbudował 
sprawną gospodarkę Królestwa Polskie-
go, a czci się tych, którzy rzucili to małe 
Królestwo do nie mającej szans powo-
dzenia walki z największym ówcześnie 
mocarstwem, Rosją. Dalej nazywamy 
zdrajcą margrabiego Aleksandra Wie-
lopolskiego za to, że skutecznie odbu-
dowywał autonomię Polski i pozbywał 
się z niej urzędników rosyjskich. Ale 
czcimy poległych w absurdalnym Po-
wstaniu Styczniowym, które przyniosło 
zagładę osiągnięć Wielopolskiego, rui-
nę materialną i śmierć wielu.

Kto dziś pamięta twórców ówczes-
nego polskiego przemysłu jak np. Kon-
stanty Rudzki. O Walerianie Łukasiewi-
czu wiemy, że wynalazł lampę naftową. 
O tym, że był potentatem naftowym, 
budowniczym dróg i szkół to już nikt. 

Swoją drogą, niedługo po Powsta-
niu Styczniowym Francja poniosła klę-
skę w wojnie z Prusami i w prasie zaczął 
się szerzyć kult poległych bohaterów. 
Georges Clemenceau, wielki francuski 
polityk, premier Francji powiedział 
– Francja nie potrzebuje bohaterów – 
Francja potrzebuje zwycięstw.

I tak do dzisiaj. Czcimy żołnierzy 
wyklętych stawiając ich jako wzór dla 
przyszłych pokoleń. Przy całym szacun-
ku dla poświęcenia tych ludzi warto pa-
miętać, że byli to ludzie, którzy zabrnęli 
w ślepy zaułek zabijając i ostatecznie gi-
nąc w imię przegranej sprawy. Bo prze-
cież dali się wybić praktycznie do nogi. 
Martwi bohaterowie nie przyniosą nam 
sukcesów. Siłę Polski zbudować i nieza-
leżność obronić mogą tylko ci, co cięż-
ko pracują nie dla błyskotliwego efektu 
lecz codziennie i bez ustanku wykonując 
swoje obowiązki. 

Gdy piszę te słowa staje mi przed 
oczami obraz Marten’a Ryckaert’a „Kra-
jobraz z upadkiem Ikara”. Na tym obra-
zie na pierwszym planie mamy orzącego 
rolnika, dalej zbudowania, statki w zato-
ce – słowem normalną pracę zwykłych 
ludzi. I tylko gdzieś tam w dali, maleńki 
Ikar wali się do morza kompletnie bez 
wpływu na ich życie.

Marten Ryckaert, „Krajobraz z upadkiem Ikara”, 1590-1600, olej

adam Kowalczyk

Publicysta, felietonista, 
w latach dziewięćdziesiątych 
wydawca tygodnika „Gazeta 
Warmińska”, członek Stowa-

rzyszenia „Święta Warmia”
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Dowódca V Brygady Wileńskiej AK i jego żołnierze – od lewej: ppor. Henryk Wieliczko ps. „Lufa”,  
por. Marian Pluciński ps. „Mścisław”, mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”, wachm. Jerzy Lejkowski  
ps. „Szpagat” i ppor. Zdzisław Badocha ps. „Żelazny” (fot. z archiwum IPN)

Wykonanie siedmiu wyroków 
śmierci wiązało się z końcem 
WiN-u – ostatniej organizacji 

konspiracyjnej, obejmującej swym zasię-
giem niemalże całe terytorium Polski. Nie 
oznaczało jednakże zakończenia walki 
żołnierzy podziemia niepodległościowego  
z sowieckim okupantem i komunistycznym 
zniewoleniem naszej Ojczyzny. Co istotne, 
epopeja działalności „Żołnierzy Wyklę-
tych” (w latach 1943–1963), która w szczy-
towym okresie działań zbrojnych przybrała 
formę antykomunistycznego powstania, 

wykreowała bohaterów praktycznie w każ-
dym regionie. Oto przykłady: Podlasie – 
kapitan Władysław Łukasiuk ps. „Młot”, 
kapitan Kazimierz Kamieński ps. „Huzar” 
i podporucznik Kazimierz Chmielowski 
ps. „Rekin”; ziemia łomżyńska – major Jan 
Tabortowski ps. „Bruzda”; Lubelszczyzna 
– major Hieronim Dekutowski ps. „Za-
pora”, major Marian Bernaciak ps. „Orlik” 
i kapitan Zdzisław Broński ps. „Uskok”; 
Mazowsze – rotmistrz Witold Pilecki  
ps. „Witold” i starszy sierżant Mieczysław 
Dziemieszkiewicz ps. „Rój”; Kielecczyzna 

i ziemia radomska – porucznik Franciszek 
Jaskulski ps. „Zagończyk”; ziemie: łódzka  
i piotrkowska oraz Śląsk – kapitan Stani-
sław Sojczyński ps. „Warszyc”;

Małopolska i Podkarpacie – pod-
pułkownik Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, 
ksiądz Władysław Gurgacz ps. „Sem” i ka-
pitan Antoni Żubryd ps. „Zuch”; Podhale 
– porucznik Józef Kuraś ps. „Ogień”; Śląsk 
– kapitan Henryk Flamme ps. „Bartek”; 
Wielkopolska – podpułkownik Andrzej 
Rzewuski ps. „Hańcza”. Na Warmii, Ma-
zurach i Powiślu takimi, już legendarnymi, 
postaciami są: major Zygmunt Szendzie-
larz ps. „Łupaszka” i jego podkomendni  
z V Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. 

Oddział ten, powstały latem 1943 roku 
na Wileńszczyźnie i początkowo zmuszony 
toczyć boje zarówno z niemieckim okupan-
tem, wspieranym przez formacje litewskie 
(m. in. we wsi Worziany), jak i partyzantką 
sowiecką (np. pod Radziuszami), w 1945 r. 
odtworzony na Białostocczyźnie, następnie 
walczył z komunistycznym aparatem bez-
pieczeństwa m. in. w naszym regionie, na 
obszarze od ziemi piskiej i szczycieńskiej 
po okolice Ostródy i Sztumu. W 1946 r., 
na terenie dzisiejszego województwa 
warmińsko-mazurskiego, szczególną sku-
tecznością wsławiły się szwadrony: pod-
porucznika Henryka Wieliczki ps. „Lufa”, 
podporucznika Zdzisława Badochy ps. „Że-
lazny” i wachmistrza Leona Smoleńskiego  
ps. „Zeus” – należy wspomnieć chociażby 
starcia z „bezpieką” pod Czarnym Piecem 
i Piduniem). Według relacji, sam „Łupasz-
ka” bywał w Olsztynie, podobnie, jak sani-
tariuszka i łączniczka Danuta Siedzikówna 
ps. „Inka” czy wachmistrz Jerzy Lejkowski 
ps. „Szpagat”. Potem żołnierze V Brygady 
operowali jeszcze na Pomorzu i Kaszubach, 
by na koniec (na przełomie 1946 i 1947 r.) 
powrócić na Podlasie. Ogólnie, ich dzia-
łalność objęła ogromną część terytorium 
Polski: od Białegostoku i Olsztyna, poprzez 
Trójmiasto, do Koszalina. Oddziały dowo-
dzone przez majora Zygmunta Szendzie-
larza odznaczały się wojskowym duchem 
i drylem oraz przestrzeganiem wysokich 
standardów – wszelkie przejawy bandy-
tyzmu, niesubordynacji czy zachowania 
niewłaściwe (np. w stosunku do kobiet) 
surowo karano. „Łupaszka” i jego podko-
mendni mieli pełną świadomość z jakim 
przeciwnikiem przyszło im się mierzyć 
oraz że stawką ich zmagań była wolna Oj-
czyzna. 

Niestety, prezydent Olsztyna Piotr 
Grzymowicz i wspierająca go koalicja w Ra-
dzie Miasta, czyli radni z klubów: Platformy 
Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska oraz prezydenckiego Ponad Po-
działami, zdają się traktować obchody dnia 
1 marca jak uciążliwą konieczność. Do-

Dzień „żołnierzy  
Wyklętych” po olsztyńsku 
Sześćdziesiąt dziewięć lat temu, 1 marca 1951 roku, w piwnicach budynku gospo-
darczego na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie zamordowani 
zostali członkowie IV Zarządu głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: pre-
zes Zarządu podpułkownik Łukasz ciepliński ps. „Pług”, prezes obszaru Zachod-
niego major adam Lazarowicz ps. „Klamra”, prezes obszaru Południowego porucz-
nik Franciszek Błażej ps. „Tadeusz”, kierownik wydziału politycznego kapitan Józef 
Rzepka ps. „Znicz”, kierownik wydziału informacyjnego major mieczysław Kawalec 
ps. „Psarski”, szef łączności kapitan Józef Batory ps. „argus” oraz doradca politycz-
ny Zarządu porucznik Karol chmiel ps. „Zygmunt”. Na pamiątkę tego wydarzenia, 
dzięki inicjatywie śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, co roku obchodzimy Naro-
dowy Dzień Pamięci „żołnierzy Wyklętych” (nazywanych też „Niezłomnymi”). 

RaDoSŁaW NoJmaN
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bitnie pokazała to tegoroczna, wyjątkowo 
„skromna”, wręcz kameralna, uroczystość 
pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskie-
go Państwa Podziemnego. Nie okazują przy 
tym realnego wsparcia dla obywatelskich 
inicjatyw mających na celu godne upa-
miętnienie „Niezłomnych Żołnierzy Wy-
klętych”. Nie warto nawet szerzej komento-
wać braku prezydenta (lub któregoś z jego 
zastępców) przy odsłonięciu i poświęceniu 
2 marca, tablicy upamiętniającej powstałą 
w Olsztynie, Harcerską Organizację Pod-
ziemną „Iskra”, która została wmurowana  
w ścianę budynku Szkoły Podstawowej  
nr 13. Nieobecność przedstawiciela ratusza 
w tym miejscu mówi sama za siebie.

W tym kontekście, na myśl powracają 
też wydarzenia sprzed roku, kiedy to jed-
nej z głównych ulic naszego miasta, której 
wojewoda Warmińsko-Mazurski, na mocy 
przepisów tzw. ustawy dekomunizacyjnej 
nadał nazwę „V Wileńskiej Brygady AK”, 
przywrócono pierwotnego „patrona” Win-
centego Pstrowskiego – najsłynniejszego 
polskiego przodownika pracy. Jakby tego 
było mało, akurat 1 marca 2019 roku, w na-
zewnictwie przystanków (odczytywanym  
w autobusach i tramwajach) nastąpiło zastą-
pienie opisanego wyżej, jednego z najbar-
dziej zasłużonych oddziałów antykomuni-
stycznego podziemia niepodległościowego 
nazwiskiem postaci-symbolu sowietyzacji 
naszej Ojczyzny. Zdaję sobie sprawę z faktu, 
że musiało to kiedyś nastąpić, ale, o ile mnie 
pamięć nie myli, olsztyński Zarząd Dróg, 
Zieleni i Transportu miał czas na zmiany 
nazw przystanków komunikacji miejskiej 
do końca marca, ale nie, należało tego do-
konać właśnie w Narodowym Dniu Pamię-
ci „Żołnierzy Wyklętych”. Cóż, takie rzeczy 
tylko w mieście, nad którym wciąż góruje 
symbol zbrodniczego totalitaryzmu komu-
nistycznego – skrzyżowane sierp i młot.

Tablica upamiętniająca Harcerską Organizację Podziemną „Iskra”, osłonięta 2 marca 2020 roku, przy wej-
ściu do Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie

Olsztyński mural, poświęcony „Żołnierzom Wyklętym”, m. in. V Brygadzie Wileńskiej AK

Liczni olsztynianie pamiętają jednak  
o tych dzielnych żołnierzach – Niezłom-
nych w walce o wolność, Wyklętych przez 
komunistów, do końca wiernych wartoś-
ciom, które Polskę stanowią, oraz nieśmier-
telnej triadzie: Bóg, Honor i Ojczyzna – nie 
tylko w marcu, o czym niech świadczy cho-
ciażby mural przy ulicy Synów Pułku. 

Inka 

                                     Ince Siedzikównej

Na konwejer ją wzięli, 
kusili, 
żeby swoich kolegów wydała 
po dobroci, 
po złości ją bili.
 
Nie wydała. 

Czarne noce, 
żarówka jasna, 
w pamięć zległy 
adresy i hasła. 
Ja nie wydam, 
Mateczko Święta 

weź tę pamięć, 
by nie pamiętać! 

Po miesiącach 
strasznej udręki 
wyrok zapadł 
szybko, 
od ręki. 

Gdy w piwnicy 
gruchnęło salwą 
ciało słabło, 
lecz nie umarło, 
więc dobili
jak w katyńskim lesie. 

W niebie spotka 
Emilię Plater. 

Jedna z drugą 
dziewczę bohater. 

Równaj szereg, 
patrz w prawo 
cne panny. 
To jest hufiec 
świętej Joanny.

                   Olsztyn, 8 marca 2014 r.

Dominik Nowina Konopka

Rocznik 1941, Małopolanin, 
od 1972 r. mieszka w Olsztynie. 

Architekt, konserwator zabytków 
architektury. Emerytowany nauczy-

ciel akademicki. Debiut w 1961 r. 
w Almanachu Młodych. Pisze 

wiersze i opowiadania, publicysta. 
Laureat konkursów. Maluje, rysuje 

i rzeźbi. Pasjonat sztuki.

Radosław Nojman

Prawnik, pasjonat 
historii i krajoznawstwa, 

działacz społeczno-polityczny 
i publicysta
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Jerzy Necio: Jest pan Prusem czy został 
pan Prusem?

Saulis Klakis - artur Urbański: Właś-
ciwie prędzej zostałem Prusem niż dowie-
działem się, że mogę być Bałtyjczykiem. 
Mam jakąś kroplę krwi bałtyjskiej, ale spra-
wa jest skomplikowana. Można ją rozpa-
trywać w dwóch aspektach: genetycznym 
i duchowym. Opowiadała mi moja babcia, 
że pradziadowie przybyli z Litwy. W dzisiej-
szych czasach kim się jest, to sprawa bardziej 
duchowa. Nie jesteśmy do końca władni 
ogarnąć tego, co w nas przemawia – czasem 
ziemia, czasem kultura, czasem otoczenie,  
a może i jakieś predyspozycje.

– Rozumiem. Tyle, że w poprzednim 
pytaniu mieści się też inne, ukryte. czy  
w XXI wieku, po upływie wielu stuleci od 
podboju ziem pruskich przez krzyżaków 
można odnaleźć w sobie pruskość? Jest to 
też pytanie, czy Prusowie przetrwali do 
czasów nam współczesnych?

– Z pewnością Prusowie przetrwali. 
Mamy przecież w Polsce wielu ludzi, któ-
rych nazwiska wskazują, że dawniej należeli 
do wspólnoty szlacheckiej legitymującej się 
herbami „Prus”. Nadawane niegdyś herby 
określały pochodzenie. Takie znaki posiedli 
dawni uciekinierzy z ziem pruskich. W Pol-
sce istnieją też miejscowości z nazwami taki-
mi jak: Prusinowo, Prusice. To dawne nazwy 
jenieckie. Spotyka się je na Mazowszu czy 
nawet w Wielkopolsce. Dla przykładu: osoby 
z nazwiskiem „Prusiński” z Mazowsza – co 
łatwo sprawdzić korzystając z Internetu – za-
mieszkują głównie dawne pogranicze prusko
-mazowieckie, wzdłuż Drwęcy i Wkry. Są też 
polskie nazwiska pochodzące od pruskich 
imion. Często posiadają je potomkowie tych 
Prusów, którzy nie chcieli poddać się krzy-
żakom, ale też potomkowie Prusów, którzy 
z racji kontaktów handlowych czy towa-
rzyskich z książętami piastowskim z Ma-
zowsza lub Kujaw otrzymywali u nich azyl. 
Otrzymywali wówczas chrzest. Dostawali też 
nadania ziemskie, a w związku z tym her-
by. Chrystianizacja z rąk słowiańskich była 
przez Prusów lepiej przyjmowana niż chrzest 
z rąk krzyżackich.

– Podbój i budowa krzyżackiego, ko-
lonialnego państwa to czynniki, które 
przerwały kulturową, pruską ciągłość na 
ziemiach nad południowo - wschodnimi 
wybrzeżami Bałtyku… 

– Duża część Prusów, która pozostała 
w swej dawnej ojczyźnie, a więc na ziemiach 
m. in. obecnego województwa warmińsko
-mazurskiego, musiała egzystować w za-
mkniętych wioskach, niemal gettach. Nie 
wolno im było mieszać się ze sprowadzo-
nymi przez krzyżaków osadnikami. Ci Pru-

sowie przez jakiś czas trzymali się odrębnie. 
Natomiast każda późniejsza wojna, epide-
mia, rozluźniała początkowo narzucone 
Prusom restrykcje. Z czasem przenikali oni 
do większych miejscowości, do miast. Co 
istotne, zakaz mieszania się z osadnikami 
paradoksalnie okazał się dla kultury pruskiej 
sprzyjający. Pomógł im zachować odrębność. 
Mało tego, nawet przesiedleńcy z Jaćwieży 
na Sambię, potrafili zachować tam swoją 
plemienną odrębność (chodzi tu o tzw. „Kąt 
Sudawski”). Wiedzieli, kto jest z jakiego ple-
mienia. Wytworzył się tam odrębny dialekt.

– ale przecież dzisiaj mieszkają tam 
Rosjanie. 

– Mówi się tam wieloma językami. Od-
radzają się np. Kurowie. Ich język też uwa-
żano za martwy. Posługiwało się nim za-
ledwie kilka osób. W tej chwili na Mierzei 
Kurońskiej następuje odradzanie miejscowej  
etniczności.

– Wróćmy może do wątku przetrwania 
pruskości.

– Nadania wiosek z rąk krzyżackich 
otrzymywali nobile pruscy, a więc przed-
stawiciele wyższej warstwy społeczności 
pruskiej, a właściwie średniej, bo najwyższa 
poległa w boju. To z tej grupy wywodzi się 
populacja nazywana później „prusacką”. 
W rodach wywodzących się od pruskich 
przodków, nawet już XVI, XVIII wieku, na-
stępowało odkrywanie korzeni. W XIX w. 
wśród wielu znaczniejszych rodów wschod-
niopruskich kultywowano legendy, rodzinne 
mity założycielskie odwołujące się do czasów 
staropruskich. Przedstawiciele tych rodzin 
twierdzili, że są na swojej ziemi od bardzo 
dawna, od czasów plemiennych. Tak więc ta 
krew przetrwała. 

– a co działo się z językiem?
– Podobnie, jak o odrębności „Kąta Su-

dawskiego” na Sambii, powiedzieć można  
o okolicach jeziora Wigry, o tamtejszych Wi-
granach. Było tam, co prawda słabe zalud-
nienie, ale ich dialekt przetrwał dzięki temu, 
a nawet został spisany. Na obszarze Mazur 
były też pojedyncze gospodarstwa, gdzie ist-
niała dwujęzyczność. Nawet osadnicy którzy 
przybyli po 1945 r. relacjonowali, że zdarza-
ło im się spotykać osoby – autochtonów nie 
będących Mazurami, posługujących się ję-
zykiem, który z pewnością nie był językiem 
niemieckim, ani mazurskim, ani litewskim. 

Z pruskiej perspektywy
Być może na naszych oczach odradza się kultura, która według podręczników historii 
zanikła bezpowrotnie. W czasach znacząco odległych od wieków średnich odnaleźli się 
ludzie mówiący, że są Prusami i podejmujący wysiłki, by rozwijać język pruski. Nieko-
niecznie są to naukowcy. Swojej tożsamości nie traktują jak socjotechnicznego ekspe-
rymentu. mają do niej analogiczny stosunek, jak do innych współczesnych tożsamości 
etnicznych. Starają się pielęgnować pruskość poprzez zainteresowania archeologiczne, 
historyczne, lingwistyczne. co myślą o swym pochodzeniu? Zapytałem o to jednego  
z przedstawicieli kultury nowopruskiej – artura Urbańskiego ze Szczytna.

Artur Urbański
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Na podstawie przytaczanych przez osad-
ników słów – bardzo niewielu rzecz jasna 
– można identyfikować ów język jako pozo-
stałość, również niewielką, ale jednak języka 
pruskiego. Zresztą, język niemiecki w Pru-
sach Wschodnich nabrał wielu cech odręb-
nych od reszty niemczyzny. Paradoks polegał 
więc na tym, że najwięcej pruskich prze-
żytków zachowało się języku niemieckim, 
sporo także w mowie warmińskiej. Nota 
bene: na terenie biskupiej Warmii Prusowie 
otrzymywali w średniowieczu korzystniejsze 
nadania niż w pozostałej, szczególnie połu-
dniowej, części państwa krzyżackiego. To, co 
stało się z krainą nazwaną później Mazurami 
należało wcześniej do Galindów i Sasinów. 
W momencie podboju krzyżackiego tereny 
te były już bardzo wyludnione, a więc osad-
nicy z Mazowsza - późniejsi Mazurzy, nie 
mieli szansy spotkać zbyt wielu pozostałych 
tu Prusów i włączyć ich słowa do własnego 
zasobu leksykalnego.

– Skąd zatem wiedzieć, że dane słowo  
jest pochodzenia pruskiego? czy ktoś po-
trafi je wyodrębnić, wysublimować np.  
z języka niemieckiego?

– Tak, badają to językoznawcy. Na Li-
twie Letas Palmaitis, z filologów rosyjskich 
językiem pruskim zajmował się Władimir 
Toporow. Z tego co pamiętam, z polskich 
naukowców hydronimię i toponimię pruską 
opracowywała prof. Maria Biolik z UW-M  
w Olsztynie. Dla większości polskich na-
ukowców temat odrodzenia języka pruskie-
go pozostawał raczej na marginesie. Gdy  
w latach 80. XX w. powstał projekt odrodze-
niowy i pojawiły się pierwsze symptomy po-
wrotu pruskiej duchowości uznano, że pro-
jekt ów może być niewygodny dla Polaków 
i dla Rosjan. Inaczej spojrzeli na to Litwini. 

Odrodzenie duchowości pruskiej zwró-
ciło uwagę Litwinów, ponieważ oni w swojej 
narracji historycznej zawsze uważali Prusów 
za braci. Taka postawa mogła rodzić do-
mniemanie, że ziemie popruskie powinny 
należeć do Litwy. Oczywiście są to margi-
nalne wypowiedzi. Inna rzecz, że np. Rosja-
nom współczesna pruskość podkopuje ich 
narrację historyczną o tym, że to oni zdobyli 
ziemię pruską i że jest to ziemia słowiań-
ska. Przecież w Obwodzie Kaliningradzkim 
kompletnie zmienione zostało nazewnictwo 
i zniszczeniu uległy wszelkie nawiązania do 
przeszłości. Nawet niezniszczonym w trakcie 
ostatniej wojny budynkom często zmieniano 
przeznaczenie, po czym, ulegały one kom-
pletnej dewastacji. Czasem nawet celowo je 
rujnowano. Stało się tak np. z królewieckim 
zamkiem, który wysadzono w powietrze. 

– Dotykamy zatem bardzo tragicznej 
historii. Jako naród przetrwały bowiem 
pojedyncze osoby, które odnalazły albo 
zidentyfikowały się z pruskością. Teryto-
rium dawnych plemion pruskich przecięte 

zostało linią graniczną. W epoce komuni-
zmu sowieckiego i peerelowskiego łatwo 
porównać można ją było do „żelaznej kur-
tyny”, a współcześnie jest to granica NaTo 
i Unii europejskiej z Rosją. okazuje się 
w ten sposób, że jakkolwiek podniesione 
kwestie pruskie od razu wkraczają na wody 
(nomen omen) głębokiej i newralgicznej 
polityki. gdzie w tym zaciśniętym węźle 
różnorodnych czynników jest miejsce dla 
Prusów? Są skazani chyba na kompletne 
niezrozumienie… 

– Tak, Prusów jest niewielu. Języka trze-
ba się uczyć. Nie jest on łatwy ani trudny. Ła-
twiej mają dzieci, których rodzice mówią do 
siebie po prusku. Są już takie rodziny. Nato-
miast pojedynczemu człowiekowi jest trud-
no. Wielu mówi: tak, rzeczywiście - mamy 
pruskie korzenie, ale nie jesteśmy zaintere-
sowani nauką języka. Dla wielu zgłębianie 
duchowości czy oznak pruskiej kultury, sta-
nowi towarzyski wyróżnik. Dla innych pru-
skość, to często jedynie rodzinna legenda lub 
ciekawostka.

– a ilu ludzi uczy się języka pruskiego?
– Jest to naprawdę garstka. Istnieją kul-

turowe stowarzyszenia pruskie i jaćwiesko
-pruskie np. ogólnopolskie Stowarzyszenie 
„Prusaspira”, Stowarzyszenie Jaćwiesko-Pru-
skie w Oszkiniach i Stowarzyszenie Prusów 
w Polsce. Z tego co wiem, to ostatnie jest 
w trakcie likwidacji. W Niemczech istnie-
je stowarzyszenie „Tolkemita”. Nie mam  
z nimi kontaktu, ale z tego co się orientuję, 
przywiązują oni większą uwagę do histo-
rii wschodniopruskiej, „prusackiej”, a więc  
w duchu jednak niemieckiego sentymentali-
zmu. Oczywiście wiedzą o swoich pruskich 
korzeniach i nawet interesują się językiem 
pruskim. My nazywamy ich zniemczony-
mi Prusami albo Prusami niemieckimi. My 
natomiast, na terenach warmińsko-mazur-
skich, odwołujemy się do korzeni bałtyjskich.

– czy zatem punktem wyjścia do odro-
dzenia kultury pruskiej jest według Pana 
język, jego poznanie?

– Każda etniczność to przecież wspólno-
ta a coś, co ją spaja to język.

– W czasach historycznych zapisano 
niewiele ponad tysiąc słów języka pru-
skiego…

– Ta liczba, to jednak nie jednak aż tak 
mało. Tym bardziej, że owe słowa wystar-
czyły, by zacząć rekonstrukcję pruszczyzny.  
W XVI w. ukazały się, wydane w Królewcu, 
katechizmy w języku pruskim. To świade-
ctwo tego, że istniało zapotrzebowanie na ta-
kie książki. Wiele osób posługiwało się wtedy 
jeszcze żywym językiem pruskim.

– Tyle, że to paradoks. Książę albrecht 
pruski zainicjował wydawanie katechi-
zmów, a niedługo później w protestanckim 
Księstwie Pruskim język jego pierwotnych 
mieszkańców zaczął szybko zanikać.

– Rzeczywiście. W czasach krzyżackich 
język pruski był językiem oporu i nie ulegał 
tak szybkiej destrukcji. Natomiast później, od 
XVI w., modlitwa z udziałem tłumaczeń na 
język pruski powodowała, że dla Prusów tak-
że i język niemiecki stał się bardziej zrozumia-
ły. Niemiecki z czasem zaczął wypierać język 
pruski. Mowa ojców stała się więc dla Prusów 
językiem domowym, nie tak oficjalnym, jak 
dźwięcząca wszędzie wokół niemczyzna. 

– Ponoć ostatnia osoba władająca ję-
zykiem pruskim zmarła na Sambii w XVII 
wieku.

– Być może tak. Język w czystej postaci – 
tak, mógł w ten sposób zaniknąć. W formie 
ograniczonej język ten z pewnością prze-
trwał w „Kącie Sudawskim” na tejże samej 
Sambii i w pojedynczych zagrodach w róż-
nych częściach Prus, w dialektach.

– Tak, ale jak w takim trudnym stanie 
rzeczy mógł w XX w. powstać pomysł od-
rodzenia języka pruskiego i narodowości 
pruskiej? Nie słyszałem – mimo ogrom-
nej spuścizny i zachowania w doskonałym 
stanie leksyki i gramatyki łacińskiej, aby 
ktoś na tej podstawie w XX w. okrzyknął 
się, że jest Rzymianinem. Język gocki cho-
ciażby, też zaliczany przecież do języków 
martwych, a posiadający swoje zabytki 
językowe, nie znalazł – jak mi się wyda-
je – współczesnych użytkowników, którzy 
określaliby się jako współcześni goci! 

– Projekt odrodzenia języka pruskiego 
powstał w umysłach naukowców, których 
zainspirował udany przykład odrodzenia 
języków celtyckich na zachodzie Europy. 
Odnowiono tam nawet dialekty. Oczywiście, 
w odrodzeniu celtyckim pomogły znaczne 
nakłady finansowe przeznaczane chociażby 
na druk elementarzy, uruchomienie progra-
mów radiowych i telewizyjnych. Efekt okazał 
się imponujący - w niemal wymarłych języ-
kach np. w kornwalijskim, zaczęli rozmawiać 
młodzi ludzie. 

– W Polsce jednak chyba trudno o pie-
niądze na takie działania.

– Raczej chodzi tu o pewnego rodzaju 
niezrozumienie. Prusowie kojarzą się nadal 
z Prusakami. Trudno finansować coś, co źle 
się kojarzy. Inaczej do tego zagadnienia pod-
chodzą Litwini i naukowcy litewscy. Prawdę 
mówiąc „omijają” oni dość zręcznie cztery-
stuletnią, niemiecką historię Prus Wschod-
nich i chętnie wracają do historii bałtyjskiej 
tego obszaru. Polskie badania z kolei przez 
długi czas kierowane były na odnajdowanie 
słowiańskich wpływów na ziemiach Warmii 
i Mazur. Dopiero w ostatnich latach nastą-
pił prawdziwy boom na badania przeszłości 
pruskiej. Przyczyniły się do tego m. in. róż-
nego rodzaju archeologiczne badania ratun-
kowe oraz znaleziska detektorystów.

– ale to po polskiej stronie jest naj-
większe odkrycie. chodzi mi o Truso.
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– Obserwuję toczącą się obecnie dysku-
sję między naukowcami. Poszukują oni od-
powiedzi na pytania: czy była to osada Skan-
dynawów?, czy mieszkali tam Prusowie?, jaki 
był udział Słowian? Wielu odpowiedzi mo-
głaby udzielić wciąż nieodkryta nekropolia. 
Określiłaby zapewne status pochowanej tam 
ludności i z dużym prawdopodobieństwem 
jej etniczność.

– Wróćmy jednak do językowej, pru-
skiej współczesności. 

– Międzynarodowa instytucja badająca 
rzadkie języki-SIL International1, związku 
z tym, że na terenie Polski językiem pruskim 
wykazuje zainteresowanie ok. 50 osób, a kil-
kanaście mówi w miarę biegle, działa 2 lub 3 
nativ speakerów, zmieniła status języka pru-
skiego z martwego na ożywiony. Ponadto: 
w dwóch rodzinach dzieci mówią biegle po 
prusku. Poza tym podobne rodziny znajdują 
się na Litwie i w Obwodzie Kaliningradzkim. 
Dzieci tych rodzin, gdy się spotykają, rozma-
wiają ze sobą po prusku, a czynią tak dzięki 
temu, że dla nich jest to ich pierwszy, rodzin-
ny język, 

– a co może Pan powiedzieć o swojej 
znajomości języka pruskiego?

– Cały czas się go uczę. Problem w tym, 
że nie mam towarzyszy do rozmowy. Spo-
tykam natomiast wielu ludzi, którzy wyka-
zują zainteresowanie językiem pruskim ze 
względu na nazwy miejscowe zachowane w 
naszym regionie. Przetrwało tu wiele nazw 
rzeki i jezior w formie niemal nie zmienionej 
od czasów staropruskich. To zawsze wywo-
ływało zainteresowanie, szczególnie teraz, 
gdy społeczeństwo Warmii i Mazur to nie 
są już osadnicy a ich potomkowie – ludzie 
zakorzenieni albo poszukujący zakorzenie-
nia, doszukujący się nowej tożsamości. Dla 
nich jest zrozumiałe, że wiele nazw nie brzmi 
tu po polsku. Nazwy są stare i współcześni 
mieszkańcy chcą wiedzieć, co one ozna-
czają. Pytano mnie np. o rzekę Kirsna. Jej 
nazwa tłumaczona na język polski brzmiała-
by: „Czarna”. Często pytano o miejscowości  

z popularnymi końcówkami lauki (-ławki), a 
więc z nazwami oznaczającymi pruskie pola 
osadnicze, czy też o wioski z zakończeniem 
nazwy typu – caym (- kiejmy), co świadczy-
łoby o dworze jakiegoś Prusa, który tam nie-
gdyś się znajdował.

– myślę, że mieszkańcy naszego re-
gionu są świadomi tutejszych odrębności 
nazewniczych względem pozostałych ziem 
Polski. czy jednak, Pana zdaniem, taka 
okoliczność wystarcza, by wytworzyła się 
świadomość regionalna? Jak Pan postrze-
ga regionalną świadomość z perspektywy 
pruskiej?

– Być może za „bezpieczniejszą” uwa-
ża się tożsamość warmińską lub mazurską, 
gdyż łączy się je na ogół z polskością. Znani 
są mazurscy i warmińscy działacze na rzecz 
polskości. Gwara warmińska uważana jest 
za polskie dziedzictwo narodowe, natomiast 
Prusowie są nadal „be”, nie są tematem, mó-
wiąc kolokwialnie, chodliwym. Podkreśla się 
nawet dziedzictwo krzyżackie, mimo tego, 
że byli to najeźdźcy, a zapomina się o Pru-
sach, których oni najechali. Prusów jest zbyt 
mało, nie mają sponsorów. W związku z tym 
skończyło się na kilku wydaniach słownika 
pruskiego, jakimś - niemal konspiracyjnym 
- wydaniu gazetki w języku pruskim i edycji 
„Małego Księcia” w przekładzie na pruski.  
I to w zasadzie wszystko jeśli chodzi o publi-
kacje. W serwisie Youtube znaleźć można roz-
mówki i lekcje języka pruskiego, jakieś frag-
menty czytanych po prusku tekstów. Myślę, że 
na odkrycie pruskości na Warmii Mazurach 
potrzeba czasu, jestem przekonany, że z cza-
sem mieszkańcy regionu odkryją Prusów.

– a nie uważa Pan za błąd nazwanie 
naszego województwa „warmińsko-ma-
zurskim” zamiast „pruskim”?

SK: Faktem jest, że południowa grani-
ca naszego regionu odpowiada przebiegowi 
XIV- wiecznej granicy prusko–mazowie-
ckiej. Owszem padały takie propozycje, by 
przy okazji reformy administracyjnej przy-
wołać nazwę Prusy w nazwie województwa, 

ale pomysł szybko upadł. Sam, gdy przy-
znam się do zainteresowania kulturą pruską, 
od razu spotykam się z pytaniem: a co ty 
tak Niemców lubisz? Gdy odpowiadam, że 
tu nie chodzi o Niemców, a o starą kulturę, 
bliską Litwinom, reakcja jest jeszcze gorsza.

– No właśnie, jak Pana jako Prusa od-
bierają znajomi, sąsiedzi, współpracownicy?

– Nie wszyscy o tym wiedzą, natomiast, 
gdy się już dowiedzą, pytają, skąd się u mnie 
wzięła taka tożsamość. Stają się zaintereso-
wani. Wiadomo, że jest teraz moda na rekon-
strukcje, na ciekawe sięganie do przeszłości. 
Bywa też tak, że dla niektórych historia za-
trzymała się na etapie tzw. Ziem Odzyska-
nych, więc prezentują pogląd, że tu zawsze 
byli Słowianie. Odpowiadam wtedy: proszę 
pokazać mi tutaj jakiekolwiek grodziska sło-
wiańskie, kurhany, dawne nazwy słowiańskie 
z epoki plemiennej. Jestem jednak spokojny 
o przyszłość. Tutejsza ziemia silnie oddzia-
łuje duchowo i to jej wpływowi będziemy 
zawdzięczać zainteresowanie kulturą pruską.

– a może ludzie obawiają się kultury 
pruskiej, ponieważ była ona pogańska? 
chrześcijaństwo przyszło przecież na do-
bre dopiero wraz z krzyżakami.

– Niekoniecznie. Powstały przecież kate-
chizmy w języku pruskim. Wiem, że w kilku 
kościołach na terenie Warmii i Mazur, znów 
po ponad czterystu latach zabrzmiała modli-
twa „Ojcze Nasz” w języku pruskim. Działo 
się tak w porozumieniu z księdzem. Zwróć-
my też uwagę, że nie każdy, kto interesuje 
się dawnymi Słowianami staje się wyznawcą 
Swaroga.

– Na koniec naszej rozmowy chciał-
bym prosić o wyjaśnienie znaczenia Pana 
pruskiego imienia. co ono znaczy? 

– Saulis Klakis – tak, to jest moje pru-
skie imię. Znaczy ono „Niedźwiedź Słońca”,  
a właściwie „Niedźwiedź Bogini Słońca”, jako 
że Słońce w języku pruskim jest rodzaju żeń-
skiego.

– a może jeszcze jakiś dowód na ży-
wość języka pruskiego?

– Proszę bardzo. Oto wiersz mojego 
autorstwa z 2005 roku. Przekazuję go wraz  
z tłumaczeniem na język polski.

– Dziękuję bardzo.
Rozmawiał 
Jerzy Necio

Na wassariskan preilīgisnan

Dumais wītra, wītra pīdais
majjan klantīsenin 
pēr dēinan be pēr naktin,
strūjais dūms, dūms immais
majjans supnans Dēiwamans
pirzdau tenēisan lāuksniskans akkins...

Bīgais appi, appi tū waīda
kāi ristun pagaūsenin
sēn wangan
as tentīsei, tīt kāi tenēi
Zemē, Saūli
be Undan.

Na zrównanie wiosenne  

Wiej wietrze, wietrze nieś
moje zaklęcie dla dnia
i dla nocy,
płyń dymie, dymie weź
moje marzenie bogom
przed ich gwiezdne oczy...

Bież rzeko, rzeko wiesz
jak związać początek z końcem,
obym trwał, tak jak trwa
ziemia, woda 
i słońce.

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/SIL_International, 
dostęp 07.03.2020

Jerzy Necio

Historyk, 
dydaktyk i regionalista
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Styczeń 1985 r.
Jak tylko dowiedziałem się, że mam 

iść do szpitala na operację, świat zrobił 
się piękny. Słońce, skrzący śnieg, lasy - 
tak bardzo się nie chce tego opuszczać, 
zwłaszcza dla szpitalnych murów. A już 
prawie nie ceniłem tego, co od półtora 
roku widzę wokół siebie. Jak tylko wró-
ciłem do domu, poszliśmy z Grażynką na 
spacer – przez jezioro, po lodzie pokrytym 
śniegiem. Nie będę się silił tego opisywać, 
zapraszam na przechadzkę zimą, w bielut-
kim śniegu, po lodach jeziora, gdy słońce 
skrzy się, widać ślady zwierząt na śniegu a 
niebo jest niebieskie. 

29 V 95 r. poniedziałek
Chyba tak bardzo nie zmieniłem się 

przez te dziesięć lat, bo znowu chcę pisać 
o refleksjach związanych z przyrodą i lek-
turą.

Mam tu swój „mały Nepal” – egzotycz-
ną krainę Warmiaków, z ludowymi rzeź-
bami sprzed stu lat w kapliczkach (dziś już 
bardzo rzadkie, jak tu przyjechałem – to 
jeszcze było ich o wiele więcej – tak samo 
zresztą dzieje się w Nepalu i wszędzie in-
dziej przy masowej turystyce), ze starymi 
mostkami z granitowych ciosów stawiany-
mi na polnych drogach nad strumieniami 
resztkami brukowanych uliczek i murków 
tarasowych. 

Dziwne, bardzo pokochałem te nie-
samowitą ziemię z jeziorami, łagodnymi 
pasmami wzgórz i gotyckimi kościołami  
z daleka zwiastującymi obecność wsi,  
a nawet dużych miast. 

28 V 96 r. późno – koło 23.00
Wróciłem ze wspaniałej jazdy rowe-

rem. Jeszcze teraz, po kąpieli, wypoczy-
wając i pisząc te słowa pełen jestem tych 
krajobrazów głębokiej, nasyconej, ale 
jeszcze świeżej zieleni końca maja, tych 
dmuchawców barwionych zachodzącym 
słońcem na różowo lub pomarańczowo, 
starych chat i wsi „jak sprzed stuleci”, 
bo jechałem mało uczęszczanym trak-
tem, gdzie jeszcze ludzie nie zaczęli (na 
szczęście) drewniane sztachety wsparte  
o kapliczki czy pęki bzu wymieniać na be-
tonowe ogrodzenie. Miałem tam poczu-
cie, tak rzadkie już , że tam „czas stanął  
w miejscu”. 

Przez Zerbuń, Wipsowo (odwiedza-
jąc po drodze Lilkę i Piotra) i dalej pol-
ną dróżką dotarłem do bezimiennej wsi.  
A wieś jak z lat pięćdziesiątych, tak strasz-
nie piękna, że aż mi jej brud nie prze-
szkadzał. Ciekawe, czemu ludzie robiąc 
się czystsi tracą zupełnie dobry smak?  
I kapliczki inne, z boku stawiane, ze stary-
mi ludowymi rzeźbami wśród kwitnących 
bzów. I kaplica – jak przejeżdżałem – to 

akurat „buchnęła” ze środka pieśń Maryj-
na. Klęknąłem na drodze – w takiej har-
monii z pejzażem, jak prawie nigdy wcześ-
niej. I taki jestem pełen tych wszystkich 
piękności – tylko nie mogę siedzieć, bo od 
siodełka boli mnie pupa.

A czemu mam rower z takim siodeł-
kiem? To też fajna historia. Jeden kolega 
(z normalnej, nie biednej rodziny) po-
życzył ode mnie rower, który mu ukrad-
li. Więc zamiast go odkupić – zbierał po 
wsi różne rowerowe części, aż złożył je 
w jedną całość. W ten sposób mam takie 
siodełko i np. motocyklowy łańcuch przy 
rowerze. 

Ten rower stał się premią za to, że sta-
ram się zawsze dotrzymywać słowa. Gdy 
kolega oddał mi ten motocyklowo/rowe-
rowy pojazd – machnąłem na to ręką. Po-
myślałem, że jadąc np. na grzyby będę bez 
strachu mógł go zostawiać w lesie. Po paru 
latach jednak znudził mi się, dość ciężko 
się nim jeździło. Więc zacząłem mówić, 
że jak mi się popsuje, to go po prostu 
zostawię pod najbliższym drzewem. Ale 
gdy mi to się przydarzyło, trudno było 
zostawić rower z popsutym tylko przed-
nim kołem. „Słowo się rzekło, kobyłka  
u płota” – pomyślałem i zostawiłem go 
obok drogi. Jechał samochód i zabrał mnie 
okazją do domu. Wchodzę, a zupa na pie-
cyku zaczyna się palić puszczając czarny 
dym. Zgasiłem piecyk, nic się nie stało. Bo 
gotując zupę żona wyszła, gdyż w domu 
był 15-letni Jaś. A Jaś też wyszedł, nawet 
nie spojrzawszy, że gotuje się zupa i trzeba 
wyłączyć. Ale potem myślę: Gdybym nie 
zostawił roweru i targał go do domu za-
stałbym jeśli nie spalone mieszkanie, to na 
pewno poczerniałe, do malowania. 

30 maja 99 r. 
Kilka dni temu był Dzień Matki. Ten 

wpis o bzach dedykuję mojej Mamie która 
nas ogromnie kochała i żyła tylko swoi-
mi dziećmi! Cieszę się, że wreszcie w tym 
roku nie muszę zrywać cudzych bzów. 
Wreszcie moje, zasadzone w ogrodzie kil-
ka lat temu, zakwitły pięknie. Jeden krzak 
na biało, drugi na ciemno-fioletowo, trze-
ci (z boku, najbardziej niewidoczny) na 
liliowo. Rosną przy mojej ukochanej brzo-
zie, a za nią jaśminy, które też uwielbiam 
i głogi. Wczoraj oczyszczając z chwastów 
truskawki siadłem na chwilę odpocząć  
i zdałem sobie sprawę, że coś mnie łączy 
z tym kawałkiem ziemi, o który dbam od 
piętnastu lat (dzierżawię go od szkoł). Jest 
dla mnie tak normalne, że tu siadam, że 
opieram się plecami o jesion, że obok jest 
krzak głogu, itd., itp...

Coś ważnego dzieje się z człowiekiem 
i ziemią, na której pracuje. Po dłuższym 
czasie to już jest „moja ziemia” (nie chodzi 

Piękno Warmii
(fragmenty dziennika)

aNToNI SoDUŁa
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o własność pieniężną, ale o coś w rodzaju 
symbiozy). Po raz pierwszy tego uczucia 
doznałem. 

Lato 
A dzisiaj w autobusie wracając z Bi-

skupca do swojej wsi podziwiałem jedno-
cześnie wspaniały zachód słońca i świetne 
nogi dziewczyny w rybaczkach, siedzącej 
naprzeciwko. Łatwo napisać „podziwia-
łem piękny zachód słońca“ – trudniej zaś 
go opisać. Jednak spróbuję . Już wsiadając 
w Biskupcu do autobusu, zdałem sobie 
sprawę, że jedziemy w fascynujący za-
chód słońca, błyszczący złotem i ciężkimi 
chmurami. Gdy ruszyliśmy pozostawiając 
za sobą miasteczko: wzgórza, trawy i po-
jedyncze drzewa, zielone tą ciężką zielenią 
lata – nabrały barwy płowej, a trawy na 
wzgórzach – złotawe, zaczęły rzucać cienie 
na stoki. Naprawdę jednak coś niezwykłe-
go zobaczyliśmy za Biesowem, horyzont 
tam się otwiera szeroko, ukazując pola, je-
zioro, wzgórza za nim. Na niebie z prawej 
czysty błękit, pojedyncze chmury w pa-
śmie nad ziemią szare, dymne, zabarwione 
na różowo, jak gdyby przenosiły wzgórza 
pod nimi w inny, boski wymiar. Po lewej 
wąski pas ciężkich chmur przykrywał 
słońce, które tylko dołem lśniło się złotem 
i czerwienią. Nad nim chmury rozświetliły 
się złociście kończąc się na tle niebieskiego 
nieba, jakby skrzydłami anioła. A bardziej 
w prawo ogromna chmura nabrała inten-
sywnej, czerwono-złocistej, miejscami  
z pasmami granatu, barwy. A pejzaż lśnił 
się zielonością łąk i wzgórz, z poczernia-
łymi od zachodu drzewami. Jezioro zaś 
pobłyskiwało wszystkimi kolorami nieba.  
A najpiękniejsze pokazało się za Krzyżów-
kami, przed moją wsią. Chmury ciężkie 

nieco się podniosły (lub krajobraz obni-
żył) ukazując na moment czerwień słońca 
jako dominantę tych wszystkich barw. 

Wtorek 
Wczoraj tak bardzo bolało mnie serce. 

A dzisiaj cały dzień spędziłem w kajaku, na 
srebrzystym jeziorze, kąpiąc się i brodząc 
po szuwarach. A biedna Myszka (nasz 
pies), która stale mi towarzyszy, cierpliwie 
spała w kajaku, budząc się czasami. 

Dziś byłem chyba ostatni raz w tym 
roku na jeziorze. Miałem jechać rowerem 
„w świat” (coraz bardziej lubię błąkanie się 
bez celu polnymi drogami Warmii) – a naj-
piękniejsza okolica to ta, gdzie jadę wśród 
pól od Biesówka do Zerbunia: zielone fale 
wzgórz i drzew. Ale pomyślałem, że ro-
werem w tym roku będę się mógł jeszcze 
długo cieszyć, a kajakiem to już ostatnia 
chwila. I miałem rację, ale też i wziąłem 
poduszkę „pod siedzenie” ,by zupełnie 
nie zmarznąć. Było pięknie – brzegi je-
ziora zielonkawo-żółto-zszarzałe (jeszcze 
bez oranżu i złota późnej jesieni), powie-
trze zasnute jakby niebieskawym dymem, 
słońce skrzące się na falach jeziora. Wpły-
nąłem też na duże jezioro – stamtąd przez 
trzciny w „wielki błękit” (tak jak na zna-
nym filmie, tylko poziomo). I dopłynąłem 
do dużego pomostu Pawelców, spłoszyłem 
kormorany, chwilę podziwiałem piękno 
bali pomostu na tle trzcin i przestrzeni je-
ziora i zawróciłem w słońce i srebro wody. 
A wiatr dął tak silnie , że nie mogłem 
odłożyć wiosła i musiałem płynąć prosto  
w fale, by nie zostać przez nie zmiecionym 
na drugi brzeg. A potem, po zawietrznej, 
leniwe dryfowanie wzdłuż brzegu i po-
dziwianie odbicia trzcin, drzew, i bardzo 
zielonej trawy w wodzie. 

A potem Zbyszek Leszczyński po-
mógł mi wciągnąć kajak na brzeg i jestem  
w domu, i piszę. Ale kończę, bo idę na 
śliwki, a potem rzeźbić w czarnym dębie !

Hej lato – cześć !

Kilka dni później.
Wczoraj wracałem od Piotra rowerem 

i ułożyłem haiku: 

Przez otwarte usta
łatwo wpadają

muchy 

A byłem u niego, by m. in. sfotogra-
fować staw z pięknymi odbiciami starych, 
drewnianych domów w wodzie (bo obok 
niego zaczęli budować coś z pustaków). 
Ale jak dojechałem te 15 kilometrów,  
to słońce schowało się za chmury. Mimo 
to zrobiłem kilka zdjęć.

29 grudnia 99 r.
Pod wieczór. Żona w pracy, Małgosia 

na oazie w Gietrzwałdzie, Jaś u Łukasza  
(u którego też zostanie na Sylwestra), ja sam 
w domu oglądam telewizję. Wspominam 
ten moment, kiedy po raz pierwszy (23 lata 
temu), wyjechawszy na Zachód do Londy-
nu, chodziłem po Picadilly, potem obej-
rzałem „Emmanuelle” i gdy wyszedłem na 
Soho z kina złoty zachód słońca przemienił 
miasto w film. I byłem taki szczęśliwy. Dziś 
dzieci prawie dorosłe, Grażyna zabiegana, 
ja stary. Ale spojrzałem w niebo – zamglo-
ny zimowy dzień. W szarości okna dwa 
pobliskie domy z iskierkami palących się 
światełek na choinkach, i gałęzie lipy jak 
ręce wiedźmy na śniegu – i na tym tle – 
odbicie naszych,malinowych lampek cho-
inkowych. Piękno absolutne, niesamowite, 
choć prawie niedostrzegalne, zwyczajne.  
A za chwilę lampa przed bramą zapaliła się 
pomarańczowym światłem – pejzaż szary 
zalśnił się opalowym blaskiem, niebo zbłę-
kitniało, przestrzeń między domami i drze-
wami rozlśniła się niebieskawo i różowawo 
jednocześnie. Jeszcze czarniej zarysowały 
się gałęzie lipy. Chłonąłem to wszystko,  
a w oknie dalej malinowe błyski. Potem 
wstałem, zapaliłem w pokoju światło.  
Za oknem wszystko stało się czarne. Może 
już dłużej nie trzeba pisać... 

(fragment niewydanej książki 
„Kraj – Obrazy Warmii”)   

antoni Soduła

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.

Zdjęcia: Antoni Soduła
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A nie na szukaniu haków na drugą 
stronę, dezawuowaniu wszystkiego, 
co robią ci, którzy trzymają władzę. 

Wystarczy posłuchać komercyjnych stacji, 
gdzie informacja, dziennikarstwo sprowa-
dza się do jednostronnego nurtu. Z góry 
wiadomo, co powiedzą. To traktowanie 
słuchaczy, jako osób, którymi można ma-
nipulować jak się chce, nie pozostawiając 
niczego własnej ocenie czy refleksji. 

Alternatywne rozwiązania? Czy prze-
grani nie powinni zrobić od razu po ogło-
szeniu wyników wyborów, resetu, własnego 
podsumowania? Po to by po porażce móc 
ruszyć od razu do przodu, dać sobie i swoim 
przyszłym wyborcom zaczyn nadchodzące-
go zwycięstwa. Pisałem o tym wielokrotnie 
w felietonach na łamach portalu „sdp.pl”. 
Platforma Obywatelska nie zrobiła podsu-
mowania w 2015 r., co jej się udało, a co nie. 
Nie przyznała się do błędów. Może dlatego 
Donald. Tusk odmawiając kandydowania 
na urząd prezydenta Polski napisał w książ-
ce Szczerze, że nie chce startować, gdyż jest 
„niewybieralny”. Polacy go nie wybiorą, za 
jego politykę, m. in. niszczenie polskiego 
przemysłu stoczniowego, a tym samym po-
zwalanie na rozwój niemieckiego, niewyjaś-
nienie przyczyn katastrofy smoleńskiej i od-
danie postępowania wyjaśniającego obcemu 
państwu i złamanie w ten sposób przepisów 
międzynarodowego prawa, wprowadzenie 
podwyższonego wieku emerytalnego, za-
branie obywatelom funduszów OFE, zastój  
w onkologii i liczne afery, jak paliwowa, spi-
rytusowa, hazardowa, itd. 

 Wyjazd prominentnych polityków PO 
jesienią 2015 r. do Strasburga, ściskanie ręki 
tamtejszym działaczom politycznym (któ-
rych nikt nie wybiera, taka dziwaczna eu-
ropejska demokracja), czy to nie podsumo-
wanie własnej porażki? Nie wyszło, to niech 
teraz oni pomogą. Na sukces pracuje się 
własnym programem, oryginalną myślą po-

lityczną. Opozycja bez własnych pomysłów 
jest właściwie niepotrzebna i niewiele doko-
na, mało przyniesie własnemu krajowi. Tak 
się stało po wyborach parlamentarnych w 
2015 r. oraz w 2019 r. ma to oczywiście prze-
łożenie na walkę o prezydenturę w 2020 r. 
Kandydatów przedstawiają poszczególne 
środowiska. Ten ich „wybraniec” nie może 
skupiać się na krytycznym spojrzeniu na pre-
tendentów, szukaniu ich wad. Prezydentem 
ma być ktoś-osobowość. Nie zdoła jej wykre-
ować nawet najlepszy komitet wyborczy.

 Jedyna startująca kobieta Małgorzata 
Kidawa-Błońska pobiła współpretenden-
tów z Koalicji Europejskiej. Ale czy inność 
płci wystarczy? Na początku marca 2020 r. 
palącym problemem stali się uciekinierzy  
z dalekich krajów, w tym z Syrii, Afganistanu, 
Iranu. Kandydaci do dobrobytu tym razem 
napotkali na twardą przeszkodę. Grecja po-
stawiła zasieki i twardo mówi „nie wpuszcza-
my”. W momencie, gdy to piszę nie wiadomo 
jak to się rozwinie. Unia Europejska tak upo-
wszechniająca otwartość sama zaczęła zamy-
kać granice. A jeszcze 3-4 lata temu, to nie kto 
inny jak D. Tusk groził Polsce wysokimi ka-
rami za to, że nie przyjmuje uchodźców, gdyż 
„takie są zasady w Unii”. M. Kidawa-Błońska 
wywodząca się z partii, która optowała za ot-
wartością granic, teraz chce je zamykać? Ale 
jej wypowiedzi to pomysły speców od public 
relations, a nie poglądy kandydatki, gdyż ona 
chyba żadnych poglądów nie posiada oprócz 
powtarzania zmiennych, partyjnych wytycz-
nych. Ponoć Bartosz Arłukowicz tylko fir-
muje komitet MK-B , a głowni fachowcy to 
Sławomir Nowak i Igor Ostachowicz. Czy to 
nie oni narzucają agresję w obecnej kampa-
nii prezydenckiej? To, co się stało w Pucku, 
w otoczeniu kandydatki na prezydenta RP 
(językowi „poprawnisie” nie mówią „prezy-
dentki RP”, bo to dopiero brzmi kabaretowo) 
było haniebne. Czy agresja nie ma tłumaczyć 
niekompetencji? Specjaliści powinni się nad 

tym dobrze zastanowić. Jest to istotne, iż to 
nie oni będą sprawować władzę, ale może M. 
Kidawa-Błońska ma stać się później „mario-
netką”, to inni de facto będą za nią rządzić?

Czy wybory prezydenckie 2020, to nie 
dążenie do poprzedniego układu władzy w 
Polsce? Inny kandydat Władysław Kosiniak
-Kamysz (z Koalicji Polskiej, taki udawany 
patriotyzm) może i ukrywa, ale naród i tak 
wie swoje, że to on i jego resort w rządzie  
D. Tuska stał za fatalnymi reformami z któ-
rych się nie rozliczono przed obywatelami. 
Nawet Paweł Graś, prawa ręka D. Tuska (na-
zwany w Szczerze „Grasiem”, czyżby od „gra-
sowania”?), jego najbliższy współpracownik 
w nagranej z Janem Kulczykiem rozmowie 
otwarcie przyznał:-Gościu przeprowadził 
dwie najgorsze historie w wolnej Polsce, po 
Buzku-reformę 67 i OFE! To na nim wisiało 
wszystko, podniesienie wieku emerytalnego, to 
wisiało na jego resorcie. Ciekawe, co pomija 
„Grasiu”, że to firmował właśnie szef rządu 
D. Tusk (choćby nie wiem jak daleko chcieli 
teraz od tego uciec) i stojąca u jego boku M. 
Kidawa-Błońska, rzecznik prasowy tamtego 
rządu. To takiej kandydatce chcemy teraz 
oddać Polskę? A „Kamysz” – jak mu piszą 
na plakatach wyborczych – nie przyciągnie 
starych układów? Nikt inny jak jego ojciec  
w rządzie Mieczysława F. Rakowskiego 
(ostatni I sekretarz upadłej PZPR) był wice-
ministrem i Głównym Inspektorem Sanitar-
nym. A stryj w czasach rządów Wojciecha 
Jaruzelskiego ostro działał w handlu zagra-
nicznym. I wcale nie wchodzimy komuś  
z butami w życie rodzinne. A kto jak nie 
„Kamysz” tworzył Koalicję Europejską, która 
zaprowadziła na europejskie salony byłego 
sekretarza PZPR Leszka Millera, prominen-
tnego działacza PZPR Włodzimierza Cimo-
szewicza i jeszcze trzech innych „pezetpe-
erowców”? Teraz mamy go za to nagrodzić? 
I jak chce infantylna żona Paulina: Tygrysie 
chodź, scena jest twoja. Działacze PSL mówią, 
że robienie z „Kamysza” konserwatysty, a na-
wet centrysty to po prostu oszustwo.

A inny kandydat Robert Biedroń też 
nie wytłumaczył się ze swoich osiągnięć 
w Słupsku. Czy ktoś o tym słyszał. To są 
nieprofesjonalne kampanie prezydenckie. 
Dokładanie Andrzejowi. Dudzie, a nawet 
PiS-owi, choć to wybory na prezydenta RP, 
a nie parlamentarne. Oj rozpędzają się nie-
którzy zanadto. I po co?

To, że kogoś wyciągnięto jak królika z ka-
pelusza na kandydata na prezydenta RP, bez 
odniesienia co robił do tej pory, niewiele po-
może. Agresja w stylu Władysława Frasyniu-
ka: je…ć pisiora i się nie bać, to nic innego,jak 
tylko dowód bezsilności i braku jakiegokol-
wiek programu pozytywnego. Kandydaci 
się pogubili. Miejmy nadzieję, że wyborcy 
zachowają trzeźwość umysłów. 

andrzej Dramiński

czy w Polsce potrzebna 
jest opozycja?
System polityczny każdej demokracji ma być dwubiegunowy: rządzący na podstawie 
mandatu uzyskanego w wolnych wyborach oraz ci, którzy przegrali. automatycznie 
stają się opozycją. mają, czy powinni przeciwstawiać się zwycięskiej stronie, na pew-
no ją krytykować i proponować alternatywne rozwiązania. To ostatnie sprowadza się 
do tego, że partie po drugiej stronie, niekiedy budowanej barykady, mają ujawnić 
swój program, założenia, swój wkład intelektualny w rozwój kraju. Bo gdy dochodzi 
do różnych sporów, to po to by prowadziło to do rozwoju ojczyzny (obojętnie jak 
trywialnie to brzmi). 

aNDRZeJ DRamIŃSKI
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Wspomniałem o studiach 
z tego względu, że mimo 
upływu kilkudziesięciu lat 

od ich ukończenia i wielu zastrzeżeń do 
niektórych nauczycieli akademickich 
nie odważyłbym się umieszczać ich po-
glądów w swoim nosie, a tym bardziej 
oznajmiać to publicznie. Wspomniany 
urzędnik podobno jest magistrem pra-
wa i studiował w uczelni, w której wy-
kładowcami na wydziale prawa byli i są 
wybitni uczeni. Czyżby pan magister 
miał także ich poglądy w pogardzie? 

Przedstawiony przypadek skłania 
do ogólniejszej refleksji, której kierunek 
wyznacza, moim zdaniem, udzielenie 
odpowiedzi na pytanie: jakie są grani-

ce poprawności w relacjach społecz-
nych i jak reagować na ich naruszanie? 
Wśród wielu osób z jakimi zetknąłem 
w swoim życiu wspominam dawno 
już zmarłą sąsiadkę, pochodzącą z tzw. 
dobrego domu, która bardzo starannie 
konstruowała swój krąg towarzyski wy-
kluczając z niego osoby nie umiejące się 
zachować, niezależnie od tego, jak były 
one usytuowane w społeczeństwie. Ma-
wiała, że z „chamstwem” się nie zadaje. 
Być może stworzenie tego typu bariery, 
jeśli nie byłaby ona nasączona pogardą, 
stanowiłoby jakieś remedium.

Równie dobrym, a może nawet 
znacznie lepszym, byłoby wprowadze-
nie od najwcześniejszych lat edukacji 

JK 
Nadszedł marzec, zbliża się więc nieuchronnie konieczność spełnienia comie-
sięcznej powinności przesłania do Redakcji felietonu, w terminie niepokojąco 
już coraz krótszym. Jak zwykle niełatwym zadaniem jest wybór tematu, albo-
wiem dostępny „zbiór” jest niezwykle bogaty. Ryzykując, że Redaktor Naczelny 
„Debaty” nie zaakceptuje tego, co mam zamiar przedstawić, jako absolwent stu-
diów uniwersyteckich muszę się jednak odnieść do wypowiedzi jednego z urzęd-
ników administracji rządowej, który odnosząc się do sędziów Sądu Najwyższego 
(składu trzech Izb) powiedział, że ma tych profesorów „w nosie”. oburza mnie 
arogancja i zwykłe chamstwo takiego zachowania. W eleganckim świecie zda-
rza się, że nie podzielamy niekiedy czyjegoś stanowiska czy poglądu. Wówczas 
jednak dobre wychowanie nie pozwala nam na wskazywanie nosa jako miejsca,  
w którym się je umieszcza. Jest przecież wiele ekspresji neutralnych emocjonal-
nie a dosadnie wyrażających naszą krytyczną ocenę. 

KamIL KRYSTeK

zajęć z savoire-vivre’u w myśl zasady, 
że czym skorupka za młodu nasiąk-
nie, tym na starość trąci. Równolegle 
niezbędne jest bezwzględne piętno-
wanie zachowań nie mieszczących się  
w kanonach poprawności między inny-
mi przez zaprzestanie zapraszania np. 
takich urzędników jak JK do mediów  
i swoisty ostracyzm. Przejawem takie-
go ostracyzmu jest dla mnie między 
innymi odmowa podania ręki z rów-
noczesnym wyjaśnieniem przyczyny 
takiego gestu, unikanie takiej osoby, nie 
podejmowanie rozmowy, itp. a niekie-
dy obdarowanie delikwenta książeczką 
pod tytułem „Zasady dobrego zacho-
wania”. Ostatnią z wymienionych pro-
pozycji można przecież urzeczywistnić 
anonimowo korzystając z pośrednictwa 
poczty. Dotyczy ona jednak „najgrub-
szych” fauli, powiedzmy, tylko osób 
publicznych, gdyby bowiem reagować 
na każde chamstwo trzeba by dyspono-
wać ogromnym budżetem.

Jak zwykle należałoby zakończyć 
felieton zgrabną puentą. Ze smutkiem 
przyznaje się do braku dobrego pomy-
słu. Mogę jedynie powiedzieć, że nos 
kojarzy mi się zupełnie z czym innym 
niż panu JK.

Kamil Krystek

P.S. Na podobną ocenę, jak w przy-
padku JK zasługuje wiele wypowiedzi, 
jak choćby pana RS o jednym z sędziów 
czy sędziego IT o innych sędziach.

        *   *   *
Wielki Piątek, zielony piątek
późna pora księżyca, jeszcze tylko jaskółek nie ma
narodzone króliki białe z kroplą czarnego znamienia na skórze 
nieudolnie jak ja rwą się do świata odkrytego, wielkiego

księżyc taki okrągły i jasny, jak nad Panem w Ogrójcu
choć zimny, ale jakiś mądry i ufny dla pobitego
jeszcze krzyki, tak wiele słów, racji, a tak mało milczenia
i ciszy godnej wyroku i czasu umierania

raz przecież przychodzi taka chwila niezwykła
zrozumienia, strachu, bólu i nadziei co się nie spełni
i w końcu czas zgody na wszystko bez pretensji
do ogrodu, bliskich, do psa i do nieba

Panie mój udręczony w piątek wiosennej pełni księżyca
zbity, wyszydzony, opluty, wyśmiany
nie zapomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
nie zapomnij Ks. Krzysztof Wojciechowski

Rocznik 1956, 
Olsztynianin, wychował 

się na Starym Mieście, absol-
went II LO, obecnie proboszcz 
w podolsztyńskiej wiejskiej pa-
rafii. Autor artykułów i tekstów 
piosenek. Wydał cztery tomiki 

wierszy. Lubi deszcz.
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Ale naprawdę genialna jest „Lekcja 
anatomii” w Amsterdam Museum, 
niestety – częściowo spalona, nie wi-

dać twarzy doktora – i być może – pomocni-
ka z prawej strony. Trudno było w internecie 
znaleźć ten obraz. Dopiero Edward, szuka-
jąc całej twórczości Rembrandta w wikipedi 
– znalazł ten obraz. Tu nie ma już żadnych 
osłonek – kompozycja dzieła przypomina 
„Opłakiwanie Chrystusa” Mantegni. Czy 
Rembrandt znał dzieło włoskiego mistrza – 
czy sam doszedł do takiej kompozycji?

To nie Chrystus leży na stole przed ana-
tomem. To Jan Zwarte, człowiek, który za 
kradzież został powieszony, a przed pochów-
kiem jego zwłokami „bawili się”(świadomie 

Lekcje anatomii 
Rzeczywiście – to jest „elegancka lekcja anatomii” znana całemu światu. Dobry 
obraz – kontrast między ciałem trupa a żywymi ludźmi, dostojnie ubranymi w czerń 
i biel kołnierzy (kryzy też były osobliwym kołnierzem bogatego stroju). I psychologia 
postaci: profesor spokojnie wyjaśnia tajniki, a twarze studentów zawierają genialną 
psychikę – patrzą zainteresowani na sekcję lub prosto w malarza, tak jak teraz na 
naszych fotografiach, chcąc swe rysy utrwalić na tym zbiorowym portrecie.

aNToNI SoDUŁa

użyłem tego słowa) holenderscy lekarze,  
a Rembrandt malował. Obraz jest oskarże-
niem elit Amsterdamu. Widzimy brudne 
stopy biednego człowieka, znieruchomiałą, 
jakby zamyśloną jego twarz, bez osłonek 
pokazaną rozciętą jamę brzucha i czaszkę, 
odkrywającą mózg. I jak postać Jana Zwar-
te kontrastuje z wytwornością pomocnika 
lekarza, trzymającego miseczkę lub z bie-
lą mankietów anatoma. Myślę, że jednak 
Rembrandt widział (choćby w rysunku lub 
miedziorycie) obraz Mantegni lub przy-
najmniej o nim słyszał. Analogia między 
leżącym Chrystusem a leżącym biednym 
człowiekiem (skazanym na śmierć tylko za 
kradzież) jest oczywista.

W tym obrazie Rembrandt okazuje się 
niemal rewolucjonistą – choć może po pro-
stu namalował tylko to, co zobaczył. Sam so-
bie zdawał sprawę z wydźwięku swego dzie-
ła, bo przecież wcześniej o kilkanaście lat 
namalował tą „elegancką” lekcję anatomii. 

A w książce Anny Bikont i Joanny 
Szczęsnej Pamiątkowe rupiecie. Biografia 
Wisławy Szymborskiej znalazłem taki frag-
ment (s.255): W roku 1969 Wisława Szym-
borska i Urszula Kozioł zwiedzały maleńkie 
muzeum w Brugii.”Zaintrygował nas jeden 
obraz – opowiada Kozioł. – Z pewnej odległo-
ści wyglądał jak wersja Rembrandta „Lekcja 
anatomii doktora Tulpa”. Z bliska okazało się, 
że to obraz Gerarda Davida, flamandzkiego 
mistrza przełomu XV i XVI wieku, i nie żad-
na lekcja anatomii. Na obrazie człowiek przy-
twierdzony do blatu stołu był żywcem obdzie-
rany ze skóry, w przytomności miejscowych 
bonzów, purpuratów, dostojników, same togi  
i birety. Patrzyli z wyniosłością i upodoba-
niem, jakim mękom poddawany jest inno-
wierca, heretyk.”

Odnalazłem ten obraz w internecie. Był 
w Groeningemuseum, Bruges, Belgium .Czy 
Rembrandt mógł znać ten obraz? – Mógł. – 
Czy znał? – Nie wiadomo. Ileż jeszcze tajem-
nic kryje przed nami sztuka.

antoni Soduła

 Andrea Mantegna „Opłakiwanie Chrystusa”

 Obraz Gerarda DavidaRembrant „Lekacja anatomii doktora Tulpa”

 Obraz Rembrandta
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Nie wszystkie zostały nazwane

Nie wiadomo dokładnie od kie-
dy zaczęto w Olsztynie używać 
oficjalnych nazw ulic i kiedy 

po raz pierwszy na ścianach stojących 
w mieście domów pojawiły się infor-
mujące o nich tabliczki1. Kontrakty 
majątkowe zawierane jeszcze w okresie 
przedrozbiorowym wskazują, że nazwy 
ulic były już wówczas używane, jednak 
przy zawieraniu transakcji nie posłu-
giwano się jeszcze wtedy numerami 
budynków. Miasteczko było niewiel-
kie. Położenie sprzedawanych nieru-
chomości określano względem parcel 
sąsiednich (nazwiska właścicieli) lub 
części miasta (np. znanych obiektów, 
miejsc, dróg, przedmieść), gdzie owe 
nieruchomości były położone. Tak na 
przykład 29 sierpnia 1742 r. mieszcza-
nin Petrus Tell kupił za 300 guldenów 
budę kramarską (Hecken-Bude) po-
łożoną między takimiż budami nale-
żącymi do Lorenza Melczana i Johan-

na Kiewicza2. Ktoś inny kupił budę 
położoną koło zamku (nach Schloß 
belegene), wymieniana jest też buda 
w pobliżu Bramy Młyńskiej (eine Bude 
nach Mühlen-Thor), pół domu przy 
Furcie Wodnej (An der Wasser-Pfort), 
gdzie indziej buda mieszkalna o trzech 
izbach nad Łyną (Wohnbude mit drey 
Stuben an dem Fluß Alla belegen), albo 
budza na przedmieściu przy kaplicy 
św. Jerzego (in der Vorstadt bei St. Geo-
rgy Capelle), bądź też plac budowlany 
„przed murem miejskim, idąc do szań-
ca” (vor der Mauer nach der Schantze)3. 
Nazwy ulic znajdowały się wtedy także 
w użyciu: w zapisie z połowy XVIII w. 
pojawiają się Marckt, Flegelgaße („Za-
ułek Pługowy”), Krumm-Gaße, Richt-
Gaße4.

Wszystkie przesłanki wydają się 
wskazywać, że tyle początkowo wystar-
czyło, a parcele ponumerowane zostały 
w Olsztynie dopiero w XVIII-XIX wie-
ku. Podstawę procesów modernizacji, 
które dokonane zostały w tym zakre-

sie, stanowiły obowiązujące w Prusach 
przepisy podatkowe – m.in. wprowa-
dzenie na Warmii podatku serwiso-
wego, służącego utrzymaniu wojska5. 
W latach 70. XVIII w. wszystkie domy 
w Olsztynie były już ponumerowane, 
do celów podatkowych sporządzano 
też spisy nieruchomości z nazwiskami 
ich właścicieli. W wymienionych doku-
mentach, by podzielić numery, posłu-
giwano się tradycyjnymi, używanymi 
od dawien dawna nazwami. Wymie-
niane tu były najważniejsze ciągi ko-
munikacyjne. Wyróżniano więc Rynek, 
określany nazwą Markt, Marktplatz 
lub Ring. Własne nazwy miały również 
główne arterie, do których w Olsztynie 
zaliczano dzisiejsze ulice: Staromiejską, 
Prostą, Kołłątaja, św. Barbary i Staszica. 
W spisie podatkowym lat 1774-1775 
zostały one nazwane odpowiednio: 
Ober-Gasse, Richt-Gasse, Krum-Gasse, 
Kirchen-Gasse, Wasser-Pforte-Gasse6. 
Mniejsze uliczki nie miały zapewne 
swych odrębnych nazw, nie wyróżnia-
no także ulic na przedmieściu (Vor-
stadt) – pamiętajmy, że jako właściwe 
„miasto” bardzo długo traktowana była 
jedynie zabudowa zamknięta w obrę-
bie dawnych murów obronnych. Nie 
wyróżniano początkowo nawet Przed-
mieścia Górnego i Dolnego, pisząc po 
prostu o „budach na przedmieściu”7. 

W dokumencie z lat 1803-1804 
zamiast terminu „Gasse” (uliczka, za-
ułek), zaczęto używać już konsekwen-
tnie określenia „Strasse” (ulica). Co 
ciekawe ulicę Prostą, zapewne od ist-
niejącej jeszcze wtedy u jej krańca Bra-
my Dolnej nazwano tam Nieder-Strasse 
(ul. Dolna), co może świadczyć, że 
sprawa nazewnictwa nie była ostatecz-
nie ustalona, funkcjonowały równo-
legle różne nazwy ulic. Na określenie 
Rynku nadal posługiwano się śląskiej 
proweniencji terminem Ring8. Pod-
stawowe znaczenie przy identyfikacji 
budynków przypisywano numeracji 
domów (posesji) – była to numeracja 
ciągła. Nazwy ulic w jej przypadku po-
siadały charakter jedynie pomocniczy. 
Dbano przede wszystkim, by na każ-
dym z domów, wliczając w to domy 
budnicze (tzw. „budy”), znajdował się 
numer parceli (posesji). Przypomnij-
my, że właściciele należne podatki 
musieli płacić także wtedy, gdy parcele 
pozostawały niezabudowane.

Po wojnach napoleońskich sprawa 
nazewnictwa ulic doczekała się odgór-
nych regulacji. Od 1837 r. nazwy ulic 
używane w danej miejscowości wolno 
było zmieniać jedynie za zgodą rejen-
cji. Miało to w założeniu ograniczyć 

Pamięci ulicy  
garncarskiej. cz.1
Stwierdzenie, jakoby olsztyn posiadał dobrze zachowany średniowieczny układ 
przestrzenny, powielane na stronach każdego niemal przewodnika po mieście, 
nie do końca odpowiada prawdzie. W trakcie powojennej odbudowy Starego 
miasta dość mocno zmienił się jego obraz. Zniknęło nie tylko wiele domów – 
przestało istnieć, kilka ulic, inne zostały poszerzone. ów proces urbanistycz-
nych 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/młyńska Tylna, 
garncarska... Właśnie o tej ostatniej i o wyjątkowo cennych, zabytkowych bu-
dynkach, które się niegdyś przy niej znajdowały, chciałbym dziś opowiedzieć.

RaFaŁ BĘTKoWSKI

Fragment miejskiej Księgi Kontraktów z lat 1742-1753 z zapisem dotyczącym budy na przedmieściu koło 
karczmy miejskiej (APO)



40 DEBATA Numer 3 (150) 2020

zbyt częste zmiany nazw, pomagając 
również zachować ich historyczne, 
utrwalone w lokalnej tradycji brzmie-
nie9. Wedle wykazu z 1839 r. olsztyń-
ski magistrat wyróżniał oficjalnie 
osiem ulic: Ober-Vorstadt, Oberstraße, 
Oberkirchenstraße, Unterkirchenstraße, 
Richtstraße, Nieder-Vorstadt, Krumm-
straße, Schanzenstraße – jako odrębne 
ulice pojawiły się więc w spisie rów-
nież przedmieścia Górne i Dolne10. 
Interesujący opis pojawia się tu przy  
Schanzenstrasse, w przełożeniu na 
język polski brzmi on mianowicie:  
„ul. Szańcowa, zwana również No-
wym Miastem – na zachód od Rynku, 
za ul. Krzywą [tj. Kołłątaja], wzdłuż 
muru miejskiego, w pobliżu Ogro-
du Szańcowego”11. W dawnej nazwie 
ul. Okopowej pobrzmiewała zatem 
pamięć o rozszerzeniu granic Olsztyna 
w 1378 r., była też informacja o murze 
miejskim obok „ogrodu szańcowego”. 
Trudno rozstrzygnąć, czy w ten sposób 
określano ogrody położone w dawnej 
fosie między zamkiem a miastem, czy 
też dawny ogród bractwa strzeleckie-
go za murami miejskimi, nad Łyną,  
w południowo-zachodniej części mia-
sta. Jakowyś „szaniec” w każdym razie  
w tradycji istniał i dał nazwę całej ulicy12. 
W czasach powojennych, kiedy prowe-
niencja ulicznej nazwy została zupełnie 
zapomniana, szaniec przekształcił się w 
„okop”, a ulica stała się „ul. Okopową”. 

W spisie powyższym nie wymie-
niono, jak widać Targu Rybnego, ani 
znajdujących się tu zaułków, wiemy na-
tomiast – choćby z mapy Hendewerka 
lub rekonstrukcji Wünscha – że był on 
już wtedy zabudowany.

 
mapka z 1847 roku

Mapa Hendewerka, sporządzona  
w latach 1822-1823, jedynie w ogólnych 
zarysach przedstawia ówczesną zabu-
dowę Targu Rybnego – nie różniła się 
ona zasadniczo od schematu zabudo-
wy, jaki znany jest tutaj z końca XIX w. 
Wśród budynków brakowało jedynie 
późniejszego domu przy ul. Młyńskiej 
3 (róg Młyńskiej i Garncarskiej)13. Naj-
starszy zachowany dokument przeka-
zujący nam bardziej precyzyjne, choć 
nadal wycinkowe informacje, pochodzi 
z końca roku 1847. Jest to wykonany 
przez F. Wronkę szkic pokazujący sy-
tuację własnościową w rejonie skrzyżo-
wania późniejszych uliczek Młyńskiej  
i Garncarskiej, gdzie teren miasta grani-
czył z państwowym majątkiem na Woli 
Zamkowej (akta olsztyńskiej rejencji)14. 
Zaznaczono na nim okrągłą basztę, 

stojącą przy północno-wschodnim 
narożniku zamkowego parchamu oraz 
biegnący od niej mur obronny, kieru-
jący się ku nie istniejącej już Bramie 
Młyńskiej. Biegły doń równoległe pasy 
mieszczańskich parcel, rozpoczynają-
cych się po zachodniej stronie później-
szej ul. Garncarskiej. Pierwszy, sięgają-
cy baszty, był wtedy własnością szewca  
T. Pietzkowskiego, drugi – tokarza Lie-
dera. Ich parcele znajdowały się obok 
siebie, podobnie jak należące do nich, 
położone po drugiej stronie ulicy domy. 
W 1837 r. Tadeus Pietzkowski był właś-
cicielem usytuowanego „na placu” (auf 
der Platz) domu nr 37, Jakob Lieder – 
nr 36.15 Ogrody nie posiadały jeszcze 

zabudowy, na parceli Pietzkowskie-
go znajdowała się jedynie niewielka 
stajnia (Stall). Działki sięgały do linii 
muru, który – jak zaznaczono na planie 
– był na ich odcinku zwalony (umgefal-
len). Dalszy, północno-wschodni frag-
ment muru wciąż istniał. Miał on lekko 
załamaną linię i był najwyraźniej nieco 
dłuższy niż dzisiaj. Przylegała do niego 
obszerna parcela garncarza Keichela, 
o narysie wieloboku. Na planie ozna-
czona ona została jako ogród (Garten), 
na którego jednak terenie położone 
były dwa obiekty gospodarcze: piec do 
wypalania ceramiki (Brennofen), przy-
legający do muru oraz znajdująca się 
w narożniku parceli, przylegająca do 

Fragment spisu wyborców z 1849 r. otwierający rejon miasta zwany „Budami przy Bramie Młyńskiej” (APO)

Fragment mapy katastralnej Olsztyna z 1885 r. pokazujący domy budnicze po zachodniej stronie ówczesnej 
Töpfer-Gasse (APO)
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muru i budynku mieszkalnego stajnia. 
Budynkiem owym był dom budniczy 
wymienionego garncarza. Sąsiadowa-
ła z nim nieco mniejszy, narożny dom 
szewca Mollenhauera. Te dwie „budy” 
(Wohnbuden) przylegały do zachowa-
nego do dziś fragmentu muru obron-
nego w sąsiedztwie odbudowanego 
Domu Gazety Olsztyńskiej.

Co ciekawe własnością miasta Ol-
sztyna był nie tylko teren przylegają-
cy od wschodu do opisanego odcinka 
murów obronnych, lecz również przy-
legający od niego od zachodu – a zatem  
i po przeciwnej stronie muru, sięgający 
stąd do linii stawu zamkowego (Teich). 
Staw ten dziś już oczywiście nie istnie-
je. Jeszcze w XIX w. został osuszony,  
a na jego miejscu na początku kolejne-
go stulecia założono ogród prezydenta 
rejencji. Wymienione podziały włas-
nościowe przetrwały do 1945 r. Po-
tem uległy likwidacji. Dziś jest tu park  
z usytuowaną w centrum znakomitą 
figurą Łyny, autorstwa Ryszarda Wa-
chowskiego (1957).

Teren między murem a stawem 
opisany został na mapce jako dawny 
ogród dzierżawiony przez miasto, po-
tem nieograniczona własność gminy 
miejskiej, wynajęta obecnie władzom 
sądowym z przeznaczeniem na ogród 
strażnika więziennego16. W przylega-

jącym do muru oraz ul. Młyńskiej na-
rożniku parceli znajdował się budynek 
więzienia (Gefängniß) z dziedzińcem 
(Hoffraum) otoczonym ogrodzeniem 
oraz usytuowanym osobno, przy owym 
ogrodzeniu ustępem. Było to ówczes-
ne więzienie sądowe. Konsekwentnie 
podtrzymywana była w tym wypadku 
tradycja miejsca: więzienie ulokowano  
w pochodzącym jeszcze z czasów przed-
rozbiorowych budynku warmińskiego 
więzienia kapitulnego. Dopiero w ko-
lejnej dekadzie więzienie sądowe prze-
niesione zostało do odremontowanej  
w tym celu w latach 1858-1860 Wysokiej 
Bramy, w której działać miało do roku 
189817. W tym okresie budynek przy ul. 
Młyńskiej 4 pełnił funkcję miejskiego 
więzienia policyjnego. Dopiero potem 
więzienie translokowano do Bramy,  
a budynek przeznaczony został do in-
nych celów. Warto zauważyć, że nieist-
niejący już dziś obiekt funkcjom peni-
tencjarnym służył więc przez 150 lat z 
okładem (od 1732 r.), zdołał przetrwać 
zaś przeszło 200 lat. Obecnie nie istnieje. 

Ulice czekają na nazwy

W tym samym czasie, gdy opisa-
na wyżej mapka została sporządzona 
landrat zobligował władze miasta, aby 
nazwy nadane zostały w Olsztynie 

wszystkim ulicom wykorzystywanym 
w ruchu publicznym – także uliczkom 
tylnym i bocznym (1846)18. Magistrat 
zaproponował, aby uliczka prowa-
dząca od placu, na którym zamierza-
no zbudować kościół ewangelicki ku 
miejscu, gdzie dawniej znajdowała 
się Brama Młyńska otrzymała miano 
Mühlenthorstraße („ul. Bramy Młyń-
skiej”), natomiast ta, która biegła w tym 
samym kierunku od Wysokiej Bramy 
– Buden am Mühlenthorwinkel, albo 
Buden am Mühlenthore („Budy przy 
zakątku Bramy Młyńskiej” lub „Budy 
przy Bramie Młyńskiej”)19. Ostatnia 
z proponowanych nazw została, jak się 
wydaje, wprowadzona. 

Przypomnę, że „budy” (die Bude 
wzgl. die Wohnbude), zwane też po 
polsku domami budniczymi, były to 
pierwotnie proste, najczęściej drewnia-
ne domostwa, dostawiane w mieście do 
ratuszy, murów obronnych, wznoszo-
ne przy bocznych uliczkach lub poza 
murami miejskimi. Miały one status 
budowli niejako „nadprogramowych”,  
a przez to niepełnowartościowych – ich 
własność nie wiązała się z posiadaniem 
praw miejskich i przynależnych grun-
tów rolnych (z wyjątkiem ogrodów), jak 
też rozmaitych mieszczańskich przy-
wilejów przypisanych do właściwych, 
pełnowartościowych parcel (jak np. 

Widok na skrzyżowanie ulic Garncarskiej i Młyńskiej z budynku Schloss-Café – fragment pocztówki z ok. 1915 r. Na pierwszym planie po lewej dom przy Mühlen-Str. 3 
(dawna „buda Kowalewskiego”), dalej domy przy Töpfer-Str. 4-8 (dom z pulpitowym dachem: nr 6), po prawej budynek dawnego więzienia przy Mühlen-Str. 4
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prawa warzenia piwa). Zamieszkiwane 
też były owe domostwa przez ludność 
najuboższą – stanowiły więc jakby po-
przedniczki wznoszonych potem czyn-
szowych kamienic o najniższym stan-
dardzie20. Ich właścicielami byli zwykle 
bogaci mieszczanie, którzy w „budach” 
wynajmowali mieszkania robotni-
kom lub rzemieślnikom, sami tu już 
nie mieszkając. W XIX w. domy te 
nie różniły się już często od innych, 
były murowane, parterowe bądź pię-
trowe, jedynie warunki w ich wnę-
trzu były bardziej prymitywne niż  
w typowych mieszczańskich kamie-
nicach. Wiele z owych budniczych 
domostw nie posiadało np. na parte-
rze podłóg – zastępowało je gliniane 
klepisko. W rejonie Targu Rybnego 
jeszcze w 1883 r. dotyczyło to budy 
należącej do wdowy Rarkowskiej, 
domów budniczych Kowalewskiego, 
wdowy Adelstein, Josefa Thommka 
oraz kupca Struwego21. Domostwa 
te przepełnione były lokatorami.  
W parterowej budzie Kowalew-
skiego na rogu późniejszych ulic 
Młyńskiej i Garncarskiej w 1880 r. 
gnieździło się np. dziewięć rodzin 
– łącznie 26 osób. W budzie wdowy 
Adelstein – 13 rodzin (40 osób)22. 

W opisywanym północno-za-
chodnim rejonie Starego Miasta 
– jego „młyńskim zakątku” – stały 
wyłącznie „budy”, jak tradycyjnie 
zwano owe domy aż po wiek XX. 
Do 1888 r. posiadały one oddziel-
ną numerację ciągłą – rozpoczyna-
ła się ona od kramów, stojących na 
Rynku, koło Ratusza. Odrębną nu-
merację posiadały „budy”, tj. domy, 
płożone na przedmieściach23. Wedle 
list wyborców z 1849 r. w rejonie 
nazwanym „budami przy Bramie 
Młyńskiej” (Buden am Mühlentor) 
wyróżniano 16 odrębnych domów 
budniczych o numerach: 31, 32, 33, 
35, 36, 37a, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 
48a, 48b, 48c.24

W wykazach z lat 1860-1861 
w Olsztynie wyszczególniane były 
już 24 ulice – trzy z nich nazywa-
no drogami (Weg), co wskazuje, 
że nie posiadały jeszcze zabudowy 
mieszkalnej. Były to: Salzmagazin-
Weg, Soja-Weg i Hohl-Weg (można 
identyfikować je z dzisiejszymi ulicami 
Nowowiejskiego, Skłodowskiej-Curie 
oraz Pieniężnego). Nadal nie wyszcze-
gólniano Targu Rybnego i położonych 
przy nim odrębnych ulic: zastępowała 
je zbiorcza nazwa Mühlenthorwinkel 
(„Zakątek Bramy Młyńskiej”). Pojawiła 
się jednak i pierwsza, dopiero teraz ofi-

cjalnie wymieniona ulica w tym rejo-
nie – była to Mühlengasse. Wedle opisu 
wybiegała ona z obecnej ul. Staromiej-
skiej (Oberstrasse) obok domu stolarza 
Moritza i kończyła się przy młynach25. 
Magistrat postanowił w tym czasie, że 
termin Gasse (zaułek, uliczka) używa-
ny będzie dla ulic bocznych, w prze-
ciwieństwie do terminu Strasse, zare-

zerwowanego dla głównych, długich 
ciągów komunikacyjnych26.

Wzrost znaczenia Olsztyna pod 
koniec lat 70. XIX stulecia związany  
z umieszczeniem tu siedziby sądu 
okręgowego (Landgericht) zaowoco-
wał szeregiem zauważalnych zmian 
modernizacyjnych miasta27. Zaliczała 

się do nich kolejna próba uporządko-
wania nazewnictwa ulic. Liczba ulic 
posiadających własną nazwę zwięk-
szyła się do 60, przy czym ranga nie-
których wzrosła. Mühlengasse awan-
sowała na Mühlenstrasse, pojawiły się 
także odrębne uliczki w obrębie daw-
nego „Narożnika Młyńskiego”: Hinte-
re Mühlengasse („ul. Młyńska Tylna”; 

tabliczka zawisła tu na domu Kowa-
lewskiego), Brunnengasse („ul. Stu-
dzienna”; tabliczka na domu wdowy 
Adelstein) i wreszcie Töpfergasse 
(ul. Garncarska; tabliczki na do-
mach Kowalewskiego i Bauma)28.

Na pamiątkę domu garncarza

Jako, że zabudowa przylegają-
cej do Targu Rybnego części miasta 
zmieniła się do dziś diametralnie, 
położenie znajdujących się tu ulic  
i stan ich zabudowy odtworzyć 
można jedynie spoglądając na stare 
fotografie i mapy miasta z przełomu 
XIX i XX w. Ul. Młyńska Tylna (zw. 
też Hintere-Brunnen-Gasse29) była 
uliczką równoległą do ul. Młyń-
skiej. Zaułek Studzienny stanowił 
z kolei uliczkę równoległą do tam-
tej. Znajdował się na tyłach domów 
budniczych stojących przy nieist-
niejącej już dziś ulicy Górnopo-
przecznej (Ober-Quer-Strasse), na 
wprost apsydy kościoła ewangeli-
ckiego. Nazwa utworzona została 
od studni (zdroju) znajdującej się 
na Targu Rybnym na wprost wylo-
tu tej uliczki. Obydwie łączyły Targ 
Rybny, jeszcze w 1892 r. nazywany 
„Świńskim Rynkiem” (Schweine-
Markt), z Zaułkiem Garncarskim 
(Töpfergasse). Wyloty zaułków znaj-
dowały się po obu stronach stojącej 
tu budy wdowy Anny Adelstein (nr 
35; od 1888 r. Töpfer-Str.1). Na rogu 
Zaułka Garncarskiego i ul. Młyń-
skiej stała natomiast buda, której 
właścicielem na początku lat 80. 
XIX w. był Matheus Kowalewski, 
gospodarz z Sząbruka (nr 34; potem 
Mühlen-Str. 3)30.

Pora rozstrzygnąć skąd się wzię-
ła nazwa dawnej ulicy Garncarskiej. 
Wszelkie przesłanki wskazują, że 
miano swe zawdzięczała ona nie 

jakiemuś działającemu tu wyjątkowe-
mu skupisku garncarzy, ale jednemu 
warsztatowi garncarskiemu, znanemu 
nam z omówionej wcześniej mapki 
z 1847 r. Dom garncarza otwierał tu 
niegdyś numerację budynków całego 
„Zakątka Młyńskiego” – można rzec, 
że od niego zaczynano pierwotnie  

Fragment mapy Olsztyna z 1892 r. z uliczną numeracją  
domów, wprowadzoną w 1888 r.

Ogłoszenie, jakie F. Norkeweit dał w „Gazecie Olsztyńskiej” 
z 16 marca 1895 r. 
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7. R. Bętkowski, Lokalizacja gmachu sądów w 
Olsztynie, a zmiana kierunku rozwoju przestrzennego 
miasta w ostatniej ćwierci XIX wieku, „Warmińsko-Ma-
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8. APO, Magistrat Olsztyna, 259/363, Kämmerei
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9. APO, Magistrat Olsztyna, 259/276, Benne-
nung der Straßen und Nummerirung der Häuser, 
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11. „Schanzenstrasse (auch Neustadt genannt) – 
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der Ring-Mauer der Stadt Allenstein. Gränzend mit 
Schloßguth Allenstein]; zob.: okładka (s. 44).
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adres Töpferstrasse 2 i 3.
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Brama, „Debata” nr 9(12)2008, s. 24.
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budy, morgi…, „Debata” nr 7(118)2017, s. 39.
21. APO, Magistrat Olsztyna, 259/81, Die Cho-

lera. Vom 19ten August 1866 bis 20ten September 
1886, ss. 271-273; por,: R. Bętkowski, Dziewiętnasto-
wieczna rewolucja asenizacyjna. System kanalizacji 
pneumatycznej Olsztyna, „Rocznik Muzeum Nowo-
czesności Tartak”, nr 2/2018, s. 43; tenże, Zanim na-

deszła epoka nowoczesności. Higiena grodu nad Łyną 
w dawnych wiekach, „Debata” nr 1(148)2020, s. 41.

22. APO, Magistrat Olsztyna, 259/326, Statistis-
che Tabellen vom 3ten Juni 1843…, ss. 951-952.

23. R. Bętkowski, Lokalizacja gmachu sądów…, 
ss. 24-27.

24. APO, Magistrat Olsztyna, 259/225, Staedis-
che Verfaßung. Liste der nach Wahlgesetz von 30. 
Mai 1849 stimmberechtigten Bewohner des Gemein-
de-Bezirks der Stadt Allenstein [poz. 310-375].

25. APO 259/276, ss. 60-61, 64-65.
26. Tamże, s. 62.
27. R. Bętkowski, Sąd nad miastem, cz. 2, „Deba-

ta” nr 7(94)2015, ss. 40-41.
28. Tamże, s. 73.
29. Zob.: R. Bętkowski, Targ Rybny – metamorfo-

zy, „Debata” nr 8(11)2008, s. 22.
30. APO, Urząd Katastralny w Olsztynie, 1367/31-

1-13.
31. Por.: APO 259/225; 4/I.2746, ss. 302-303
32. APO, Urząd Katastralny w Olsztynie, 1367/22-

1-13.
33. APO, 259/326, s. 949.
34. Adress-Buch der Kreisstadt Allenstein Ostpr. 

für 1899, Allenstein 1898, ss. 52-53.
35. „Gazeta Olsztyńska” nr 22 z 16.03.1895 r.
36. Einwohnerbuch von Stadt Allenstein 1938, Al-

lenstein 1938, s. 320.

liczenie znajdujących się tutaj parcel. 
W 1849 r., gdy posesja należała jeszcze 
do garncarza Karla Keichela dom ten 
oznaczony był numerem 31, sąsiedni 
domek budniczy dostawiony do muru 
obronnego nosił nr 32 (w 1847 r. wł. 
szewc Mollenhauer)31. W latach 1880-
1885 pierwszy z budynków należał już 
do garncarza Antona Grzeskiego, dru-
gi – bednarza Majewskiego. Na pose-
sji garncarza stały wtedy dwa domy – 
poza starą budą przy murach (nr 31a), 
był tu również wolno stojący dom  
(nr 31b), wzniesiony przy ulicy tu, 
gdzie w 1847 r. był z tyłu budynek staj-
ni i piec garncarski – z fotografii wie-
my, że był to piętrowy, wolno stojący 
budynek z charakterystycznym pulpi-
towym dachem. Dalej po stronie pra-
wej, na terenie wcześniejszych ogro-
dów Liedera i Pietzkowskiego stały 
już wówczas dwa odrębne domy (37a 
i 37b) – parterowe, z dachami w ukła-
dzie kalenicowymi. W 1885 r. oba były 
własnością Franza Angricka, którego 
profesję określano jako Budenbesitzer 
(„właściciel domów budniczych”)32. 
Pięć lat wcześniej w starej „budzie” nr 
31a mieszkała ośmioosobowa rodzina 
Grzeskiego (czterech mężczyzn i czte-
ry kobiety). W nowszym z należących 
do niego budynków, oznaczonym nu-
merem 31b, mieszkania wynajmowali 
lokatorzy o nazwisku Czezka (dwie 
osoby), Valascheck (jedna osoba)  
i Tausch (dwie osoby – kobiety).  
W narożnej budzie bednarza Majew-
skiego przy murze (nr 32) mieszkał on 

sam wraz z rodziną (łącznie pięć osób: 
trzech mężczyzn i dwie kobiety)33.

Kiedy w 1888 r. zniesiono ciągłą 
numerację budynków miejskich, za-
stępując ją numeracją uliczną, rów-
nież „Zaułek Garncarski” otrzymał 
swą odrębną, całkowicie nową nu-
merację. Otwierała ją, stojąca po le-
wej, za narożną budą Kowalewskiego 
(Mühlenstr. 3), wzmiankowana tu 
już wcześniej buda wdowy Adelstein 
(Töpfer-Gasse nr 1). Dalej były jeszcze 
dwie budy o numerach 2 (wcześniej 
nr 36; wł. krawiec Leopold Schneider) 
i 3 (nr 37, wł. podmajstrzy murarski 
Johann Mateblowski). Znajdowały się 
one w bloku zabudowy naprzeciwko 
wzniesionego w 1877 r. kościoła ewan-
gelickiego i frontem skierowane ku 
Töpfer-Gasse. W tym miejscu numery 
zawracały, kierując się ponownie do 
wylotu na ul. Młyńską. Po stronie pra-
wej znajdowały się zatem domy przy 
Töpfer-Gasse. nr 4 i 5 (domy Angri-
cka), 6 i 7 (domy Grzeskiego) oraz nr 
8, ostatni (dom Majewskiego). Domy 
7 i 8 były właśnie owymi najstarszy-
mi, dostawionymi do murów obron-
nych budynkami. Warto zauważyć, że  
w przypadku posesji nr 6-7 utrzymy-
wana była niezmiennie tradycja miej-
sca – trwała tu ona prawdopodobnie 
aż do roku 1945. 

W 1898 r., kiedy nazwa ulicy 
brzmiała już Töpfer-Strasse, właścicie-
lem wymienionej posesji był garncarz 
Franz Norkeweit. Pod numerem 6 
mieszkali: wdowa po pocztowcu Hen-

riette Endruhn, emerytowany dozorca 
przystanków (pens. Haltestelle Aufse-
her) Gottfried Ritter, konduktor pocz-
towy (Postschaffner) Otto Trimuschat 
i dożywotnica (Altsitzerin) Urta Pra-
cknings. Domek ten pełnił zatem rolę 
czynszowej kamienicy. Właściciel obu 
budynku wraz z rodziną mieszkał pod 
numerem 7, tj. w sąsiedniej starej „bu-
dzie” (noszącej wcześniej nr 31, potem 
31a), opierającej się o mur obronny34. 
Piec garncarki był wciąż czynny. Jego 
właściciel działalność w tym miejscu 
musiał rozpocząć kilka lat wcześniej 
– zapewne w marcu 1895 r. Wtedy to 
F. Norkeweit, mistrz garncarski zare-
klamował po raz pierwszy nowo urzą-
dzony skład pieców porcelanowych 
przy ul. Garncarskiej (Töpferstr.) 6 
w „Gazecie Olsztyńskiej” – treść anon-
su poświadcza, że kafle produkował tu 
także sam, wykonywał również pra-
ce zduńskie35. Jako właściciel domu 
i przedsiębiorca branży garncarskiej 
figuruje w jednej z ostatnich, wyda-
nych przed wojną ksiąg adresowych 
Olsztyna (1938)36. [cdn]
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Pamięci ulicy garncarskiej. cz.1   cd. ze s. 43

Fragment planu sytuacyjnego obrazującego własność parcel na pograniczu miasta i Woli Zamkowej z 1847 r. Kolorem czerwonym zaznaczono 
mur obronny biegnący od nieistniejącej Bramy Młyńskiej do rozwalin okrągłej baszty przy północno-wschodnim narożniku zamku. Do muru 
tego dobudowane były dwa domy budnicze, stajnia i piec do wypalania ceramiki (APO)

Zabudowa Targu Rybnego widoczna z wieży zamkowej – fragment pocztówki wydanej w 1907 r. ze zbiorów autora. Strzałką oznaczono dom 
przy Mühlen-Strasse 2 (późniejszy „Dom Gazety Olsztyńskiej”), Numerami – domy przy dawnej ul. Garncarskiej (Töpfer-Strasse). Wśród 
zabudowań trzeciego planu charakterystyczna sylwetka Kamienicy Naujacka wzniesionej przy ówczesnej Kaiser-Str. (dzisiejszej ul. Dąbrow-
szczaków) w 1907 r. Pocztówka dowodzi, że stały jeszcze w tym czasie domy budnicze oparte o północno-zachodni odcinek murów obronnych 
przy ul. Młyńskiej (widoczne za Domem Gazety Olsztyńskiej).

Dziewiętnastowieczna tabliczka z nazwą ul. Garncarskiej 
ze zbiorów Muzeum Nowoczesności


