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Rzeczpospolita i jej
choroby towarzyszące
12 maja 2020 roku. 595 nowych zachorowań na koronowirusa. Smutny rekord, który
trudno uznać za przypadek. Wszystko bowiem wskazuje na to, że to rezultat wyborów,
które odbyły się 10 maja. Ale przecież mogło być znacznie gorzej. Aż strach pomyśleć,
do czego dojść by mogło, gdyby dosłownie dwa dni wcześniej dwóch zwykłych posłów,
choć jednak prezesów, nie odwołało głosowania! Niestety, ich subtelnie wyrażona pod
adresem Sądu Najwyższego sugestia, aby ten unieważnił odbyte bez głosowania wybory,
spotkała się z chłodnym, nie wróżącym nic dobrego przyjęciem. Na szczęście, w poczuciu odpowiedzialności za państwo, na wysokości zadania stanęła świeżo przywrócona
do łask Państwowa Komisja Wyborcza. Aby pozbawić Sąd Najwyższy, ciało chwiejne i
niepewne, możliwości decydowania o czymkolwiek, PKW jednogłośnie orzekła, że nie
było nic, ani wyborów, ani tym bardziej głosowania, bo to ostatnie nie było możliwe ze
względu na brak kandydatów. I gdyby nie ten nagły wzrost zachorowań...
bogdan bachmura

T

ych z Państwa, którzy uważają, że
sobie ze spraw poważnych jaja robię,
kieruję z pretensjami pod właściwy
adres. Ten kabaret, który przekroczył wyobraźnię niedoścignionego twórcy Ucha Prezesa, naprawdę dzieje się na żywo i wyłączenie telewizora, poza chwilowym ukojeniem
nerwów, nic nie zmieni.
Nie ma żałośniejszego widoku jak ten,
kiedy politycy ulegają sile własnej propagandy. A jeśli wtórują im eksperci i dziennikarze,
których pierwszym odruchem powinna być
nieufność wobec świata polityki, to naprawdę robi się niebezpiecznie. Nie mam wątpliwości, że to skutkująca zbiorowym zniewoleniem umysłów pandemia histerii była
pierwszą przyczyną politycznego kryzysu,
którego końca i skutków jeszcze nie znamy.
Jak to często bywa w takich razach, rozwiązanie było na wyciągnięcie ręki. Pisałem
o tym miesiąc temu w „Debacie”. Propozycja,
aby pójść do urn wyborczych 10 maja, w maskach i rękawiczkach, z zachowaniem odpowiednich odległości i zapewniając stosowne
zabezpieczenia komisjom wyborczym, powinna być wynikiem porozumienia wszystkich liczących się partii i kandydatów.
W dniu kiedy to piszę Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą przeprowadzenie
tzw. wyborów hybrydowych. Czyli takich
samych, jakie można było przeprowadzić
10 maja. Teraz PiS zapowiada przeprowadzenie wyborów na 28 czerwca, marszałek Sena-

tu zaprasza do siebie prezesa Kaczyńskiego,
a Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że politycy zaczęli przemawiać ludzkim głosem.
Wprawdzie trzy dni przed porozumieniem Kaczyński-Gowin minister Łukasz
Szumowski na łamach „Rzeczpospolitej”
jechał jeszcze starą płytą, twierdząc, że są
dane, które pokazują, że wybory tradycyjne
zwiększają liczbę zakażeń, ale teraz, wobec
nowej mądrości etapu „rekomendował”
i taką możliwość.
Aż się prosi zapytać, co się nagle, Panie
i Panowie stało, że straszenie Polaków tradycyjnymi wyborami przestało obowiązywać?
Może także do nich, zamkniętych we własnej bańce histerii, dotarł widok kłębiących
się pod sklepami Ikei ludzi, albo dowolnie
formowanych kolejek przed oddziałami
ZUS? A może zwyczajnie nastąpiło zmęczenie materiału, z możliwym przebłyskiem
świadomości, że wszystkie granice śmieszności zostały już przekroczone?
W ostatnim czasie powstały w Polsce
i na świecie tony wywiadów oraz publikacji na temat wpływu pandemii na przyszły
kształt świata oraz nasze indywidualne, życiowe priorytety.
My, jako jedyni obok Korei Południowej
(i lokalnie Bawarii), musieliśmy w czasie epidemii zarazy zmierzyć się z problemem wyborów. To problem, ale też okazja do sprawdzianu wydolności i sprawności systemu
politycznego w sytuacji realnego zagrożenia

państwa. Jakości politycznych elit, a przede
wszystkim ich zdolności do zawieszenia grupowych partykularyzmów i działania na rzecz
dobra wspólnego.
Wiadomo, jak ten egzamin zdali Koreańczycy. Organizując się wspólnie wokół
idei przeprowadzenia prawdziwych wyborów przy urnach, osiągnęli dwa cele: uczynili
z wyborów symbol jednoczący naród i wybrali polityków mających silną legitymację do
rządzenia krajem w trudnych czasach.
W Polsce pojechaliśmy znanym, praktykowanym od wieków schematem. Tym
razem partyjne klany, każdy kalkulując po
swojemu, skoczyły sobie do gardeł pod hasłami obrony demokracji i bezpieczeństwa
obywateli. W obronie demokracji ośmieszono najważniejsze instytucje państwa,
czyniąc z Sejmu Rzeczypospolitej ośrodek
zorganizowanej przestępczości, a z Państwowej Komisji Wyborczej lokai władzy (jawne
próby przekupywania posłów korzyściami
politycznymi i majątkowymi to najłagodniejsza z form tej działalności). Z kolei względy
bezpieczeństwa przed epidemią miały usprawiedliwić pogardę dla Konstytucji i innych
praw, a wywołały strach przed państwem, dla
którego łamanie zasad to tylko kwestia dogodnych okoliczności.
To oczywiste, że odpowiedzialność za
taki bieg spraw spada na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zgodnie z zasadą proporcjonalności władzy i odpowiedzialności.
Próby obciążania „totalnej opozycji” winą za
senacką obstrukcję wyborów korespondencyjnych obsadzają Jarosława Kaczyńskiego
w roli politycznego praktykanta, który realizację własnego, karkołomnego planu, oparł na
wierze w dobrą wolę opozycji. Uparta batalia
prezesa PiS o natychmiastowe przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych to największy od lat blamaż i spadek jego politycznej formy. Zwycięstwo myślenia życzeniowego nad
chłodną kalkulacją i oczywistymi faktami.
Osobą, która najbardziej nadawała się
na powstrzymanie prezesa PiS przed zderzeniem ze ścianą był Jarosław Gowin. Prezes
Porozumienia dobrze wyczuł, że jego rolą
jako prezesa partii bez własnego kandydata
na prezydenta jest budowanie swojej pozycji
na mediacji. Kłopot w tym, że zabrakło mocnej karty przetargowej. Nie przypisuję działaniom Jarosława Gowina złych intencji. Inspiracja zasadami była w jego poczynaniach
najbardziej widoczna. Jednak jego pomysł
na siedmioletnią kadencję prezydenta, nie
mając żadnych perspektyw koniecznej, powszechnej akceptacji, wystawił mu kiepskie
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świadectwo jako konserwatyście próbującemu instrumentalizować Konstytucję dla doraźnych celów.
Potrzebne atuty do koronkowej gry na
jaką był skazany Gowin dawała mu jedynie
idea przeprowadzenia wyborów mieszanych,
w konstytucyjnym terminie, z ewentualnością przesunięcia na 23 maja. To był niełatwy,
ale jedyny sposób na utrzymanie politycznej
inicjatywy bez morderczego konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim. Dawał temu ostatniemu możliwość wyjścia z opresji i szansę na
zrealizowanie planu szybkich wyborów. Owszem, podsuwał też opozycji oręż do oskarżeń
o „mordowanie Polaków”, ale taka retoryka, wraz z luzowaniem kolejnych obostrzeń,
stawałaby się coraz bardziej anachroniczna
i awanturnicza. Ale przede wszystkim była
to okazja do bezpośredniego dialogu z Polakami, ponad głowami swarliwych polityków.
Skupienia ich wokół idei ważności wyborów,
ich uczciwości i przejrzystości.
Trudno powiedzieć, czy Jarosław Gowin
stając w poprzek planom prezesa PiS, bardziej ratował Polskę przed Jarosławem Kaczyńskim, czy własną partię przed rozpadem.
Zapewne i jedno i drugie. Jego dobre samopoczucie, chwalenie się uratowaniem Polski
przed poważnym kryzysem politycznym, jest
jak leczenie dżumy cholerą. Wszyscy na moment odetchnęli, ale niczego nie załatwiono.
Wybory, niby nowe, ale ze starymi kandydatami, których według PKW nigdy nie
było, nadal przed nami. Gdy wreszcie przez to
przebrniemy, to się zorientujemy, że powrotu
do wyborów takich jak dotychczas po prostu
nie ma. Nie twierdzę, że do tej pory było idealnie. Trudno mówić o święcie demokracji, gdy
połowa uprawnionych do głosowania to „niewierzący”, a większość pozostałych twierdzi,
że „nie ma na kogo głosować”.
Ale politycy pilnowali jednego: aby legitymizacja władzy poprzez akt głosowania nie
budziła wątpliwości. Do tej pory, pajacując
przed wyborcami, ośmieszała się tzw. klasa
polityczna. Teraz, ośmieszając same wybory,
norwidowskie „bandy polemiczne” zaczęły
podcinać gałąź na której razem siedzą.
Rzeczpospolita, w przeciwieństwie do
wielu polskich firm, nie padnie pod ciosami
koronowirusa. Ona umiera powoli, na szereg
chorób towarzyszących, z których najważniejszą jest zżerający instytucje państwa rak
partyjniactwa. Zaraza te słabości obnażyła, ale
nie uruchomiła mechanizmów samoobronnych. Takie przeciwciała
musimy wymyślić sami.

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

Bogdan Bachmura
DEBATA Numer 5 (152) 2020

Czy rektor UWM został
wybrany przed wyborami?
„Wybory rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego są niedemokratyczne i z góry wiadomo kto nim zostanie” – powiedzieli mi profesorowie z UWM, z którymi rozmawiałem. Jedynie
członek Rady Uczelni prof. Zbigniew Chojnowski był innego zdania. Na mojego emaila nie
odpowiedzieli jedynie czołowi obrońcy demokracji ze środowiska UWM, działacze KOD-u
dr. hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM i dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM.
adam socha

M

oi rozmówcy – m. in. była dziekan
Wydziału Nauk Społecznych, przewodnicząca Akademickiego Klubu
Obywatelskiego im. prof. Lecha Kaczyńskiego,
dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM, były
rektor UWM prof. Józef Górniewicz, socjolog
dr hab. Jacek Poniedziałek (rozmowa w numerze, pozostałe z naukowcami ukazały się na
portalu debata.olsztyn.pl) – twierdzą, że wybory rektora będą niedemokratyczne, gdyż ustawa Gowina narzuca odgórne wybory rektora
i tworzy mechanizm, który praktycznie utrwala władzę obecnych rektorów lub osób przez
nich namaszczonych.
Państwowe szkolnictwo wyższe znalazło się
na skraju zapaści
W świetle ustawy o szkolnictwie wyższym
prof. Ryszard Górecki już nie mógł ponownie kandydować. Ale to nie znaczy, że system
władzy, który stworzył przez w sumie 4 swoje
kadencje, nie przetrwa. Tym bardziej, że jak
podkreślają moi rozmówcy, ustawa Gowina
nie tylko znakomicie konserwuje wszystkie
patologie, które od dziesiątków lat niszczą
polską naukę: feudalizm, nepotyzm, chów
wsobny, plagiatyzm, ale jeszcze je umacnia,
tworząc system „samodzierżawia” rektorów
i ich „dworu”.
Jak napisał na portalu wpolityce.pl prof.
Wojciech Polak, historyk z UMK w Toruniu,
pochodzący z Olsztyna Państwowe szkolnictwo
wyższe znalazło się na skraju zapaści. Wszystkie fatalne mechanizmy, które przewidywali
przeciwnicy tej ustawy działają w pełnej krasie
(...) dzięki ustawie Gowina uczelniami rządzą
rektorzy w oparciu o administrację wysokiego
szczebla, dyrektorów, kanclerzy i kwestorów.
(Na UWM kanclerzem został były komendant
miejski policji w Olsztynie Andrzej Góźdź.
Odszedł z policji po wybuchu afery z biciem
zatrzymanych na olsztyńskiej komendzie.
Rektor Górecki zatrudnił go jako szefa kontroli wewnętrznej. Dzięki temu dysponuje „hakami”. Innym filarem władzy rektora jest jego
pełnomocnik prawny dr habilitowany (na Sło-

wacji) Jarosław Szczechowicz, który odszedł
z pracy w sądzie, by uniknąć postępowania dyscyplinarnego i wraz z żoną i córką robią karierę na Wydziale Prawa i Administracji UWM).
W państwowych uczelniach rektorzy mianują praktycznie na wszystkie stanowiska na
uczelni, w tym też dziekanów – napisał prof. Polak. - Profesorowie stają się trybikami w maszynie kierowanej przez rektora za pomocą grupy
współpracowników, dziekanów i szefów uczelnianej administracji. Uczelnie zamieniają się w
korporacje, zarządzane w sposób bezwzględny.
W dodatku obowiązuje korporacyjna zasada,
że im kto jest bliżej władzy tym więcej zarabia.
Taka nowa elita z nadania rektorów, zajmuje
miejsce elity profesorskiej.
Zarządzanie za pomocą zastraszania
Inne skutki reformy Gowina to zdaniem
prof. Polaka m. in.: 1. Sterowanie uczelnią
państwową przez rektora i jego ekipę poprzez
zastraszenie pracowników naukowych. Rektor może zrobić z nimi wszystko – zwolnić pod
byle pretekstem, odebrać stanowisko, przenieść
zdegradować, nie przyznać należnej nagrody, zablokować projekt badawczy, wyjazd etc.
Najbardziej zastraszonymi gremiami na większości uczelni państwowych są senaty, których
członkowie w głosowaniach jawnych rzadko
przeciwstawiają się woli obecnego na sali i obserwującego uważnie rektora. Pojawiający się
z rzadka niepokorni pracownicy naukowi są
od czasu do czasu „stawiani do pionu” poprzez
drobną lub mniej drobną szykanę. Wszechobecny strach deformuje proces decyzyjny na
uczelniach, uniemożliwia wymianę poglądów,
sprzyja negatywnej selekcji pracownikom naukowych. 2. Zbiurokratyzowany system oceniania (tzw. ewaluacji) uczelni i pracowników,
poprzez punkty faworyzuje nie solidnych naukowców, ale spryciarzy, którzy tworząc dzieła
mierne, niepotrzebne a związane z modnymi
trendami myślowymi, umieją je umieścić w zachodnioeuropejskich „prestiżowych” pismach
internetowych, które chętnie publikują za pieniądze.
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Jak zostanie wybrany rektor UWM?

Autor powołuje się na wiele rozmów, które
odbył z pracownikami UWM. Utwierdziły go
W czerwcu 2019 roku prorektor prof.
one w przekonaniu, że Wspólnota UniwersyWojciech Maksymowicz tak tłumaczył mi
tecka potrzebuje swoistego nowego „otwarcia”
w wywiadzie dla „Debaty” powód podania
na wszystkie środowiska, ale przede wszystkim
się do dymisji: Moja teza jest taka, że prorekdialogu, subsydiarności i partycypacji. Propotor Przyborowski ma zostać następcą rektora
nuje w tym celu powołanie Zespołu ds. oprai dał rektorowi gwarancję bezpieczeństwa.
cowania strategii rozwoju UWM, złożonego z
(…) Cały nowy statut UWM został pod to
przedstawicieli wszystkich środowisk Wspólzrobiony. Wybrano najbardziej autokratyczny
noty, a także byłych rektorów i innych członzapis władzy rektora. Mówiąc o „gwarancji
ków kierownictwa Uczelni. Zespół miałby dobezpieczeństwa” prof. Maksymowicz miał na
konać diagnozy stanu obecnego oraz analizy
myśli rodzinę rektora Ryszarda Góreckiego
SWOT i na tej podstawie przygotować stratepracującą na UWM (żona, syn dr Przemygię rozwoju UWM.Uczelnia to nie zbiurokrasław, synowa, drugi syn dr Adrian pracuje
tyzowany urząd ani prywatne przedsiębiorstwo,
w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywczy też taśma produkcyjna; to wspólnota akadeności PAN w Olsztynie).
micka (…). Dlatego strategia musi powstawać
Słowa ówczesnego prorektora potwierdziły
w drodze uzgodnień, bez pomijania nawet najsię. Kandydatów na stanowisko rektora wskatrudniejszych problemów Wspólnoty.
Jakie to są „najtrudniejsze problemy”
zuje Rada Uniwersytetu, ich liczba nie może
dziekan Wydziału Prawa wie najlepiej. Wszak
być mniejsza niż dwóch i wymaga zaopiniowato na jego wydziale pobito chyba wszelkie
nia przez 15 członków Senatu. Członków Rady
rekordy nepotyzmu, produkowania szybkich
Uniwersytetu zgłasza rektor lub co najmniej
doktoratów profesorskiej progeni10 senatorów, a wybiera Senat
tury i plagiatyzmu.
UWM. W powszechnej opinii uniPracownicy UWM mają więc
wersyteckiej cały skład Rady Uczelni
do wybory, przynajmniej w warto ludzie wskazani przez rektora. Są
stwie deklaratywnej, z zupełnie
to prof. dr hab. Marek Chmaj (konróżnymi programami i wizjami unistytucjonalista, Uniwersytet SWPS,
wersytetu, z jednej strony technowiceprzewodniczący Trybunału Stakratyczno-biurokratycznej machiny,
nu z ramienia KO) – przewodnicząktóra przyjmuje warunki stworzone
cy, prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojprzez ustawę Gowina i stwarza wranacka (Politechnika Wrocławska),
żenie, że sobie w nowej rzeczywistoprof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
ści poradzi, a z drugiej strony mamy
(UWM), 4. prof. dr hab. Tadeusz
wizję powrotu do korzeni uniwerKamiński (UWM), 5. prof. dr hab.
sytetu, do wspólnoty wolnych ludzi,
Andrzej Koncicki (UWM), 6. prof.
dr hab. Krzysztof Mikulski (UMK).
Kandydaci od lewej J.Dobkowski i J.Przyborowski. Zdjęcie ze strony uwm.edu.pl którzy będą mieli odwagę zmierzyć
Rada Uniwersytecka 6 marsię z rzeczywistymi problemami
ca wskazała dwóch kandydatów na rektora: wyższym nie przewiduje głosowania elektro- trawiącymi uczelnię i wspólnie wypracować
prorektora prof. Jerzego Przyborowskiego nicznego. Konieczna jest więc zmiana Statutu powodzenie UWM.
Który z kandydatów ma większe szanse?
i dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM i wprowadzenie tam zapisu legalizująUWM dr hab. Jarosława Dobkowskiego. Na cego taką formę głosowania. Władze są pewne, Oczywiście prof. Jerzy Przyborowski. Jak mi
dziekana powołał go rektor.
iż 29 maja Senat UWM przyjmie nowelę Statu- uświadomili moi rozmówcy, ten kandydat
Następnie kandydatury te musiały uzy- tu, gdyż 28 kwietnia UKW podała, że wybory namaszczony przez ustępującego rektora dysskać pozytywną opinię co najmniej 15 człon- rektora odbędą się 10 czerwca.
ponuje na starcie „żelaznym” elektoratem w
ków Senatu. W związku z zagrożeniem epipostaci 50-osobowego Senatu UWM, ukształdemicznym 20 marca Uczelniana Komisja
towanego przez rektora Ryszarda Góreckiego.
Dwie wizje uniwersytetu
Wyborcza zawiesiła bieg procedur wyborDo tego dojdzie grono 70 elektorów wybranych
Na stronie UWM wywieszono programy przez poszczególne grupy zawodowe. Jeśli nad
czych. Jednak 2 kwietnia, powołując się na
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyborcze kandydatów. Program prof. Jerzego ich wyborem będą czuwać rektorscy dziekani,
Wyższego, wyznacza wybory elektroniczne na Przyborowskiego zapowiada kontynuację, to też nie powinno być niespodzianek.
Ale zawsze może zdarzyć się cud. Wszak
28 kwietnia. Dwóch kandydatów wskazanych a jako cel wyznacza uzyskanie przez UWM
przez Radę uzyskało pozytywną opinię człon- statusu uczelni badawczej (najwyżej dotowa- historia nie jest deterministyczna. Pokazała to
ków Senatu (trzeci kandydat, nie wskazany nych, w tym gronie znalazło się 20 uczelni). epidemia.
przez Radę, nie uzyskał wymaganej liczby Obecnie UWM jest w gronie beneficjentów
Dziennikarz,
podpisów).15 kwietnia UKW przedstawiła już programu „Regionalna inicjatywa doskoredaktor naczelny wielu gazet
nałości”. W rozdziale Zarządzanie Uczelnią
oficjalnych kandydatów na rektora.
(m.in. ‚Kuriera Porannego”
W tym momencie zacząłem sondę wśród kandydat zapewnia Zapewnienie jawności i
i „Gazety Współczesnej”),
autor książek reporterskich,
pracowników UWM na temat wyborów, pyta- przejrzystości procesów decyzyjnych Uczelni,
obecnie dziennikarz
jąc, czy będą demokratyczne, czy też to zwykła bez podania, w jaki sposób?
„Radia Olsztyn”.
Drugi kandydat dr hab. Jarosław Dobkowformalność, a rektorem zostanie osoba „naadamsocha.debata@gmail.com
maszczona” przez ustępującego rektora oraz ski proponuje w swoim programie pt. „Łączy
o skutki działania ustawy Gowina dla rozwoju nas Scientiai Universitas” – nowe „otwarcie”.
Adam Socha
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nauki. Niektórzy z moich rozmówców zwrócili mi w tym momencie uwagę, na hipokryzję
rektora, który podpisał i wywiesił na stronie
UWM protest Konferencji Rektorów Akademickich w sprawie wyborów prezydenta RP
10 maja i forsując jednocześnie wybory rektora: Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko
upartym próbom forsowania przeprowadzenia
wyborów prezydenckich w terminie 10 maja
2020 r., czy to w formie wymagającej obecności w lokalach wyborczych, czy to w formie
głosowania zdalnego lub korespondencyjnego,
wprowadzanego do przepisów w pośpiechu i bez
niezbędnej refleksji. Wyrażamy przekonanie, że
w obecnej sytuacji wybory w planowanym terminie absolutnie nie mogą mieć miejsca.
Nagle 21 kwietnia, na 7 dni przed terminem wyborów rektora, ukazał się na stronie
UWM komunikat UKW o ich przeniesieniu
na późniejszy termin, gdyż w świetle ustawy
o szkolnictwie wyższym niedopuszczalne jest
przeprowadzenie wyborów Rektora na podstawie rozporządzenia, a ustawa o szkolnictwie
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Konsens

dził do jadalni na obiad i ogłosił, że Polska
otrzymała czterech nowych Biskupów:
pomocniczego w Tarnowie Blecharczyka,
pomocniczego na Warmii Drzazgę, poLatem 1958 roku Diecezja Warmińska oczekiwała na mianowanie biskupa pomocni- mocniczego w Krakowie Wojtyłę i Ordyczego przez Papieża Piusa XII2. Wreszcie któregoś dnia przybiegł do Seminarium na nariusza w Gorzowie Plutę.
ulicy Kopernika 47 Ksiądz Tadeusz Borkowski3, mieszkający w domu biskupim razem
Po wyjściu z Miodowej pierwszą myślą
z „Biskupem Olsztyńskim” Tomaszem Wilczyńskim4, z wiadomością, że przyjechał Biskupa Nominata Karola Wojtyły było:
do niego z Lublina Ksiądz Józef Drzazga5, mianowany jego biskupem pomocniczym. wrócić na spływ. Ale dostał od Księdza
I w ogóle Polska otrzymała wczoraj czterech nowych biskupów, ale pamiętał z nich tylko Prymasa pismo do Księdza Arcybiskupa
jednego, Księdza Karola Wojtyłę6, mianowanego biskupem pomocniczym w Krakowie.
Eugeniusza Baziaka12 w Krakowie. Nie
wypadało doręczać po kilku tygodniach.
Wrócił więc do Krakowa. Arcybiskup
bp julian wojtkowski
uradował się nominacją, Biskup Nominat
powiedział, że ma prośbę. W takim dniu
ędzę do mieszkającego w tym sa- wiście przywiózł na dworzec w Olsztynku niczego nie mogę odmówić! Poprosił więc,
mym budynku Księdza Ignacego Księdza Wojtyłę, który rozłożył śpiwór żeby mógł powrócić na spływ. Ależ proszę.
Tokarczuka7 z wiadomością: Su- przespał się w poczekalni do rannego
Biskup Nominat Wojtyła zostawił
fraganem warmińskim został mianowany pociągu pośpiesznego i pojechał nim do więc wizytową sutannę w Krakowie, a sam
Ksiądz Józef Drzazga z Lublina! „Ignac” Warszawy.
wsiadł „na cywila” do nocnego pociągu
wzruszony pyta lwowską gwarą: Ta i jeszW Warszawie przebrał się w sutannę i powrócił na Warmię. Wyszedł z dworca
cze co? odpowiadam: Jest jeszcze trzech wizytową, a o wyznaczonej godzinie zgło- na miasto, zobaczył wieżę kościoła Serca
innych biskupów, ale Ksiądz Borkowski sił u Księdza Prymasa na Miodowej 17. Pana Jezusa. Wszedł do środka, poznał
spamiętał tylko jednego, Księdza Karola Zastał tu Księży: Michała Blecharczyka siedzącego w konfesjonale „Ignaca”, któWojtyłę (znanego z artykułów
rego znał z duszpasterstwa intew „Homo Dei”). „Ignac” na to:
ligencji. Poprosił o pożyczenie
Wojtyła? Ta on u mnie dzisiaj
sutanny, odprawił Mszę świętą
był! Ta i jeszcze będzie!
i poszedł na dworzec szukać
I rzeczywiście. Ksiądz Karol
swoich kajakarzy, którzy mieWojtyła, 38-letni, wybierając się
li dopłynąć Łyną przez Jezioro
na spływ kajakowy z Mielna koło
Łańskie do Bartąga i przerzucić
Olsztynka do Mikołajek Mazurkajaki wagonem bagażowym
skich, otrzymał zaproszenie do
przez Olsztyn do Pasymia, poWarszawy od Księdza Prymasa
tem płynąć dalej do Mikołajek.
Stefana Wyszyńskiego. Skojarzył
Ale ich jeszcze nie było. Więc
to z duszpasterstwem inteligenwrócił do „Ignaca”.
cji, ale wziął ze sobą sutannę
Zaprosiliśmy Jego Ekscelen„wizytową”, obok sutanny „spłycję na obiad. – Wzdrygnął się:
wowej”, która zapewne nie raz z
To jeszcze raz poproszę o sutannę.
pleckiem i kajakiem nurzała się
Na obiedzie wszystko opowiew wodach jezior i rzek. Sutannę
dział.
wizytową zostawił po drodze u Bp Julian Wojtkowski z Janem Pawłem II podczas wizyty ad limina w 1993 r.
Na pytanie: Co teraz? Odpoprzyjaciela w Warszawie i spowiedział: Najpierw odreagować!
z Tarnowa10, Józefa Drzazgę z Lublina
kojnie brał udział w spływie.
A po 33 latach powiedział w Olsztynie:
W przeddzień wizyty wyokrętował się i Wilhelma Plutę11 z Katowic. Wszyscy byli Dziękuję Warmii za Papieża.
na Jeziorze Świętym ze spływu. „Admira- mile podnieceni, Ksiądz Pluta w kącie odłowi” powiedział, że musi być jutro u Pry- mawiał różaniec. Ksiądz Prymas wpuszmasa. Wyszedł na szosę Olsztynek-Kurki, czał po kolei do gabinetu, a wyprowadzał
Prof. dr hab.,
siadł na kamieniu przydrożnym i czekał drugimi drzwiami do kaplicy. Wszystkie
emerytowany biskup
na auto-stop. Nadjechał autem ciężaro- ślady prowadziły do jaskini lwa, żaden
pomocniczy Archidiecezji
Warmińskiej. W roku ubiewym, wyciągniętym po wojnie z rowu i nie wychodził. Po konsensie ostatniego
głym obchodził 50. rocznicę
naprawionym, pan Drążek z Olsztynka8. Ksiądz Prymas wszedł do kaplicy, przyjął
przyjęcia święceń biskupich
9
Powiedział, że wiezie towar do sklepu GS
od wszystkich czterech biskupów nominaBp Julian Wojtkowski
w Kurkach i zaraz będzie wracał. I rzeczy- tów przysięgę i wyznanie wiary, sprowa-

1

P

1. Spolszczony wyraz łaciński „consensus”, oznaczający zgodę kapłana na przyjęcie święceń biskupich.
2. Papież 1939-1958, obecnie Czcigodny Sługa Boży.
3. (1922-2001), wówczas referent Warmińskiej Kurii
Biskupiej d/s. nauczania religii.
4. (1903-1965), wówczas delegat Prymasa Wyszyńskiego z uprawnieniami biskupa rezydencjalnego w Olsztynie.
5. (1914-1978), wówczas wicerektor Lubelskiego Seminarium Duchownego, w końcu pierwszy po Ignacym
Krasickim Polak na stanowisku Biskupa Warmińskiego.
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6. (1920-2005), wówczas docent, kierownik katedry
etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1978-2005
Papież Jan Paweł II, obecnie Święty.
7. (1918-2012), wówczas wykładowca historii filozofii
w Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum” i
duszpasterz akademicki w Olsztynie, potem adiunkt KUL,
wreszcie Biskup i Arcybiskup Przemyski.
8. Przedwojenny kierowca-mechanik po szkole warszawskiej, ojciec księdza Józefa Kazimierza Drążka, urodzonego 1934, wyświęconego na kapłana 1958, proboszcza
i dziekana w Szczytnie, Papieskiego Kapelana Honorowego.

9. Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
10. (1908-1965), Biskup pomocniczy w Diecezji Tarnowskiej (1958-1965).
11. (1910-1986), mianowany kierownikiem katedry
teologii pastoralnej KUL, stanowiska nie zdążył objąć.
12. (1890-1962), biskup pomocniczy lwowski 19331944, arcybiskup koadiutor lwowski 1944, metropolita
lwowski 1944-1962, administrator apostolski archidiecezji
krakowskiej 1951-1962.
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Moje spotkania
z Janem Pawłem II
Byłem klerykiem pierwszego roku Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”
w Olsztynie, gdy odbywała się w czerwcu 1983 r. druga pielgrzymka Jana Pawła II do
Polski. Stan wojenny został tylko zawieszony, ostatecznie zniesiony 22 lipca 1983 r. czyli po papieskiej pielgrzymce. Wszyscy olsztyńscy klerycy pojechali autokarami do Częstochowy, bo tu Jan Paweł II koronował obraz Matki Boskiej ze Stoczka Klasztornego,
gdzie przez rok był internowany kard. Stefan Wyszyński. Przed Częstochową kolumny
milicyjnych samochodów. Jeden z autokarów z klerykami został zatrzymany i skierowany na jakieś objazdy, tak że przybyli na uroczystości mocno spóźnieni. Pamiętam
te tłumy przed jasnogórskim szczytem. Bez lornetki trudno było dostrzec sylwetkę
papieża. Prawie żadnej widoczności, ale wśród tłumów dało się zauważyć ubranych
w sutanny młodych mężczyzn, którzy wyraźnie w tym stroju źle się czuli i nie ukrywali dziwnych, wzajemnych kontaktów i wymiany informacji. Spaliśmy zbiorowo w sali
sportowej w jakiejś szkole. Typowe pielgrzymkowe warunki.
ks. jan rosłan

B

ędąc klerykiem czwartego roku Jana
Pawła II zobaczyłem z bliska. Byłem
uczestnikiem warmińskiej pielgrzymki do Rzymu. Biskup – rektor Wojciech Ziemba, gdy wystąpiłem o pozwolenie na udział w pielgrzymce zapytał tylko,
skąd mam pieniądze. Odpowiedziałem, że
od matki, która pracuje w Stanach Zjednoczonych. Biskup wyraził zgodę. Mama
rok wcześniej uczestniczyła w pielgrzymce do Rzymu, otrzymała od Jana Pawła II
różaniec, z którym po latach, zgodnie z jej
życzeniem została pochowana. Na pielgrzymkę miało polecieć jeszcze kilku kleryków, ale nie otrzymali paszportów. Władze w ten sposób ukarały kleryków za ich
zbiorowy udział w pogrzebie Marcina Antonowicza, studenta pierwszego roku Politechniki Gdańskiej, który zmarł 2 października 1985 r. po pobiciu przez olsztyńskich
milicjantów. Paszport otrzymałem wraz
z diakonem Zbigniewem Kuleszem tylko
dlatego, że byłem zameldowany poza województwem olsztyńskim, ja w suwalskim,
a on w elbląskim. Władze państwowe zablokowały paszporty tylko klerykom mieszkającym w województwie olsztyńskim, jakby
zapominając o innych województwach.
Jeszcze w roku 1986 biorący udział w
audiencjach Polacy podchodzili do Jana
Pawła II indywidualnie, całowali pierścień
św. Piotra, czasami nawet zamieniali z papieżem kilka słów. Z tej audiencji pozostały
mi trzy piękne fotografie z Janem Pawłem
II. Mogłem być w Rzymie, dzięki mamie,
która do Polski na stałe powróciła na moje
święcenia kapłańskie. Mieszkaliśmy niedaleko Bazyliki św. Piotra, więc codziennie
podczas sjesty zwiedzałem ją indywidual-

6

nie, chyba że w tym dniu pielgrzymowaliśmy do Asyżu czy Monte Cassino. Byłem
pierwszy raz we Włoszech i mimo wszystko
pamiętałem to uczucie: jakimi jesteśmy biedakami. W Polsce na czarnym rynku za dolara płaciło się sto złotych. Zarobki wynosiły 10 -25 dolarów, a za lody we Włoszech
trzeba było zapłacić dolara, czyli w przeliczeniu na złotówki sto złotych, gdy gałka w
kraju kosztowała złotówkę i 20 groszy. Pomyślałem czy kiedykolwiek poczujemy się
normalnymi turystami, których stać będzie
nie tylko na lody, ale i na obiad w restauracji
na Zachodzie? Na szczęście po kilku latach
tak się stało. W Rzymie spotkałem kolegę z
pierwszego roku seminarium, który potem
wstąpił do zakonu i wyjechał do Włoch, a
po opuszczeniu zakonu czekał na otrzymanie wizy kanadyjskiej. Podarował mi prawie
pół worka książek historycznych wydanych
na Zachodzie, przeważnie przez paryską
„Kulturę”, w tym trzy tomy „Dzienników”
Witolda Gombrowicza. Gdy zobaczył to
ksiądz, z którym wspólnie mieszkałem w
hotelu, nawet nie chciał wziąć żadnej książki do ręki. Na lotnisku Okęcie, po wylądowaniu, poszedł do drugiej kolejki, aby nie
stać ze mną. Celnik kazał otworzyć torbę
podręczną, nie grzebał w niej, ale kazał
wyjmować rzeczy. Potem spojrzał na neseser, w którym były wszystkie zabrane
wydawnictwa i nawet nie kazał go otwierać. Po powrocie trzeba było jeszcze zdać
paszport, aby otrzymać zabrany wcześniej
dowód osobisty. Pojechałem do Pisza po
ten dowód i tam zaczęły się drobne kłopoty.
Sekretarka wydzwaniała to do jakiego kapitana, potem porucznika, ale okazało się, że
byli nieobecni. Kazała mi czekać. Po jakimś

czasie powiedziałem, że mam pociąg powrotny do Olsztyna i muszę już wychodzić,
a skoro ona nie chce przyjąć paszportu i
wydać dowodu osobistego niech wyda zaświadczenie, że się zgłosiłem po dokument,
a ona go nie wydała. Zdenerwowana powiedziała, że takiego zaświadczenia nie wyda i
znów zaczęła wydzwaniać z pytaniem, co
ma robić. Wreszcie jednak przyniosła mój
dowód i odebrała paszport. Potem dowiedziałem się, że esbecy przy zdawaniu paszportu przeprowadzali rozmowy z każdym
księdzem szczególnie pytając o osoby, które
z pielgrzymki nie wróciły i pozostały we
Włoszech, a takich osób było kilkanaście.
To, że ja takiej rozmowy uniknąłem trzeba
było rzeczywiście dużego trafu.
W roku 1987 byłem diakonem i zgłosiłem się do udzielania Komunii św. podczas Mszy papieskiej w Gdańsku na Zaspie.
Wcześniej został zakończony rok akademicki, a wraz z kilkoma kolegami z roku udaliśmy się na spływ kajakowy Krutynią. Byliśmy chyba pierwszą ekipą, która otwierała
sezon, Pięknie się opaliliśmy, bo pogoda
była wspaniała, ale na sam koniec spływu w
nocy nadeszła burza i woda wdarła się do
nie okopanych namiotów. Po spływie powrót do Olsztyna i autokarowy wyjazd do
Gdańska na spotkanie z Janem Pawłem II.
To było przeżycie zjednoczenia wszystkich obecnych. To wtedy Jan Paweł II
powiedział, że mówi do nas i za nas, bo
wiedział jak jest tłumiona wolność słowa i zrzeszania się Polsce. Powiedział też
i o solidarności, jako zadaniu i walce, ale
nie przeciw komuś, a za sprawę. Chyba w
pamięci każdego uczestnika tej Mszy św.,
ale też i telewidza pozostał papieski ołtarz
wykonany w formie łodzi. I ten las sztandarów z hasłem Solidarność poukrywanych
wcześniej na placu, a wyciągniętych w odpowiedniej chwili. I te białe helikoptery, aby
nie można było odróżnić tego, w którym
leci Jan Paweł II. O kordonach milicji już
nie wspominam. Z tego liturgicznego zgromadzenia emanowała siła jednocząca Polaków. Papież obudzał nadzieję, jakby ukazywał, że wolność nie jest za horyzontem, ale
jest zadaniem codziennego jej zdobywania
i utrwalania, że człowiek wierzący w Boga
nigdy nie może się załamywać i poddawać.
W roku 1989 byłem wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostródzie, która była organizatorem pielgrzymki do Włoch, do zaprzyjaźnionej parafii
w Mediolanie. Włosi nie uczestniczyli w zamkniętych audiencjach papieskich, ale mediolański proboszcz koniecznie chciał mieć
zdjęcie z Janem Pawłem II i być uczestnikiem takiej audiencji. 20 października
w Bazylice św. Piotra uczestniczyliśmy we
Mszy św. podczas której święcenia arcybiskupie otrzymał nominowany właśnie nun-
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Autor w środku, pomiędzy Janem Pawłem II a abp. Józefem Kowalczykiem. Pielgrzymi z Ostródy w 1989 r.

cjusz apostolski w Polsce Józef Kowalczyk.
Wraz z nim święcenia arcybiskupie otrzymał Janusz Bolonek oraz biskupie Tadeusz
Kondrusiewicz (od 2002 r. arcybiskup)
i jeden Afrykańczyk. Głównym konsekratorem był Jan Paweł II. Mimo, że audiencje
odbywały się w godzinach przedpołudniowych, w tym dniu zrobiono wyjątek i Jan
Paweł II spotkał się z Polakami w godzinach
popołudniowych. Podchodził do grup (byli
przedstawiciele KUL-u), rozmawiał, potem
wspólna fotografia. Z nami był wyświęcony
abp. Józef Kowalczyk, który był przecież
kapłanem diecezji warmińskiej i on prezentował grupę Ojcu św. Na święceniach
był kard. Franciszek Macharski, a zabrakło
prymasa Polski kard. Józefa Glempa, który
w tym czasie odwiedzał Polonię we Francji. Kard. Józef Glemp nie był wybitnym
dyplomatą, przez nominację nuncjusza
apostolskiego w Polsce utracił cześć swoich
nadzwyczajnych uprawnień, i jak widać nie
mógł wyjść poza swoją małodusznością.
Władze państwowe często wykorzystywały
prymasa J. Glempa w swojej propagandzie.
W czasach zdelegalizowanej Solidarności
często mówił, że to już ruch historyczny
i nie można do niego powracać. Pamiętam
taką wypowiedź na lotnisku Okęcie przed
wylotem do Rzymu. Po powrocie z Watykanu i spotkaniu z Janem Pawłem II zmieniał
zdanie. To najlepiej świadczy, jak Papież Polak był wyczulony na polskie sprawy i jak
głęboko wierzył w szlachetne i wolnościowe
idee Solidarności.
W roku 1991 byłem studentem polonistyki UMK w Toruniu. Kolega z roku
ks. Andrzej Kilanowski był kapelanem
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więzienia w Sztumie i organizował pielgrzymkę pracowników więziennictwa i ich
rodzin do Włoch i zaproponował mi w niej
udział. Oprócz zwiedzania Włoch marzeniem było spotkanie z Janem Pawłem II,
ale były wakacje i Ojciec św. przebywał w
Castel Gandolfo. Udało się nam załatwić te
odwiedziny. I to było dla mnie najważniejsze spotkanie z Janem Pawłem II. Grupa
pielgrzymów polskich nie była duża. Pojechaliśmy tam, aby uczestniczyć we Mszy św.
wraz Papieżem. Msza św. polowa, skromny
stół, w pierwszym szeregu, jakieś trzy metry od ołtarza miejsca dla koncelebrujących
księży. Tuż obok rozpoznaję siedzącego
ks. Józefa Tischnera, którego ks. Stanisław
zaprosił do koncelebry obok Ojca św. Msza
św. ma się rozpoczynać, gdy Jan Paweł II
coś szepcze ks. Stanisławowi Dziwiszowi.
Ks. Dziwisz oznajmia, że jak ktoś chciałby
skorzystać z sakramentu pojednaniu, to
księża są do dyspozycji, a kapłanów poprosił o posługę. I dopowiedział, aby się
nie śpieszyć. Rozeszliśmy się po stronach
i każdy z nas wyspowiadał kilka osób. Jan
Paweł II siedział w modlitewnym zamyśle.
Rozpoczęła się Msza św. Bez pospiechu, w
skupieniu na dziedzińcu letniej rezydencji papieskiej. Księży było niewielu, stąd
Komunia św. pod postacią wina z jednego
kielicha z Papieżem. Potem Ojciec św. swobodnie rozmawiał z przybyłymi grupkami.
wypytywał skąd kto pochodzi. Gdy dowiedział się, że jako jedyny jestem z Olsztyna,
zapytał mnie czy nadal mamy czyste jeziora.
Odpowiedziałem, że niektóre jeszcze tak.
Zresztą, podczas odwiedzin Olsztyna Jan
Paweł II powiedział: Dziękuję Warmii za

papieża, bo tu odpoczywał na kajakowych
spływach i podczas przerwanego spływu
Łyną, zameldował się w Warszawie i dowiedział, że został nominowany na biskupa
pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej.
Gdy Jan Paweł II odwiedzał Elbląg
6 czerwca 1999 r. uczestnicząc tu w nabożeństwie czerwcowym ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa także udzielałem Komunii św. W Gdańsku jako diakon, tu jako
ksiądz. Pamiętam jak sportowcy Ojcu św.
wręczali upominki. I to było ostatnie bezpośrednie moje spotkanie z Janem Pawłem II.
Potem w warszawskim hotelu oglądałem transmisję z pogrzebu Jana Pawła II,
bo odwoziłam na lotnisko bp. Jacka Jezierskiego, który z delegacją rządową poleciał
na jego pogrzeb. Wylot był środku nocy z
lotniska wojskowego. Udało mi się zatrzymać w hotelu blisko lotniska i pozostać
trochę dłużej, poza wyznaczoną dobą hotelową, aby w pokoju obejrzeć transmisję z
pogrzebu Ojca św. Zobaczyłem jak wiatr (a
sądzę, że to Duch Święty) zamyka na końcu
uroczystości pogrzebowej wcześniej rozłożony Ewangeliarz leżący na trumnie Jana
Pawła II. Pomyślałem wtedy: Bóg zamyka
księgę ziemskiego życia Jana Pawła II. Wita
go w swoich progach. Gdy powiedziałem
o tej scenie biskupowi, gdy wracaliśmy do
Olsztyna, był zaskoczony moją interpretacją, bo będąc uczestnikiem pogrzebu tego
nie dostrzegł. Mszę św. pogrzebową mogli
koncelebrować tylko kardynałowie, biskupi i arcybiskupi tylko w niej uczestniczyć.
Bp J. Jezierski był zaskoczony doskonałą
organizacją i przyjęciem polskiej delegacji za co odpowiedzialna była ambasador
przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka.
To na pokładzie samolotu, w locie na pogrzeb
Jana Pawła II doszło do pojednania między
Lechem Wałęsą, a Aleksandrem Kwaśniewskim, ale to już zupełnie inna sprawa.
Miałem propozycję udziału w kilku
audiencjach papieskich z Janem Pawłem
II, ale z nich nie korzystałem, uważając,
niech będą tam inni, którzy dotychczas
takiego spotkania nie przeżyli. Najważniejszym przeżyciem dla mnie była wspólna
Eucharystia w wakacyjny dzień w Castel
Gandolfo. I to pierwsze spotkanie, kleryka
z Papieżem z gestem powitania. Dziś św. Jan
Paweł II spogląda z tej fotografii, a ja na niej
dalej trzymam w ręku dłoń świętego i proszę, aby to On trzymał moją dłoń dalej.

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

Ks. Jan Rosłan
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Efektywniejsza dla
nauki jest wolność
Rozmowa z dr. hab. Jackiem Poniedziałkiem,
socjologiem, do niedawna pracownikiem UWM,
obecnie w Instytucie Socjologii Wydział Filozofii
i Nauk Społecznych UMK w Toruniu

Fot. Adam Socha

Adam Socha – Czy wybory rektora
UWM będą demokratyczne, czy dają możliwość wyboru najlepszego kandydata, czy
też kandydata najlepiej umocowanego
w obecnej ekipie rządzącej uniwersytetem?
Jacek Poniedziałek: To jest pytanie o
ordynację wyborczą, która jest skrajnie niedemokratyczna.
– Dlaczego niedemokratyczna?
– To nie jest zarzut wobec konkretnej
uczelni tylko taka jest natura tego rodzaju
ordynacji. Gdybyśmy mieli taką zwykłą ordynację wyborczą na UWM stanowiącą, że
większość decyduje, to władzę wybieraliby
studenci, bo jest ich najwięcej.
– Ale to absurd (chociaż na uczelniach
amerykańskich studenci mają taką władzę,
że wyrzucają profesorów z pracy, którzy ich
zdaniem łamią poprawność polityczną, teraz ta moda dociera do nas). Pytając o wybory demokratyczne mam na myśli, czy to
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pracownicy naukowi mają możliwość wyboru rektora, czy też mogą tylko zaakceptować jednego z kandydatów władz uczelni?
– Na uczelniach obowiązuje system kurialny, jak kiedyś w Prusach, gdy mniejszość
miała większość w parlamencie, więc z natury rzeczy taka demokracja jest ułomna. Zgadzam się, że dużą rolę w procesie wyborczym
powinni odgrywać pracownicy naukowi i
oni powinni mieć najwięcej do powiedzenia. Jeżeli miałbym władzę na uniwersytecie
i możliwość swobodnego wyboru dowolnej
ordynacji, to bym zrobił wybory powszechne wśród pracowników. Jednak obecna ordynacja sprawa, że kandydaci są wskazywani
przez Radę Uczelni i Senat ich opiniuje. Sam
sposób wyłaniania kandydatów jest już obarczony wadą niedemokratyczności.
– Na 120 elektorów 50 stanowi skład
obecnego senatu, na którego obsadę miały
wpływ obecne władzy. A było kiedyś 400
elektorów...
– Jak było 400 elektorów to jako taka reprezentacja demokratyczna była. Im mniej
elektorów tym przedstawicielstwo demokratyczne jest coraz bardziej ułomne. Gdyby np. było tak, jak w niemieckim systemie
prawnym, w którym parlament wyłania
prezydenta, który pełni tylko i wyłącznie
funkcję reprezentacyjną, to można by się
zgodzić, że rektor może być wyłaniany przez
te dwa ciała, ale władza rektora jest władzą
wykonawczą.
– Więcej, ta ustawa daje rektorom władzę dyktatorską. To dobrze?
– Ta ustawa próbowała wprowadzić
model menedżerski, ale to jest obce naszej

tradycji, i prawnej, i akademickiej. Niestety
reforma uniwersytetów stanęła w pół drogi.
Bo albo rektor jest faktycznie menedżerem,
którego rozlicza jakaś rada powiernicza albo
nadzorcza, tutaj Rada Uczelni, albo rektor jest
reprezentantem środowiska akademickiego i
wtedy wyłania go środowisko akademickie.
A tutaj mamy hybrydę. Władza jest niemalże
dyktatorska, a Rada Uczelni nie do końca ma
kompetencje, które posiada rada nadzorcza.
Tak naprawdę największą władzę zyskał rektor, ale gdyby wczytać się w niektóre przepisy
ustawy nazwanej bombastycznie Konstytucją
dla Nauki, to istnieje możliwość wykombinowania takiej sytuacji, że to minister będzie
wpływał na obsadę rektorów, oczywiście przy
spełnieniu określonych warunków. Co jest
groźne i niebezpieczne nie dlatego, że część
środowiska akademickiego jest niechętne tej
władzy, tylko jest to niebezpieczne po prostu,
z zasady. Środowiska akademickie, w szczególności uniwersytety, powinny być miejscem gdzie toczy się wolna, nieskrępowana
przez władze centralne i rektorskie dyskusja.
To działa kiedy demokracja jest rozproszona,
tak jak wcześniej. Oczywiście tamten model
zarządzania bywał wadliwy, ale ciał przedstawicielskich na poziomie różnych struktur
uniwersyteckich było bardzo dużo, były to
na przykład rady instytutów czy wydziałów.
To był model rozproszonej odpowiedzialności i kontroli, który w znacznej mierze działał
hamująco i kontrolnie na władzę rektorską.
A teraz rektorzy dostają władzę bardzo poważną, mogą samodzielnie wybrać dziekana
i dyrektora instytutu bez zasięgania opinii
członków społeczności akademickiej. Jeśli
rektor nie będzie nadużywał swoich kompetencji, no to uniwersytety będą funkcjonować
w miarę normalnie.
– Ale jako socjolog wie pan, jaka jest
natura ludzka, władza absolutna deprawuje absolutnie, zauważył lord Acton.
– Oczywiście że tak. Ta ustawa została
napisana w ten sposób, żeby uzyskać zgodę
władz rektorskich na reformę. Ja gdybym był
rektorem i minister Gowin zaproponowałby
mi taki kształt ustawy, to nie nie wiem, czy
bym nie pomyślał, że zostanę takim Jaśnie
Oświeconym Menedżerem Absolutnym.
I tak być może pomyśleli niektórzy rektorzy.
– Ale tak się mówi w środowisku akademickim, że minister właśnie wizją takiej
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władzy skorumpował rektorów. Dlatego ta
ustawa w sumie przeszła gładko.
– Faktycznie, większość władz rektorskich polskich uczelni łatwo zgodziła się na
ustawę. Zobaczono, że praktycznie jednoosobowo będzie się zarządzać uczelniami.
W praktyce tak się oczywiście nie da zarządzać, bo to są jednak duże organizmy instytucjonalne, natomiast tej kontroli będzie
dużo, dużo mniej. Dlatego możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że rektor kierując się interesem uczelni może powiedzieć,
„Kurczę, ci historycy czy muzykolodzy albo
socjologowie, to oni słabo przędą w sensie
punktowym, nie ze swojej winy, bo tak to
zostało ustawione, to ja ich muszę zagłodzić.
Nie dlatego, że ja ich nie lubię, tylko dlatego,
że jestem zmuszony do tego przez system”.
System zmusza do uzyskiwania wielkich
kwotowo grantów, publikowania w modnych
dyscyplinach nauki albo w takich, które dają
choćby chwilowy rozgłos, tego muzykolodzy
czy historycy i socjologowie uczelni nie dadzą. To jest grzech pierworodny całej ustawy. Jeśli daje się rektorom taką władze, to
podejrzewam, że w większości wypadków
ci rektorzy nie będą jej nadużywać na jakąś
dużą skalę, ale nabita strzelba – jak pan redaktor zauważył – potrafi sama wypalić, nawet jeśli jej nikt nie dotknie. Takie przepisy,
które dają możliwość sprawowania władzy
dyktatorskiej czy menedżerskiej bez sprawnego aparatu kontroli mogą sprawić, że ta
władza zostanie gdzieś tam nadużyta. Tego
bym się obawiał. Poprzedni system wyborczy
też nie był doskonały, też rodził różnego rodzaju nadużycia, więc można było wymyślić
system checks and balances. Jest menedżer
i rada nadzorcza, ale muszą uzyskać zgodę
senatu, który jest wyłaniany w bardzo demokratycznych wyborach powszechnych na
uniwersytecie i wtedy mamy do czynienia ze
wzajemnym kontrolowaniem się instytucji.
– Pierwotnie cała władza na uczelni
miała być w ręku Rady Uczelni, w którym
mieli zasiadać m. in. najwięksi przedsiębiorcy regionu, ale chyba skończyło się na
fasadzie, listku figowym, który ma ukryć
dyktat rektora?
– Ja się temu trochę nie dziwię. Jeżeli
mam mieć władzę menedżerską, to nie chcę
mieć rady, która będzie mi zaglądała przez
ramię, w to co ja robię, krytykowała mnie nie
wnosząc wkładu finansowego i nie ponosząc
żadnej odpowiedzialności. Będę chciał mieć
w takiej radzie ludzi, którzy będą mi życzliwi
i nie będą mi przeszkadzać.
– To po co tworzyć tak kosztowne ciało?
– Kosztowne i dysfunkcjonalne, jeżeli
to są osoby z Polski, którym trzeba płacić i
którzy nie wiele wiedzą o samej uczelni i o
regionie, w którym ona funkcjonuje. Ale
nie upatrywałbym tu winy rektora Góreckiego w konstruowaniu składu rady, tylko
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ustawodawcy, który zmusza rektorów w takim układzie do wyboru rady jak najmniej
szkodliwej i uciążliwej. Rozumiem, że zapraszamy kogoś ze świata biznesu, z organizacji
pozarządowych, lokalnych władz, ale jeśli
oni faktycznie chcieliby mieć wpływ na życie uniwersytetu, to trzeba by im powiedzieć:
„Chcecie decydować, to dajcie pieniądze. Bo
jeżeli macie tylko i wyłącznie siedzieć i krytykować, to co my tu robimy za relatywnie
nieduże środki finansowe, to ja wolę, żebyście po prostu spotykali się ze mną na kawie
i ciastkach”. Bo gdyby to była uczelnia prywatna i jakiś konglomerat finansowy wykładał na nią mnóstwo pieniędzy, to rozumiem,
że taka rada miałaby prawo kontrolować
rektora. A jeżeli rada jest powołana tylko po
to, żeby była, bo każdy minister nauki chce
mieć swoją reformę, więc wprowadza nowe
rozwiązania nie myśląc do czego one służą,
no to ja w pełni rozumiem rektora Góreckiego i innych, którzy tworzą taką radę, która
nie będzie przeszkadzać im w zarządzaniu,
w tych warunkach, które są. Czyli w sytuacji niedoboru środków finansowych i niepewności prawnej. Być może jednak moje
obawy przed reformą są przesadzone. Pewna
wiekowa pani profesor na jednym ze zjazdów socjologicznych powiedziała nam, gdy
drżeliśmy przed reformą Gowina: „Dzieci,
nie bójcie się, to jest moja siódma reforma,
którą przeżyłam”. Jeżeli tworzy się takie koszmarne rozwiązania prawno-instytucjonalne,
to potem nie ma co narzekać, że są wyłaniani
tacy kandydaci na rektorów, których możemy podejrzewać, że są z istniejącego układu
władzy. Bo natura funkcjonowania tego systemu wymusza takie rozwiązania. W sytuacji zmian i niepewności trzymanie się tych,
którzy już nabrali jakiegoś doświadczenia w
zarządzaniu jest racjonalne. Ktokolwiek byłby tu rektorem, czy pan czy ja, to postępowalibyśmy pewnie bardzo podobnie, bo ten
system takie postępowanie wymusza. To jest
w mojej opinii złe, bo albo się decydujemy,
że stosujemy model kontynentalny, i wtedy
środowiska akademickie są rozdyskutowane
i bardzo demokratyczne, kontrolując władze.
W związku z tym są bardzo często niewygodne dla takich i śmakich władz, bo potrafią się same rządzić, i wówczas zostawiamy
jak najszersze pole do wybierania rektora
przez środowisko akademickie. I dobrze. Ale
jeżeli decydujemy się na model menedżerski,
no to niech on będzie menedżerski od początku do końca. Chociaż ja osobiście jestem
przeciwny temu modelowi.
– A który jest efektywniejszy z punktu
widzenia rozwoju nauki?
– Ten, który daje wolność. W tej reformie kierujemy się wzorcem angloamerykańskim, z którym porównywanie się nie
ma najmniejszego sensu. Dla przykładu
powiem, że Uniwersytet Harvarda dysponu-

je takim budżetem rocznym, jak wszystkie
polskie uczelnie wyższe i wszystkie instytuty
badawcze przez 12 lat. To jest tego rodzaju
skala. My wydajemy na naukę niemalże najmniej w Unii Europejskiej, bodajże Bułgaria
wydaje na bardzo podobnym poziomie. My
nie jesteśmy w stanie konkurować z USA,
gdzie jest zupełnie inny model finansowania
nauki, tam 70-80% finansowania pochodzi
od prywatnego biznesu. Natomiast u nas
biznes jest jaki jest i nie inwestuje w naukę,
gdyż jesteśmy krajem, który rozwija się imitacyjnie. Koncerny zewnętrzne przywożą
do nas własny know-how, kupują tanią siłę
roboczą i zwolnienia podatkowe. Im się nie
opłaca finansowanie polskiej nauki. Toteż u
nas jedynym rzeczywistym sponsorem nauki jest państwo. To wszyscy podatnicy są
współwłaścicielami uczelni, więc demokratyczna, wewnętrzna, środowiskowa kontrola
jak najbardziej by się przydała. Tymczasem
tworzymy system półmenedżerski, bez wlania do tego systemu olbrzymiej ilości środków, które by sprawiły, że faktycznie można
by takie uczelnie po menedżersku rozliczać.
System amerykański nie sprawdzi się u nas z
kilku względów. Po pierwsze, inaczej finansujemy naukę, po drugie Amerykanie uprawiają politykę rabunku talentów na całym
świecie, oni mogą sobie pozwolić na kupno
całych zespołów badawczych. Nas na to nie
stać, a tworzymy system, który pozbawia
społeczeństwo prawa do kontrolowania tego,
na co są pieniądze wydawane. Jeszcze jak byłem członkiem społeczności akademickiej
UWM, gdy przedstawiono nam propozycje
tych różnych rozwiązań instytucjonalnych,
czy to ustami rektora, prorektorów, czy dziekanów, to moje koleżanki i koledzy reagowali źle, ja także początkowo byłem wobec nich
sceptyczny. Po przemyśleniu uważam, że te
zmiany, nawet jeżeli nam się nie podobają
nie są ich winą. Władze uczelni muszą grać
taką melodię, jaką zamówił minister Gowin.
Myślę, że na UWM zrobiono wszystko, co
można było w takich warunkach, by uchronić uczelnię przed negatywnymi skutkami
reformy. Stworzyliśmy sobie rzecz kuriozalną. Model zarządzania menedżerskiego bez
możliwości rzetelnego finansowania. I to jest
problem. Gdyby to była prywatna uczelnia,
to jej właściciele mogą zarządzać sobie nią
jak chcą. Ale my jesteśmy pracownikami
naukowymi opłacanymi ze środków publicznych, zatrudnia nas społeczeństwo i pełnimy, poza naukową także misję o charakterze publicznym, mamy więc też powinności
kulturowe. Dotyczy to wszystkich nauk, a
w szczególności humanistyki czy nauk społecznych. W systemie menedżerskim jednoosobowo decyduje rektor i jest rozliczany z
namacalnych wyników, które można zdyskontować jakąś kwotą, albo wielką liczbą
cytowań. W takim systemie na spalonej
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pozycji są te nauki, które są nieatrakcyjne
pod względem merkantylnym, czyli szeroko
pojęta humanistyka i część nauk społecznych. Ale jeżeli my chcemy bez humanistyki funkcjonować, nie jako jakaś korporacja,
tylko jako naród, społeczeństwo, no to ja nie
wróżę dobrej przyszłości takiemu narodowi i
takiemu państwu.
– Kiedy w czasie II wojny światowej
Winstonowi Churchillowi przyniesiono
projekt budżetu kraju, przeczytał uważnie
i zapytał: – A gdzie pieniądze na kulturę? –
Przecież trwa wojna, więc jaka kultura?! –
Jeżeli nie ma kultury, to o co my, do cholery,
walczymy?! – zdziwił się Churchill.
– Dokładnie tak jest i wracając do naszej sytuacji olsztyńskiej, to w ramach tego
co można było zrobić władze uczelni zrobiły
naprawdę dużo, żeby uchronić najcenniejszy
zasób wszystkich możliwych do ocalenia
dyscyplin i nauk. Nie zawsze się to udawało,
ale nie dlatego, że była niechęć rektora Góreckiego czy prorektorów, do takiego czy innego zespołu, tylko inaczej się nie dało.
– Z czego wynikała tak duża liczba
patologii na uczelni np. plagiatyzm, czy
ustawianie doktoratów i habilitacji? Czy
tolerowanie tego stanu rzeczy wynikało z
bezsilności rektora?
– Zwolennicy nowego systemu powiedzą: „a widzicie, patologie działy się dlatego, że autonomia wydziałów była tak duża,
że tak naprawdę rektor nie miał żadnego
wpływu na to, czy takie doktoraty czy habilitacje były przepychane” i ja się z tym
zgadzam. Tylko należy sobie odpowiedzieć
na fundamentalne pytanie: Czy rektor ma
jednoosobowo pilnować kodeksów moralnych i etycznych wszystkich akademików?
Czy jesteśmy w stanie zawrzeć to w jakimś
rozwiązaniu prawnym? Mnie się wydaje, że
nie. Jeżeli środowisko akademickie nie jest w
stanie samo dotrzymywać standardów etycznych i moralnych, to my nie stworzymy żadnego prawa, które będzie w stu procentach
nas od tej patologii uchronić. Przy czym nie
całe środowisko akademickie jest przeżarte
zepsuciem, cały czas jest to mniejszość, choć
i tych przypadków być nie powinno. Możemy próbować chronić się przed patologiami
np. wyprowadzając proces recenzowania
wszystkich poza macierzyste środowisko.
– No właśnie, wystarczy kilka prostych
rozwiązań, recenzenci zewnętrzni, dziecko
profesorskie nie może robić doktoratu czy
habilitacji na wydziale ojca czy matki, a
dzieci rektora, w jego uczelni...
– To bardzo proste rozwiązania. W trochę innym środowisku prof. Wojciech Łukowski z UW, pochodzący zresztą z Giżycka
opisywał działania społeczności lokalnych, w
kontekście tego jak się tworzą koterie nazywane związkami transakcyjnymi. W środowisku akademickim też potrafią się tworzyć
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takie związki i wówczas przepycha się bardzo słabe doktoraty i habilitacje. Utrąca się
przy tym dzieła bardzo dobre. Robi się tak,
bo istnieje sieć interesów, które muszą być
rozegrane i zaspokojone. Możemy tworzyć
systemy, które pomagają eliminować takie
zjawiska, ale bez tego co się nazywa kośćcem
etycznym czy moralnym nie jesteśmy tego w
stanie zrobić.
– Jak ktoś nie wyniósł z domu uczciwości, to przepadło.
– To dotyczy nie tylko środowiska akademickiego, ale niemalże wszystkich. Podam taki przykład z Brazylii. W latach 30.
XX wieku władze Brazylii stwierdziły, że
straszna korupcja i zastój panuje w wojsku,
jednostki po 10 lat siedzą w jednym miejscu,
co rodzi różne patologie. Żołnierze muszą
się przemieszczać, bo to podnosi morale
wojska. Stworzono więc specjalne prawo,
które kazało tym jednostkom przemieszczać
się co jakiś czas. Kierujący tymi jednostkami
powiedzieli sobie, że to pochłonie strasznie
dużo roboty i pieniędzy, więc postanowili,
że tylko oni będą się przemieszczać, a jednostki będą tylko zmieniały nazwy. Formalnie instytucja wędrowała, a prawdziwe
wojsko nie. Ci dowódcy wszystkie środki
finansowe przeznaczone na przenosiny zagarniali sobie. Stworzono prawo, które w
oglądzie decydentów miało uzdrowić złą
sytuację. Ale samo prawo, nawet najlepsze nie wystarczy. Jeśli ktoś jest z gruntu
nieuczciwy, to i dobre prawo nie pomoże.
Kilka posunięć w reformie Gowina można
wskazać jako pozytywne, na przykład wyprowadzenia recenzowania poza macierzyste uczelnie, próby losowania recenzentów,
chociaż to trudne jeżeli mamy do czynienia
z wąską specjalnością, gdzie specjalistów jest
niewielu. Ale jeżeli my nie dokonamy sami
samooczyszczenia, to najbardziej oświecony rektor czy menedżer nie jest w stanie
tego zmienić, bo ludzie nieuczciwi znajdą
sposoby obejścia przepisów, tak jak było w
komunizmie. Stworzy się wówczas alternatywny system, który będzie istniał obok tego
regulowanego przez najdoskonalsze nawet
prawo. Cały czas nosimy na sobie brzemię
tamtego systemu i naszej historii, w której
szacunek dla prawa, państwa i dobrej roboty
nie był wartością nadrzędną. Wiele udało
nam się zrobić, ale z patologizujących nasze
państwo i jego instytucje pozostałości długo
będziemy się jeszcze oczyszczać. Wracając
do UWM, mogę powiedzieć, że w tych warunkach finansowych i instytucjonalnych
które zostały stworzone przez reformę Gowina, UWM wcale źle sobie nie poradził.
Poradził sobie relatywnie dobrze. Można
zobaczyć, które wydziały się obroniły w
sensie funkcjonalnym, które będą ciągnęły
uniwersytet, to są oczywiście te wydziały z
długą tradycją akademicką.

– Kortowskie?
– Kortowskie, ale nie dlatego, że ci humaniści są głupi, tylko dlatego, że takie
środowiska akademickie tworzą się przez
dziesięciolecia. Humanistyka i nauki społeczne mające długie tradycje w Olsztynie
też się bronią, choć zobaczymy jak sytuacja
będzie wyglądać po ocenie parametrycznej.
Uniwersytety badawcze mają bardzo długą tradycję, niekiedy kilkusetletnią. Poza
tym ulokowane są, poza Toruniem, w dużych ośrodkach miejskich, więc z natury
rzeczy mają łatwiej. Zarządzający UWM
obecnie, relatywnie dobrze poradzili sobie przekształceniami i wyzwaniami jakie
stawia reforma Gowina. Krytykom mogę
powiedzieć: Tak krawiec kraje, jak materii
staje. Natomiast odnowa moralna jeszcze
jest przed nami. Ale nie mówię tutaj tylko o
UWM-ie, czy innych uczelniach. Sięgając do
filozofii greckiej można to nazwać potrzebą
kształtowania cnoty wśród polityków, biznesmenów, w środowisku dziennikarskim
i akademickim. W tego rodzaju pedagogice
cnotą powinno być to, co przyświecało Arystotelesowi gdy mówił Amicus Plato, sed magis amica veritas. (Miłuję Platona, lecz milsza
mi prawda) - nawet jeśli to się mojemu przyjacielowi nie podoba. To jest przed nami,
chociaż nie każde środowisko jest tak bardzo przeżarte patologią. Z uznaniem czytałem w „Debacie” artykuły na temat tych
nieprawidłowości, że się tak eufemistycznie
wyrażę. Uznanie rodziły nie patologie, ale
dziennikarska praca nakierowana na ich
wykrywanie. Dla tych którzy znajdują się
w potencjalnie nieczystych sytuacjach dedykuję słowa Antoniego Słonimskiego: Jak
nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. Można na tym dobrze wyjść. Większym problemem niż nieuczciwość tych na
całe szczęście bardzo niewielu akademików
z Olsztyna, jest w moim mniemaniu brak
intensywnej, faktycznej współpracy między
władzami miast, regionu a UWM. Mówię
tu o współpracy takiej rzeczywistej, a nie
incydentalnej, gdzie społeczności regionu i Akademia na tej współpracy zyskują.
Chodzi mi o to, żeby wykorzystać wielki
potencjał tkwiący w tych kilku tysiącach
uczonych pracujących w Olsztynie. Trzeba
wykorzystać UWM i działać tak, by poczynania decydentów warszawskich uczelni
nie szkodziły. Co do tego, że UWM jest potrzebny miastu i regionowi chyba wszyscy
się zgadzamy. Chociażby po to by tworzyć
regionalną inteligencję. Do nas nikt nie
przyjedzie uczyć dzieci muzyki czy historii,
my musimy sami tych nauczycieli wykształcić. Więc im lepszy uniwersytet w Olsztynie,
tym lepiej dla nas wszystkich. Teraz będzie
sporo zależało od nowego rektora.
Rozmawiał
Adam Socha

DEBATA Numer 5 (152) 2020

Daremne żale
Daremne żale, próżny trud,
Bezsilne złorzeczenia!
Przeżytych kształtów żaden cud
Nie wróci do istnienia...
(Adam Asnyk)
W 2020 r. mija 75 lat od wydarzeń kończących II wojnę światową. Była to ostatnia, pamiętana przez nas wojna w „cywilizowanej” Europie. Poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak rozpad Jugosławii i konflikt w Donbasie, współcześni nie znają innych zmagań.
Wojny, jeśli gdzieś wybuchają, rozgrywają się daleko od nas i możemy je oglądać na ekranie telewizora, siedząc wygodnie na kanapie. Nie mają na nas bezpośredniego wpływu.
Wobec braku nowego konfliktu, pielęgnujemy pamięć o poprzednim. Większość z nas
nie widziała II wojny światowej na własne oczy, a wydaje się, że wiemy o niej wszystko.
Naziści przegrali, alianci byli stroną zwycięską, Zachód nas oszukał, a Stalin urządził
nową Polskę. I właśnie tego stalinowskiego urządzania Polska nigdy Rosji nie wybaczy.
Magdalena Piórek

O

ficjalna narracja Federacji Rosyjskiej mówi o niekwestionowanej roli Armii Czerwonej w
zwycięstwie nad faszyzmem, wyzwoleniu
Polski i wielkich ofiarach wśród żołnierzy.
Jednocześnie pomija milczeniem polskie
pretensje o 17 września 1939 r. i pakt Ribbentrop-Mołotow. Dla Rosjan wojna zaczęła się dopiero w 1941 r. wraz z agresją
Hitlera na Związek Radziecki i taką narrację długie lata udawało się sprzedawać na
zachodzie. Historię piszą zwycięzcy, a Polacy, mimo że znaleźli się w obozie aliantów, wcale za zwycięzców się nie mają. Bo
kiedy przychodzi do rozważania o wojennych ustaleniach, przeciętny Polak ma w
głowie jedną myśl: „Jałta!”.
W lutym 1945 r. na konferencji w Jałcie karty rozdawał głównie Stalin. Swoim
zachodnim sojusznikom wyraźnie dał do
zrozumienia, gdzie zaczynają się i kończą granice jego strefy wpływów. Stalin
był konsekwentny i zdeterminowany, a
jego koronny argument w postaci Armii
Czerwonej zbliżał się do Berlina. Wielkiej
Brytanii i Stanom Zjednoczonym zabrakło sił i chęci, by z nim skuteczniej negocjować. Decyzją Wielkiej Trójki, potwierdzoną później na ostatniej konferencji w
Poczdamie, ustalono polityczny podział
Europy na blok zachodni i wschodni. Terytoria, które wyzwalała Armia Czerwona
miały wejść w radziecką strefę wpływów i
tym samym przypieczętowano los Polski.
Ustalenia wielkich mocarstw na dziesiątki lat „poukładały” Europę i zapewniły jej
spokój. Dopiero upadek Związku Radzieckiego pozwolił na modyfikację wpływów
i przesunął granice zachodnich interesów
mocno na wschód. Ale w roku 1945 Związek Radziecki panował niepodzielnie w tej
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części Europy i dyktował nam warunki.
Polska oparła swoje zachodnie granice na
Odrze i Nysie Łużyckiej kosztem pokonanych Niemiec, ale straciła Kresy. Stalin zabrał nam Wilno, Grodno i Lwów i
zwłaszcza tego ostatniego Polska nigdy nie
odżałowała. Ustanawiając granice na zachodzie, Stalinowi zależało na wciągnięciu
w swoją strefę wpływów Polski na tyle silnej, by mogła obronić swoją niepodległość,
ale jednocześnie na tyle słabej, by w razie
czego musiała się oprzeć na sile sojusznika. Naturalnym wrogiem były przecież
Niemcy i nawet takiemu strategowi jak Józef Stalin nie mieściło się w głowie, że Polska mogłaby wejść w sojusz z najgorszym
wrogiem. W pobliżu granic Polski i Litwy
rozsiadł się Obwód Kaliningradzki, który
miał pilnować interesów Rosji w regionie.
Sojusznik sojusznikiem, ale Rosja cały
czas pamiętała 1920 r. i z którego kierunku
przyszła przegrana w wojnie bolszewickiej.
Odbierając nam te tereny, Rosjanie odsunęli nasze pozycje obronne i przesunęli
głębię strategiczną. W ewentualnym konflikcie z Rosją, Polsce trudniej już byłoby
bronić Warszawy. Żeby zapewnić sobie
bezpieczeństwo, Warszawa musiałaby odbić najpierw Kaliningrad z rąk Rosjan, co
wydłużyłoby działania wojenne.
Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna
Związku Radzieckiego i zamknięcie się za
żelazną kurtyną wykluczyło osiągnięcie
podobnego poziomu życia, jaki istniał w
zachodniej Europie. Ożywienie gospodarcze naszych sąsiadów dzięki amerykańskiemu Planowi Marshalla Polskę ominęło.
Związek Radziecki stać było na silną armię, czołgi, rakiety i bombę atomową, ale
dla obywateli środków zabrakło. Polaków
również czekało szare, siermiężne życie w

PRL, poziom znacznie poniżej ich oczekiwań i ambicji. Polacy czuli się oszukani.
Zawiodły nas ustalenia konferencji w Jałcie
i Poczdamie, odebrano nam nadzieję, żeby
„żyć i mieć lepiej”, a na dodatek warunki
ustalał ktoś, kogo od zawsze uważaliśmy za
gorszego. Polskie mniemanie o Rosjanach
przetrwało do dzisiaj i nawet jeśli, nie jest
głośno eksponowane, to w naszym myśleniu dalej istnieje, a kwestia podporządkowania się – nawet jeśli tylko tymczasowego
– tkwi głęboko jak zadra. Głośno wyraził
to niedawno w jednym ze swoich przemówień Władimir Putin. Zarzucił Polakom,
że ci uważają Rosjan za gorszych i mniej
cywilizowanych.
Czas pokazał, że Stalin okazał się lepszym architektem porządku w naszej części
Europy niż sądzono. Nie zapominając o
jego zbrodniach, należy przyznać, że ustalony powojenny ład mimo wszystko się
sprawdził i przetrwał wichry zmian. ZSRR
przestało istnieć, zjednoczyły się Niemcy,
Polska weszła do UE i NATO, a granice w
Europie pozostały niezmienione. Polska
dalej tęskni za Kresami, ale to jest dokładnie ten sam rodzaj tęsknoty, jaką czują Rosjanie po upadku Związku Radzieckiego.
Ale my swoje żale wylewamy głośniej niż
oni i kompletnie nie przeszkadza nam, że
mylimy adresata. Gdyby dziś wcielić nasze pretensje o Lwów, czy Wilno w czyn,
to przecież nie z Rosją przyjdzie nam się
o nie spierać. Nad Lwowem czuwa Ukraina, a nad pozostałymi ważnymi dla nas,
utraconymi, miastami mają pieczę Litwa
i Białoruś. Chcąc je faktycznie odebrać,
pogorszylibyśmy sobie stosunki nie z Rosją, która dzisiaj nie ma nic do tego, ale z
tymi, których uważamy za sojuszników.
O dziwo, akurat Rosja o tym paradoksie
głośno na razie nie mówi, ale możemy się
tylko domyślać, że w odpowiednimi czasie ta kwestia jej się przypomni. Zapiekli
w swoim gniewie na Rosję, nie chcemy też
brać pod uwagę, że nawet gdyby Polska
ustaleniami traktatów pokojowych dostała na wschodzie takie granice, jakie miała
przed wojną, bez jednoczesnej rekompensaty na Odrze i Nysie, nie oznacza to, że
taki stan rzeczy mógłby się długo utrzymać. Zbyt silne były dążenia niepodległościowe w Europie Środkowo – Wschodniej,
żeby się łudzić, iż po upadku ZSRR nie
dały o sobie znać. Związek Radziecki – gdy
nie dał rady dalej już funkcjonować – po
prostu się rozwiązał, ustępując miejsca niepodległości Litwy, Białorusi, czy Ukrainy.
Wątpliwe, czy Polska bez słowa sprzeciwu dałaby się zredukować do państewka
wielkości Księstwa Warszawskiego. Bardzo prawdopodobne, że utopilibyśmy całą
naszą wschodnią granicę we krwi, a i tak
byśmy stracili nasze ziemie, tym bardziej,

11

że Rosja nie omieszkałaby skorzystać z okazji
i w imię jednoczenia ziem ruskich, wesprzeć
wojujące państwa w ich dążeniach. Dziś to
my bylibyśmy tym przysłowiowym złym,
od którego trzeba się odżegnywać, a Rosja
stanowiła jedyne słuszne oparcie. Po latach
okazało się, że decyzja Stalina była jedyną
słuszną, a Rosja i tak traci swoje wpływy.
Celem Rosji w wygranej wojnie miało
być rozciągnięcie swoich wpływów na całą
Europę Środkowo-Wschodnią. Moskwa
miała swoją wielką Armię Czerwoną, argument w postaci sześciuset tysięcy żołnierzy
poległych o wyzwolenie Polski i argument
siły. Niewiele zostało z siły tamtej Rosji, bo
o dawnej pozycji Moskwa może tylko marzyć. Już nie jest głównym rozgrywającym
świata, ale jednym z wielu graczy. Wciąż
silnym, to prawda. Należy się z nią liczyć i
brać ją pod uwagę, ale nie da się nie zauważyć, że dawne wpływy się kurczą. Straciła
Ukrainę, na pocieszenie dostawszy tylko
Krym. Białoruś z kolei daje wyraźnie już do
zrozumienia, że trzyma z Rosją, ale tylko
dlatego, że nie trafił się ktoś lepszy. Moskwa dobrze wie, że gdyby Polska tylko poprosiła, Białoruś natychmiast by zmieniła
front. Rosję ograniczają jej własne wielkie
przestrzenie i brak komunikacji, a także
brak reform. Finanse państwa, mimo wysiłków Putina, wciąż się opierają na surowcach i są zależne od światowych cen ropy i
gazu. Ostatnie zawirowania na rynku ropy
naftowej dobitnie pokazały, że rezerwy finansowe Federacji Rosyjskiej w szybkim
tempie mogą stopnieć do zera.
Z dawnej dumy głównego wyzwoliciela Europy został tylko mit Wielkiej Wojny
Ojczyźnianej. Rosjanie głośno podnoszą,
że gdyby nie oni, Europa nie poradziłaby
sobie z Hitlerem. Podkreślają swoją rolę w
wojnie i uderzają w Polaków argumentami
o ilości swoich ofiar poniesionych w walce
o nasze wyzwolenie, zarzucając nam brak
wdzięczności. Tymczasem Polska wcale nie
jest taka chętna do wyrażania tej wdzięczności. Na drodze do tego stoi pamięć o
zdradzie 17 września, zbrodnia katyńska i
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słońce
położyło cieniem
Twój krzyż
pod moje stopy
czy mam
przymierzyć się
do niego

12

to, jak bezceremonialnie poczynali sobie z
nami wyzwoliciele. Razem z wyzwoleniem
przyszedł system, który upokorzył cały naród i na pięćdziesiąt lat zamknął go za żelazną kurtyną.
...Świat wam nie odda, idąc wstecz,
Zniknionych mar szeregu:
Nie zdoła ogień ani miecz
Powstrzymać myśli w biegu...
W obu narodach – polskim i rosyjskim
– jest wielka potrzeba uznania. Polacy mają
potrzebę, by Rosjanie uznali nasze krzywdy. Żeby uderzyli się w pierś za Katyń i zobaczyli, że „wyzwoleniu” towarzyszył gwałty, represje i brak perspektyw. Rosjanie nie
potrafią tego przyjąć i domagają się z kolei,
żeby uznać śmierć tysięcy ich żołnierzy,
poległych na naszej ziemi. Ich dziadkowie
ginęli, odbijając polskie miasta z niemieckich rąk i nie rozumieją tej skali polskiej
niechęci i usuwania ich pomników. Obu
stronom trudno o tym rozmawiać, bo dialog prowadzi tylko i wyłącznie do wybuchu
emocji. Rosjanie chcą wdzięczności, ale im
bardziej się jej domagają, tym bardziej Polacy nie chcą podziękować. Polacy uważają,
że można podziękować raz, dwa, niech będzie, że i dziesięć razy, ostatecznie można
się do tego odnieść na wspólnych spotkaniach polityków. Ale nikt nie ma ochoty,
żeby mu na każdym kroku przypominać o
długu, jaki się u kogoś zaciągnęło. Rosjanie za to są w tym dość nachalni i nie tracą
okazji, żeby wciąż tą kwestię podnosić.
...Trzeba z Żywymi naprzód iść,
Po życie sięgać nowe:
A nie w uwiędłych laurów liść
Z uporem stroić głowę...
Możemy ich racje zrozumieć, gdyby oni
zechcieli zrozumieć nasze. Na to się oczywiście nie zanosi i rachunek krzywd będzie
ciągle podnoszony. Gdyby chodziło tylko
o zabrane ziemie i pozostawienie w strefie
swoich wpływów, może żal byłby mniej-

szy. Natomiast Polacy – chociaż żaden tego
głośno nie powie, a polityk nie wyartykułuje
tego wcale – podświadomie czują się upokorzeni. Bo głośne wołanie Rosjan o wdzięczność automatycznie budzi skojarzenia, że w
ostatecznym rozrachunku Polska wyszła w
1939 r. na frajera i trzeba było pomocy pogardzanej dotąd Rosji, żeby wyciągnąć nas
z bagna i jeszcze poukładać nam państwo.
Putin częściowo miał rację, zarzucając nam,
że uważamy Rosjan za mniej cywilizowanych. Bo to Polska przez wieki była wzorem
dla Rosjan i to oni zazdrościli nam potencjału, możliwości i poziomu życia. Nawet
dzisiaj żaden Polak za nic nie chciałby żyć
tak, jak przeciętny Rosjanin, za to każdy
Rosjanin – rozglądając się po polskich miastach – chciałby, żeby u niego wyglądało
tak samo. Jest coś takiego w mentalności
każdego narodu, że podświadomie czuje się
lepszy od swego biedniejszego sąsiada. Polacy patrząc na Rosję, leczą swoje kompleksy.
Wiedzą, że w geopolitycznym wyścigu Rosja okazała się górą, czego Moskwa nie waha
się podkreślać. Do politycznych rozrachunków dochodzi zbiorowa, głośno nie określona świadomość, że musisz uzależniać swój
byt od kogoś, kogo zawsze uważałeś za gorszego i pozbawionego twojego potencjału i
możliwości. A tego żaden naród nigdy nie
wybaczy.
...Wy nie cofniecie życia fal!
Nic skargi nie pomogą!
Bezsilne gniewy, próżny żal!
Świat pójdzie swoją drogą... *

Absolwentka Stosunków
Międzynarodowych
Uniwersytetu
Wrocławskiego

Magdalena Piórek

* Wszystkie cytaty: Adam Asnyk, Daremne żale

wznoszę oczy
Twój krzyż
stoi
wysoki
dobrze
przymierzę się
ale jak unieść cień
który za chwilę
przesunie się
i znowu zostanę obok
czy tak ma być?

Urodzony w Wilnie,
historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Emerytowany wykładowca
na Wydziale Artystycznym
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Mieszka w Puławach

Kazimierz Parfianowicz
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Po maju…
W dniach 12-15 maja 1926 roku miał w Polsce miejsce zbrojny zamach stanu dokonany
przez byłego Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego. Piłsudski objął władzę kosztem życia 379 osób w tym 215 żołnierzy i oficerów oraz 164 cywilów. Rannych
zostało 920 osób. Na tym zakończył się okres demokracji parlamentarnej w Polsce.
adam kowalczyk

T

rudno jednoznacznie określić system sprawowania władzy w Polsce. Marszałek Piłsudski zadbał
wprawdzie o legalizację władzy i zachowanie demokratycznych instytucji, ale
tak naprawdę pozostając osobą prywatną
sprawował niepodzielną władzę w państwie. Jednak jego poczucie legalizmu
było dość szczególne. Jako metodę sprawowania władzy przyjął tworzenie zamętu
m. in. przez podważanie autorytetu instytucji państwowych faktycznie czyniąc z nich
przez nikogo nie szanowane wydmuszki.
31 maja zebrało się Zgromadzenie Narodowe by wybrać nowego prezydenta.
Piłsudski spokojnie wyczekał i gdy został
wybrany prezydentem oświadczył, że nie
przyjmuje stanowiska ze względu na zbyt
mały zakres uprawnień jaki daje mu konstytucja. Marszałek wskazał Zgromadzeniu
Narodowemu Ignacego Mościckiego jako
właściwą osobę na to stanowisko, co Zgromadzenie Narodowe skwapliwie zatwierdziło. W ten sposób pozycja marszałka Piłsudskiego jako osoby prywatnej, a jednak
stojącej ponad konstytucyjnymi organami
władzy państwowej została ustalona.
Zaskakująca jest bierność społeczeństwa wobec coraz dalej idących patologii
władzy. Współcześni adoratorzy sanacji
twierdzą, że rządy Marszałka przyniosły
stabilizację po niepokojach demokracji parlamentarnej. Ale to też nieprawda. Przed przewrotem majowym było
14 premierów, a po przewrocie również
14 premierów. Polityka gospodarcza była
też dziwna. Jak przystało na władzę rozmiłowaną w państwowym etatyzmie cierpiała na dotkliwy brak dewiz. Rząd wymyślił
więc sobie, że trzeba koniecznie poprawić bilans handlu zagranicznego i należy
sprzedawać cukier za granicę po 17 groszy
za kilogram. Przemysł cukrowniczy musiał
jakoś powetować sobie straty ponoszone
na eksporcie. Tymi którzy mieli je pokryć
byli polscy konsumenci. Wyszło więc na
to, że biedny jak mysz kościelna Jan Kowalski (roczny dochód per capita to 666 zł)
zostawał sponsorem bogatego Johna Smitha (roczny dochód w Wielkiej Brytanii to
3682 zł). Taka polityka fiskalna doprowadziła do tego, że w 1928 r. w Warszawie
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kilogram cukru kosztował aż 1,56 złotego
(ok. 16-19 dzisiejszych złotych). Dla porównania, kancelista w urzędzie zarabiał
180 złotych. Natomiast płaca robotników
fizycznych rzadko przekraczała 100, góra
120 złotych miesięcznie.
Drugim ciekawym przykładem jest
motoryzacja. W 1931 r. wprowadzono w
cenę paliwa podatek na Państwowy Fundusz Drogowy dzięki czemu na początku
lat trzydziestych litr benzyny kosztował powyżej 80 groszy, czyli w przeliczeniu ponad
8 współczesnych złotych. Gdy do tego doliczymy zaporowe cło na import samocho-

Józef Piłsudski

dów skutki były piorunujące. Ilość samochodów w Polsce 1.01.1929r. - 29.423 szt.
1.01.1935 r. - 24.821 szt. i, dla porównania,
w mniejszej Czechosłowacji stan samochodów 1.01.1929r. - 60.000 szt. 1.01.1935 r. 112.000 szt. Jako datę końcową wybrałem
rok 1935 ponieważ po śmierci Piłsudskiego
podejście do motoryzacji zmieniło się i ilość
samochodów zaczęła zauważalnie rosnąć.
Zmieniło się też pojęcie dialogu społecznego, prowadzono go za pomocą karabinów, i to w sensie dosłownym. Premier i
minister spraw wewnętrznych, gen. Felicjan
Sławoj-Składkowski, w wystąpieniu przed
komisją budżetową Sejmu 24 stycznia
1938 r. podał następujące liczby zabitych

w wyniku siłowego tłumienia przez policję
strajków i manifestacji w latach 1932-1937:
1932 r. – 141 zabitych, 1933 r. – 145 zabitych, 1934 r. – 118 zabitych, 1935 r. – 143
zabitych, 1936 r. – 157 zabitych, 1937 r. –
114 zabitych, w tym 44 podczas tłumienia
powszechnego strajku chłopskiego. Razem
818 osób. Sam Czytelniku porównaj to
z ilością ofiar stanu wojennego z 1981 r.
Do tego doszły drakońskie kary nakładane na dziennikarzy, pobicia tychże przez
umundurowanych oficerów (np. Tadeusza Dołęgi-Mostowicza). Utworzono obóz
w Berezie Kartuskiej gdzie w nocy z 9 na
10 października do cel trafili pierwsi więźniowie – 20 opozycyjnych polityków w tym
trzykrotny premier Wincenty Witos, Karol
Popiel, Adam Ciołkosz i Herman Lieberman. Do uwięzienia nie potrzebowano wyroku – wystarczała decyzja administracyjna.
Jednak największych chyba szkód
wyrządziły pomajowe rządy w sprawach
obronności kraju. Zaraz po zamachu,
22 maja, Piłsudski wydał rozkaz do wojska,
w którym zapowiedział niewyciąganie konsekwencji wobec pokonanych oraz zgodę i
pojednanie. Wkrótce część internowanych
oficerów zwolniono. Natomiast generałów:
Rozwadowskiego, Zagórskiego, Malczewskiego i Jaźwińskiego oskarżono o przestępstwa natury kryminalnej i odstawiono
do Wojskowego Więzienia Śledczego nr III
na Antokolu w Wilnie.
Minister Spraw Wojskowych gen. Juliusz Malczewski został przez stronników
Piłsudskiego uwięziony, początkowo w
drewutni w Wilanowie gdzie został pobity
przez grupę oficerów, był głodzony i poniżany. Dopiero po tej wstępnej „obróbce”
został przeniesiony do więzienia na Antokolu. Gen. Włodzimierz Zagórski oficjalnie
został wypuszczony z więzienia, ale nigdzie
nie doszedł. Po prostu znikł i do dzisiaj nie
wiadomo co się z nim stało. Zaczęły się jednak rozchodzić różnego rodzaju pogłoski.
Jak pisze we wspomnieniach Maria Bartel,
żona premiera Kazimierza Bartla, porucznik Stanisław Zaćwilichowski dowiedział
się, iż podczas podróży z Wilna do Warszawy generał Zagórski został wyrzucony
z samochodu do Niemna przez starszego
żandarma Stanisława Koryzmę i do stolicy
już nigdy nie dojechał. I porucznik zginął
w wypadku. Z kolej starszy żandarm Koryzma został zastrzelony w nocy z 4 na
5 grudnia 1928 r. w parku otaczającym
Belweder. O starszym żandarmie Stanisławie Koryzmie napisał w swoich zapiskach
z 13 października 1930 roku generał Kordian Zamorski: Człowiek, który nosił w sobie taką tajemnicę, musiał zginąć. Gen. Tadeusz Rozwadowski po wyjściu z więzienia
czuł się coraz gorzej, zmarł 18 października 1928 roku. Po konsylium pułkownik
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dr Bolesław Szarecki stwierdził, że otrucie jest pewne. Władze zabroniły jednak
dokonania sekcji zwłok. Gen. Bolesław
Jaźwiński po uwięzieniu bez postawienia
zarzutów uwolniony ciężko chorował, został sparaliżowany. Zmarł w Warszawie w
1935 r. Gen. Jan Hempel został zastrzelony
na polowaniu, a gen. Władysław Sikorski
pozbawiony przydziału pozostał w zawieszeniu aż do 1939 roku.
Piłsudski nie posiadający żadnego wykształcenia wojskowego, uważał się za fachowca zdolnego zarówno do dowodzenia
w czasie wojny jak i organizowania armii
w czasie pokoju. Po zamachu majowym
pozbył się z wojska praktycznie wszystkich
wyższych oficerów sztabowych, fachowców z doświadczeniem jeszcze z armii zaborczych i doprowadził do regresu strukturalnego i szkoleniowego armii nawet
w stosunku do wojny w 1920 r. Piłsudski
był dumny ze swojej polityki kadrowej.
W 1930 r. podczas obrad Rady Gabinetowej,
stwierdził: W wojsku ja przez cztery i pół lat
poświęcam bardzo dużo czasu personaliom
i mam wojsko obecnie tysiąc razy lepsze niż
dawniej, ale zmniejszyłem o trzy tysiące ilość
oficerów i – specjalnie - ilość starszych rang.
Zostawiłem tylko naprawdę dobrych.
Czystka kadrowa w największym stopniu dotknęła generałów wywodzących się
z c.k. armii Austro-Węgier, zazwyczaj gruntownie wykształconych z doświadczeniem
bojowym nabytym w czasie I wojny światowej, objęła liczne stanowiska decyzyjne
i sztabowe, paraliżując „system nerwowy”
sił zbrojnych. Zastąpiono ich w większości
niewykształconymi generałami wywodzącymi się z Legionów, zaufanymi ludźmi
Piłsudskiego. W 1932 r. a więc w momencie gdy „sanację” wojska można uznać
za zakończoną, udział legionistów wśród
korpusu generalskiego wzrósł aż do 65%.
Tylko w okresie 30 kwietnia – 30 czerwca 1927 r. usunięto z armii 30 generałów
i 551 oficerów niższych rang. Na niższych
szczeblach hierarchii o czystkach decydowało Biuro Personalne Ministerstwa Spraw
Wojskowych kierowane przez gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. Według
mjr. Stanisława Kopańskiego W wojsku
nastąpił podział na uprzywilejowanych,
tolerowanych i niewygodnych. Niedługo
przyszły czystki tych ostatnich. Pojawili się
oficerowie, poufni donosiciele. Zastosowano
jako główny sprawdzian wartości oficerów,
pochodzenie legionowe...
W Legionach łatwo można było zostać
oficerem nie mając wykształcenia wojskowego, dla zaufanych były tam szybkie
ścieżki awansów. Opisał to Marian Porwit
w Spojrzeniach poprzez moje życie. Autor
sam nie jest pewny, czy był obiektem żartów, czy też został awansowany z zacho-
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waniem wszelkich formalności: w poniedziałek – starszym legionistą, we wtorek
– kapralem, w środę – plutonowym i w
czwartek – sierżantem.
Nie ulega wątpliwości, że polityka
kadrowa i personalna Piłsudskiego była
fatalna i odbiła się bardzo negatywnie.
Zaczynając od upokorzenia Sztabu Generalnego, zwłaszcza po nominacji gen. Janusza Gąsiorowskiego, przez kuriozalną politykę awansową. To przecież Piłsudskiemu
zawdzięczamy, że w 1935 r. nie mieliśmy
żadnego generała broni i garstkę generałów
dywizji. To Piłsudskiemu zawdzięczamy, że
w 1939 r. Armią Kraków dowodził generał brygady, który miał pod sobą dowódcę grupy operacyjnej w stopniu generała
brygady i dowódcę dywizji piechoty w tejże w stopniu, a jakże, generała brygady, w
dodatku z jeszcze wyższym starszeństwem
niż dowódca GO. O pułkownikach jako
dowódcach dywizji piechoty nie wspominam. O tym jaki to miało fatalny wpływ na
decyzyjność dowódców świetnie pisał Marian Romeyko we wspomnieniach Przed i
po maju. Rozumiał to marszałek Edward
Rydz-Śmigły, który próbował stopniowo
naprawiać to co zdążył zepsuć Piłsudski.
Niestety nie zdążył. W 4 lata mianował
więcej generałów broni i więcej generałów
dywizji niż Piłsudski przez 9 lat.
Marszałek Piłsudski osobiście zablokował modernizację sił zbrojnych, zabronił
nawet wspominać o motoryzacji armii i
nowoczesnych rodzajach broni. Przykładem mogą być losy projektu utworzenia
brygady lekkiej jako nowoczesnej jednostki
szybkiej. W lipcu 1926 r. szef Departamentu V Wojsk Technicznych Ministerstwa
Spraw Wojskowych płk SG Marian Przybylski przedłożył Ministrowi Spraw Wojskowych, za pośrednictwem szefa Sztabu
Głównego, projekt samodzielnej brygady
lekkiej na samochodach wraz ze szczegółową analizą porównania kosztów zakupu,
amortyzacji i utrzymania samodzielnej
brygady kawalerii z samodzielną brygadą
lekką na samochodach, w której za podstawę naliczeń uznano 15 lat, czyli okres
amortyzacji samochodów. Rezultat porównania wypadł niekorzystnie dla samodzielnej brygady kawalerii, na której utrzymanie w ciągu 15 lat trzeba było przeznaczyć
167 953 478 zł, podczas gdy na utrzymanie
brygady lekkiej na samochodach w analogicznym okresie tylko 93 944 132 zł. Dawało to oszczędność 74 009 346 zł powiększoną o sumę 95 224 zł zaoszczędzonych w
związku ze zmniejszoną liczbą karabinków
kawaleryjskich w brygadzie lekkiej (łącznie
74 104 560 zł). Obliczenia te nie znalazły
jednak swego odzwierciedlenia w działaniach władz wojskowych. To znaczy znalazły, bo autor pomysłu nie występuje na

listach awansowych w późniejszym okresie. Oficjalnie powodem był brak pieniędzy ale argument upada gdy sięgniemy do
wydatków na marynarkę wojenną, będącą
najdroższym rodzajem sił zbrojnych, ale
w polskich warunkach przejawem megalomanii i działań na pokaz. Kupiliśmy np.
oceaniczne okręty podwodne ORP „Orzeł”
i ORP „Sęp”. Do tego trzy niewiele mniejsze
okręty podwodne ORP „Wilk”, ORP „Ryś”
i ORP „Żbik”. ORP „Orzeł” ze względu na
swą budowę i rozmiary niezbyt nadawał się
do operowania w szelfowych, płytkich wodach Bałtyku. Ale za to koszt wybudowania
i wyposażenia „Orła” to ponad 9 359 000 zł.
Za samego “Orła” można było kupić w
Szwecji albo wyprodukować u nas (produkowaliśmy je na licencji) 408 szt. świetnych
37 mm dział przeciwpancernych Bofors. To
znaczy, że np. można było potroić artylerię
przeciwpancerną we wszystkich brygadach
kawalerii, albo wystawić taką broń dla
11 Brygad Pancerno – Motorowych. Można też było wzmocnić wszystkie DP (czynne i rezerwowe) bronią przeciwpancerną
– po 12 szt. Boforsów na dywizję.
Po śmierci Marszałka w 1935 r. podjęto przyśpieszone próby unowocześnienia
Wojska Polskiego i trzeba przyznać, że jak
na ten krótki, zaledwie czteroletni okres
osiągnięto stosunkowo niezłe rezultaty.
Największą reformę wojskowości w
dziejach Polski rozpoczęliśmy w 1936 r. za
marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza. Wojsko
Polskie dostało wreszcie skuteczny oręż
do walki z bronią pancerną, licencyjne,
szwedzkie działko Boforsa 37 mm, a obronę miał dodatkowo wspomagać trzymany
w tajemnicy karabin przeciwpancerny Ur,
doskonałe działo przeciwlotnicze 40 mm także Boforsa. Do linii wszedł dobry bombowiec średni PZL 37B „Łoś”, rozpoczęto
produkcję czołgu lekkiego 7TP, którego
uzbrojenie pozwalało zwalczać wszystkie
niemieckie pojazdy pancerne i większość
radzieckich, weszły nowe, zunifikowane wzory mundurów i wyposażenia, i co
najważniejsze – w 1937 r. podjęto decyzję i rozpoczęciu motoryzowania Brygad
Kawalerii. Efektem było zmotoryzowanie
10 Brygady Kawalerii pułkownika Stanisława Maczka oraz sformowanie Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej płk.
Stefana Roweckiego. Na więcej zabrakło
po prostu zmarnowanego wcześniej czasu.

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

Adam Kowalczyk
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Inteligencja autochtońska
w okresie stalinizmu (19501956). Cz. 1: Katolicy
społecznie postępowi
Jaka jest Marii Zientarówny zasługa największa ?
Otóż ta, że najżarliwsza katoliczka, wysoko ceniona przez JE Prymasa
Polski, ciesząca się przyjaźnią Ich Ekscelencji Biskupów Warmii i całego
duchowieństwa diecezji całą swoją twórczością i działalnością manifestuje miłość do Ludowej Socjalistycznej Polski. 1
Rok 1950 dobrze wyznacza cezurę losów autochtońskiej elity Warmii i Mazur. Podczas
gdy nieliczni z tubylców – Gerard Skok, Edward Turowski, Juliusz Malewski – robili kariery, większość skazana została na poszukiwanie przystani, czyli sposobu na jako takie
ułożenie życia. Nie jest jasne, czy - a jeśli tak, to ilu i którzy z postponowanych autochtonów - traktowali nową sytuację jako stan trwały, docelowy. Czy też może zakładano, że
ów nowy, porepresyjny etap w dziejach Polski Ludowej ma charakter przejściowy, a wobec tego wynalezienie życiowej przystani było tylko i wyłącznie sposobem na przetrwanie
złych czasów, prowizorycznym rozwiązaniem chwilowych niedogodności.
mariusz t. korejwo

W

idomą oznaką zakończenia etapu
jawnych, otwartych represji było
uwolnienie uwięzionych, oddalenie prokuratorskich zarzutów, zarzucenie
intryg montowanych przez śledczych. Nie
sposób wyobrazić sobie ulgi jaką w związku
z tym mogli odczuć ci, których to dotyczyło,
ich rodzin, bliskich, przyjaciół. Nie doszło do
wielkich pokazowych procesów, nie było wieloletnich wyroków, nie było straceń - tajnych
czy jawnych. Niszcząca maszyneria totalitarnego państwa wyhamowała, nawet nieco się
cofnęła. Nie dalej jednak niż do linii oznaczającej wykluczenie podejrzanych osobników
z życia publicznego: cicha, spolegliwa egzystencja w nie rzucających się w oczy niszach,
najlepiej zlokalizowanych w nieistotnych
miejscach na mapie, była wszystkim, co Polska Ludowa była w stanie zaoferować liderom
miejscowych społeczności.
Oferta - pozwolenie na funkcjonowanie
we względnym spokoju pod warunkiem nie
angażowania się, zniknięcia z powierzchni
życia - nigdy nie została jasno sformułowana. Chyba też nigdy jej nie zwerbalizowano.
Ci, którzy odzyskali wolność nie mieli gwarancji, że nie stracą jej ponownie. Ci zaś, którym „tylko” złamano kariery, nie mogli mieć
pewności, że w którymś momencie nie powielą losów tych pierwszych. Wszyscy razem
natomiast nie mieli żadnych danych, by zawy-
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zostawał w zainteresowaniu służb do 1970 r.2,
te same służby Fryderyka Leyka co najmniej
do 1956 r. nazywały wrogiem Polski Ludowej,).
*
Jedną z możliwych nisz okazały się szczytnieńskie Państwowe Zakłady Zbożowe, gdzie
schronienie znalazło aż trzech ważnych do
niedawna przedstawicieli regionalnego establishmentu, wszyscy Mazurzy: Fryderyk Leyk
(zatrudniony od grudnia 1949 do września
1954 r. na stanowisku głównego księgowego),
Jerzy Burski (zatrudniony od 1949 do 1956
r. jako towaroznawca) oraz Gustaw Leyding
(zatrudniony od stycznia 1950 do lata 1953
r. jako planista). W Szczytnie rezydował również Walter Późny, odwołany z urzędu starosty długo nie mógł znaleźć żadnej pracy choć
kołatał m. in. w młynach, w lasach3; po uwolnieniu z aresztu objął posadę nauczycielską w
miejscowej zawodówce. Odstawiony na boczny tor Karol Małłek osiadł w odległej Krutyni.
Marię Zientarą-Malewską, pozbawioną pracy
oraz należnej emerytury, ratował materialnie
mąż (i jego piekarnia), a po rychłym owdowieniu już tylko Władysław Gębik. Paweł
Sowa zajął się hodowlą norek, znachorstwem
oraz zielarstwem.
Nisz nie było zbyt wiele i rzadko okazywały się atrakcyjnymi, ale też nie każdy musiał radzić sobie sam. Hieronim Skurpski niezmiennie trwał na stanowisku dyrektora Muzeum
Mazurskiego. Jan Boenigk, późniejszy „wicewojewoda” olsztyński, jakoś przetrwał ten najgorszy czas bez większych wstrząsów, pewnie
dlatego, że wcześniej uniknął poważniejszych
zaangażowań politycznej natury. Pozbawiono
go kierownictwa Uniwersytetu Ludowego w
Jurkowym Młynie (który zbudował od podstaw), w zamian powierzając mało istotne
stanowiska urzędnicze w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Najmłodszy z nich
wszystkich, Bohdan Wilamowski, odnalazł
swą przystań w pracy naukowej, rozpoczynając ją zresztą daleko od Olsztyna, bo w Łodzi.
*

Bolesław Piasecki (Bundesarchiv)

rokować czy etap odpuszczenia jest wstępem
do lepszych czasów, czy tylko interwałem,
chwilą rozluźnienia poprzedzającą kolejny paroksyzmu systemu. Poluzowanie było zresztą
względne: służby nieustannie obserwowały
dawnych podsądnych, wiadome akta puchły,
nieustannie wzbogacano materiał do wykorzystania w bliżej nieokreślony sposób w bliżej
nieokreślonej przyszłości (np. Paweł Sowa po-

Zadziwiające, ale najprzytulniejszą z nisz
autochtoni zawdzięczali „postępowym katolikom”. Pojęcie to w warunkach polskich nierozłącznie związane jest z postacią Bolesława Piaseckiego, politycznego wunderkinda (w chwili
zakończenia wojny liczył sobie dopiero 30 lat),
więźnia a następnie współpracownika sowieckich tajnych służb4. Utworzył on środowisko,
którego zręby instytucjonalne powstały latem
1945 r., ostatecznie zaś sformalizowało się jako
Stowarzyszenie PAX. Był to jeden z najdziwniejszych tworów funkcjonujących w Polsce
Ludowej. Jego istnienie oficjalnie uzasadniano
potrzebą wykazania jedności zaangażowania
katolickiego, patriotycznego i socjalistycznego. To uzasadnienie wymaga uściślenia, gdyż
wzmiankowana „jedność stanowiła w tym
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momencie dziejowym wyłącznie imaginację,
chodziło raczej o stworzenie takiej jedności w
nieodległej przyszłości. Dla ścisłości warto zaznaczyć, że o ile dla Piaseckiego pomysł pożenienia komunizmu z katolicyzmem oznaczał
chrystianizację systemu, to rządzący myśleli
raczej o komunizacji chrześcijaństwa; tak czy
inaczej owa koncepcja, jakkolwiek karkołomna, zrodziła konkretne owoce.
W sferze czysto politycznej PAX stanowić
miał w ręku rządzących instrument odśrodkowego rozbijania Kościoła. Był więc pomyślany
jako uzupełnienie i poszerzenie frontu walki,
odznaczającego się dotąd stosowaniem metod
raczej tradycyjnych: ofensywą ideologiczną
oraz czystą przemocą używaną w szerokim zakresie - od zaboru mienia aż po terror fizyczny.
Ostatecznie okazało się, że był to instrument
mało skuteczny, ale w latach 40-tych i 50-tych
rządzący uważali go za godny zaufania, był on
im bowiem bezwzględnie posłuszny. „Postępowi katolicy” nie mieli żadnych zahamowań,
nie było żadnej granicy, przed której przekroczeniem by się wzdragali, nie przeoczyli żadnej okazji, aby wykazać się lojalnością. Ludzie
Piaseckiego ochoczo włączyli się w rabunkowe
dzieło zawłaszczenia kościelnego „Caritasu”
a potem pirackiego przejęcia „Tygodnika Powszechnego”. Z całą energią wspierali argumenty stojące za aresztowaniem bp. Czesława
Kaczmarka oraz prymasa Stefana Wyszyńskiego. Piasecki był co najmniej współautorem tekstu sławetnego porozumienia Państwo
- Kościół z kwietnia 1950 r.; on sam, a z nim
całe środowisko PAX, uznawał je za ważki akt
państwotwórczy a nie drakoński ukaz, będący
wstępem do ubezwładnienia Kościoła.
PAX był tylko jednym z elementów dywersji wymierzonej w Kościół. Innym byli tzw.
księża patrioci, jedna z najbardziej obłudnych
i najbardziej wrednych instytucji epoki. Pojęciem tym objęto duchownych, którzy nie tylko
w pełni akceptowali władzę komunistów nad
Polakami (pomimo zerwania konkordatu jeszcze w 1945 r.), ale po prostu - z różnych powodów - przedłożyli władzę państwową nad
kościelną. Ogniwa ruchu, powstałe przy utworzonym jesienią 1949 r. Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację pod nazwą komisji
księży, były czystej wody tworem ubeckim, zlepionym metodami konfidenckimi. Stanowiły
niepokojącą konkurencję dla środowiska paksowskiego, podważały bowiem jego pozycję
skutecznego instrumentu wywierania nacisku
na hierarchię Kościoła metodą odśrodkową;
tym samym pojawienie się „księży patriotów”
postawiło pod znakiem zapytania sens istnienia PAX. Nic dziwnego, że Piasecki dokładał
starań, aby przejąć kontrolę nad zbowidowskimi komisjami, skoro nie był w stanie zapobiec
ich powstaniu.
Elementem kontrakcji było powołanie w
listopadzie 1950 r. z inicjatywy paksowskiego
środowiska Komisji Intelektualistów i Działa-
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czy Katolickich afiliowanej przy Ogólnopolskim Komitecie Obrońców Pokoju. „Intelektualiści katoliccy” Piaseckiego nigdy nie byli
tworem licznym - w szczytowym momencie
ruch objął 200, może 300 osób w całym kraju
(„księży patriotów” było ~1000) - ale posiadał
istotne przewagi nad organizacją zbowidowską. Przede wszystkim w całości składał się
z ludzi angażujących się dobrowolnie (w grę
więc wchodził czynnik wiarygodności), ponadto skupiał jednostki o znacznym poziomie
intelektualnym, czego żadną miarą nie dało się
powiedzieć o „księżach patriotach”. Obydwie
grupy - „księży patriotów” oraz „intelektualistów” Piaseckiego - łączyła bezwzględna lojalność wobec komunistycznego państwa oraz
generalna, stabilna nieufność żywiona doń
przez hierarchów Kościoła. Była to nieufność
uzasadniona: w grudniu 1951 r. we Wrocławiu odbył się zjazd duchownych i świeckich
działaczy katolickich, którego głównym zadaniem było wyrażenie przekonania, że idee
chrześcijańskie wykorzystuje się dla głoszenia
rewizjonistycznych, antypolskich treści. Teza
- wymierzona zarówno w kapitalistycznych/
burżuazyjnych rewizjonistów, Watykan, jak i
polski Episkopat - stanowiła co najmniej sugestię, że Kościół może lada chwila zostać uznany
za organizację antypaństwową. W kolejnych
latach status Piaseckiego i jego grupy w obozie władzy jako jedynego godnego zaufania
ośrodka katolickiego wydawał się ziszczać: w
1952 r. pozycja prasy paksowskiej zbliżyła się
do sytuacji monopolisty w zakresie wydawnictw katolickich a jesienią roku następnego
towarzysz Franciszek Mazur, nadzorujący z
ramienia Partii sprawy kościelne, dał przyzwolenie na faktyczną likwidację instytucji „księży
patriotów”, tj. ich organizacyjne połączenie z
paksowskimi „intelektualistami katolickimi”.
W ten sposób, w październiku 1953 r. (już po

aresztowaniu Prymasa), zmaterializował się
nowy byt na froncie antykatolickiej dywersji.
Były to komisje intelektualistów i działaczy katolickich, tym razem afiliowane przy ogniwach
powstałego jesienią 1952 roku Frontu Narodowego.
Dla obserwatorów postronnych wszystkie
te ruchy były mało przejrzyste, stąd utarta nazwa „księży patriotów” przetrwała, obejmując
po prostu nieco szerszy krąg ludzi. W skali
ogólnopolskiej twarzami ruchu uczyniono m.
in. księży Kazimierza Lagosza z Wrocławia i
Antoniego Lempartego, byłego kapelana „Ludowego” Wojska Polskiego. Warmia i Mazury
miały w tej sztuce własnych aktorów, wymienić wśród nich należy księży.: Rajmunda Butrymowicza (parafia św. Jerzego w Kętrzynie),
Władysława Dadasa (parafia św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej, potem św. Brunona w Giżycku) i Kazimierza Dmochowskiego / Dmuchowskiego (parafia św. Brunona w Giżycku).
*
12 marca 1953 r. paksowska Komisja Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy
Ogólnopolskim Komitecie Obrońców Pokoju
zorganizowała w Olsztynie zjazd duchownych
i świeckich działaczy katolickich Warmii i Mazur5. Przybyło kilku księży z niewielkich na
ogół parafii (Szkotowo, Różynka, Mroczno,
Bisztynek). Świeckich reprezentowali miejscowi literaci: Michał Lengowski, Alojzy Śliwa i Jan Dopatka (Maria Zientara-Malewska,
chora, przesłała list z życzeniami pomyślnych
obrad). Na wstępie zebrani włączyli hurtem
do nurtu „postępowych katolików” wszystkich
wielkich nieżyjących, zasłużonych dla polskości, w tym imiennie bp. Ignacego Krasickiego,
Wojciecha Kętrzyńskiego oraz księży Walentego Barczewskiego i Wacława Osińskiego.
Podczas obrad głos zabrali m. in. o. Celestyn
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duchowni i świeccy działacze katoliccy Frontu
Narodowego woj. olsztyńskiego […] stoimy na
zdecydowanym stanowisku przyjęcia tez [o
słuszności ww. deklaracji Episkopatu] jako ideologiczną platformę nowej obywatelskiej działalności. Uważamy, że taka postawa przyczyni się
niewątpliwie mocno do służenia interesom Kościoła i Polski Ludowej12.
Czasy były straszne, potulność ludzi w sutannach wydaje się być zrozumiała. Rzecz w
tym, że wszyscy wyżej wymienieni mieli przed
oczyma dowód na to, że można postąpić ina-

Buk, przewodniczący olsztyńskiej fili komisji
„działaczy i intelektualistów” Wojciech Kętrzyński, paksowiec i wnuk tamtego, wielkiego
Kętrzyńskiego. Padło wiele słów, w tym słabo
zawoalowane groźby (absencja polityczna jest
także stanowiskiem politycznym); odczytano
hołdowniczy tekst przesłany przez władze
PAX do sowieckiej ambasady w związku z niedawną śmiercią Józefa Stalina. Na koniec podjęto rezolucję potępiającą zachodnioniemiecki
rewizjonizm6.
Kolejnym etapem budowania w Olsztyńskiem instytucji ruchu „społecznie postępowych katolików” było powołanie 22 października 1953 r.7 Komisji Duchownych i Świeckich
Działaczy Katolickich funkcjonującej w obrębie
struktur Frontu Narodowego. Wśród członków
komisji od samego początku obecni byli: Maria
Zientara-Malewska, Władysław Gębik oraz
Kazimierz Piekut - wszyscy związani z paksowskim „Słowem na Warmii i Mazurach”8;
najpóźniej od wiosny 1954 r. z poręki paksowskiej pracownikiem komisji była Władysława
Knosała9, również autorka „Słowa”, a nawet
jego etatowy pracownik. Na czele komisji stanął ks. Kazimierz Dmochowski10. Na gruncie
regionalnym do największych sukcesów nowej
odmiany cezaropapizmu zaliczyć należy konferencję, która odbyła się w Olsztynie 30 października 1953 r.11. Konferencja ta byla jedną
z długiej serii, identyczne bowiem odbyły się
w tym samym czasie w stolicach wszystkich
województw, gromadząc w sumie ~4000 duchownych katolickich. Przed ich uczestnikami
postawiono właściwie tylko jedno, za to bardzo
istotne zadanie.
Kilka tygodni wcześniej funkcjonariusze
Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Prymasa
Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Deklaracją z dnia 28 września 1953 r. Episkopat
Polski in corpore - nieomal, bo z jednym jednak wyjątkiem - aprobował bandycki postępek rządzących. Zadaniem zgromadzonych w
Olsztynie było powtórzenie gestu Episkopatu,
co też karnie uczyniło 130 zgromadzonych
wówczas osób, w tym: 90 księży, 8 zakonników,
2 zakonnice i 30 świeckich działaczy katolickich (pośród osób duchownych znalazło się
4 dziekanów, 6 wicedziekanów, 3 kanoników
i 2 profesorów Seminarium Duchownego w
Olsztynie). Po serii zapewnień, że księża są pozytywnie nastawieni do problemów PRL, konferencja przyjęła uchwałę następującej treści: my,

czej. Otóż pośród hierarchów znalazł się jeden,
który odmówił przystąpienia do lojalnościowej
deklaracji. Był nim Adalbert/Wojciech Zink,
bynajmniej nie autochton, ale też przez zdecydowaną większość życia związany z Warmią.
Po latach Wyszyński oddał swojemu kapłanowi należny hołd w dziwnych, oschłych słowach
(bronił mnie tylko jeden pies i jeden Niemiec).
Zink, wówczas właściwy zarządca diecezji
warmińskiej, zapłacił za swój czyn cenę wysoką. 2 października 1953 r. został wezwany
przed oblicze przewodniczącego Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie w
celu okazania skruchy. Owym przewodniczącym był Juliusz Malewski, rodowity Warmiak,
katolik. Ponieważ Zink skruchy nie okazał,
został natychmiast aresztowany; spędził pod
kluczem kilkanaście miesięcy. Nie to jednak

1. T. Stępowski, Sylwetki z olsztyńskiego Parnasu.
Maria Zientara-Malewska, „Słowo na Warmii i Mazurach”
[SWiM] 10/11 X 1964, s. 3. (podkreślenie jak w oryginale)
2. P. Taciak, Powojenne losy pracownika Oddziału
II SG WP Pawła Sowy w świetle materiałów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie.
Zarys problematyki, Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945
(1948), t. VI, red. J. Biernacki, B. Kubisz, Warszawa 2019,
s. 283-290.
3. Z. Dudzińska, W losach Mazur jego losy, „Warmia
i Mazury” 16-31 III 1985 r.
4. O B. Piaseckim patrz m. in.: A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990; P.
Kardela, W służbie narodu i bezpieki. Wojciech Kętrzyński
(1918–1983), cz. I, „Debata” wrzesień 2012, s. 27-30.

5. Zjazd Komisji Intelektualistów i Działaczy
Katolickich w Olsztynie, SWiM 21/22 III 1953, s. 7, 8.
6. Nie jest jasne, czy w Olsztynie sformalizowała się
Komisja Intelektualistów i Działaczy Katolickich. Należy
przyjąć, że tak było. Na pewno bowiem funkcjonował
Wojewódzki Komitet Obrońców Pokoju w Olsztynie, na
którego czele stał prof. Dyzma Gałaj.
7. J. Chłosta, Warmiak z Podhala. Władysław Gębik,
pedagog, folklorysta, literat, Olsztyn 2006, s. 104.
8. Archiwum Państwowe w Olsztynie [APO], sygn.
489/1, Protokół plenum WK FN, Olsztyn 19 VI 1954.
9. J. Chłosta, Władysława Knosała 1908-1997, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1998 r., nr 1, s. 189-193.
10. Ibidem. Nie należy sądzić, że ruch ograniczał się
wyłącznie do duchownych katolickich. Jednym z członków
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było najgorsze, lecz fakt, że przez resztę życia
otaczała go lodowata niechęć ludzi Kościoła,
tych samych, którzy nie wytrzymali próby.
Kilka miesięcy po konferencji uchwałą
Rady Państwa wysokimi odznaczeniami uhonorowanych zostało 18 uczestników „ruchu
katolików społecznie postępowych”, w tym
16 duchownych13. Był wśród nich następca
Wojciecha Zinka, ks. Stefan Biskupski. Wszyscy odebrali odznaczenia na uroczystych posiedzeniach olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady
Narodowej w dniach 28–30 lipca 1954 r.
Ks. Biskupski, „tymczasowy rządca diecezji
warmińskiej”, otrzymał Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski. Jak raportował
wówczas kierownik biura Wojewódzkiego
Komitetu Frontu Narodowego: Na przyjęciu wznoszono toasty na cześć Rządu Polski
Ludowej i Władzy Ludowej [sic]. Nastrój był
bardzo miły a księża byli mocno zadowoleni.
Tymczasem Prymas był niedaleko, bo jakąś
godzinę jazdy samochodem od sali posiedzeń
olsztyńskiej WRN. Wciąż więziony, modlił się
w klasztornej celi w Stoczku Warmińskim.
Pozbawienie wolności Wyszyńskiego było
szczytowym „osiągnięciem” ludowej władzy
w walce z Kościołem. Zjednoczeni decyzją
tow. Mazura „postępowi katolicy” mieli w nim
znaczący, czynny udział. Duchowni stanowili
jednak tylko część „ruchu postępowych katolików”. Inną jego częścią byli świeccy „działacze
i intelektualiści” zaliczający się (bądź zaliczani)
do grona Kościoła. Na Warmii i Mazurach do
najwybitniejszych uczestników ruchu należała
Maria Zientara-Malewska, nie tylko obecna,
ale i aktywna podczas konferencji 30 października 1953 r. Spośród osób znanych jej uczestnikami byli literaci Teofil Ruczyński i Michał
Lengowski, uhonorowani Krzyżami Zasługi,
na podstawie tego samego aktu i podczas tych
samych uroczystości, co piętnastka duchownych z ks. Biskupskim na czele. Cała trójka,
wszystko żarliwi katolicy, już zdążyła związać
swoją przyszłość ze Stowarzyszeniem PAX.

Dr historii,
pracownik Archiwum
Państwowego
w Olsztynie

Mariusz T. Korejwo

Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich
przy WKFN był ks. Paweł Kubiczek duchowny ewangelicko–augsburski z Ostródy, członkiem WK FN był Edmund
Friszke, „ks. senior diecezji ewangelicko– augsubrskiej".
11. APO, sygn. 489/10, Protokół z konferencji działaczy katolickich duchownych i świeckich przy WKFN,
Olsztyn 30 X 1953, s. 12-15; J. Śmiechowski, Duchowni
i świeccy działacze katoliccy Warmii i Mazur we Froncie
Narodowym, SWiM 14/15 XI 1953, s. 1.
12. APO, sygn. 489/10, Protokół z konferencji
działaczy katolickich duchownych i świeckich przy WKFN
Olsztyn, Olsztyn 30 X 1953, s. 12-15.
13. Uchwała Rady Państwa z dnia 19 VII 1954 r.; Monitor Polski 1954 r., nr 108, poz. 1455.
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Biwak z „Łupaszką” nad
jeziorem Jegocin Mały
Tak zwane „bunkry Goeringa” to kompleks schronów usytuowanych w Puszczy
Piskiej w Szerokim Borze nad jeziorem Jegocin Mały, które zostały wzniesione
z inicjatywy zwierzchnika sił powietrznych narodowo –socjalistycznej III Rzeszy
pod koniec latach trzydziestych XX w. Tu zaplanowano Kwaterę Dowództwa Wojsk
Lotniczych. Tuż po militarnej klęsce Niemiec, obiekty te wzbudzały turystyczne zainteresowanie w nie mniejszym stopniu niż współcześnie „Wolfschanze” niedaleko
Kętrzyna czy kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych w Mamerkach.
waldemar brenda

W

e wrześniu 1946 r. turystyczne zainteresowanie „bunkrami Goeringa” doprowadziło
do zaskakującego spotkania. Spróbujmy na nie spojrzeć oczami kilku stron,
uczestniczących bądź zainteresowanych
biwakiem nad jeziorem Jegocin Mały.
Ppor. „Lufa”: ruszamy na wschód
5. Wileńska Brygada AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” ze współczesnej perspektywy postrzegana jest jako
formacja legendarna, a sam dowódca jest
jedną z ikon symbolizujących Żołnierzy
Wyklętych. W 1946 r. brygada obejmowała
swymi działaniami szeroki pas od Borów
Tucholskich na Pomorzu, przez Warmię i
Mazury aż po Podlasie. Działania zaczepne w województwie olsztyńskim, pełne dynamiki, sprawnie przeprowadzonych akcji,
imponujących odskoków i przerzutów na
odległość wielu kilometrów spędzały dowódcom sił reżimowych sen z powiek.
W ich raportach poszczególne szwadrony
brygady urastały do sił liczących nawet stu
żołnierzy, a ich dowódcę postrzegano nieomal jak „wroga nr 1”.
W lecie 1946 r. szwadrony brygady po
raz kolejny przeszły z Pomorza w Olsztyńskie. Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” wraz z towarzyszącym mu 4 szwadronem pod dowództwem doświadczonego
partyzanta ppor. Henryka Wieliczki „Lufy”,
postanowił wyruszyć na Białostocczyznę,
aby spotkać się z kierownictwem tamtejszej
konspiracji. Trasa przerzutu, przy wykorzystaniu zdobycznego samochodu, wiodła
przez lasy Puszczy Piskiej.
Szczegółowy opis wyprawy znamy m.
in. z Dziennika 4 szwadronu, który prowadził jego dowódca ppor. Henryk Wieliczka
„Lufa”. W tym sporządzanym na bieżąco
dokumencie od datą 15 września 1946r.
czytamy: Rankiem odjazd na wschód.
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W drodze znaleźliśmy dużo am[unicji] do
derkacza. Stajemy „na obiad” w kolonii
Sabielen. P. Major uczy się jeździć samochodem. Rezygnujemy z robienia obiadu
po wyciągnięciu ze studni utopionej myszy. Jedziemy dalej na wschód. W lasach
Rauswalde jemy obiad lekko „zakrapiany
wódzią”. Po południu odjazd na: Liebenberg

Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”

[Klon] Wilhemshof [Wilamowo], Farienen
[Faryny]. Postój w lasach Johannisburga
[Pisza] w nadl. Kurwien [Karwica]. W ten
sposób partyzanci przejechali ok. 60 km,
opuszczając teren, gdzie bezpieka coraz intensywniej usiłowała zlokalizować oddział.
W Puszczy Piskiej jeszcze się nie uaktywnili. Wydawało się więc, że czas i miejsce
wyjątkowo sprzyja chwili wypoczynku.
Śniadanie z Majorem
16 września wczesnym rankiem 4 szwadron z Karwicy rusza dalej. Ze względu na
brak wody w dotychczasowym miejscu po-

stoju, nie jedzą nawet śniadania, widocznie
planując posiłek w jakimś dogodniejszym
miejscu. Jedziemy szosą na północ – czytamy w notatkach „Lufy” – przecinamy
tor i skręcamy na Rudczany. Przecinamy tę
pięknie położoną miejscowość i jedziemy na
wschód. W drodze spotykamy drogowskazy:
»Do obozu harcerskiego«. Jedziemy tam.
Lasem dojeżdżamy do linii budek wartowniczych i wjeżdżamy nieoczekiwanie w kompleks wielkich bunkrów nad jeziorem Jegotschin [chodzi zapewne o jezioro Jegocin
Mały], lasy Johannisburga. Nad jeziorem
zakładamy obóz i szykujemy śniadanie. Nieoczekiwanie na teren bunkrów zajeżdża samochód z wycieczką z Warszawy. Pan Major
zaprasza wszystkich na śniadanie. Zwiedzamy razem bunkry, gramy w piłkę. W prima
humorach zostawiamy warszawiaków i jedziemy nad jezioro Śniardwy, największe z
jezior mazurskich. Ten epizod zapamiętała
też Lidia Lwow „Lala” „Ewa”, sanitariusza
brygady i towarzyszka ostatnich lat życia
mjr. Z. Szendzielarza „Łupaszki”. W 2010 r.
opowiadała o tym w rozmowie z red. Mirosławem Sochackim z Radia Olsztyn, w
której niżej podpisany miał przyjemność
uczestniczyć: Tam były bunkry poniemieckie, pięknie zbudowane, kilkanaście nad
niedużym jeziorem. I myśmy się tam zakwaterowali. Był piękny dzień, ładna pogoda. I
tam przyjechała wycieczka. Nie pamiętam
skąd przyjechała, w każdym razie cały dzień
spędziliśmy z tą wycieczką. Śniadanie jedliśmy, śpiewaliśmy polskie piosenki. Tylko oni
nie mogli wyjść przed nami. Ja tak to zapamiętałam, że my nad wieczorem wyszliśmy
i wtedy dopiero pozwoliliśmy im odjechać.
Istnieje jeszcze jeden przekaz dotyczący spotkania partyzantów w pobliżu
bunkrów nad jeziorem. W 2008 r. wybitny polski kardiochirurg prof. Janusz Wałaszewski opowiadał mi, jak w 1946 r. był
uczestnikiem obozu harcerskiego w okolicach Pisza. Udali się wówczas na zwiedzanie „bunkrów Goeringa”, gdzie napotkali
obozowisko „jakiegoś dziwnego wojska”.
Żołnierze byli bardzo mili, podkreślając że
wielu z nich też jest harcerzami. Wspólnie
z umundurowaną młodzieżą zjedli posiłek
i odjeżdżając nakazali, aby dopiero po jakimś czasie zameldować o tym spotkaniu
władzom. Czy jednak spotkanie harcerzy,
o którym opowiadał Profesor, i spotkanie
wycieczki z Warszawy, było tym samym
wydarzeniem? Jest tak samo możliwe, że
wśród „warszawiaków” były zarówno osoby dorosłe, jak i harcerze, jak i ewentualność spotkania się dwóch grup –„wycieczki
z Warszawy” i „harcerskiej” – przy wspólnym partyzanckim biwaku. Obecność harcerzy znajdowałaby wyjaśnienie w przytoczonym przez „Lufę” kierunkowskazie Do
obozu harcerskiego.
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Biwak nad Jegocinem Małym
w raportach „bezpieki”
Wydaje się zrozumiałe, że o spotkaniu
partyzantów i „wycieczki z Warszawy” posiadał wiedzę także Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Piszu. Odnosił
się do tego wydarzenia raport z 17 września 1946 r., w którym szef PUBP w Piszu
Henryk Tarkowski – popełniając pomyłkę
w datowaniu – podawał opis wydarzenia
zapewne na podstawie złożonego przez
kogoś z „warszawiaków” doniesienia:
15 września 1946 r. wycieczka z Warszawy wyjechała do Bunkrów Goeringa, gdzie
natknęli się na grupę około dziesięciu ludzi
uzbrojonych, którzy sterroryzowali tę wycieczkę, grupa posiadała samochód firmy
„Dżems”, uzbrojeni byli w automaty MPi
niemieckie, po dwa pistolety i po trzy [ lub]
więcej granatów, ludzie tej grupy akcent posiadali wileński, d- cą ich był major, ubrani
byli w mundury sukienne, zielone, mianowali się organizacja AK. Major oświadczył,
że walczył na Naroczem jeziorem, wyżywienie mieli z darów UNRRA, opowiadał,
że prowiant czerpią ze „Społem”. W samej
Kwaterze było około dziesięć osób, w lesie
były jeszcze patrole rozstawione, z 2 km.
Pojechali, jak twierdzi wycieczka w nieznanym kierunku, wiadomości otrzymano
w poniedziałek tj. 16 września 1946 r. Ciekawe, że Tarkowski pisze o „sterroryzowaniu”, ale przeczy temu treść dokumentu,
z której wynika, że „bandyci” i uczestnicy
wycieczki mieli czas na swobodną rozmowę, w której mjr „Łupaszka” opowiadał o
początkach swej brygady sięgających dramatycznych wydarzeń nad jeziorem Narocz w sierpniu 1943 r. Czy w ten sposób
wyjaśniał przyczyny swej decyzji o kontynuowaniu walki przeciwko sowietom
i komunistom po 1945 r?
Więcej na temat spotkania nad Jegocinem Małym dowiadujemy ze sprawozdania dekadowego sekcji II Wydziału
III PUBP w Piszu. Sporządzone kilka dni
później, niż raport Tarkowskiego, zawiera
kilka interesujących szczegółów, oddających nie tylko przebieg ale też atmosferę
towarzysząca samemu zdarzeniu. Z dokumentu wynika, że spotkanie z „wycieczką z
Warszawy” liczącą 33 osoby miało miejsce
o godz. 10 rano. Gdy dojeżdżali do kwatery
Goeringa, z lasu wyskoczyło kilku żołnierzy
uzbrojonych w broń automatyczną, pistolety i granaty, krzyknęli „ręce do góry” i z
pośród ogółu poprosili [podkreślenie –WB]
kierownika wycieczki i wszystkich wylegitymowali. Po wylegitymowaniu zapytali, czy
ktoś z ogółu nie posiada legitymacji PPR
(…).Zapytali, dokąd chcą jechać, wskazali
im, że do kwatery, ale nie wolno było wyjeżdżać nikomu, aż banda AK zjadła śnia-
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danie, a w tym czasie wycieczka zbadała
bunkry. Jak widać nie ma tu wprawdzie
wzmianki o wspólnym śniadaniu i wspólnym zwiedzaniu schronów, ani tym bardziej grze w piłkę i wspólnych śpiewach.
O tym być może uczestnicy wycieczki nie
chcieli mówić „ubekom” obawiając się ich
podejrzeń. Ale końcowe zdanie o tym, że
banda AK zjadła śniadanie, a w tym czasie wycieczka zbadała bunkry wymownie

Henryk Wieliczko ps. „Lufa”

ny, zapisał opowieść Jana Bitnera – organizatora i pierwszego dyrektora Gimnazjum i
Liceum w Piszu.
Szkoła została uruchomiona we wrześniu 1946 r. Brakowało jednak sprzętów
do wyposażenia sal lekcyjnych. Jan Bitner
uzyskał informację, że w byłej kwaterze
Goeringa w Szerokim Borze można znaleźć jakieś wyposażenie. Zdobył samochód
i pojechał – podaję za Tadeuszem Ćwiekiem. Byli tam jacyś żołnierze, nadszedł
ich dowódca, porucznik, na prośbę dyrektora rozkazał, by żołnierze załadowali na
samochód wybrane przez dyrektora szkoły
krzesła itp. Kiedy dyrektor pięknie dziękował, ów porucznik z uśmiechem oznajmił,
by dyrektor szkoły w Piszu zawiadomił władze bezpieczeństwa, że oni są w Szerokim
Borze, a być może te władze będą się chciały spotkać z jego żołnierzami. Był to oczywiście jakiś oddział partyzancki z czasów
okupacji . Nie mamy pewności, na ile opowieść przytoczona przez Tadeusza Ćwieka została zniekształcona przez zawodną
pamięć i lakoniczną formę przekazu. Nie
wiemy więc, kiedy odbyła się wizyta dyrektora w Szerokim Borze, ani z jakim dokładnie oddziałem się spotkał. W zapisie
wspomina się o dowodzącym poruczniku,
nie o majorze. Nie ma też mowy o ognisku czy wycieczce. Czy to więc wyklucza
identyfikację oddziału z partyzantami
mjr. „Łupaszki”? Wydaje się, że jednak
takiego – nigdzie nie udokumentowanego – epizodu w „bunkrach Goeringa” - z
udziałem dyrektora piskiej szkoły Jana Bitnera z jednej strony, a szwadronem „Lufy”
z drugiej – nie można odrzucić.
W lasach Puszczy Piskiej

Lidia Lwow „Ewa”

świadczy o tym, jak żołnierze „Łupaszki”
sterroryzowali „warszawiaków”.
Przypadek dyrektora Bitnera
Z wrześniowym pobytem 4. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK w „bunkrach
Goeringa” prawdopodobnie wiąże się jeszcze jeden epizod. Nie znamy go niestety ze
źródeł powstających mniej więcej w czasie
zdarzenia, a dużo późniejszego wspomnienia przytoczonego przez osobę trzecią.
W latach siedemdziesiątych XX w. zasłużony dla piskiej oświaty Tadeusz Ćwiek, sam
zresztą uczestnik konspiracji w czasie woj-

Spotkanie na biwaku z „warszawiakami” nie zakończyło obecności wileńskich
partyzantów w Puszczy Piskiej. W kolejnych dniach szwadron ppor. „Lufy” operował w okolicznych lasach, przy czym
nie zawsze oddziałowi towarzyszył mjr.
Z. Szendzielarz „Łupaszka”, który wraz z
Lidią Lwow „Ewą” oraz kpr. „Wawelem” na
kilka dni odłączył od szwadronu.
Początkowo jednak, jeszcze 16 września partyzanci, po wizycie nad Śniardwami, przemieścili się w kierunku drogi łączącej Pisz z Orzyszem i nie dojeżdżając
do miasta, skręcili w las nad jezioro Kępno.
Nazajutrz postanowili zmienić kierunek
jazdy. Świtem odjeżdżamy w kier[unku] na
zach[ód]. W czasie krótkiego postoju nad
jez[orem] Mittel Pogobier [Pogobie Średnie] robimy śniadanie, a potem odjeżdżamy
w lasy nadl.[eśnictwa] Kulik – czytamy w
dzienniku 4. szwadronu. Tu właśnie nastąpiło tymczasowe rozłączenie mjr. Zygmunta Szendzielarza z dwiema osobami
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od głównych sił szwadronu, wysłanych na
bojowy rekonesans. P. Major wysyła mnie
na dłuższą patrol rozpoznawczą, jednocześnie mam się zaopatrzyć w żywność i
benzynę do samochodu (…). Mam spotkać
się z P. Maj[orem] w tym samym miejscu
za 5 dni. Odjeżdżamy w kier[unku] na zachód i po 15 km stajemy na postój w pustym
nadleśnictwie Kurwien, gdzie nocujemy.
Jak wiemy na podstawie zapisków „Lufy”,
partyzanci już wcześniej zatrzymali się w
nadleśnictwie Karwica. Można wnosić, że
szwadron coraz lepiej rozpoznawał teren,
wykorzystując znane sobie, niezamieszkałe obiekty. Dalszy przebieg zdarzeń zdaje
się potwierdzać tę taktykę, w której oddział
podążał własnymi, wcześniej spenetrowanymi ścieżkami. Rankiem 19 września
odjeżdżamy w kier[unku] na półn[ocny] –
zach[ód]. W nadl[eśnictwie] Pupy [obecnie Spychowo] rekwirujemy mapy a w tamtejszym tartaku dostajemy trochę benzyny i
oliwy. Dojeżdżamy do maj[ątku] Głodowo
nad jez[iorem] Śniardwy, gdzie jest baza
rybacka Ligi Morskiej. Rekwirujemy tam
2 beczki benzyny (400 l.). Następnie wracając przez Rudczany rekwirujemy z nadl.
mapy i niszczymy telefon. Jadąc szosą z
Rudczan na zachód zatrzymujemy dwóch
UB-owców (likw), od których zabieramy
czeski RKM (…). Zlikwidowani pracownicy PUBP Pisz to Stanisław Łochaczewski
i Edmund Płoński. Ich rozstrzelanie było
konsekwencją wcześniejszego rozkazu dowódcy 5. Brygady o likwidacji funkcjonariuszy komunistycznego aparatu terroru.
Tego dnia patrol wjechał w obręb powiatu Szczytno. W Świętajnie rozbroił posterunek MO oraz zarekwirował żywność
z miejscowego sklepu spółdzielczego.
W ten sposób wykonali wszystkie elementy rozkazu mjr. „Łupaszki” (paliwo zdobyli w Głodowie a żywność w Świętajnie)
i pojechali w kierunku Piecek. Kolejny
nocleg wypadł w opuszczonej leśniczówce
Kosewo, a następnie przez 2 dni obozowali
nad jeziorem Wągiel. W tym czasie penetrowali okoliczne schrony poniemieckie,
gdzie znaleźli sporo porzuconej amunicji.
Ponieważ w międzyczasie nastąpiła awaria
auta, na szosie Pisz - Mrągowo zatrzymali przygodny samochód i zarekwirowali
akumulator.
To jednak nie koniec przygód, bo oto
w lesie natknęli się na samochód sanitarny,
skąd zarekwirowano lekarstwa i proszek
DDT. Wieczorem na pobliskiej drodze
ujrzeli wojsko. Spotkanie skończyło się
krótkim ostrzałem ze strony partyzantów,
którzy błyskawicznie opuścili zagrożony
teren. 23 września żołnierze „Lufy” biwakowali nad jeziorem Skarp, 5 km od
Rucianego. Stamtąd ruszyli po południu
poprzez Karwicę do pustej leśniczówki
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Spotkanie z Lidią Lwow - Eberle na zamku w Nidzicy w 2010 r. Po lewej autor, po prawej red. Mirosław Sochacki

Kulik. Ledwo wzięliśmy się do obiadu, wartownik zameldował wojsko na skraju lasu.
Wycofujemy się sam[ochodem] na szosę
Wiartel. Idę z patrolą po P. Maj[ora]. Spotykamy się w lesie. P. Major jest zadowolony.
Siadamy na samochód i odjeżdżamy w kier.
na wschód. Przecinamy Wądołek, Wolisko,
b. granicę polsko – niem. w Wincencie i stajemy na postój w kol[onii] Czerwone.
Tyle ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”
dokumentujący w swym dzienniku bieżącą aktywność w okresie pobytu w Puszczy
Piskiej. Ten szczegółowy opis, wielokroć
cytowany i omawiany przez Kazimierza
Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego
- wybitnych historyków zajmujących się
dziejami 5. Wileńskiej Brygady AK, zasługuje na przypomnienie, ze względu na
charakter źródła „z pierwszej reki”. Jednak
wbrew pozorom możemy do cytowanego
Dziennika dodać nieco nowych detali na
podstawie… materiałów Urzędu Bezpieczeństwa.
Ciąg dalszy raportu „bezpieki”
Cytowany wyżej raport dekadowy Sekcji II Wydziału III PUBP w Piszu, pozwala
spojrzeć oczami UB na kolejne przejawy
aktywności 4. szwadronu. Co prawda odbiega od zapisków „Lufy” jeśli chodzi o
kolejność poszczególnych zdarzeń i niektóre kwestie szczegółowe, ale mimo to
zawiera szereg cennych informacji. Czytamy w nim, że dnia 18 września 1946 r.
MO z Wiartla złożyło meldunek, że banda

AK, która dokonuje terroru w pow. piskim i
Mrągowo, byli dnia 18 września (…) o godz.
14 –tej we wsi Uściany w gm. Wiartel (…)
i prosili o chleb i inne przedmioty żywnościowe [podkr. WB]. Z kolei 23 września
wieczorem, oddział kwaterował w gajówce Kulik gm. Wiartel, gdzie wieczorem
udali się w niewiadomym kierunku. Dnia
19 września (…) w godzinach popołudniowych w/w banda AK spotkała na trasie między Rudczanami a Ukta (…) dwóch wartowników z PUBP w Piszu powracających z
Mrągowa, gdzie banda (…) zabrała z sobą
naszych wartowników (…). W tym samym
dniu wspomniana banda AK była dłuższy
czas w nadleśnictwie Rudczany, uszkodzili
tam telefon, podając się, że są z partyzantki AK, przyszli na teren zrobić porządek z
bandytami i złodziejami. Następnie udali
się do Wejsun i Głodowa (…). W Głodowe
w Ośrodku Rybackim Ligi Morskiej zabrali
500 l. benzyny, kanister oliwy i 17 kg ryb za
pokwitowaniem (…), odbili tam kilka pieczęci na czystym papierze Ośrodka Rybackiego i zabrali ze sobą.
Pieczęcie odbijane na czystym papierze nadawały zwykłym kartkom charakteru blankietów oficjalnych pism lub
dokumentów, które można było w razie
potrzeby wypełnić dowolną treścią i wykorzystać np. do budowania tzw. legendy
osób przebywających poza oddziałem lub
legalizacji członków konspiracji. Interesujące, że według rozmowy z Januszem
Wałaszewskim z 2008 r., podczas pobytu
w Głodowie partyzanci ponownie spotkali
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harcerzy, widzianych poprzednio w „bunkrach Goeringa”!
Tego samego dnia oddział zajechał
pod siedzibę Urzędu Gminy w Wejsunach. Dwóch osobników weszło do kancelarii, poprosili o dokumenty, dali naganę, że
pracownicy nie posiadają służbowych legitymacji, zastrzegli, że[by] każdy pracownik
posiadał służbową legitymację, bo oni to
sprawdzą. Następnie poprosili o pieczęcie,
odbijając każdą z nich na czystym papierze
(…) i odjechali w stronę Rudczan.(…). Na
otrzymane meldunki szef PUBP zarządził
pościg, w którym wzięli udział UB i funkcjonariusze MO. Pościg ten nie dał rezultatu, będąc wypożyczoną maszyną, gdzie z
powodu braku benzyny nie dotarli do miejsca postoju bandy.
Pościg piskiej „bezpieki” zatrzymał
się ponoć w odległości 10 km od miejsca przypuszczalnego postoju oddziału
„Łupaszki”. Oczywiście benzyny mogło
zabraknąć grupie pościgowej. Ale nie do
rzadkości należały sytuacje, gdy z obawy
o własne bezpieczeństwo, ścigający partyzantów ubecy musieli się nagle zatrzymać
ze względu na awarię auta. Jak było tym
razem?
Zaskakujący epilog w Zakopanem
Wrześniowy pobyt mjr. „Łupaszki” w
Puszczy Piskiej zakończył się wraz przekroczeniem dawnej granicy polsko – niemieckiej w Wincencie. Wprawdzie szwadron ppor. Henryka Wieliczki „Lufy” już
wkrótce miał powrócić w te strony, ale już
bez dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK.
Ale to jeszcze nie koniec tamtej historii. Partyzancki biwak w pobliżu „bunkrów
Goeringa” w Szerokim Borze miał swój
nieoczekiwany epilog niespełna 2 lata później. Lidia Lwow „Ewa” opowiadała o tym
w 2010 r. podczas przygotowywania audycji dla Radia Olsztyn: Kiedy mieszkaliśmy z
<<Łupaszką>> w Zakopanem, on poszedł
do sanatorium dziecięcego na zabiegi kostne. Siedzieliśmy na korytarzu oczekując na
rozmowę z lekarzem. I ten korytarz pełen
był biegających dzieci. W pewnym momencie podbiegł chłopiec i mówi: <<A ja
znam Pana. I znam Panią>>. Pytam go:
<<a skąd znasz?>>. <<- A nad jeziorem
się spotkaliśmy>>. Porozmawialiśmy z tym
chłopcem jeszcze chwilę i szybko wyszliśmy.

Historyk, doktor
nauk humanistycznych,
mieszka w Piszu
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Nauczyciele –
nauczycielom
Szkic ten dedykuję wszystkim nauczycielom, którzy w czasach
zarazy usiłują przekazać uczniom swą wiedzę.
Kilka lat temu kupiłem w antykwariacie niedużą, zniszczoną książeczkę. Była to Instrukcja dla nauczycieli szkół początkowych wieyskich i miejskich…, wydana w Warszawie w
Drukarni Rządowey 1817. Chcę ją pokazać i skonfrontować tę Instrukcyę... z książeczką
Franciszka Liedera o Warmii sprzed 200 lat, którego ojciec był nauczycielem w Biesowie
(opr. i wyd. prof. Janusz Jasiński, który też tu pracował jako nauczyciel kilka lat).
antoni soduła

J

ak można odczytać ze zdjęcia pierwszych stron – dziełko to jest poprawionym tekstem ks. Grzegorza Piramowicza, wydanym na nowo w czasie Królestwa
Kongresowego. Od razu tekst mnie zachwyca: Niemasz ani chwalebniejszego, ani
pożyteczniejszego powołania, iak bydź użytym do prowadzenia ludzi do szczęścia, do
oświecenia, do dobra duszy i ciała; ato nie
iednego człowieka, ale całych miast, wsi i
zgromadzeń. Nauczyciel myśląc; że te skutki
od iego nauki, od iego pracy i gorliwości po
większey części zawisły; będzie sam poważał
swoie powołanie, siebie szanował, sam siebie
zagrzewał; praca mu będzie miłą; osłodzi
sobie trudności i przykrości w swoiey posłudze.(strona 4 omawianej książeczki, dalej
tylko numery stron).
Błądziłby nauczyciel, gdyby rozumiał,
iż iedyny cel przeznaczenia iego jest nauczyć
dzieci czytać, pisać i iakiey jeszcze inney
umiejętności. Na coby im się to zdało, gdyby
nie byli oświeceni w tem wszystkim, na czem
zależy poczciwość, iak się mają sprawować
względem starszych sobie i równych, na
czem prawdziwa poożność zależy; gdyby nie
zabrali w swoiey nauce smaku do pracy, nie
zakochali się w rzetelności i innych cnotach.
(s.4-5) Z przykrością stwierdzam, że cel nauki szkolnej był o wiele wyższy niż dzisiaj.
&. Jakie są korzyści powołania Nauczycielskiego .
Nauczyciel starający się o pożytek w
naukach dzieci sobie powierzonych, maiący
troskliwą o nich opiekę, nie tylko dla pozytku
i wzrostu szkoły swoiey i nauki wiele czyni,
bo i mniey chętnych i nayupartszych skłania
do posełania dzieci swoich na naukę; ale i
dla siebie samego naypewnieyszą zyskuje
pomoc i wsparcie. (s. 5). W instrukcji znajdziemy też prawdy wieku oświecenia: Nikt
nie przynosi z urodzenia żadney umiejętności, w każdey rzeczy wiadomości nabierać
potrzeba. […] Jeśli więc chcesz, jakeś powi-

nien, dopełnić nauczycielskich obowiązków,
trzeba koniecznie uczyć się tey nauki, wychowania i nauczania ludzi.(s.6-7)
& O przymiotach koniecznie potrzebnych auczycielowi. Pierwsza zaleta człowieka każdego stanu iest, kochać swoje powołanie, bez tego niepotrafi dobrze i cierpliwie
znosić przykrości przywiązanych do wszelkich obowiązków. Ten przymiot iest naypotrzebnieyszy nauczycielowi. Kto nie iest
obdarzony łagodnością, cierpliwością i dobrocią; kto nie kocha dzieci, kto nie ma dla
nich oycowskiego serca; ten niech się nie podeymuie obowiązku nauczycielskiego. Obowiązki nauczyciela są częstokroć tęskliwe i
nudne, żywość dzieci wiekowi wrodzona,
pobudza starszych do niecierpliwości. Dzieci
są dziećmi; na to są w szkole, aby się nauczyły bydź ludźmi.[…] Unosić się zatem przeciwko dzieciom gniewem, niecierpliwością,
popędliwością, iak jest rzeczą nierozsądną;
tak i wielce szkodliwą.(s.7-8)
Podziwiam teraz, w 2020 roku te postulaty i stwierdzam, że ludzie są ludźmi i
mimo 200 lat nic się nie zmieniło, choć znikły kary cielesne. A Janusz Korczak byłby
zdziwiony, że w tej broszurce jest rada, by
powołać sąd koleżeński uczniów do badania wykroczeń i pomagania kolegom.
„Chcesz, aby cię inni szanowali {mówi
przysłowie} nayprzód sam sie szanuy.” Powołanie nauczyciela iest tak z siebie szanowane i wysokie, iż umacnia człowieka,
który ie z godnością sprawuje: a przeto iak
wiele ten iest zdrożnym i niegodnym xsego
powołania, który lekkiemyi postępkami,
złem towarzystwem, uczęszczaniem na biesiady karczemne i pijackie, kłótnią i złemi
przykładami zacność swego stanu plami i
zamiast poszanowania dla siebie, wzbudza
pogardę. (s. 10)
Najpierwszym celem ustawy szkół, nayważnieyszym obowiązkiem nauczyciela iest,
aby wystawił przez swą pracę i naukę ludzi
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poczciwych wychowanych w religii i cnocie,
oświeconych względem zachowania zdrowia
w czerstwości, ludzi gospodarnych, trzeźwych, porządek, pracę i ochędóstwo kochających. (s.10)
& O wykorzenieniu wad panujących :
pijaństwo, nieochędóstwo[ s. 19-25].
& Jak ma nauczyciel wychowywać i nauczać dzieci, aby nie tylko w młodociannym
wieku, lecz i w dalszych latach starały się o
zachwanie zdrowia i czerstwości. (s. 25-33)
Tutaj Instrukcja... pokazuje wzory
dziedzin, które trzeba znać i przestrzegać:
pokarm, powietrze (oczywiście czyste),
odzież, mieszkania, praca umiarkowana (to
też w XXI wieku by się przydało).
Będą miały dzieci ochotę do nauki, lubić
będą szkołę, jeżeli w niey nie znajdą zawsze
posępney i surowey postaci nauczyciela, który fukaniem i karami ie przestrasza.(s. 34).
Aktualne po dziś dzień. Już wtedy uważano
na słuszność, sprawiedliwość kar, bez gwałtowności, z niechęcią karząc pokazując, że
innej drogi nie ma.
Człowiek bez oświecenia, człowiek nieroztropny, wszystkie dziecinne igraszki, płochości i nieuwagi bierze za winy i jako takie
chce ie karać (s. 37). Jest to ważny problem
w każdej szkole – i 200 lat temu, i teraz.
Dlatego popatrzmy, jak te szkoły i kary wyglądały w praktyce, tu we wspomnieniach
Franciszka Liedera Warmia moich młodych
lat. Szkic historyczny. Redakcja i opracowanie Janusz Jasiński, Olsztyn 1986.
Co prawda, trzeba uwzględnić, że
więcej się pamięta o złych nauczycielach
niż dobrych, to jednak liczba złych, a nawet okrutnych nauczycieli jest u Liedera
znacznie większa. Nawet o swoim ojcu autor wspomina, że był dobrym i łagodnym
człowiekiem, ale jak syn popełnił duże wykroczenie (zabrali z kolegą z głupoty ryby
z sieci), to ukarał go strasznie i biciem, i
związaniem. O innych mówi Franciszek
Lieder wprost: Gdy zbił ulicznika, który
go przezywał, to Rafalski spojrzał na mnie
surowo, wszyscy drżą, na koniec odzywa się
do mnie: „ty jesteś rozbójnik, co kaleczysz
ludzi na ulicy”. Tłumaczę się z płaczem, ale
na próżno, nie ma usprawiedliwienia. […]
Wtem wyciąga spod sutanny bat surowcowy, z wysoka się zamierza i bije, raz w
jedną, raz w drugą rękę i to może z dziesięć
razy. Każdą na przemian nadstawiałem z
rzewnymi łzami z boleści krzycząc i błagając. Wskutek tego obie ręce spuchły mi tak,
że przez parę dni ani łyżki, ani pióra wziąć
do reki nie byłem w stanie. (F. Lieder Warmia moich młodych lat, s. 107). Nadmienię, że i ja jeszcze w latach pięćdziesiątych
XX wieku, dostawałem linijką „po łapach”
za nieposłuszeństwo.
Może nie warto cytować licznych
przykładów okrucieństwa nauczyciela
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S. Potocki to Stanisław Kostka Potocki. I zobaczcie – jakiś cymbał, mieniący się „miłośnikiem książek” nalepił exlibris w takim miejscu! Pokazuję stronę tej starej książeczki, fot. Małgorzata Adamowicz

wobec uczniów – jeden wsławił się wyrywaniem im włosów z głowy, inny tak zbił
batem prawie dorosłego ucznia, że ten
zerwał się równymi nogami tak nagle, że
się sam profesor zmieszał i wszyscy się zlękli, mówiąc ochrypłym głosem : „dość tego,
nie potrzebuję waszej nauki”, ubrał się
złorzecząc, zabrał swoje książki i wyszedł
trzasnąwszy drzwiami.(F. Lieder, s.108).
I tak trwało aż do 1945 r. Raz przyjechał
do Lutr w latach osiemdziesiątych XX
wieku człowiek, który żył tutaj jako dziecko i opowiadał mi, jak ich nauczyciel bił
pasem po tyłku. Jak widać teoria i praktyka nie szły wtedy w parze.
Jakie było uposażenie takich nauczycieli wiejskich czy małomiasteczkowych?
Prof. Janusz Jasiński w swoim opracowaniu do tekstu F. Liedera pisze, że nauczyciel w Biesowie otrzymywał za pracę
organisty i kościelnego 12 florenów, a za
pracę pedagogiczną 5 florenów. Szkoła w
Biesowie liczyła wtedy 20 uczniów, w tym
16 chłopców i 4 dziewczynki (F. Lieder,
s. 40). Uczono czytać, pisać, śpiewu religijnego i po polsku, i po niemiecku. Sam
Fanciszek Lieder w wspomnieniu pisze:
Warmia dzieli się na dwie części: na polską i na niemiecką. Polska Warmia o dwie
trzecie mniejsza od niemieckiej granicy z
południa za Starymi Prusami [dawniej
Prusy Książęce] i zawiera tylko trzy miasta
Biskupiec [Bischofsburg] na trakcie głównym królewieckim od Warszawy do Królewca; Olsztyn [Allenstein] i Wartenburg
[po II wojnie światowej przemianowany na
Barczewo]. [Uwagi w nawiasach pochodzą
od prof. J. Jasińskiego].
Uczniowie też musieli płacić nauczycielowi, co oznaczało, że do szkoły

chodzić mogli tylko dzieci bogatych lub
średniozamożnych chłopów. Franciszek
Lieder podaje: A jakież wynagrodzenie
czekało nauczyciela za takie jego trudy i
mozoły? Oto roczna opłata dwóch srebrników czyli 12 groszy polskich od dziecka
gospodarza rolnego, ćwiartka żyta i furka
drzewa opałowego i to nie od każdego regularnie go dochodziło… (F. Lieder, s. 97).
Musiały te wszystkie kwoty plus najczęściej też praca organisty i kościelnego być
niewystarczające, bo nauczyciele imali się
różnych zajęć i rzemiosł, by sobie dorobić.
I tak też pozostało do XXI wieku
włącznie.
Jedno z najmądrzejszych zdań wyczytałem w zakończeniu Instrukcyi Rządowej
z 1817 r.: Instrukcja ta okazuje tę prawdę,
iż powołanie nauczyciela, gdy jest godnie
sprawowane, iest równie szlachetnem iak
użytecznem, i zapewnia ono stałe korzyści. Lecz los nasz nayczęściey zawisł od nas
samych, a najlepszą w życiu drogą do dobrego bytu iest przyzwoite do stanu i obowiązków sprawowanie się; że nayczęściey
nauczyciele nie stan i okoliczności, ale samych siebie winić powinni(s. 63) – co potwierdza autor artykułu, który przeszedł
na emeryturę jako nauczyciel szkoły podstawowej w Lutrach.

Dr polonistyki, w latach
1983–2001 nauczyciel
w Szkole Podstawowej
w Lutrach, współpracownik
„Posłańca Warmińskiego”.
Nauczyciel dla Polonii na
Wschodzie (2001–2009,
Łotwa, Ukraina, Kazachstan).
Autor trzech książek.

Antoni Soduła
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Zabawa ze św. Tomaszem
w smutnych czasach
Św. Tomasz z Akwinu to jeden z największych filozofów i teologów w Kościele katolickim.
Jego największym dziełem jest Suma teologiczna, w której wyłożona została pełna (jak na
XIII wiek) doktryna katolicka. Smutne czasy to te, w których największym problemem jest
pandemia koronawirusa. Państwo, kościoły, firmy, organizacje społeczne, wszyscy obywatele podejmują środki, aby jak najszybciej pokonać tę zarazę. Ponieważ jest ich wiele, pojawia
się pytanie, czy wszystkie są właściwe pod względem prawnym i moralnym. Kościół katolicki (i chyba inne kościoły również) ograniczył liczbę uczestników nabożeństw do pięciu
osób po to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ograniczenie to wprowadziły również władze państwowe. Cel szlachetny ale czy środek właściwy? Czy nie jest to
wykroczenie przeciwko Konstytucji RP, która gwarantuje wolność religijną (art.53)?
andrzej józwik

N

ad tym zastanowimy się korzystając
z pomocy św. Tomasza z Akwinu.
Wspomniana już Suma teologiczna
jest zbiorem tez dotyczących wiary i moralności katolickiej. Św. Tomasz uzasadnia tezy
w sposób filozoficzny (odwołując się do rozumu i zasad filozoficznych) i teologiczny (odwołując się do Objawienia). Na początku św.
Tomasz podaje argumenty przeciwko tezie,
jeden argument za, a następnie odpowiada
na zarzuty, co jest uzasadnieniem owej tezy.
I my postąpimy podobnie. Chcemy wykazać, że
polscy biskupi ordynariusze (bo tylko oni mają
prawo wydawać dekrety w swoich diecezjach)
ograniczając uczestnictwo we Mszach św. i
nabożeństwach do pięciu osób złamali Konstytucję RP, bo przeważająca większość katolików
została pozbawiona możliwości wykonywania
praktyk religijnych, co jest pozbawieniem ich
wolności religijnej. A więc zaczynamy: Czy
polscy biskupi ordynariusze złamali Konstytucję RP poprzez pozbawienie większości katolików polskich możliwości praktyk religijnych?
Zastrzeżenia (argumenty contra):
1. Teza jest absurdalna. Jesteśmy w sytuacji
nadzwyczajnej. Rząd i Kościół robią wszystko,
aby chronić nasze zdrowie i życie. Trzeba ich
podziwiać i wspierać, a nie oskarżać.
2. Jeżeli nawet doszłoby do złamania
Konstytucji, to winnym tego przekroczenia
byłby tylko Rząd RP. Biskupi ordynariusze
podporządkowali się jedynie zarządzeniom
państwowym, do czego są zobowiązani. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze
względu na Pana (1 P 2,13).
3. Rząd nie złamał Konstytucji, bo wolność religii obejmuje nie tylko uczestnictwo
w nabożeństwach, ale również wolność wyboru czy zmiany religii, nauczania jej w szkole,
posiadanie świątyń itd. i tego nie zostaliśmy
pozbawieni. Władze umożliwiają nam uczestniczenie w nabożeństwach przez liczne trans-
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misje w telewizji. Jeżeli rząd nie złamał Konstytucji to i biskupi tego nie nie uczynili.
4. Biskupi wydali to zarządzenie z troski
o zdrowie i życie katolików. Jest to wyraz ich
odpowiedzialności i miłości do diecezjan. Lecz
w Konstytucji jest napisane: Nikt nie może być
zmuszony do uczestnictwa ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych (art.53 p.6).
Wiadomo, że w czasie sytuacji nadzwyczajnych
może dojść do ograniczeń wolności i praw
człowieka i obywatela – stąd też przyjmujemy
ze zrozumieniem różnego rodzaju zarządzenia
rządu, które utrudniają nam życie. Jednakże
Konstytucja nawet w stanie wojennym lub wyjątkowym nie pozwala na ograniczanie praw
określonych w kilku artykułach, w tym w art.53
dotyczącym wolności sumienia i religii (art.233
p.1). Żadnych z tych stanów nie wprowadzono.
Pewien problem pojawia się w związku z zapisem w art.53 p.5, który stwierdza, że wolność
uzewnętrzniania religii, do którego zalicza
się uczestniczenie w praktykach religijnych,
może być w pewnych sytuacjach ograniczona. Widoczna jest sprzeczność między art.53
p.5 a art.233 p.1. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Prezesa Rady Ministrów
z 3.04.2020 r. zwraca uwagę, że ograniczenia
mogą zostać wprowadzone jedynie drogą ustawy. W konsekwencji żaden organ władzy wykonawczej, w tym Rada Ministrów, nie posiada w
świetle art. 53 ust.5 Konstytucji RP, zdolności regulacyjnej w zakresie określania granic wolności
uzewnętrzniania religii. Zauważmy, że limit pięciu osób na nabożeństwie nie tylko ogranicza
wolność uzewnętrzniania religii, ale praktycznie ją znosi. Biskupi ordynariusze przyjmując
bezprawne zarządzenia Rządu i wprowadzając
je w swoich diecezjach razem z nim łamią Konstytucję RP. Odpowiedzi na zarzuty:
1. Podziwiamy i wspieramy Rząd w walce
z koronawirusem, ale też pamiętamy, że cel nie
uświęca środków.

2. Władza duchowna powinna współpracować z władzą świecką, ale nie wtedy,
kiedy jej zarządzenia są sprzeczne z prawem
moralnym i podstawowymi prawami osób,
trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5,
29). Kiedyś biskupi oddawali swoje życie za
obronę praw swoich owieczek (np. św. Stanisław Szczepanowski), dzisiaj razem z Rządem te prawa łamią. Prawa człowieka były
bardzo ważne w nauczaniu św. Jana Pawła II.
W encyklice Redemptor hominis pisał, że poszanowanie prawa do wolności religijnej jest
znamieniem prawdziwego postępu człowieka
w każdym ustroju, społeczeństwie, systemie czy
środowisku (RH 17).
3. Rząd nie pozbawił nas prawa do wolności religii ale ją bardzo ograniczył, a to jest
wykroczenie przeciwko Konstytucji. Wypada
tu zauważyć, że oglądanie Mszy św. w telewizji
to nie to samo co uczestniczenie w niej.
4. Nie wątpimy w dobre chęci biskupów,
ale czy pozbawienie większości diecezjan
możliwości uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia
chrześcijańskiego jest wyrazem miłości? Tym
bardziej, że ograniczenie liczby uczestników
nabożeństw do pięciu osób, podczas gdy w
sklepach i środkach komunikacji tych osób
może być dużo więcej, nie ma żadnego racjonalnego czy naukowego uzasadnienia.
Dekrety biskupów najbardziej uderzyły
w niewielką grupę katolików, którzy chodzą
do kościoła z potrzeby serca i głębokiej wiary, dla których Święta Wielkanocne to przede
wszystkim uczestniczenie w Triduum Paschalnym. Zdarzało się, że byli oni z jednej
strony wypraszani przez proboszczów, a z
drugiej – straszeni mandatami przez policjantów. Zarządzenie biskupów postawiło proboszczów w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo
często musieli być bardziej strażnikami i policjantami niż kapłanami. Czy decyzje biskupów ordynariuszy są wyrazem ich miłości do
diecezjan? Chyba tylko św. Tomasz z Akwinu
zna odpowiedź na to pytanie. Na tym kończymy naszą zabawę. Czy udało się nam udowodnić postawioną tezę? Nie wiem, ale gdyby
ktoś, wykazując błędy logiczne i merytoryczne, obalił ją, to bylibyśmy mu wdzięczni. Zabawa ze św. Tomaszem może być interesująca
nie tylko dla filozofów i teologów. Ten wielki
myśliciel nie obraża swoich rozmówców, ale
słucha i odpowiada na ich zarzuty. Ta rzadka
umiejętność każdemu może się przydać.

Proboszcz parafii
w Nakomiadach. Były
duszpasterz akademicki
w Olsztynie. Publikował
felietony w „Posłańcu
Warmińskim” i „Gazecie
Olsztyńskiej”

Andrzej Józwik
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Zdecydowany protest
przeciwko zarazie
Nie da się zaprzeczyć, że koronawirusowa pandemia ma swoje dobre strony. Dała wielu
z nas bogactwo wolnego czasu, co ja osobiście cenię sobie niezmiernie. Nie należy jednak
popadać w przesadę uniwersalizując owe walory. Naiwni moraliści dar wolnego czasu ujmują jako szansę na pogłębioną refleksję nad sobą oraz życiem w ogóle albo np. zagęszczenie relacji rodzinnych. Tymczasem ludziska wykorzystują go po swojemu, obcinając
ogony: realizują odkładane remonty i lektury, sięgają po nigdy nie obejrzane filmy, zabierają się za domowe porządki, zabijają godziny zamęczając rozgrzany do czerwoności
internet. Z relacjami międzyludzkimi będzie tak jak zawsze: jedni zatęsknią za rutyną
wspólnych piątkowych grillów, inni jeszcze mocniej poczują niedole przebywania w czterech ścianach z wciąż tymi samymi bliźnimi.
mariusz t. korejwo

C

złowiek jest istotą lękliwą, stąd
skłonną racjonalizować wszystko i
wszędzie. Nie da się więc uniknąć
rozważań o pandemii, jej przyczynach i charakterze. Sposób szukania odpowiedzi warunkują naturalne skłonności szukającego.
Przedstawiciele idei porządku państwotwórczego źródeł jej powstania i rozpowszechnienia upatrywać będą w niedoborach
instytucjonalnej kontroli i nadzoru oraz
nieprzestrzeganiu procedur. Oświeceni progresiści po raz kolejny zaprezentują swoją
wyższość wykazując, że istotą problemu jest
ludzka głupota i nieuleczalna, infantylna
nieodpowiedzialność. Ekoideolodzy bełkotać będą, już to zresztą robią, o zemście Matki Natury (Matki Ziemi) na niefrasobliwym
rodzaju ludzkim. I tak dalej, i tym podobne.
W każdym z systemów argumentacji
znajdzie się zapewne ździebko uwag celnych,
garść analiz uzasadnionych, trafnych. Luki
jednak zawsze będą większe. Bo niby jak czciciele instytucji, prawa i regulaminów uzasadnią fakt, że żniwo zarazy większe jest w owych
społeczeństwach wspaniale zorganizowanych,
wypełnionych po sufit regulacjami i urzędami
do spraw wszelakich, a znacznie mniejsze w
państwach na wpół dzikich, urządzonych byle
jak? Jeżeli oświecenie stanowi odpowiedź,
dlaczegóż zaraza wybiera również jego nosicieli, miast skupiać się na ciemnych masach?

I co powiedzą ekoidioci, jeśli przypomni się,
że nasza, obecna zaraza jest stosunkowo mało
zjadliwa. A przecież skala ekogrzechów obecnych niebotycznie przewyższa przestępstwa
popełnione przeciw Naturze1 przez owych
XIV-wiecznych nieszczęśników, wykoszonych
straszliwie, a przecież naprawdę żyjących po
bożemu, tak bardzo w zgodzie z Naturą jak to
tylko możliwe. Zawsze pozostaje mistycyzm,
pokora przed nieznanym, tajemnicą. Tym łatwiejszy w naszym przypadku, że nieszczęście
przyszło (przyleciało) z owych kompletnie
niepojętych Chin; nad Łyną, koniec końców,
nikomu by do głowy nie przyszło raczyć się
wywarem z nietoperza. Mistycyzmu nie da się
zwalczać, bo jak kontrargumentować komuś,
kto odmawia istnienia argumentów ?
Wiara jest czymś niebotycznie większym
od mistycyzmu, nie da się przyrównać chrześcijaństwa do zaklęć hydraulika nad oporną
rurą czy kucharki nad blachą ciasta, co to nie
chce rosnąć. Ale prawowierne odpowiedzi
udzielane przez profesjonalistę (ks. Jan Rosłan, „Zaraza to Boże ostrzeżenie”, „Debata”
kwiecień 2020 r.) zamiast przekonywać, rodzą
raczej nowe wątpliwości. Duchowny smaga,
zapewne słusznie, dostojników Kościoła (z biskupem Rzymu włącznie) za brak katolickiej
żarliwości. Sam bowiem w pandemii widzi
znak od Boga, plagę zesłaną na ród ludzki za
ciężkie przewiny, karę i ostrzeżenie dla czło-

Bez polemiki

***

eologia to bardzo subtelna dziedzina umysłowej aktywności, bo
opiera się i na rozumie, ale też
odwołuje się do Bożego Objawienia, dla
wszystkich chrześcijan zapisanego w Sta-

rym i Nowym Testamencie, a dla Żydów
przede wszystkim w Torze. Nigdzie nie
napisałem, że obecna pandemia jest karą
Bożą, natomiast napisałem, że człowiek
wierzący odczytuje Boże znaki w codzien-
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wieka, który zaczął żyć tak, jakby Boga w ogóle
nie było.
Wygląda więc na to, że Najwyższy postanowił zastosować narzędzie ślepe, o rażeniu
masowym, z uwzględnieniem logiki odpowiedzialności zbiorowej. Narzędzie skrajnie
niesprawiedliwe, a przy tym zupełnie nieskuteczne. Karze więc w sposób nieproporcjonalny radosne, pogodne ludy europejskiego
Południa, znacznie słabiej mających swoje za
uszami Niemców, mocno oszczędza naprawdę mających za co pokutować Wielkorusów,
a wszystko rozpoczął od Chińczyków, obojętnych z biblijnego punktu widzenia.
A to i tak igraszka wobec faktu, że
Wszechmogący uruchomił procedurę pozostającą w jaskrawej sprzeczności z fundamentem białej cywilizacji, to jest indywidualnym
osądem każdego z nas, fundamentem położonym przez nikogo innego, jak Syn Boży.
To od Jezusa Chrystusa dowiedzieliśmy się,
że tak jak skrucha i pokuta są warunkiem odpuszczenia, tak syn nie odpowiada za grzechy
ojca; Sąd Ostateczny ferować będzie wyroki w
sprawach indywidualnych, a nie na zasadzie
domniemanej przynależności do apriorystycznej społeczności. Pozostając tylko przy
przytoczonym przez ks. Jana katalogu grzechów: ilu z dotkniętych zarazą odpowiada
za aborcje, eutanazje, klonowanie człowieka,
eksperymentach medycznych? Ilu z naprawdę
winnych zaraza ominęła szerokim łukiem ?
Czy istotnie najbardziej grzeszni to ci biedacy
z domów samotnego umierania, bo tam ofiar
COVID-19 jest najwięcej ?
Nie mam pojęcia, gdzie szukać odpowiedzi, nie wiem nawet jakie pytania zadawać.
Pewne pozostaje jedno: zarazy były, są i będą.
Stanowią element składowy chaosu świata,
a cienka politura cywilizacji, która jest niczym
innym jak metodą oswojenia owego chaosu,
pozostanie pod stałym ciśnieniem testu na
wytrzymałość. I to jest dopiero zagadnienie:
jak świadczy o nas nadreakcja na obecne, doprawdy przeszacowane zagrożenie, co jeszcze
może się stać, jeśli nadejdzie fala mutacji wirusa, zbierająca już nie 3 do 4%, a dziesięciokrotnie więcej zakażonych? Osobiście nie życzę
sobie takiej sytuacji, stąd zgłaszam zdecydowany protest przeciwko pandemii.
Mariusz T. Korejwo
1. Tak, trzeba koniecznie z wielkiej litery.

ności i trzeba obecną zarażę odczytać jako
Boże ostrzeżenie. Mariusz T. Korejwo
uważa, że tak interpretować rzeczywistość, to oskarżać Boga, że karze zarówno
sprawiedliwych jak i grzeszników, a przy-
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toczyłem przecież interpretację Jezusa, że
ofiary zawalonej wierzy w Siloam wcale
nie były większymi grzesznikami niż słuchacze Chrystusa, który powiedział: Albo
myślicie, że owych osiemnastu, na których
zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich,
było większymi winowajcami niż inni mieszańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
tak samo zginiecie. (Łk 13,4-5). Bóg w różny sposób przemawia do ludzi. Czasami
używa też i gromów i dopuszcza naturalne

katastrofy. Wszystko co się dzieje na ziemi, ma swój cel duchowy. Bóg czeka, aż
figa zaowocuje, ale wszystko do pewnego
czasu.
A zupełnie nie rozumiem zdania: Mistycyzmu nie da się zwalczać, bo jak kontrargumentować komuś, kto odmawia istnienia argumentów. Nikt nigdy mistycyzmu
zwalczyć nie potrafił, choć systemy totalitarne próbowały to czynić. Mistycyzm
nie odrzuca rozumowych argumentów,
wszak wielkim mistykiem był św. Tomasz

Czy ofiarą odarcia ze
skóry był heretyk?
Moją radość z lektury jubileuszowego 150-tego numeru „Debaty”zmącił fragment
artykułu „Lekcja anatomii” Antoniego Soduły. Zacytuję ten fragment: w książce
Anny Bikont i Joanny Szczęsnej „Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej” znalazłem taki fragment (s.255): W roku 1969 Wisława Szymborska i Urszula
Kozioł zwiedzały maleńkie muzeum w Brugii. ”Zaintrygował nas jeden obraz – opowiada Kozioł. – Z pewnej odległości 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 żadna lekcja anatomii. Na obrazie człowiek
przytwierdzony do blatu stołu był żywcem obdzierany ze skóry, w przytomności miejscowych bonzów, purpuratów, dostojników, same togi i birety. Patrzyli z wyniosłością i
upodobaniem, jakim mękom poddawany jest innowierca, heretyk.
jacek pachucki

C

zy rzeczywiście ofiarą zdzierania
skóry jest innowierca bądź heretyk? Zamieszczona pod tekstem reprodukcja zatytułowana Obraz Gerarda Davida przedstawia jedną część dyptyku Osąd
Kambyzesa. Obie, obecnie osobne części
dyptyku połączone zawiasami znajdują się

w zbiorach Groeninge Museum w Brugii.
Kopia obrazu dostępna jest przez internet
na stronie Web Gallery of Art i w Wikipedii,
skąd pochodzą reprodukcje poniżej.
Władze miejskie Brugii około roku
1488 zamówiły u przybyłego do miasta
malarza Davida Gerarda serię paneli do

Sprawiedliwość Kambyzesa, David Gerard pl.wikipedia.org
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z Akwinu, któremu chyba żaden humanista nie odbierze tytułu jednego z największych filozofów Europy. Mistykiem
był kard. Stefan Wyszyński (co dopiero
zostało ujawnione przez publikację jego
zapisków duchowych). O św. Faustynie
Kowalskiej już nie wspominam, bo prawie
cały Dzienniczek to zapis przeżyć mistycznych, ale jakże logicznych. Po prostu chyba co innego rozumiemy pod pojęciem
mistycyzm.
Ks. Jan Rosłan

sali sędziowskiej ratusza. Dostarczone
dzieło, dyptyk o wymiarach 2 x 3,5 m, wykonany w technice malarstwa olejnego na
desce datowany jest na rok 1498. Tematem
obrazów są wydarzenia z VI wieku p.n.e.
znane jako Sprawiedliwość Kambyzesa
opisane przez Herodota w dziele zatytułowanym Dzieje.
Lewy panel przedstawia scenę aresztowania i osądzenia sędziego królewskiego
Sisamnesa przez króla perskiego Kembyzesa II panującego w latach 528-522 p.n.e.
Król wyliczający winy sędziego widoczny
jest w centrum obrazu. Sędzia przytrzymywany przez straże siedzi na swoim
sędziowskim tronie, tyle, że bez nakrycia
głowy i wyraźnie zmartwiony. W tle, w lewym górnym rogu obrazu widoczna jest
scena wręczenia sędziemu łapówki przez
kupca.
Na prawym panelu malarz przedstawił wykonanie wyroku odarcia ze skóry.
Na twarzy nagiego sędziego grymas i rezygnacja. Spokojne twarze króla, katów i
publiczności kontrastują z konwulsyjnymi skurczami dłoni i stóp skazańca. Kaci
pracują z widoczną wprawą, niemal bez
rozlewu krwi. Scena w tle obrazu przedstawia Otanesa, syna sędziego Sisamnesa
siedzącego na ojcowskim, sędziowskim
tronie. Tron, na którym niepewnie siedzi
Otanes jest już wytapicerowany płatami
skóry ściągniętej z jego ojca. Król pouczył
swojego nowego sędziego, aby siedząc na
swoim tronie i wysłuchując dowodów, ferując wyroki, pamiętał o źródle tapicerki
tronu. Należy założyć, że król wywarł na
sędzim trwałe wrażenie.
Widoczne na obrazach medaliony
Filipa Pięknego i Joanny Aragońskiej,
herby Flandrii i Brugii, flamandzkie stroje, urzędowe stroje burgundzkie i broń z
epoki posłużyły wzmocnieniu efektu moralizatorskiego. Dzisiejsze przedstawienia
teatralne sztuk Szekspira, czy tragedii
greckich bywają również realizowane we
współczesnych nam scenografiach. Tak
oto doszliśmy do współczesnych analogii.
W czasach antycznych mieszek z kruszcem
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sprowadzał sędziego na złą drogę, dzisiaj
wystarczy elektryczna wiertarka czy elektroniczny gadżet. Świat się zmienił, problemy pozostały. Zrozumiały jest kontekst
niechęci polskich sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Dziękuję Autorowi za przywołanie
wspomnień z Brugii. Spędziłem tam trzy
pełne wrażeń dni, a pojechałbym ponownie przy pierwszej nadarzającej się okazji
podziwiać ten klejnot Flandrii.
Jacek Pachucki
***

W odpowiedzi

D

rogi Panie – jest jeszcze jedna interakcja – między zamawiającym
obraz, malarzem i odbiorcami.
Wtedy malarze tworzyli obrazy wyłącznie
na zamówienie. O ile się nie mylę, Giorgione był pierwszym malarzem, który
zerwał z tą praktyką. Był też bohaterskim
człowiekiem. Według legendy – odważył
się w czasie zarazy pocałować w usta ukochaną, a już zmarłą dziewczynę, co sam
też przypłacił życiem. Malarz w sam raz
na nasze czasy z koronawirusem!
Ale malarze radzili sobie z problemem
mecenatu w różny sposób.
Artysta nawet w tamtych czasach kontraktów szczegółowo opisujących – co ma
być w obrazie – jeśli chciał, dawał sobie
radę. To nie prawosławie ze ściśle obowiązującym „podlinnikiem” dla ikonopisów.
Typowy jest przykład wielkiego malarza
francuskiego tamtych czasów Enguerranda Quartona. Kazano mu namalować
Ukrzyżowanie, Sąd Ostateczny, Koronację
Maryi – i wszystko to jest w obrazie, tak
jak chcieli zamawiający mnisi. W niczym
to nie skrępowało wizji artysty. I może
to jest ta różnica (a nie perspektywa czy
światłocień), która nas dzieli od malarstwa ikonowego.
Inaczej wygląda sprawa, gdy malarz dokładnie maluje to, co zamawia ktoś finansujący dzieło – ale odbiorca widzi zupełnie
nie to, co chciał wywołać mecenas. Wspomniałem w marcowej Debacie w artykule
„Elegancka lekcja anatomii” o obrazie Gerarda Davida „Sprawiedliwość Kambyzesa”.
Zamawiający chcieli pokazać, jaki straszny
los czeka złoczyńcę, a widzowie (łącznie z
współczesnymi np. Wisławą Szymborską i
Urszulą Kozioł) współczuli ofiarom, bo tylko ktoś należący do „możnych tego świata”
mógł się identyfikować z bogaczami cieszącymi się z tortur złoczyńcy.
Takich różnych przypadków i nieporozumień mamy bardzo dużo.
Antoni Soduła
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G. Braun nowym
A. Lepperem?
Poseł, który jako jedyny rozpoczyna swoje sejmowe przemówienia pozdrowieniem katolickim szczęść Boże, czyli Grzegorz Braun, utracił prawo posługiwania się tym wezwaniem. Piszę to z całą odpowiedzialnością, bo żaden katolik nie może komuś życzyć
śmierci ani kogoś straszyć morderstwem. Bo czym były słowa posła Brauna wypowiedziane na sejmowej sali w stosunku do ministra zdrowia: być może pan minister nie
zostanie powieszony na latarni przy Placu Trzech Króli przez lud Warszawy. Bo nagle
poseł Braun stał się najlepszym specjalistą od mikrobiologii i wirusologii i to on najlepiej wie jak walczyć (a faktycznie wcale nie walczyć) z pandemią koronawirusa.
marek resh

S

koro poseł grozi ministrowi szubienicą, to za nim poszli inni. Od razu
Waldemar Kuczyński napisał o rządzących: będziecie mieli szczęście, jeśli was
nie powieszą, a prawnik, Kamil Kurosz
onegdaj fotografujący się z Ryszardem Petru, a potem z Borysem Budką wzorował
się na Braunie i napisał: Dzisiaj w Sejmie
Grzegorz Braun mówił coś o szubienicy dla
Szumowski Łukasz. Pierwszy w kolejce to
powinien być Sasin Jacek, później Morawiecki M, a później Gowin. Nie wspominając oczywiście kaczego ch....a. (wykropkowanie -M.R.) W innych wpisach wprost
grozi fizyczną likwidację polityków PiS.
Język, jakiego używa Grzegorz Braun
w sejmowych wystąpieniach jest niegodny parlamentarzysty. Obraża nie tylko
rządzących, ale i politycznych przeciwników. Można mięć różne polityczne poglądy, ale jak można mówić do posłanek
lewicy: nachodzi mnie ochota, jakoś tak
zrobić, abyście zniknęły, ale nigdy w życiu
nie głosowałbym za tym, aby was można
odessać jakimś odkurzaczem albo żywcem
poćwiartować...
Gdzie Grzegorz Braun stracił swój
dziennikarski, analityczny umysł? Niestety polityczne zaślepienie powoduje, że
posługuje się metodami niegodziwymi i
powołuje się na opinie ludzie niewiarygodnych, oskarżonych o czyny przestępcze. Poseł Braun na swoim profilu upowszechnił tzw. „plan przekazu informacji”,
który miał napisać Jarosław Kaczyński
i skierować do władz Telewizji Polskiej.
Ten fałszywy dokument jako pierwszy
opublikował Zbigniewa Stonoga, a kolportując go dalej G. Braun napisał: Jeśli
to nie fejk-apokryf, to brawo, tak trzymać
- towarzysz Goebbels byłby z was dumny. Każdy dziennikarz publikujący jakąś
rewelację musi sprawdzić źródła, aby ją
uwiarygodnić. Poseł na Sejm RP kolpor-

tuje fałszywkę, mając świadomość, że nią
być może, tylko dlatego, że jest wymierzona przeciwko politykowi, którego nie
cierpi. I jeszcze to nawiązanie do Goebbelsa... Papież Franciszek dużo mówi w
kazaniach podczas Mszy św. sprawowanej
w Domu Marty o wielkim grzechu jakim
jest plotkarstwo. Plotka potrafi zniszczyć
ludzkie życie. Poseł PiS Krzysztof Sobolewski od razu poinformował G. Brauna,
że dokument jest fałszywy i domagał się
natychmiastowego jego usunięcia, ale
bezskutecznie. G. Braun niestety posługuje się nie tylko plotką, ale jeszcze i śmiertelnymi groźbami i ma odwagę tuż przed
taką groźbą wypowiedzieć słowa: Szczęść
Boże. Nawet poseł lewicy Krzysztof Gawkowski na poselskiej trybunie uznał to za
hipokryzję. Przypomnijmy, że Zbigniew
Stonoga jest oskarżony przez prokuraturę o popełnienie 200 przestępstw, w tym
o wyłudzenia pieniędzy i fałszowanie dokumentów. Dlaczego do tej pory był bezkarny, można się tylko domyślać, gdyż był
pożyteczny albo pewnym służbom albo
niektórym politykom. Nareszcie został
aresztowany, bo wcześniej sądy traktowały go niezmiernie łagodnie. Zbigniew
Stonoga dołączył do antyklerykalnej kampanii upowszechniając filmiki z prowokacyjnymi sytuacjami. W tym roku opublikował film, na którym ujawnił schadzkę
księdza z dorosłym mężczyzną, który był
jej inspiratorem i jednocześnie współpracownikiem Stonogi. Ksiądz według prawa
państwowego nie popełnił żadnego przestępstwa ani nawet wykroczenia. Oczywiście inaczej trzeba ocenić jego postępowanie pod względem moralnym, ale od tego
nie jest Zbigniewa Stonoga. Oglądałem
ten filmik, na którym ksiądz prosi, aby
film nie został opublikowany w internecie. Stonoga film opublikował. Ksiądz popełnił samobójstwo. Film od razu został
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usunięty. Moralnie za to samobójstwo jest
odpowiedzialny Z. Stonoga. Z. Stonoga
po wyborach sejmowych, w których po
raz pierwszy dostała się do Sejmu Konfederacja stwierdził: Głupio polaczki, was
tylko do Auschwitz zaprowadzić. I takiego
człowieka Grzegorz Braun uznaje za autorytet i jego materiały rozpowszechnia,
nawet nie sprawdzając ich prawdziwości.
Zresztą, kiedyś na sejmowej sali poseł
Braun też powoływał się na wypowiedź
byłego gangstera, który stał się świadkiem
koronnym, ale potem udowodniono mu
wiele kłamstw... i te kłamstwa (w formie
pytań, żądając chyba nawet powołania komisji sejmowej), upowszechnił G. Braun.
Szybko jednak sugestie posła Brauna zostały zdemistyfikowane.
Ci się stało z Grzegorzem Braunem?
Był reżyserem dokumentalnych filmów,
które bardzo ceniłem. Kandydował przed
pięciu laty na prezydenta RP. Potem bez
powodzenia startował do Parlamentu
Europejskiego. Znam kilka osób, które
głosując do Sejmu na Konfederację motywowali to, że nareszcie pojawia się prawica, która będzie konstruktywną opozycją do PiS-u w stosunku do tzw. opozycji

totalnej. Po prostu będzie kontrolowała
rządzącą partię wspomagając ją w kluczowych reformach. Okazało się, że Konfederacja i Grzegorz Braun zaczęli się ścigać
w radykalizmie z KOD-em i Obywatelami
RP. Jego czynny udział (wraz z Januszem
Korwin-Mikke) w tzw. proteście przedsiębiorców właśnie o tym świadczy. I tam
znów publicznie posłużył się kłamstwem,
mówiąc, że 37 demonstrujących osób to
jego tzw. asystenci społeczni. Aby mieć
taki status, trzeba być zarejestrowanym w
Sejmie i otrzymać stosowną legitymację.
Żadna z tych osób takiej legitymacji nie
miała, a był wśród nich tzw. pan Sabina,
znany działacz LGBT, który ostatnio głośno protestował przeciwko nauczaniu abp.
Marka Jędraszewskiego. I pomyśleć, z on
ma być tzw. społecznym asystentem posła
Brauna.
Muszę przyznać, że starałem się wytłumaczyć postępowanie Grzegorza Brauna. Kontaktowałem się z osobami zaangażowanymi w organizowaną przez posła
Pobudkę, także z osobami organizującymi
zbiórkę na jego najnowszy film o Gietrzwałdzie. I jedni się dziwili obecnym postępowaniem posła, byli zaskoczeni jego

Ten sam poczciwy świat
Nasza codzienna narracja, w szeroko rozumianym obiegu publicznym, roi się od
truizmów zwanych pospolicie komunałami, archaicznie farmazonami, czy po prostu
bajdurzeniem. Są to bądź dłuższe wywody, nie tak odległe od mędrkowania, bądź
zwięzłe bon moty. Ktoś coś tam kiedyś chlapnie, spodoba się, przebiegnie po mediach i salonach, na koniec trafi pod strzechy, a tam to już żyć, a żyć będzie. Ostatnio błąka się po przestrzeniach publicznych powiedzenie „świat już nie będzie taki
sam”. Znacie? Na pewno znacie, bo nie jest to nówka nieśmigana. Zanim dopadł nas
na amen koronawirus i wpadliśmy w pułapkę „pandemonii”, taką pointą zwykło się
kwitować jakieś trachnięcie na giełdzie, albo zgon osoby powszechnie znanej, niekoniecznie o statusie celebryty.
bożena ulewicz

N

ikt nie uniknie w narracji banałów. Są po prostu wygodne w
użyciu. Na podobnej zasadzie
działały w dawnych czasach schematy
tzw. konwersacji salonowej. U nas salony
wymarły w sposób naturalny, więc kanon
dialogów we współczesnej Polsce aktualnie kształtują najczęściej media, z których
obywatele czerpią wiedzę o świecie i nabywają sposoby reagowania na wydarzenia
i dokonujące się zmiany. Skądś tę wiedzę
czerpać trzeba. Niepokojący jest tylko
fakt, że czerpiemy monowektorowo, czyli najczęściej z jednego źródła. Nie każdy
jest Sokratesem, by tworzyć światopogląd
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w oparciu o własną obserwację bliźnich i
otoczenia, o intuicję, dedukcję, żeby nie
powiedzieć - mądrość, by zgodnie z poprawnością polityczną nie urazić osób
pozbawionych tej rzadkiej cnoty. I nie
każdy ma czas, ochotę oraz mimo wszystko niezbędny potencjał intelektualny by
tę monowektorową wiedzę sączoną przez
mass media przetrawić i przemyśleć, a nie
od razu się nią radośnie dzielić jak wróble
ćwierkające na płocie.
Więc wracając do komunału „świat
już nie będzie taki sam”, możemy podejść
do niego dwojako. Zawołać: święta prawda, jasne że będzie inaczej i to jeszcze jak

wypowiedziami, ale były i osoby ślepo
zapatrzone w swego guru: wie co robi, to
obce wywiady chcą go skompromitować.
Z tymi osobami nie było żadnej dyskusji,
nie widzieli w swoim przywódcy żadnej
skazy. Nie oceniam poglądów politycznych Grzegorza Brauna. Oceniam wyłącznie jego wypowiedzi i postępowanie
publiczne w kategorii moralnej. Niestety,
w politycznej walce posługuje się kłamstwem, pomówieniami, i śmiertelnymi
pogróżkami. To nie licuje nie tylko z godnością katolika, ale i parlamentarzysty.
Piszę to z bólem i z smutkiem, bo Konfederacja dla wielu wydawała się formacją
opartą na chrześcijańskich wartościach.
Dziś niestety Grzegorz Braun zastąpił w
parlamencie śp. Andrzeja Leppera, który
też ze słowami się nie liczył, z prawem
także, i zapowiadał, że dzięki niemu w
Sejmie Wersalu nie będzie. Kto by się spodziewał, że do niego dorównał tak subtelny intelektualista, jakim niewątpliwie jest
Grzegorz Braun. Ale polityka zaślepia.
Czy poseł Braun wreszcie przejrzy i zobaczy, że zastępuje KOD? A może właśnie o
to mu chodzi?
Marek Resh

inaczej, gdy zakończy się domowa kwarantanna z dala od fryzjera, manikiurzystki i stomatologa. Podobną myślą mogły
być tknięte mamuty w ostatnim momencie uświadomienia sobie, że dopadło ich
cholerne zlodowacenie. Nawet bitwa pod
Grunwaldem zmieniła to i owo w historii.
A i po I wojnie światowej kobiety masowo zrzuciły przedmiot kulturowej opresji
- gorsety, skróciły sukienki i zrobiły radykalny porządek z kokiem czy warkoczem.
Więc tak, świat po zdjęciu maseczek i rękawiczek na pewno nieco się zmieni.
Takie są podobno oczekiwania.
Z wielu mediów i z prawa i z lewa dobiega głos wyczekiwania na jakąś przemianę. „Dziennik Gazeta Prawna”, wydany
specjalnie na majówkę, rzucił na okładkę
tezę: świat traci znajomy kształt, zadając jednocześnie pytanie jaka będzie jego
nowa formuła. Dość ciekawie odniosła się
do tych zajawek autorka jednego z tekstów w gazecie, Karolina Lewestam, snując
domniemania o soft light odmianie lewackiej rewolucji, choć odnosząc się do tej
hipotezy z pewną ostrożnością, zgodnie z
zasadą, na dwoje babka wróżyła. I słusznie, bo kto to tam wie, czy będzie bardziej
sprawiedliwie społecznie czy bardziej niesprawiedliwie. Nikt się nie chce się wygłupić z jakimś jednoznacznie wyprofilowanym oświadczeniem rodzaju, jutro o 14.30
nastąpi koniec świata, bo a nuż nic nie
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dupnie (przepraszam za sformułowanie),
a śmiech długo dźwięczeć będzie.
Muszę rozczarować panią Lewestam i
tych wszystkich, którzy twierdzą, że świat
nie będzie już taki sam. Może i ktoś kombinował, żeby walnąć koroną w społeczeństwa świata i za jednym uderzeniem
wyeliminować wszystkie konserwatywne
mohery, pozostawiając społeczeństwo
młode, skoczne i bezmyślne, kupującogrillująco-kopulujące, ale chyba niewiele z
tych planów wyszło. Może jakiś Chińczyk
ogarnął się w ostatniej chwili, może Gates
się przestraszył, nie będę mnożyć spiskowych teorii, choć każda jest wdzięczna
i ponętna. Nie sądzę też, by tknięte ekologizmem narody zawarły pax romana z
przyrodą. Bo społeczeństwo jest jakie jest,
i jakie było od Adama, Ewy, Kaina i Abla,
trochę dobre, a trochę złe. Zawsze znajdzie się jakiś nadęty i pazerny naukowiec
(nawet jeśli by się wypasał wyłącznie na
zielonej sałacie), który wynajdzie i upowszechni środek na degradację ludzkości
i zawsze znajdzie się jakaś zacna staruszka, jeśli tylko nie zeutanazuje jej publiczna jednostka zdrowia, która w przerwie
haftowania serwetek odmówi dziesiątkę
różańca w intencji miłej Bogu i zmodyfikuje niecne plany szaleńca. A za każdą
rewolucją już z założenia kryje się kontrrewolucja i tak już jest i będzie ad mortem
defaecatam. Czyli zmienia się, choć nic się
nie zmienia.
Jako osoba wierząca w to, że wszechświat jest dziełem Boga, a nie bliżej nieokreślonych demiurgów w krótkich majtkach, nurkujących wirtualnie w czarnych
dziurach kosmosu, jestem przekonana, że
nasz świat, w tym ziemskim wymiarze, od
chwili pojawienia się człowieka jest wypadkową naszych myśli i uczynków, spętanych dyscypliną osobistej moralności, a
zarazem rozzuchwalonych możliwościami, jakie jednostce daje wolna wola. I wierzę w Boże korekty ludzkich planów, gdy
zdarza się nam sprowadzać ludzkość na
manowce. Nie mając większego przełożenia na to, czy zaskoczy nas kolejny potop,
czy zlodowacenie, czy zamienimy się w
słupy soli, bądź zostaniemy zanihilowani
za pomocą superwirusa, warto ten dany
nam przez Boga czas przeżyć w przyjaźni
z Nim i ludźmi, bo to ostatecznie ON jest
tym graczem, który na koniec zawoła do
ciebie|: sprawdzam!

Radna Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
Klub Prawo i Sprawiedliwość

Bożena Ulewicz
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Pandemia czy bioterroryzm?
Pojęcie „pandemia” zwykle bywa używane na określenie wielkiej epidemii obejmującej w tym samym czasie duże obszary lub kontynenty. Do zachorowań dochodzi
łatwo, najczęściej drogą kropelkową, kiedy organizm na tę chorobę nie ma odporności. Wywołuje ją wirus np. grypy w wyniku mutacji, tym razem oznaczony jako
COVID-19 nazywany koronawirusem.
tadeusz pardej

K

oronawirus został rozwleczony z
Chin po całym świecie, ponieważ
ludzie łatwo i szybko mogą się
przemieszczać z kraju do kraju, z kontynentu na kontynent. W krajach, w których
się pojawił ogłoszono pandemię. Informacje na ten temat leją się nieustannie przez
całą dobę ze wszystkich możliwych źródeł.
Trwa to już od paru miesięcy. Tym bombardowaniem ludzie zostali nie tylko umordowani, ale tak zastraszeni, jakby wkrótce
miał nastąpić koniec świata. A więc otrzymują mnóstwo przeróżnych informacji,
w dużej mierze mało istotnych lub nic nie
znaczących, a także nieprawdziwych. Aby
ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa,
władze zaczęły wprowadzać rozmaite restrykcje, modyfikując je co kilka dni.
Pojawiły się w użyciu tzw. maseczki, o
których prof. Lukasz Szumowski nie wyrażał się pochlebnie, zresztą słusznie. Po
pewnym czasie nakazał je wszystkim nosić.
Nie mogąc zrozumieć sensowności
wielu wprowadzonych administracyjnie uciążliwych restrykcji, które miały
rzekomo chronić mieszkańców kraju
od wszystkiego najgorszego, postanowiłem dowiedzieć się jak duży jest ów wirus. Wrzuciwszy w Google takie pytanie,
otrzymałem odpowiedź, że koronawirusy mają wielkość od 90 do 140 nanometrów (nm). Żeby zejść do tych wielkości,
to trzeba mieć sporo wyobraźni. Otóż:
1 milimetr (mm) = 1.000.000 nanometrów (nm), czyli 1 nanometr to jedna milionowa milimetra.
Zapytajmy teraz, ile w jednym milimetrze zmieści się „szeregowo ustawionych”
koronawirusów przyjmując, dla uproszczenia obliczeń, że średnia jego wielkość to 100
nanometrów (nm). Okaże się, że w 1 milimetrze zmieści się 10.000 koronawirusów.
Porównajmy teraz dwie wielkości: atom –
0,1 nm, czerwona krwinka – 7.000 nm.
Jakiż zatem sens ma powszechne stosowanie owych maseczek szmacianych,
które nie mogą stanowić żadnej zapory dla koronawirusa? Nie będzie to zbyt
trafne porównanie, ale to tak, jakby ktoś
próbował przesiewać mąkę przez siatkę
ogrodzeniową.

Przyjmuje się, że grypa jest chorobą
sezonową, a COViD-19 jest kolejną mutacją, zaczyna się jesienią i kończy wiosną.
Stąd też „zachorowalność” w poprzednich sezonach wyglądała następująco:
2014/2015 - 2,9 mln, 2016/2017 – 3,9 mln,
2018/2019 – 3,7 mln.
Znalazłem natomiast informacje dotyczące zgonów na grypę w poszczególnych latach tego samego okresu. I tak w
roku: 2014 – 11, 2015 – 17, 2016 – 103,
2017 – 17, 2018 – 53, 2019 – 146 zgonów.
Państwowy Zakład Higieny podał wyniki
bieżącego sezonu: w pierwszym kwartale
2020 r. zachorowało na grypę 3 636 950
osób, a zmarło 56. (Źródło: www.pulsmedycyny.pl/sezon-grypowy-2019-2020liczba-zachorowan-i-zgonów-na-grype)
Z codziennie podawanych w WP komunikatów na dzień 21 kwietnia 2020
roku było: zakażonych – 9.856, zgony –
401, wyleczenia – 1.297. (Ale na 16 maja
to już 915 zgonów. Chodzi o to, że koronawirus powoduje wysoki procent śmiertelności w stosunku do innych gryp, czego
nie bierze pod uwagę autor – dop. od redaktora)) Dotąd nie podano ani jednego
przypadku, aby COVID-19 był samoistną
przyczyną zgonu, wszystkie bowiem posiadały choroby współistniejące, z powodu których ich organizmy były osłabione,
posiadały znacznie mniejszą odporność.
Warto sobie uprzytomnić, że w pierwszym kwartale bieżącego roku na polskich
drogach zginęło: w styczniu – 186 osób, w
lutym – 160, w marcu – 159, razem 505
osób. Ciekawą informacją okazuje się
śmiertelność ogółem w latach 2014 – 2019:
Rok zgony ogółem i średnia miesięczna.
2014
376.467
31.372
2015
394.921
32.910
2016
388.009
32.334
2017
402.852
33.571
2018
414.200
34.516
2019
410.000
34.166
Jest to największa śmiertelność w naszym kraju od drugiej wojny! Ludzie nie
poddający się nachalnej propagandzie i samodzielnie myślący nie mogą zrozumieć,
że nasze władze z taką łatwością dały się
uwieść nie tylko propagandzie WHO, ale-
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być może nakazowi - z innych ośrodków
dyspozycyjnych. Z przedstawionych danych
wynika, że nie ma podstaw do wprowadzenia specjalnych restrykcji, ponieważ nie ma
pandemii. Straty demograficzne są przecież
nieistotne, żeby nie powiedzieć żadne, natomiast ekonomiczne ogromne, ponieważ
wygaszona została cała gospodarka.
Pan Premier zdał sobie sprawę ze skutków wcześniejszych decyzji, przystąpił
więc do przygotowania tzw. tarczy antykryzysowej, czyli przepisów wspomagających
przedsiębiorcom przetrwanie. Wobec obywateli zaś rygory zaostrzano: wprowadzono obowiązek noszenia ‘maseczek’, zakaz
wstępu do parków, lasu i na cmentarze,
określono ile osób może znajdować się w
kościele na nabożeństwie, jaka odległość
musi być zachowana między osobami, itd.
Teraz, kiedy władze zdołały już się
przekonać jakie skutki przyniosło zamraża-

T

a książka jest zwieńczeniem
wieloletniej, reporterskiej pracy
Ireneusza Iwańskiego. Pracując w Radiu Olsztyn nagrał rozmowy z
funkcjonariuszami służby więziennej w
Barczewie, którzy przez lata mieli kontakt z Erichem Kochem. Ten niemiecki
zbrodniarz wojenny trafił do Barczewa w
roku 1965 i przebywał tu do śmierci czyli do roku 1986. Dlaczego nie wykonano
na nim wyroku śmierci, który nigdy nie
został zmieniony? Wszystko wskazuje na
to, że liczono iż Koch może naprowadzić
na odszukanie Bursztynowej Komnaty zrabowanej przez Niemców podczas
wojny z Sankt Petersburga. Koch grał o
życie, więc pisał pisma do władz polskich
i radzieckich, przyjmował dziennikarzy,
aby w ten sposób przypomnieć światu o
swoim istnieniu. Niewątpliwie ten więzień, mimo że był osadzony w Polsce, był
kontrolowany przez władze radzieckie,
choć niewątpliwie ciekawa jest historia
szpiega przerzuconego potem przez polski wywiad do Niemiec, który siedział
we wspólnej celi z Kochem w więzieniu
mokotowskim w Warszawie, którego tak
naprawę Koch uwiarygodnił. Szpieg ten
niezmiernie czynny inwigilował polską
emigrację w Niemczech, środowisko pa-
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nie gospodarki, ogłosiły stopniowe odmrażanie. W internecie można było przeczytać,
że Agencja Rozwoju Przemysłu zawarła
siedem umów z dużymi firmami integrującymi działalność polskich szwalni w sprawie produkcji maseczek. Wnieśmy zatem
okrzyk: Niech żyją „Polskie Szwalnie”!
Teraz zaczyna ludziom świtać w głowach, że owa społeczna inżynieria ma służyć do zarządzania przez chaos.
Należy przypomnieć, że świńska grypa szalejąca w latach 2009–2010 była najszybciej rozpowszechniającą się pandemią. Szybko też wynaleziono szczepionkę,
a rządy wielu krajów decydowały się na
masowe szczepienie swoich obywateli.
Później się okazało, że pandemia była
przez media niewspółmiernie nagłośniona przez propagandę do realiów, jedynymi
zaś beneficjentami były koncerny farmaceutyczne. W Polsce przy zachorowalno-

ryskiej „Kultury”, a także polskie duchowieństwo w Watykanie.
Do tej pory w języku polskim nie
powstałą żadna biografia Ericha Kocha,

Ireneusz Iwański, Prawdziwa historia Bursztynowej
Komnaty i Ericha Kocha. Wydawnictwo Butterfly,
Olsztyn 2020

ści 133.970 osób, zmarły 182 osoby, które
cierpiały na choroby współistniejące. Jedynym krajem w Europie, który wtedy nie
zakupił szczepionek była Polska.
Zapytano Ministra Zdrowia, do kiedy
będziemy musieli nosić maseczki. – Dopóki nie zostaniemy zaszczepieni – odparł.
Można zatem się spodziewać, że koncerny postarają się wyprodukować szczepionkę
jesienią bieżącego roku i wszyscy zostaniemy zaszczepieni, w najgorszym przypadku
może to nastąpić w przyszłym roku.
Urodzony w Mołodecznie
w 1935 r. Od 1946 r. cała
rodzina zamieszkała w Piszu.
Od 1971 r. do przejścia
na emeryturę w 1993 r.
był kierownikiem Zakładu
Graficznego w Piszu

Tadeusz Pardej

natomiast napisano wiele książek o Bursztynowej Komnacie, o artykułach już nie
wspominając. Autor w sposób dość szczegółowy przybliża historię powstania i dziejów Bursztynowej Komnaty oraz rozpisuje
się o jej rekonstrukcji (za niemieckie pieniądze), której odsłonięcie nastąpiło w w
Carskim Siole 31 maja 2003 r. Jako reporter
dokonuje historycznego śledztwa zarówno
w Niemczech jak i Rosji, próbując dociec,
jakimi tropami kierowali się poszukiwacze Bursztynowej Komnaty. Koch uparcie
chciał, aby władze pod nadzorem pozwoliły mu udać sie do Królewca, bo tam miała
zostać ukryta komnata, jednak władze rosyjskie nigdy nie wyraziły na to zgody, bo
ustaliły, że nawet jakby rzeczywiście były
tam ukryte jakieś skrzynie z elementami
komnaty, to w wyniku działań wojennych
(sami burzyli to miasto), nic nie mogło
zostać ocalone. Dlaczego Koch uparcie
walczył do końca życia, aby zawieźć go do
Królewca, tego się nie dowiemy.
Książka jest bogato ilustrowana, ma
żywa narrację, nie rozstrzyga, co stało się z
Bursztynową Komnatą, choć wskazuje, że
mogła zostać spalana. Szkoda, że z autor o
tym wspominając nie powołał się na wizję
Czesława Klimuszki, co ujawnił Krzysztof Kamiński w monografii o tym znanym
jasnowidzu. Na str. 141 czytamy: W 1713 r.
Wielki Elektor umiera nie zobaczywszy
dzieła swoich marzeń. To nie Wielki Elektor umiera w tym roku, a Fryderyk I król
w Prusach, syn Wielkiego Elektora Fryderyka Wilhelma I, bo Wielki Elektor zakończył życie 9 maja 1688 r. Ale to drobiazg, bo
książka ma bogatą podbudowę historyczną.
(J.R.)
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W poszukiwaniu
sensu życia

Jaka jest rola telefonu zaufania?
Nikt nie jest wyspą, całkowicie zdaną na siebie,
Każdy człowiek jest składnikiem kontynentu,
Częścią stałego lądu…
John Donne, angielski poeta (1572-1631)
Zostań w domu, nie wychodź! Chyba, że jest to szczególnie uzasadnione potrzebą zrobienia zakupów spożywczych albo niezbędnych leków. Nie kontaktuj się! Nie podchodź
do innych ludzi. Najlepiej nie rozmawiaj. W kolejkach zachowaj odstęp 1,5 metra lub
więcej, bo ostatecznie zalecano co najmniej 2 metry. Nasze ustabilizowane życie, dobre
lub niepoukładane stanęło na skraju czegoś dotychczas niewyobrażalnego.
andrzej Dramiński

N

ikt się tego nie spodziewał. To
jakby urwał się film normalności. Co gorsze, sensu życia! Bo
cóż ono warte, gdy jesteśmy zamknięci, bez możliwości kontaktów z innymi
ludźmi. To normalna potrzeba każdego z
nas. Do czego ma takie życie prowadzić?
No właśnie. Nadzieja okazuje się istotną
potrzebą, a nie jej brak. Kiedy pandemia
koronawirusa się skończy? Nikt nie potrafi odpowiedzieć. Czy to koniec z nadzieją?
Koniec z naszym życiem? A może skończyć je już teraz, odejść z tego padołu?
A gdy mąż codziennie bije żonę, konkubent konkubinę? Bez litości, że mocno
boli. I poniża kobietę. Zabiera jej ostatnie
fragmenty godności. Rany z ciała znikną
prędzej czy później, ale rany z duszy nigdy.
Blizny pozostaną trwałe. A mieszkanie ma
zaledwie 30 metrów kwadratowych, dwa
ciasne pokoje. Przemoc rodzinna, także
wobec bezbronnych dzieci. Lekarka dzwoni tuż przed Wielkanocą do placówki telefonu zaufania w rozpaczy. Mąż chory na
Alzheimera nie potrafi zrozumieć, że nie
może wyjść z domu. Upiera się. Dochodzi
do rękoczynów. Coraz silniej ją bije. Ona
nie widzi wyjścia z sytuacji. Nie może już
tego wytrzymać. Ma czarne myśli. Dla niej
życie straciło wartość. Rozstać się z nim –
z życiem?
Tak, mamy takie myśli, gdy stoimy pod
ścianą. Gdy nie znajdujemy wyjścia. Czy
wtedy naprawdę zostaje to jedno. Ostateczne! Odbrać sobie życie? Niech się to
wszystko skończy!
Nie, na pewno nie! Winston Churchill, premier czasu wojny, gdy na głowy
Brytyjczyków codziennie spadały tony
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niemieckich bomb, wokół pełno zburzonych domów, miał radę. Zaproszono go
do szkoły by dodał uczniom otuchy. Stanął
przed nimi i nie siląc się na kwiecistość powiedział: -Pamiętajcie. Nie poddawajcie się!
Nigdy! Nigdy! Nigdy!
Czy można przywrócić człowiekowi
sens życia? I w ten sposób uratować…to
życie? Bo najpierw musi być sens, by zrezygnowanej osobie przywrócić nadzieję i
wiarę, że warto żyć!
Jak można przekonać drugiego człowieka, że jednak warto żyć…? –Przypomina to wplatanie delikatnych nici czyjegoś przegranego życia w trwałą osnowę
sensu i odpowiedzialności - pisał Viktor
E. Frankl, profesor neurologii i psychiatrii
Uniwersytetu Wiedeńskiego, twórca trzeciej, wiedeńskiej szkoły psychoterapii (po
psychoanalizie Freuda i psychologii indywidualnej Adlera) w Człowiek w poszukiwaniu sensu (Warszawa 2019).
Chad Varah, anglikański pastor pragnął znaleźć sposób by uratować tych,
którzy zamierzają odebrać sobie życie.
Przeczytał, że w Londynie każdego dnia
ginie kilka osób samobójczą śmiercią. Jak
przerwać ten zaklęty krąg? Co zrobić? Jak
znaleźć te osoby zanim zdecydują się na
to najgorsze? Był zawodowym terapeutą,
miał duże doświadczenie. Ono podpowiedziało mu, że mogą być to zgłoszenia
telefoniczne. Trzeba dać ogłoszenie w gazetach: „Zanim odejdziesz z tego świata,
zadzwoń!”.
Każdy samobójca daje znaki. Chce
ciepła, wsparcia drugiego człowieka.
Szuka ratunku. Telefony w podziemiach
kościoła S. Stephen Walbrook w londyń-

skim City rozdzwoniły się. Spotkał się
z dziennikarzami i opowiedział o swoim
pomyśle. To dziennikarze słysząc o czym
opowiadał nazwali ruch „The Samaritans”
-Samarytanie. Bo mieli skojarzenie z
biblijnym Samarytaninem, który pochylił się nad pobitym i obrabowanym nieszczęśnikiem, gdy mijali go kapłan i inni
bardziej powołani do udzielenia wsparcia.
Chad szybko okrył, że używając tej samej
metody, równie skutecznie pomagają osoby, które nazwał „osoby o serdecznych
sercach”. I sam się przekonał, że „Terapia
słuchania” oraz „Zaprzyjaźnianie się” rozumiane jako przekazywanie empatii i
serdeczności jednocześnie, stanowi tak
silny impuls, że dzwoniący odstępuje od
zamiarów samobójczych. Empatia połączona z serdecznością wpływa na to, że
chęć życia zwycięża.
A jednocześnie to ulga, zmniejszenie
stresu powoduje, że zdesperowana osoba
dalej potrafi sama dać sobie radę w życiu.
Kontakt z telefonem zaufania jest niezbędny w tym najważniejszym momencie.
A jednocześnie daje wolność do samodzielnego działania. Chad Varah w książce Zaprzyjaźnić się z samobójcą: napisał:
Samarytanie to ci, którzy chcą pomagać
ludziom w znalezieniu przez nich, ich własnych odpowiedzi. A dalej stwierdził: Filozofia Samarytan oparta jest na szacunku
i tolerancji dla innych.
Osobom zniewolonym w życiu, pozbawionym nadziei czy pozytywnych myśli na
polepszenie swojego losu, poddanym długotrwałej przemocy domowej przywrócenie godności poprzez kontakt w telefonem
zaufania jest niezmiernie istotne. Taka filozofia działania pozwala na znajdowanie na
nowo sensu życia. Warto żyć! Z taką myślą
dzwoniący kończą z nami rozmowę.
Przezwyciężanie samotności, poczucia
izolacji to jedno z najważniejszych zadań
jakie stoi przed społeczeństwem w okresie
koronawirusa. Bo one wydatnie zwiększają dokuczliwość tej sytuacji. Myśl, że Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy
Przyjaciel” jest otwarty na każde zgłoszenie przez 24 godziny, dostępny jest zawsze,
gdy dana osoba łaknie tego kontaktu, to
ważne w przełamywaniu złych odczuć.
Mimo izolacji nikt nie jest zapomniany.
Międzynarodowa Federacja Telefonów
Zaufania w tamtym roku poświęciła swój
kongres tematowi „Odsuńmy od siebie
samotność-budujmy bliższe więzy, relacje”.
Może właśnie czas pandemii jest tym okresem, gdy powinniśmy się nad tym zastanowić? Czy nasze dotychczasowe relacje: w
domu, w miejscu pracy, wśród sąsiadów, a
nawet przyjaciół były właściwe, odpowiednie? Profesor Anja Machielse z Uniwersytetu Studiów Humanistycznych w Utrechcie
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w Holandii podała znamienny przykład.
Zaszokował wszystkich. W centrum Rotterdamu, w jednym ze zwykłych szeregowców przez 10 lat nikt nie odkrył, że jedna
z sąsiadek zmarła. I te 10 lat przebywała w
swoim mieszkaniu, obok współmieszkańców. Nikt nie zapukał, nie sprawdził, co się
dzieje. Co myśleli? Miała córkę w innym
mieście i wszyscy sądzili, że pojechała do
niej w odwiedziny. I tak było przez te 10 lat.
Żadnego bliższego zainteresowania. Czy
taka znieczulica ma wciąż nami rządzić?
Jedna z osób związana z telefonem
zaufania powiedziała kiedyś: Nie mówmy
bez przerwy jak zmienić świat! Zróbmy
to! Angielscy Samarytanie powtarzają, iż
nie ma obcych wśród nas. Są wyłącznie
przyjaciele, których jeszcze nie spotkałeś.
Otwierajmy się bardziej na siebie. Próbujmy rozumieć nasze relacje, odnosić się do
nich w inny sposób. A może sens naszego
życia zawiera się w tym jakie mamy relacje
z innymi ludźmi?
Samotność to smutna rzeczywistość
współczesnego życia – powiedziała kie-

dyś Theresa May, była brytyjska premier.
W Wielkiej Brytanii wypowiedziano walkę z izolacją społeczną. Okazało się, że 9
mln osób, ponad 1/6 populacji czuje się
osamotniona. Powołano Ministerstwo ds.
Samotności. W Polsce przybywa samotnych. Co piąty mieszkaniec naszego kraju
cierpi z tego powodu. Samotność może się
rozprzestrzeniać-stwierdza John T. Cacioppo, profesor z Chicago w „Journal of
Personality and Social Psychology”. I dalej pisze: Nie jest stanem, który ogranicza
się tylko do jednostki. Może przenosić się z
jednej osoby na drugą. Nawet jeśli nie miały
ze sobą bezpośredniego kontaktu. Inny badacz Nicholas A. Christakis, profesor medycyny i socjologii medycznej w Harvard
Medical School określał to w ten sposób:
Emocje człowieka, które wydają się czymś
tak osobistym, funkcjonują też na poziomie
zbiorowości. I mają olbrzymi wpływ na rzesze innych ludzi. Prof. Stanley Wasserman
z Uniwersytetu Indiana utrzymuje: Przez
lata lekarze i naukowcy myśleli o człowieku
jako o wyizolowanej istocie. Obecnie wie-

„Produkt” polski ?
O tym, że podziały w społeczeństwie polskim są głębokie i nie „spłyciły” go ani susza
ani epidemia nie trzeba nikogo przekonywać. Wszelako, jak się wydaje, wygenerowały
specyficzną, zapewne jedyną, jak na razie na świecie, potrzebę stałego równoważenia
racji spierających się stron. Dostrzegam w tym mechanizmie argumentowania własnych racji refleks pradawnej konstrukcji znanej kodeksowi Hammurabiego (XVIII w.
p.n.e.) określanej jako zasada talionu. W uproszczeniu wyrażała się ona regułą „oko za
oko, ząb za ząb”. Jeśli np. dentysta usunął komuś niewłaściwy ząb albo ktoś inny wybił
komuś oko, to dentyście można było także usunąć ząb, a sprawcy wybicia oka również
wybić oko. Na niej opierał się też system kar (np. jeśli ręką wyrządziłeś szkodę, rękę tę
ucinano). Jak na wcześniejsze barbarzyńskie zemsty rodowe, prowadzące do eksterminacji plemion, wspomniana reguła była bardzo nowoczesna. Można w niej dostrzec
także osobliwą symetrię, w pewnym sensie usprawiedliwiającą wybicie oka czy zęba
sprawcy w rewanżu za doznane od (przez) niego takie same krzywdy.

kamil krystek

P

ierwsze dwie dekady XXI w.
ukształtowały, jak twierdzi wielu publicystów (np. W. Władyka i
M. Janicki , „Polityka”) w Polsce metodę
argumentacji, używaną często w socjotechnice, a nazywaną zgodnie od lewa
do prawa i od prawa do lewa „symetryzmem”. Uważam, że twierdzenie to, choć
znajdujemy bardzo liczne i często „grube”
przykłady w naszym życiu społecznym i
politycznym, nie jest zasadne. Moje zapatrywanie/pogląd postaram się uzasadnić
co najmniej kilkoma argumentami.
Przede wszystkim pewne elementy
„symetryzmu” można zdiagnozować w co-
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dziennych relacjach pomiędzy „zwykłymi
ludźmi” (używam tego określenia, aby odróżnić te osoby od polityków) praktycznie
od wczesnego dzieciństwa i to niezależnie
od tego, czy ma to miejsce w Polsce czy
też w jakimkolwiek innym zakątku świata.
Przedstawiam to w ujęciu schematycznym:
mały Kazio ma jakiś atrakcyjny przedmiot,
którego nie ma Antek – sytuacja powszechna od niepamiętnych czasów. Antek zatem,
na zasadzie symetrii, zazdrości Kaziowi i
także chce mieć taką samą rzecz, uzasadniając swoje pragnienie wyłącznie tym,
że „Kazio to ma” . Podobny mechanizm
funkcjonuje także w relacjach sąsiedzkich

my, że ludzie, którymi się otaczamy, mogą
mieć wielki wpływ na nasze samopoczucie
zarówno fizyczne jak i psychiczne. A prof.
N.A. Christakis sugeruje, że pomagając
ludziom samotnym tak naprawdę: Nie pomagamy pojedynczej osobie, ale stabilizujemy całą sieć.
I to jest też zadanie telefonu zaufania.
Pandemia koronawirusa na pewno minie.
Nawet taki stan światowego zagrożenia i
sterroryzowania społeczeństw nie będzie
trwał wiecznie. I choć świat nie będzie
taki sam, ale potrzeba ciepłego kontaktu,
przytulenia serdecznym słowem drugiego
człowieka pozostanie.

Radca prawny
i publicysta

Andrzej Dramiński

i przenosi się z płaszczyzny posiadania
czegoś do domeny zachowań. Np. Kowalscy urządzają od czasu do czasu domówki
(dawniej zwane prywatkami ) na tyle hucznie i długo w noc, że ich sąsiedzi postanawiają się im zrewanżować , bo „skoro Kowalscy mogą, to możemy i my”.
Od około dwudziestu lat symetryzm
zawitał w wielkiej polityce przede wszystkim w celu usprawiedliwiania takich poczynań tym, że przeciwnicy polityczni
zachowywali się identycznie bądź nawet
gorzej. Przy okazji dokonywano manipulacji zdarzeniami, interpretacjami czy
też ocenami, posługiwano się kłamstwem
i konfabulacją. Nazywanie takich zachowań symetryzmem jest, moim zdaniem,
logicznie chybione gdyż symetria to, w
uproszczeniu, „dwie identyczne połówki”,
pewien ład. harmonia czy też zwierciadlane odbicie. Ponadto w opisywanych zachowaniach brakuje poprawnej hierarchii
priorytetów, budowanej w oparciu o analizę całości zdarzania, którym posługujemy
się dla usprawiedliwienia trafnej / słusznej symetrii. Nie jest nią np. popełnianie
drobnych niegodziwości bez poczucia
winy dlatego, że podobne popełniają lub
popełniali inni nie doznając z tego powodu negatywnych konsekwencji.
Równolegle nadużyciem jest usprawiedliwianie świadomie popełnianych
niegodziwości tym, że przecież inni
w nieodległej przeszłości (także obecnie)
zachowywali się podobnie.
Kamil Krystek
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Ważny oręż i pomoc
w walce z pojęciem
„polskie obozy [...]”
Ukazała się ważna książka, będąca ukoronowaniem kilkuletniej walki olsztyńskiego stowarzyszenia „Patria Nostra” z używaniem w przestrzeni publicznej pojęcia
„polskie obozy (…)” Na dzieło naukowe pt. Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie lub zniekształcanie” pod redakcja naukową Arkadiusza Radwana i Marcina Berenta, złożyły się artykuły 22 autorów, naukowców
historyków i prawników którzy z tym problemem zmierzyli się na sali sądowej.
adam socha

T

o pierwsze takie dzieło w Polsce,
które kompleksowo i wszechstronnie traktuje istotny problem wadliwych kodów pamięci dotyczących Zagłady i odpowiedzialności za
Holokaust. Przez prawie pół wieku odcięci od świata, pozbawieni podmiotowości w polityce międzynarodowej nie
zdawaliśmy sobie sprawy, jak przez ten
czas ucierpiał wizerunek państwa polskiego. Wychowani na „Czterech pancernych” i „Kapitanie Klossie”, żyliśmy
w fałszywym przeświadczeniu, że świat
postrzega nas jako bohaterów i ofiary
nazistowskich Niemiec. Nie wiedzieliśmy, że niemiecka polityka historyczna
niemal nazajutrz po powołaniu RFN
rozpoczęła pracę na wielu polach, która
miała zdjąć z narodu niemieckiego piętno winy za dokonanie zbrodni ludobójstwa nie notowanego dotąd w historii
ludzkości, bo z użyciem całej machiny
nowoczesnego państwa przemysłowego.
Polityka jak najbardziej zrozumiała, jeśli państwo niemieckie miało normalnie funkcjonować i się rozwijać w
rodzinie państw świata. Niestety, proces
uniwersalizacji tej zbrodni i jej europeizacji (winne jest chrześcijaństwo i związany z nim antysemityzm występujący
wy wszystkich państwach europejskich)
sprawił, że zaczęliśmy być odbierani
przez świat jako współsprawcy. Ten
stereotyp „wspólników Hitlera” mógł
bardzo łatwo zaistnieć w świadomości
zbiorowej, wszak obozy zagłady stanęły
na terytorium Polski. Masy znają historię II wojny światowej głównie z przekazów kultury masowej, a ten przekaz
praktycznie nas wyeliminował ze świadomości zbiorowej świata, jako pierwszą ofiarę nazizmu.
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W takiej narracji skwapliwie udział
wzięła rosyjska polityka historyczna,
przenosząc początek II wojny światowej
na 21 czerwca 1941 roku, na uderzenie
Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki. Dzięki temu zabiegowi Stalin ze
wspólnika Hitlera stał się jego pogromcą i wyzwolicielem więźniów obozów
koncentracyjnych, zyskując dozgonną
wdzięczność narodu żydowskiego. Na
to wszystko nałożyła się polityka historyczna państwa Izrael, która z Holokaustu uczyniła „religię”, a z Żydów uczyniła
jedyne ofiary II wojny światowej. W tym
stanie rzeczy Polska i Polacy musieli
znaleźć się po stronie, jeśli nie samych
katów, to ich współpracowników.
Do niszczenia marki pt. „Polska” na
arenie międzynarodowej ochoczo przy-

łożyli rękę kolejni ministrowie spraw
zagranicznych z Unii Demokratycznej,
a później z PO, polecając ambasadorom
promowanie książek, które redukowały okres 1939-45 na terytorium Polski
do Jedwabnego, a później do pogromu
kieleckiego. W tym stanie rzeczy walkę
o dobre imię Polski i Polaków wzięli na
swoje barki tacy społecznicy, jak m. in.
prawnicy z Olsztyna Lech Obara i Szymon Topa, którzy powołali w tym celu
stowarzyszenie „Patria Nostra”. Wzięli
na siebie ciężar zorganizowania w Warszawie dwóch sympozjów naukowych
na ten temat. Ich dorobek własnym
sumptem opublikowali w broszurach,
które rozesłali posłom i ministrom. Wystąpili też jako pełnomocnicy byłych
więźniów niemieckich, nazistowskich
obozów koncentracyjnych w procesach
w sprawie użycia przez media niemieckie (w tym państwową telewizje ZDF)
pojęcia „polskie obozy (…)”. Byli prekursorami wprowadzenia do obrotu
prawnego pojęcia prawa do obrony
godności i tożsamości narodowej jako
dobra osobistego.
Obecnie będą walczyć przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wyegzekwowanie na ZDF
wyroków polskich i niemieckich sądów,
które nakazały przeproszenie ofiary.
Ostrzegali też rząd i parlamentarzystów
przed przyjęciem ustawy dotyczącej
karania za używanie określenia “polskie obozy (...)”. W opinii wysłanej ministrowi sprawiedliwości dowodzili, iż
kryminalizacja używania tego pojęcia
będzie nieskuteczna, gdyż nie do wyegzekwowania za granicami Polski. Ich
opinia została zignorowana, z wiadomymi skutkami. Po gwałtownych reakcjach
USA i Izraela, rząd zmienił tę ustawę.
Jednym słowem wyręczali urzędników.
Teraz przyczynili się do wydania tej wyjątkowej książki.
Mimo iż książka nie jest próbą zajęcia
stanowiska w sporze o prawdę – czytamy
we Słowie przed Wstępem Arkadiusza
Radwana i Marcina Berenta, - to jednak
może ona stanowić fachowe źródło czy
nawet swoiste kompendium dla polityków i urzędników odpowiedzialnych za
prowadzenie polskiej polityki historycznej. Redaktorzy w szczególny sposób
dziękują Lechowi Obarze z Kancelarii
Radców Prawnych i Adwokatów „Lech
Obara i Współpracownicy” w Olsztynie, prezesowi Stowarzyszenia „Patria
Nostra”, bez którego wsparcia i inicjatywy ta książka nie mogłaby powstać oraz
Szymonowi Topie, za jego wkład w powstanie dzieła.
Adam Socha
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Dlaczego są atakowane
Węgry i Polska?
Koronawirus jest najbardziej śmiercionośną pandemią od czasu, kiedy po świecie rozprzestrzeniła się hiszpańska grypa, więc jest zrozumiałe, że środki komunikowania masowego
skoncentrowały się na tematach związanych z wirusem i na sposobach jego powstrzymania. Jednak jest zaskakujące, że centroprawicowe rządy w Europie Środkowej, zwłaszcza
Polski i Węgier, zostały bezpodstawnie zaatakowane, i to nie dlatego, żeby nie poradziły
sobie z kryzysem, ale ponieważ sprawują taką samą władzę w sytuacji zagrożenia epidemicznego, jak inni demokratycznie wybrani przywódcy na całym świecie – napisała Anna
Wellisz w „The American Conservative”, z przedrukiem w hiszpańskiej „La Gaceta”.

Z

arówno Polska, jak i Węgry stwierdziły pierwsze przypadki koronawirusa
w swoich krajach 4 marca. Węgry zamknęły szkoły 7 dni później, a Polaka następnego dnia; wprowadzono dystans społeczny 6
dni po stwierdzeniu pierwszego przypadku w
Polsce i 7 dni - na Węgrzech.
Polska zamknęła granice 11 dni po ogłoszeniu pandemii, jeszcze przed pierwszym
zgonem na Covid-19, Węgry jeden dzień później. Kwarantanna zaczęła się w Polsce 21 dni
po stwierdzeniu pierwszego przypadku, a na
Węgrzech dwa dni później. Aby zrozumieć te
cyfry - dla porównania - Włochy zamknęły
szkoły po 35 dniach, Francja potrzebowała 53
dni do rozpoczęcia kwarantanny, Hiszpania
wprowadziła dystans społeczny 44 dni później,
a Niemcy po 48 dniach zamknęły granice.
Wygląda na to, że rządy Polski i Węgier
używają swojej władzy po to, aby ratować życie – podkreśliła autorka. I, pomimo tego, nie
znajdujemy żadnej historii (w mediach) na temat szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pandemię ze strony Polski i Węgier – zauważyła.
Aspirujący do autokracji kochają pandemię - napisał felietonista Bloomberga. „Populiści kochają pandemię” - powiedział lewicowiec w Polsce. A bardziej kreatywni dodali:
„Pandemiczny zamach stanu”, „Zamach koronawirusowy”, „Koronawirus i początek Europy post-demokratycznej”- to tylko kilka przykładów linii redakcyjnej globalnych środków
masowego przekazu, niedbałych o szczegóły,
ale za to stronniczych i niewiarygodnych. Artykuły głoszące koniec demokracji w Europie
Środkowej rozprzestrzeniają się szybciej od
koronawirusa, nie dbając o poważną informację na temat pandemii.
Według świata wykreowanego przez takie
środki masowego przekazu, jak Bloomberg,
CNN, „The Washington Post” czy „The New
York Times”, koronawirus to tylko pretekst
do „autorytarnego zawłaszczenia” ze strony
rządów centroprawicowych, których jedynym
celem jest „przejmowanie nadzwyczajnych
uprawnień” jako „znormalizowanego ruchu

DEBATA Numer 5 (152) 2020

autorytarnego”, według profesora Rutgers z
„Post”. Wygląda na to, że rzekome parcie rządów Polski i Węgier do władzy jest już gatunkiem dziennikarskim.
Te stereotypowe „wiadomości” są wysoce
zaraźliwe: ataki medialne znalazły odpowiedź
prawną w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydał orzeczenie przeciwko
odmowie utrzymania przez Polskę i Węgry otwartych granic i kwot imigracyjnych; wyznaczyły wzorce instytucjonalnego nękania i wzajemnego sprzężenia z negatywnymi relacjami
w mediach. Tymczasem sądy UE są badane
pod kątem konfliktu interesów między sędziami i organizacjami pozarządowymi, notorycznie wrogo nastawionymi do Polski i do Węgier.
Media zakładają, że konserwatywnym rządom Polski i Węgier nie można ufać, uważają,
że nawet wobec największej pandemii w ciągu
ostatnich 100 lat, centroprawicowi przywódcy
z pewnością wykorzystają swoje nadzwyczajne
prerogatywy nie dla dobra społecznego, ale dla
władzy, z której nigdy nie zrezygnują. Dlaczego? Bo są konserwatystami.
Dziennikarze nie widzą takiego zagrożenia, na przykład we Francji czy w Niemczech,
chociaż rząd francuski przyjął ostatnio niepopularną reformę emerytalną, z pominięciem
drogi parlamentarnej, przeprowadził wybory
pomimo pandemii i odwołał drugą turę, ponieważ partia Macrona przegrywała. I gdzie
jest oburzenie?
Nie ma znaczenia, że rządy Polski i Węgier
wykorzystują swoje uprawnienia związane ze
stanem wyjątkowym do zwalczania pandemii.
Liczba zarażonych i zmarłych na COVID-19
w tych krajach jest niższa o rząd wielkości od
Europy Zachodniej. Według danych Johnsa
Hopkinsa, Hiszpania, z wielkością populacji
podobną do polskiej, ma od niej 30 razy więcej
infekcji i 108 razy więcej zgonów; a Portugalia,
podobna pod względem wielkości do Węgier,
ma 15 razy więcej przypadków zarażeń i siedem razy więcej zgonów. Jednak dla Bloomberga, Orban i Kaczyński „aspirują do autokracji” i „kochają pandemię”.

Wszystkie kraje demokratyczne wdrażają podobne środki, a przywódcy wykorzystują uprawnienia stanu wyjątkowego do
zwalczania wirusa. Jednak tylko Victor Orban, który dowodzi stanem wyjątkowym w
swoim kraju, powoduje syndrom Cassandry.
A wysiłki Jarosława Kaczyńskiego z partii
Prawo i Sprawiedliwość, aby przeprowadzić
wybory, zostały określone przez „The Economist” jako autokratyczna „epidemiokracja”,
a przez „Financial Times” jako „szaleństwo
wyborów Covid-19”, podczas gdy Korea
Południowa otrzymała pochwałę od „New
York Timesa” za ich zorganizowanie.
Wydawałoby się, że przywódcy Węgier i
Polski nie powinni mieć w kryzysie władzy
porównywalnej do tej sprawowanej przez
amerykańskiego burmistrza lub gubernatora,
a co gorsza, jakiejkolwiek postępowej, wiarygodnej, zachodniej władzy głowy państwa.
W pewnym sensie władza w rękach wybranych węgierskich lub polskich urzędników
jest w domyśle podejrzana, i nie z powodu
tego, co robią, ale z powodu tego, kim są:
konserwatywnymi politykami, którzy wierzą w niepodległość narodową i w suwerenne państwo narodowe. To z tych powodów,
pomimo zasadniczych różnic pomiędzy stanami wyjątkowymi, Polska i Węgry są „czarnymi charakterami” tej pandemii. To już nie
są tylko podwójne standardy, to równoległe
wszechświaty .
I tak, polski rząd jest opisywany jako
„niedemokratyczny” za narzucenie „stanu
epidemii”, a nie „stanu alarmowego”. Ten
ostatni pozwoliłby na odwołanie wyborów
prezydenckich zaplanowanych na 10 maja,
co zdecydowanie popiera „postępowa” opozycja. Dlaczego? Ponieważ popularny konserwatywny prezydent, Andrzej Duda, jest
uprzywilejowanym kandydatem. Rząd argumentuje, że wprowadzenie stanu alarmowego tylko dla uniknięcia wyborów krajowych
jest głęboko niedemokratyczne, wyraźnie
niekonstytucyjne, i zaproponował głosowanie korespondencyjne. Odrzucając takie
rozwiązanie, przy zakwalifikowaniu go do
„dyktatorskiego” i do „oszustwa wyborczego”, media nie wyjaśniają, na czym miałaby
polegać rzekoma „manipulacja”.
W przypadku Węgier, rząd tego kraju
uważany jest za autokratyczny, pomimo że
sądy i parlament zachowują swoją władzę,
a uprawnienia nadzwyczajne, zatwierdzone
bezwzględną większością parlamentarną,
można odwołać zwykłą większością głosów.
Oprócz tego, kalendarz wyborczy nie jest zagrożony, w przeciwieństwie do tego, o czym
nieprawdziwie informują niektórzy zachodni
dziennikarze.
Podczas gdy Polska jest krytykowana
przez FT za „szaleństwo wyborów krajowych”
i za nie wprowadzenie stanu wyjątkowego,
„Washington Post”, przeciwnie, krytykuje Wę-
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gry za wprowadzenie stanu wyjątkowego i za
rzekome zagrożenie przyszłym wyborom.
Taka schizofreniczna perspektywa najbardziej jest widoczna w Unii Europejskiej.
Donald Tusk, „postępowy” przywódca polskiej opozycji, wykorzystuje swoją pozycję w
UE do politycznych rozliczeń wewnętrznych
z polskim rządem, który dwukrotnie pokonał
jego partię w wyborach. Tusk, były prezydent
UE, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej (PPE), często apeluje o jedność pomimo
pandemii, ale jednocześnie grozi węgierskiemu Fideszowi, sojusznikowi polskiego rządu,
wydaleniem z PPE za zatwierdzenie dekretów
związanych z Covid-19. Tymczasem Orban,
tak samo jak niemiecka kanclerz czy prezydent Francji, członkowie PPE Tuska, sprawują
rządy opierając się na własnych uregulowaniach dotyczących pandemii.
Większość całej tej histerii opiera się na: „a
co, jeżeli” - co by się stało, jeżeli „oni” wygrają

podczas pandemii i nie rezygnują z władzy po
jej zakończeniu.
Jedynym sposobem rozwiania tych
wątpliwości jest poczekanie. Zobaczymy,
czy Węgry, demokratyczny członek Unii
Europejskiej i NATO, związany traktatami,
poddany bezwzględnej kontroli organizacji
pozarządowych i wrogich mediów, rzeczywiście będzie chciał spalić wszystkie mosty
polityczne i ryzykować międzynarodową
alienacją chęć utrzymania specjalnej władzy,
utworzonej w celu walki z zagrożeniem sanitarnym.
Media komunikowania masowego i
ich czytelnicy powinni sobie zadać pytanie:
dlaczego popularny lider chciałby tak postępować na dwa lata przed wyborami krajowymi? Życzę powodzenia „The Economist”
i innym, którzy malują Polskę pędzlem dyktatury za próbę przeprowadzenia wyborów
krajowych, pomimo pandemii.

Polityczne manipulowanie słowem i formą
Żyjemy we wspólnocie i skazani jesteśmy na porozumiewanie się. Jest wiele sposobów (gesty, miny), ale głównym narzędziem jest słowo (język) i sposób posługiwania
się nim (forma). O jakości wypowiedzi decyduje treść i forma.
zbigniew żerański

W

łaściwie dobrane i użyte słowo
uskrzydla myśl lub jej pozbawia.
Łatwiej się rozumie słowa i formy
niż czyny. Ze słowem jest tak, że zanim wypowiesz (…) jesteś jego panem. Gdy je wypowiesz
ono panuje nad tobą (Rechot Tzaddikim, żydowski mędrzec z XV w.). Dobrze tą sytuację
obrazuje opowieść: Kiedyś pewien Żyd, który nie lubił swojego rabina i opowiadał o nim
różne paskudne historie. Pewnego razu jednak
oprzytomniał, poszedł do rabina i go przeprosił. Spytał jak mu to może wynagrodzić. Wówczas rabin powiedział, żeby przyniósł z domu
swoją największą poduszkę. Gdy ten przyniósł
poduszkę, rabin powiedział: Teraz ją rozpruj i
rozrzuć pierze. Gdy człowiek rozpruł poduszkę
i rozrzucił pierze, rabin powiedział: A teraz te
pierze pozbieraj. (Piotr Kadlcik).
Trwa wojna na słowa. Słowa, słowa, manipulacja słowami i ich treścią, a przy okazji też
pamięcią. Stanowi to jądro propagandy. Żeby
nie mówić Niemcy, mówi się że za całe zło drugiej wojny światowej są odpowiedzialni „naziści”, hitlerowcy, żeby nie mówić Rosjanie mówi
się że za całe zło komunizmu odpowiedzialni
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są bolszewicy, enkawudyści, żeby nie mówić
niemieckie obozy koncentracyjne, a w nich dokonywano zagłady Żydów, mówi się „polskie
obozy”, żeby nie mówić Żydzi kolaborujący ze
stalinizmem mówi się „komuniści”, żeby nie
mówić mordowanie dzieci mówi się „aborcja”,
żeby nie mówić żona i mąż mówi się partnerka i
partner, żeby nie mówić matka i ojciec mówi się
rodzic A i rodzic B, żeby nie mówić mężczyzna i
kobieta mówi się „gender” itd. i itp. ( Autor nie
zidentyfikował cytatu – od red.)
Kiedyś kłamstwa, oszczerstwa w prawie
rzymskim były piętnowane - insynuatorowi
wypalano na czole literę „K” (od słowa kalumniator).
Podobnie jest z formą. Nawet najprawdziwsza prawda pozbawiona należytej formy
traci sens, a nawet wywołuje negatywne skutki.
Człowiek jest panem form (Ernst Junger. Forma
jest matką treści (słowa). Skoro tak, to zmieniając formę zmieniamy treść.
Na naszych oczach deformacji ulegają
dotychczasowe formy: państwa (globalizacja
kapitału, finansów), wojen (nikt nikomu nie
wypowiada wojny, wszystko dokonuje się pod

Tylko dlatego, że opozycji nie wiedzie się
w sondażach opinii publicznej ani w wyborach, nie oznacza, że polska demokracja nie
działa. Wybrani w Polsce i na Węgrzech przywódcy mogą nie podobać się w Niemczech
czy we Francji, ale mają demokratyczny mandat i słuchają głosu swoich obywateli.
Zamiast popierać oczywistą operację
zastępczą dla demokratycznie wybranych,
centroprawicowych rządów w Europie, media powinny porzucić narrację o rzekomym
„niszczeniu demokracji” i z ciekawością spojrzeć na historię Europy Wschodniej. Być może
odkryłyby część Europy, która jest dumna ze
swoich tradycji narodowych, która bardzo dobrze pamięta sowiecką niewolę i swoją walkę o
wolność, i która nigdy więcej nie chce utracić
swojej niepodległości. Na rzecz nikogo.
Za madrycką „La Gaceta”.
Tłumaczenie i redakcja:
Grażyna Opińska

postacią walki z terroryzmem), sądów (trybunały międzynarodowe), własności prywatnej
(państwowo - prywatna), małżeństw (związki
partnerskie, konkubinaty), płci (gender), seksu (zoofilie, miłość międzygatunkowa, wolna
miłość), proletariatu (prekariat), postępu (lewactwo), prawdy (relatywizm), demokracji
(liberalizm , itd.
Manipulowanie słowem i formą nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie rzeczywistości. Wiele spraw niby podlega nauce, ale
nie znajduje to potwierdzenia w praktyce. Są
pożyteczni idioci, którym się wydaje, że postępując grzecznie przeciwdziałają skutecznie
zmianie słów i form, że bronią prawdy, a przynajmniej równoważą kłamstwa i manipulacje.
W tej sytuacji być może Charles-Maurice de
Talleyrand powiedziałby: To gorzej niż zbrodnia, to błąd.
I jeszcze jedna, choć mniej ważna sprawa.
Dość powszechnie mówi się: „pragnę powiedzieć”, „chciałbym podziękować”, „moim zdaniem”, „ja sądzę”, „pozwolę sobie”, „osobiście
uważam”, itd. W ten sposób personifikuje się
wypowiedź, co może świadczyć o braku wiary mówiącego w samego siebie i adresatów.
Dziwne! Czy nie lepiej jest powiedzieć zwyczajnie „dziękuję”. Czy mówiąc „moim zdaniem” oznacza, że to „moje” zdanie może być i
kogoś innego? Jeśli to co mówię nie jest „moim
zdaniem” to może lepiej nie mówić wcale.
Członek konspiracyjnej
organizacji młodzieżowej
Związek Socjalistów Polskich
(1950-1951), aresztowany
i więziony (1951-1953), członek
Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego,
Zarządu Głównego w Warszawie
(1997-2004).

Zbigniew Żerański
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Gra w demokrację
Na okres mojego „juwenilnego per aspera ad astra” przypadła między innymi transformacja ustrojowa przełomu lat 80. i 90. w Polsce, której sztandarowymi hasłami były „demokracja”, „pluralizm” i może jeszcze „samorządność”. W swoich programach politycznych
miały je wszystkie, od prawa do lewa, ugrupowania, a te, które ich nie miały, raczej się z
tym nie obnosiły. Demokracja, pluralizm i może jeszcze samorządność wyznaczać miały
bowiem nowy paradygmat polskiego życia społecznego i politycznego, nowe reguły gry,
które zaakceptować powinni wszyscy, jeśli nie chcieli, by stanowczo wyproszono ich od stołu. Stąd na naszych oczach obok bolesnych przekształceń strukturalnych i własnościowych
w przemyśle i handlu dokonywały się również zdumiewające wolty ideologiczne, a nawet
biograficzne. Okazywało się bowiem, że wielu towarzyszy z takim zapałem budujących dotąd potęgę socjalistycznej ojczyzny na fundamencie jedynej słusznej ideologii w głębi duszy od zawsze było zdeklarowanymi demokratami, a wolność gospodarcza, samorządność,
o pluralizmie nie wspominając, to ich polityczne credo, odkąd tylko pamięcią sięgnąć.
tomasz chlewiński

P

omni tego, że podejrzliwość i złośliwość
wobec ludzi to postawa jadowita, która
prędzej czy później zatruwa nas chwastem ironii, a nawet cynizmu, zapewne wiele
z tych nieoczekiwanych mutacji braliśmy za
dobrą monetę, w myśl zasady: „Lepiej późno
niż wcale”, „tylko krowa nie zmienia poglądów” czy „każdy ma prawo do błędów”. Nasza
wyrozumiałość byłaby wielkodusznością, pod
warunkiem że nawrócenie było szczere, naiwnością zaś, gdyby okazało się, że daliśmy się nabrać na zwykły koniunkturalizm podyktowany
polityczną bądź ekonomiczną kalkulacją. Jak
to jednak rozeznać? Czy posiadamy kompetencje do tego, by wniknąć w głębiny ludzkich
motywacji i oddzielić prawdę od fałszu? Czy
wielokrotnie meandrujące decyzje, poglądy i
postawy ludzkie z natury swej nie wymykają się
naszemu oglądowi? Może zatem warto zachować umiar w sądzeniu i oprzeć się na dwóch
biblijnych wskazaniach: Nie sądźcie, abyście nie
byli sądzeni oraz Po owocach ich poznacie?
Przyjrzyjmy się – bez sądzenia – jakie są
owoce krzewienia w Polsce od co najmniej 30
lat haseł „demokracji”, „pluralizmu i „samorządności” przez ich koryfeuszy. W adresowanej do młodego czytelnika książeczce poznańskiego wydawnictwa “Publicat” zatytułowanej
Polityka. To, o czym dorośli ci nie mówią (bo
często sami nie wiedzą)”, reklamowanej jako
lektura obowiązkowa każdego młodego obywatela! Duet Boguś Janiszewski i Max Skorwider
wyjaśnia w humorystyczny, a jednocześnie bardzo poważny sposób podstawowe mechanizmy funkcjonowania państwa. W rozdziale zatytułowanym “Demokracja” autorzy tłumaczą
jej ideę jako grę, w której udział biorą wszyscy
obywatele danego państwa. Każdy z graczy ma
jeden głos, który może oddać na jedną z rywalizujących drużyn, próbujących przekonać go
swoim programem politycznym. Ta drużyna,
która zdobędzie najwięcej głosów, wygrywa, a
jeśli ma głosów wystarczająco dużo, samodziel-
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nie sprawuje władzę aż do następnej rundy, w
której może utrzymać władzę albo ją stracić.
Zasady gry w demokrację wyjaśnione są prostym językiem w czterech punktach i wydaje
się, że powinny być zrozumiałe nawet dla kilkulatków. Tymczasem obserwując nasze życie
polityczne, odnoszę wrażenie, że do gry dopuściliśmy dorosłe, a więc posiadające prawo
wyborcze, osoby, które podstawowych reguł
gry w demokrację albo nie znają, albo ich nie
respektują. Drużyna, która zdobyła najwięcej
punktów, wygrywa i zgodnie z prawem sprawuje władzę aż do następnej rundy. Ta zasada
dla wielu rodaków nic nie znaczy albo znaczy
bardzo wiele, ale tylko wtedy, gdy najwięcej punktów zdobywa ich ulubiona drużyna.
W przeciwnym razie ktoś na pewno oszukiwał,
źle policzył punkty, a poza tym to jest głupi,
brzydki, ma grubą matkę i się na niczym nie
zna, i w ogóle niech spada. Na koniec można
jeszcze przewrócić planszę, a nawet cały stół,
w ostateczności zawołać silniejszych kolegów z
innego podwórka, żeby przyszli i zrobili porządek. Mam wrażenie, że do tego sprowadza się
dla wielu bycie w opozycji. Nie konstruktywna krytyka, nie patrzenie władzy na ręce, nie
wskazywanie lepszych rozwiązań, żeby pokazać opinii publicznej, czyli graczom, którzy już
niebawem - w kolejnej rundzie - znowu będą
dzielić swe głosy, że to my jesteśmy mądrzejsi,
bardziej kompetentni, że to my mamy lepsze
pomysły, tylko rozbijanie całego stołu, wywrócenie planszy i porozsypywanie pionków.
Pluralizm to etymologicznie mnogość,
wielość i różnorodność poglądów, którym
ustrój demokratyczny gwarantuje równość
i poszanowanie. Na własnej skórze doświadczyłem tej zasady w mateczniku demokracji,
tam gdzie uczy się młodzież demokratycznych
reguł gry w państwo i społeczeństwo obywatelskie, czyli w szkole. Mimo tego, że od dwudziestu lat uczciwie pracowałem jako nauczyciel języka polskiego w jednym z mazurskich liceów

ogólnokształcących, odnosząc wiele sukcesów
dydaktycznych, wiosną ubiegłego roku odebrano mi prawo do posiadania odmiennego zdania w sprawie organizowanego kilka tygodni
przed egzaminami maturalnymi (będącymi
jak wiadomo zwieńczeniem edukacji licealnej,
czyli jednym z najważniejszych wydarzeń w
życiu młodego człowieka) strajku nauczycieli.
Formalnie oczywiście nikt mnie do przyłączenia się do akcji strajkowej nie zmusił, ale ostracyzm i publiczne sekowanie na tyle skutecznie
obrzydziły mi dalszą pracę, że zdecydowałem
się złożyć wypowiedzenie przyjęte – jak się
okazało - z wyraźną ulgą i chyba nawet jakąś
skrywaną wdzięcznością. Wszystko dlatego, że
wielość i różnorodność poglądów bardzo sobie
cenimy, pod warunkiem, że są to poglądy nasze, prawie takie same jak nasze lub przez nas
aprobowane. W przeciwnym razie, jako władcy
podwórka, mamy swoje sposoby, żeby kogoś,
kto nie chce się bawić tak jak my zdecydowaliśmy, skutecznie wygonić albo spowodować,
żeby sam już sobie poszedł.
Jest jeszcze samorządność. Najtrudniej
ją zdefiniować, toteż rozumiemy ją intuicyjnie. My sami rządzimy. Po prostu. Robimy, co
chcemy i jak chcemy. Zasady, jeśli jakieś są, a
przecież jednak są, traktujemy elastycznie. Jak
trzeba, to wołamy, że władza centralna nam nie
pomaga, nie wspiera, nie daje wystarczająco
dużo pieniędzy. Jak nie trzeba, to krzyczymy,
żeby się od nas odwalili, bo my sami będziemy
decydować, co dla nas dobre, bo my wiemy lepiej i nikt nam dyktować nie będzie. Wtedy też
bardzo chętnie powołujemy się na ten punkt
zasad gry w demokrację, w którym mowa
o tym, że ten, kto zdobył najwięcej punktów,
wygrywa i ma prawo rządzić. Ma prawo, więc
ręce precz od demokracji, od samorządów.
Doświadczenie gry towarzyskiej nie jest
obce nikomu z nas. Grywaliśmy na podwórku,
w domu, w szkole. Swoje gry miały dziewczyny
(klasy, guma), swoje chłopcy (w noża, w karty).
W niektóre - z różnym skutkiem - próbowaliśmy grywać wspólnie. Każdy zapewne zgodzi
się, że żadna gra się nie uda, dopóki nie ustalimy i nie zaakceptujemy jej reguł. Ignorowanie
zasad, na przykład łapanie piłki w siatkówce,
jest dużo gorsze niż gra nie fair albo incydentalne zagranie faul. Wtedy bowiem arbiter
zatrzymuje grę i po chwili wznawia ją, ale już
w zgodzie z przepisami. Natomiast, jeśli ktoś
zupełnie ignoruje lub lekceważy zasady gry,
odbiera samej grze sens, a jej zwycięzcom satysfakcję z wygranej. Chyba, że to właśnie o to
chodzi...
Rocznik 1972, urodzony
w Olsztynie, filolog polski
przez wiele lat nauczyciel
języka polskiego w liceum
ogólnokształcącym
obecnie redaktor, korektor,
copywriter pracujący m. in.
dla Wydawnictwa IPN

Tomasz Chlewiński
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Masoni w Olsztynie
Stało się. Wolnomularze oficjalnie oznajmili, że rozpoczęli działalność na Warmii
i Mazurach. Rada Zakonu Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek
loży „Gwiazda Morza” na Wschodzie Gdańska ukonstytuowała 02.02.2020 r. Trójkąt
Wolnomularski „Kamień nad Łyną” na Wschodzie Olsztyna. Powołanie masonerii
w Olsztynie dla numerologa właśnie pod tą datą ma duże znaczenie. Nazwa „Kamień
nad Łyną” jest bezpośrednim nawiązaniem do loży masońskiej, która funkcjonowała pod tą nazwa w Olsztynie w latach 1888 - 1933. W Olsztynie istniała też żydowska loża masońska „Synowie Związku” (Stowarszyszenie B’nai-B’rith), która swoją
siedzibę wybudowaną w latach 1924-25 miała przy ul. Kopernika (budynek stoi do
dziś). Loża „Kamień nad Łyną” wybudowała swoją siedzibę w roku 1913, niedaleko,
przy Kajki 3. Dziś w tym budynku mieści się bank i różne firmy.
marek resh

K

amień nad Łyną” jest niejako
filią gdańskiej loży „Gwiazda
Morza”. Na usamodzielnienie
się ma trzy lata. Już odbywają sie spotkania olsztyńskich wolnomularzy, ale
oczywiście miejsce tych spotkań jest tajne, choć wtajemniczonym nietrudno je
odnaleźć. Do masonerii faktycznie nie
można wstąpić, można być tylko zaproszonym przez lożę do wstąpienia, więc
trochę dziwi w mediach społecznościowych zaproszenia do zainteresowania się
olsztyńską lożą, wręcz podaje sie adresy
internetowe, z których jeden ma hasło:
kandydaci. Olsztyńska loża nawiązuje do
rytu szkockiego. Tradycyjna masoneria
nie uznaje wtajemniczenia kobiet (lóż
kobiecych czy koedukacyjnych), nowoczesna zaprasza panie i panów. I taką ma
być loża olsztyńska, koedukacyjna.
Lożę „Gwiazda Gwiazda” w Gdańsku
zakładał i był jej przewodniczącym jeden
z profesorów Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, zaangażowany politycznie.
Czy to dzięki jego staraniom wolnomularze zainstalowali się w Olsztynie?
Oczywiście, to tylko przypuszczenie, bo
przecież prawie wszystko co związane
jest z masonami otoczone jest mgiełką tajemnicy. Najwięcej o współczesnej
masonerii mógłby napisać Bronisław
Wildstein, który był członkiem loży „Ko-
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pernik” działając w Paryżu od roku 1986
do 2000 uzyskując w roku 1988 tytuł
wielkiego mistrza. W roku 1990 powrócił z emigracji i jeszcze przez dekadę był
masonem. O tej przynależności milczy,
wszak uśpieni braci także są zobowiązani
do zachowania tajemnicy.
Olsztyńska loża na portalu podaje
wielkimi literami hasło: wolność-równość-braterstwo. To hasło Rewolucji
Francuskiej z 1789 r. To hasło doprowadziło na gilotynę arystokratów, duchowieństwo, wszystkich przeciwników
rewolucji, a potem samych przywódców
rewolucji. Dostrzegam tam także hasło
autorstwa Rudolfa Steinera. To twórca
antropozofii, opartej na teozofii i reinkarnacji. Jego filozofia jest skrajnie wymierzona przeciwko chrześcijaństwu.
Takie hasła mają być podstawą warsztatu
olsztyńskiej masonerii?
Zastanawia wezwanie: Uczniowie pracujący w Trójkącie zapraszają osoby zainteresowane wolnomularstwem z Warmii i
Mazur do kontaktu. Wszak przedszkolem
masonerii jest Rotary Club, Lions Club
i Soroptymistki. Przecież te organizacje istnieją w Olsztynie. Soroptymistki
obchodzą właśnie 25-lecie ich założenia w Olsztynie. Olsztyński Rotary Club
Warmia liczy własnie 30 lat, a przecież
są Rotary Club w Elblągu, Giżycku, Bar-

toszycach - Lidzbarku Warmińskim, bo
tu w jednym mieście zabrakło 25 osób,
aby mógł zaistnieć samodzielny oddział.
Bohdan Kurowski, pierwszy gubernator
polskiego dystryktu Rotary Club w wywiadzie dla masońskiego kwartalnika
„Ars Regia”, na pytanie, czy Rotary ma
powiązanie z masonerią odpowiedział
dyplomatycznie, że ani nie zaprzecza, ani
nie potwierdza. Prof. Ludwik Hass, nie
ukrywający swej przynależności, w publikacjach o wolnomularzach poświęca
rozdział organizacjom paramasońskim,
gdzie na pierwszym miejscu podaje Rotary Club, a potem Lions Club. A olsztyński
Rotary Club chwalił się w roku 2005, że
jest największy w Polsce i liczy 50 osób.
Prezydent RP Ignacy Mościcki dekretem z dnia 22 listopada 1938 r. rozwiązał
wszystkie loże masońskie w Polsce, jako
organizacje szkodzące bezpieczeństwu
państwa. Władze socjalistyczne także
nie dopuściły do reaktywowania masonerii, ale polskie loże powstawały poza
granicami kraju, przykładowo w Paryżu
czy Londynie. Po roku 1989 wszystko się
zmieniło. Nawet 9 września 2007 r. powołano lożę B’nai B’rith Loża Polin, do
której wstąpili wśród 37 mężczyzn i kobiet m. in. prof. Jan Hartman w sposób
szczególny obrażający ludzi wierzących
i szydzący z katolicyzmu, a także ks. dr
Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, warmiński ksiądz, który porzucił kapłaństwo
i przeszedł na judaizm. Zastanawiające
jest to, że informację o założeniu tej loży
podano na stronie ambasady Stanów
Zjednoczonych w Polsce, a twórcami tej
loży byli dwaj masoni z Francji: Michel
Zaki z Antibes i Witold Zyss z Paryża.
Prezydent Lech Kaczyński przesłał loży
list gratulacyjny.
Znawcy przedmiotu zauważają, że
wpływ masonerii na świecie i w Polsce
coraz bardziej narasta. Czyż tego przejawem nie jest powstanie loży w Olsztynie,
która niewątpliwie po okrzepnięciu, będzie chciała zaznaczyć swoją obecność.
Emmanuel Macron, prezydent Francji
konsultuje się z wielkim mistrzem Wielkiego Wschodu, jak w sposób świecki
pocieszać rodziny dotknięte śmiercią z
powodu koronawirusa, a do prasy włoskiej wprost mówi, że obawia się wzrostu
przejawów religijności we Francji. Wszak
masoneria jako jeden z głównych wrogów zawsze traktowała Kościół katolicki,
a Macronowi masoński fartuszek nie
jest obcy. Kościół katolicki dalej wyklucza ze swojej wspólnoty wolnomularzy,
mimo prób porozumienia i rozmów, ale
ideologia masonerii była i jest sprzeczna
z nauką Kościoła.
Marek Resh
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Polacy pomagają Polakom
Od czasu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Hiszpanii w połowie
marca wielu Polaków mieszkających w tym kraju straciło pracę i podstawowe środki
do życia. Stowarzyszenie polonijne „Dom Polski w Getafe” pod Madrytem prowadzi
akcje pomocowe skierowane do rodaków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej w związku z pandemią.
Grażyna Opińska

P

rzy „Domu Polskim” działa Biuro
Porad Prawnych i Psychologicznych
– poinformował prezes organizacji,
Andrzej Janeczko. Informujemy Polaków,
którzy stracili pracę, o przysługujących im
świadczeniach socjalnych, jak zasiłki, dopłaty do wynajmu mieszkania czy ulgi w
opłatach za wodę i elektryczność – powiedział. - Wiele świadczeń jest nowych, wprowadzanych ostatnimi decyzjami rządu, w
związku z czym nie wszyscy o nich wiedzą.
Informujemy te osoby i, jeżeli spełniają wymagane kryteria, kierujemy do pracowników socjalnych w urzędach administracji
państwowej, którzy pomagają w załatwianiu
formalności. Wszystkie porady, zarówno
prawne, jak i psychologiczne są całkowicie
bezpłatne w stanie zagrożenia epidemicz-

nego. Nasi pracownicy udzielają ich przez
telefon lub drogą elektroniczną, ze względu
na zakaz przemieszczania się – podkreślił.
Janeczko wyjaśnił, że hiszpański „system socjalny” jest obecnie „przeciążony” i
„niewydolny”, a terminy załatwiania spraw
wyznaczane są na koniec maja. W związku
z tym, stowarzyszenie nawiązało współpracę
z hiszpańskim Bankiem Żywności, wspierającym żywnością osoby bezrobotne, rodziny wielodzietne i inne, które straciły źródła
dochodów i znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej. Od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, około stu polskich rodzin z okolicy Madrytu i Toledo skorzystało
do tej pory z tej formy pomocy – powiedział.
Janeczko poinformował, że stowarzyszenie otrzymuje od Banku dwa razy w

Od jutra będziecie
kochać kogoś innego
Dochodzę do siedemdziesiątki. To moje pokolenie rozmieniło na drobne przyszłość
naszych dzieci. I dzieci naszych dzieci. Dotarło to do mnie w momencie odsłuchania
w polskim sejmie dialogów poselskich na temat tzw. propozycji ustaw obywatelskich
(15 kwietnia 2020). Nie wiem, czy potomni kiedykolwiek wrócą do tych dialogów,
monologów, by wskazać jakimi to racjami kierowali się przedstawiciele narodu roztrząsający najważniejsze dla obywateli republiki kwestie regulujące ich życie, sterujący nawę państwa na wzburzone fale morza Może, czy decydujący o faktycznej ich –
obywateli – bytności na ziemskim padole. Mogłem to wszystko obejrzeć na szklanym
ekranie. Medium jest też przekazem.
waldemar j. dąbrowski

W

filmie-półkowniku Piotra Szulkina (1950-2018) – Wojna światów
– następne stulecie – Roman Wilhelmi grający postać dziennikarza telewizyjnego – Irona Idem – nic nie ma już do stracenia. Zabito mu ukochaną żonę. Zabrano
cały dobytek. Pozbawiono, nazwijmy to: praw
ludzkich i obywatelskich. Idem jako showman
wie jak zachować się na scenie. Przed żądną
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widowiska publicznością daje swój ostatni
występ. Niczym kamikadze mówi do rozbawionej widowni:
Dziś nie będzie komunikatów, ani dowcipów, żadnych nowych wiadomości. Podobno
żegnacie tu Marsjan? Ja też chciałem się z wami
pożegnać, Ale to nie jest to powód do smutku. Po
prostu od jutra będziecie kochać kogoś innego.
Czy wiecie za co mnie lubicie? Im głupszy był

miesiącu owoce i warzywa i raz w miesiącu podstawowe produkty spożywcze, które rozwozi potrzebującym. „Zapewniamy
logistykę – towar rozwozimy prywatnymi
busami, a także dajemy z naszej strony trzysta godzin wolonariatu miesięcznie” – podkreślił. Dostarczyliśmy ponad 4 tys. kg żywności dla polskich rodzin, które z powodu
pandemii znalazły się bez środków do życia
– dodał. – W okresie przedświątecznym dokupiliśmy produkty ze środków własnych,
aby pomoc dotarła do wszystkich rodzin,
które się do nas zgłosiły i zostały zakwalifikowane do grupy objętej wsparciem.
Oprócz tego, stowarzyszenie prowadzi
akcję szycia maseczek i odzieży ochronnej,
którą rozwozi do domów seniora, gdzie
jest ona potrzebna – powiedział. Janeczko
zapewnił, że na Facebooku „Domu Polskiego w Getafe” jest wiele wpisów z pozytywnymi ocenami akcji pomocowych
stowarzyszenia.

Pracowała 12 lat
dla PAP z Hiszpanii.
Free lancer

Grażyna Opińska

mój program, tym wy czuliście się mądrzejsi. I
oto dokładnie chodziło. Z telewizyjnego chaosu
wybieracie prawdy, które uznacie za wygodne.
Przyswajacie sobie tylko to, co utwierdza was w
przekonaniu, że bierność jest cnotą i koniecznością. Bo to jest właśnie to, w co chcecie wierzyć.
Płaczecie, użalacie się nad sobą i co wtedy? Siadacie przed telewizorem. Czujecie się rozgrzeszeni, bardziej ludzcy od tych, na których patrzycie. A przecież oglądacie takich samych, jak
wy. Tak samo zakłamanych, tak samo słabych,
tak samo uległych. Telewizja jest stworzona na
wasze podobieństwo. Przestańcie być bandą
głupich baranów. Czy widzicie tę blaszkę? Czy
myślicie, że mógłbym wam wmówić, że jest ona
wyróżnieniem, powodem do dumy, gdybyście
sami w to nie chcieli wierzyć? A czym ona jest
na prawdę? (Zrywa z ucha kolczyk – odpowiednik na uchu bydlęcia, taki chip, po prostu)
Jesteście ogłupiali. Bezwolni. Każą wam oddać
krew. Oddajecie. Każą wam chodzić na czworakach. Zrobicie to. Sprzedacie godność, sprzedacie uczciwość, by kupić większy telewizor.
By dostać jakiś marny ochłap władzy. Każdy z
was chce rządzić i sam jest niewolnikiem. Każdy
z was jest gwałcony, ale jedyne czego pragnie, to
gwałcić innych. Czym różnicie się od tych, na
których plujecie? Niczym. Jesteśmy tacy sami.
No, właśnie…
Waldemar J. Dąbrowski
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KOLEJ W OLSZTYNIE
Kalendarium historyczne
1845-1914. Cz. 1 (1845-1880)
Olsztyn należy do miast, które swój dynamiczny rozwój na przełomie XIX i XX wieku
zawdzięczają kolei. Doprowadzenie jej do miasta nastąpiło dzięki usilnym staraniom,
jakie południowe powiaty warmińskie i mazurskie podjęły w latach 60. XIX wieku.
Niewielka stacja, którą posiadało miasto na początku lat 70. tego stulecia, w następnej
jego dekadzie przekształciła się w jeden z ważniejszych węzłów kolejowych regionu.
rafał bętkowski

A

utor przedstawia w jaki sposób do
tego doszło i jak przebiegał dalszy
zsynchronizowany ze sobą rozwój
stacji i miasta, wybierając do tego formę kalendarium. Zaprezentowanie wydarzeń rok
po roku pozwala dostrzec je w odpowiedniej
perspektywie czasowej, przedstawić ich kolejność, łączące je związki i uwarunkowania.
W kalendarium umieszczone zostały zarówno informacje o faktach posiadających dla
historii olsztyńskiej stacji duże znaczenie,
jak i prozaiczne wiadomości zamieszczane
niegdyś w lokalnej prasie, które pozawalają zauważyć miejsce i rolę kolei w życiu
codziennym miasta. Konfrontacja źródeł
publikowanych ze źródłami niepublikowanymi (akta i mapy) pomogło zweryfikować
lokalizację i daty powstania wielu ważnych
inwestycji kolejowych: pięciu parowozowni
(1872, 1888, 1896, 1913), dwóch wież ciśnień (1892, 1911), dwóch gazowni (1896,
1900), kolejowej elektrowni (1907-1911),
jak też etapy kolejnych rozbudów i moder-

nizacji obu olsztyńskich dworców (m.in.
budowy tuneli dla pieszych). Ważne uzupełnienie stanowią dane statystyczne dotyczące
stacji w Olsztynie. Przyjęte ramy czasowe
niniejszego kalendarium to początek budowy pierwszej z szos, które przybliżyć miały
miasto do kolei, oraz burzliwe wydarzenia
sierpnia 1914 r., w których kolej odegrała
niebagatelną rolę.
1845
Na rozkaz króla Prus, Fryderyka Wilhelma
IV na odcinku Tczew-Braniewo rozpoczęte
zostały prace ziemne przygotowujące podtorze linii kolejowej. Linia, której budowę
zamierzało podjąć państwo, nazwana potem
Koleją Wschodnią (Ostbahn), jako pierwsza
droga żelazna połączyć miała Berlin z Królewcem, a tym samym Prusy Wschodnie z
centralnymi terenami Niemiec. Ze względów strategicznych jej trasę wytyczono
wzdłuż rzek Noteci i Wisły oraz wybrzeża
Bałtyku, w swej części wschodniej omijała

Trasa kolei Ostbahn, łączącej Berlin z Królewcem na mapie sieci kolejowej i pocztowej z 1856 r.
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więc ona wnętrze prowincji pruskiej. Magistrala powstać miała z myślą o urzędnikach
i wojsku, jako droga szybkiego przerzutu
oddziałów i zaopatrzenia na północnowschodnie rubieże Królestwa Prus.
1846
8 maja. W Olsztynie rozpoczęły się kierowane przez landrata, a przygotowywane od
roku prace przy budowie szosy do Dobrego
Miasta, będącej fragmentem szosy biegnącej do Braniewa – miała być to pierwsza z
szos miasta, zapewniając mu w przyszłości
łączność z koleją. Prace te, podobnie jak
wcześniej rozpoczęte prace ziemne przy
budowie podtorza Ostbahn w rejonie Braniewa, zarządzone zostały w ramach robót
publicznych dla ulżenia panującej wówczas,
wywołanej kryzysem rolnym nędzy (Nothstandsarbeiten).
1848
Listopad. Powstała Królewska Dyrekcja
Kolei Wschodniej (Königliche Direktion der
Ostbahn) jako urząd państwowy podległy
pruskiemu ministerstwu handlu, transportu
i robót publicznych.
1852
19 października. Kolej dotarła do pierwszego miasta na Warmii – otwarto linię Ostbahn Malbork-Stare Pole-Elbląg-Bogaczewo-Słobity-Młynary-Braniewo.
1853
30 maja. W Prusach wydana została nowa
ordynacja miejska (Städteordnung), która
stworzyła podwaliny nowoczesnego samorządu miejskiego (wprowadzona w 1854 r.).
2 sierpnia. Braniewo uzyskało połącznie kolejowe ze stolicą prowincji, Królewcem.
1854
30 stycznia. Olsztyn sprzedał ostatnie ze
swych stawów rurowych – sztucznych zbiorników, z których zaopatrywane były w wodę
znajdujące się w mieście punkty czerpalne.
Miasto rezygnowało tym samym z istniejących od 300 lat drewnianych wodociągów.
Nieco wcześniej władze Olsztyna zdecydowały się zamknąć działający od wieków,
znajdujący się w stanie zaniku browar komunalny, przeprowadziły też separację
(tj. prywatyzację) gruntów komunalnych.
Pozbywano się tym samym przeżytków poprzednich stuleci.
1856
Sierpień. W Toruniu ukazała się broszura
zatytułowana Project einer Eisenbahn Thorn
-Königsberg, rozesłana następnie do różnych
miejscowości – trafiła ona także do Olsztyna, wzbudzając zainteresowanie miejscowego landrata, Friedricha Wilhelma Martensa.
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Ogłoszenie o otwarciu punktu poboru opłat szosowych w Starym Dworze na nowo wybudowanej szosie Olsztyn-Olsztynek (1867)

Jej wydawcą był zawiązany w Toruniu komitet, którego celem była budowa drogi żelaznej przebiegającej przez centralne tereny
Prus Wschodnich. Kolej ta, o charakterze
prywatnym, służyć miała przede wszystkim transportowi towarów przemysłowych,
surowców i produktów rolnych, a jej funkcjonowanie opierać się miało na zasadzie
rentowności. Wstępny projekt przewidywał
poprowadzenie jej na trasie: Toruń-Kowalewo-Wąbrzeźno-Kwidzyn-Iława-OstródaJeziorany-Bartoszyce-Iławka-Królewiec.
1857
8 grudnia. Oddano do użytku imponujące
mosty kolejowo-drogowe pomiędzy Tczewem a Malborkiem, będące częścią magistrali Królewskiej Kolei Wschodniej Berlin
-Królewiec. Kratownicowy most żelazny
przerzucony ponad korytem Wisły-Leniwki
mierzył 837 m i był w tym czasie najdłuższym mostem w Europie.
1858
20 kwietnia. Przekazano do użytku odcinek
szosy pomiędzy Dobrym Miastem a granicą
powiatu olsztyńskiego
1859
15 stycznia. Szosa z Dobrego Miasta do
Olsztyna aż do rzeki Wadąg była gotowa.
Punkt poboru opłat szosowych umieszczono w Dywitach.
– Komitet Toruński wydał publikację zawierającą szacunek rentowności projektowanej
przez siebie drogi żelaznej. Wedle zawartych
tam danych stacją owej linii kolejowej dla
Olsztyna miało być Gutkowo, dalej skręcałaby ona w kierunku północno-wschodnim
ku Jezioranom.
1860
15 sierpnia. Otwarto linię Królewiec-Ejtkuny. Ostbahn otrzymała tym samym pierwsze
z połączeń z siecią kolei rosyjskich.
1 października. Otwarto punkt poboru
szosowego w Karbowie k. Ornety, na dopiero co ukończonej szosie Olsztyn-Orneta (liczyła 6,5 mili pruskiej). Ukończono
tym samym budowę szosy państwowej,
która połączyła Olsztyn z Braniewem,
przez Dobre Miasto i Ornetę – za jej pośrednictwem miasto otrzymało pierwszy
dostęp do kolei.
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1861
2 stycznia. Rozpoczęło się panowanie króla
Prus Wilhelma I, a wraz z nim liberalizacja
polityki w zakresie kolejnictwa, realizowana przez ministra Heinricha v. Itzenplitza.
Zapoczątkowany nią okres ożywienia inwestycyjnego, nazwany „pruską gorączką kolejową”, zaowocował powstaniem 27 nowych,
prywatnych przedsiębiorstw kolejowych.
Ogólna długość dróg żelaznych w Prusach
w latach 1860-1870 wzrosła z 7.169 km do
11.523 km.
6 lipca. Landratem powiatu olsztyńskiego
został Otto Gisevius (1821-1871), pełniący
wcześniej obowiązki sędziego powiatowego
w Barczewie, zaangażowany w poprawę kultury rolnej terenów wiejskich. W momencie
objęcia przez niego urzędu podległy powiat
borykał się z licznymi trudnościami gospodarczymi związanymi m.in. z fatalnym stanem sieci komunikacyjnej. Czynna była tylko jedna szosa, wiele rejonów w cieplejszych
porach roku odciętych było od świata. Skąpo
przedstawiał się stan funduszy, które można
było przeznaczyć na budowę utwardzonych
dróg, a inwestycje tego rodzaju realizowane
były bardzo wolno. Z tych względów nowy
landrat wielką szansę dla powiatu dostrzegł
właśnie w kolei.
Maj. Minister handlu, transportu i robót
publicznych zlecił dyrekcji Ostbahn kierownictwo przy trasowaniu, pomiarach
niwelacyjnych i wykonaniu kosztorysu linii
kolejowej projektowanej przez Komitet Toruński.
– W toczącej się na forum publicznym
dyskusji o kolei pojawiały się głosy zdumiewająco trafne i dalekowzroczne.
W broszurze Ob Thorn-Königsberg oder
Königsberg-Warschau? Ein Bahnprojekt
für das Innere der Provinz Preußen östlich
der Weichsel, która ukazała się nakładem
A. O. Weissa z Nidzicy, zwrócono uwagę
na błędy zawarte w ministerialnej opinii
dotyczącej projektu Komitetu Toruńskiego. Wywóz zboża w kierunku zachodnim,
do Berlina, Lipska, Magdeburga, Zgorzelca zdaniem autora broszury był jedynie
następstwem nieurodzaju panującego w
latach 1857-1859. Faktycznie stale wywożone jest ono na północ, z Olsztyna do
Królewca. Ta droga transportu powinna
też zostać w przyszłości przedłużona na
południe, do granicy państwowej w rejonie

Mławki (Mławki, nie Mławy! – jak podkreślono). Miejscowość owa powinna stać się
punktem węzłowym dla trzech linii kolejowych, biegnących do Królewca, do Malborka i do Warszawy. Z Bartoszyc powinna
wyjść natomiast linia w kierunku Mazur, do
Giżycka. W ten sposób z pomocą Ostbahn
osiągnie się wspaniałe połączenie południa
i wschodu prowincji z Królewcem, Elblągiem
i Gdańskiem, a dzięki niemu również większego znaczenia nabierze odcinek MławkaWarszawa. Jeszcze bardziej realna stanie się
realizacja idei połączenia kolejowego z Odessy przez Warszawę do Gdańska.
– Właściciel młyna holenderskiego Ferdinand Otto Pfeiffer uruchomił przy nim jesienią tartak pędzony parą – był to pierwszy
zakład w Olsztynie, w którym wykorzystywano silnik parowy. Przedsiębiorstwo działało zaledwie rok, zniszczone przez pożar
26 października 1862 r.
1862
26 sierpnia. Budowę nowego mostu szosowego na rzece Wadąg koło Olsztyna wizytował nadprezydent prowincji Prusy.
26 października. Wielki pożar zniszczył
młyn i tartak Pfeiffera w Olsztynie – przestało działać tym samym jedyne na terenie
miasta przedsiębiorstwo z napędem parowym.
5 listopada. Otwarto linię Toruń-Otłoczyn,
dzięki czemu Ostbahn otrzymała drugie z
połączeń z siecią kolei rosyjskich.
22 grudnia. Wydana została koncesja na
budowę Kolei Tylżycko-Wystruckiej – miała być to pierwsza od długiego czasu linia
w Prusach zbudowana ze środków prywatnych, zarazem pierwsza linia prywatna
zbudowana na terenie późniejszych Prus
Wschodnich. Jej budowa finansowana była
głównie przez kapitał angielski. Człowiekiem, który kierował de facto przedsięwzięciem, był pochodzący z Nidzicy przedsiębiorca Bethel Henry Strousberg, nazwany
potem „europejskim królem kolei”. Linia ta
stanowiła pierwsze przedsięwzięcie w jego
kolejowej karierze.
Grudzień. Do użytku oddany został nowy
most na rzece Wadąg, na przebiegu szosy
Olsztyn-Dobre Miasto. Zastąpił on istniejącą tu wcześniej budowlę, która wskutek
wady konstrukcyjnej zawaliła się wkrótce
po ukończeniu w 1859 r.

39

1863
4 kwietnia. Dyrekcja Ostbahn w Bydgoszczy
poinformowała olsztyńską landraturę, że w
bieżącym miesiącu podjęte zostaną ponownie generalne przygotowania (prace przedwstępne) do budowy kolei z Torunia do
Królewca, które prowadzone były w zeszłym
roku. Proszono o poinstruowanie właścicieli gruntów, by nie czyniono przeszkód
zaopatrzonym w legitymacje technikom
dokonującym pomiarów, wpuszczano ich
na swe grunty, nie niszczono i nie usuwano zostawionych przez nich drążków i pali
pomiarowych. Oczekiwani technicy w powiecie olsztyńskim nie pojawili się jednak, w
międzyczasie zmieniono bowiem przebieg
projektowanej linii.
1864
14 Marca. Na wieść o radykalnej zmianie
trasy linii kolei projektowanej przez Komitet
Toruński, która we wschodniej swej części,
celem ograniczenia kosztów, przebiegać
miała przez Miłomłyn - Dobre Miasto Lidzbark Warmiński - Bartoszyce (tzw. trasa
północna), przedstawiciele południowych
powiatów warmińskich – olsztyńskiego, reszelskiego, szczycieńskiego i mrągowskiego
zebrani w Biskupcu wybrali trzech deputowanych. Byli to: landrat powiatu reszelskiego v. Schrötter, właściciel dóbr rycerskich
Wien z Bęsi oraz landrat powiatu olsztyńskiego Otto Gisevius. Mieli oni postarać
się, by odpowiednie urzędy przeprowadziły
uzupełniające pomiary „trasy południowej”,
z Iławy przez Ostródę, Olsztyn, Barczewo i
Jeziorany do Bartoszyc (wstępny przebieg
tzw. trasy południowej).
Kwiecień. Zapoczątkowano budowę drugiej
z szos Olsztyna – szosy do Olsztynka.
Czerwiec. Początek prac niwelacyjnych
przy wytyczaniu „trasy południowej” z Torunia do Wystruci, zleconych Ostbahn przez
ministra handlu na wniosek deputowanych.
Nowy kierunek docelowy, większa długość i
prosty przebieg linii, obrane za radą dyrektora Ostbahn, Alberta v. Maybacha, umożliwiały włączenie jej w ideę międzynarodowej
trasy mogącej połączyć Paryż z Petersburgiem, uwzględniały także bliskie już powstanie Südbahn. Prace prowadzone były na
koszt powiatów olsztyńskiego, reszelskiego i
szczycieńskiego.
– Olsztyn pod względem wielkości stał za
Bartoszycami, Kętrzynem, Lidzbarkiem
Warmińskim, o Braniewie nie wspominając. Nasze miasto liczyło wtedy 4.793
mieszkańców, Lidzbark Warmiński miał ich
5.813, Kętrzyn – 5.217, Bartoszyce – 5.066.
Braniewo zbliżało się do 10 tysięcy – liczyło
9.955 ludności. Co ciekawe Ostróda, mimo
dostępu do Kanału Elbląskiego, znajdowała
się jeszcze wtedy daleko w tyle za Olsztynem
– miała 3.896 ludności.
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Anons o przetargu na wykonanie rusztowań krążynowych mostu kolejowego na Łynie w Olsztynie (1870)

1865
26 lipca. Wobec niemożności porozumienia się z Komitetem Toruńskim zebrani w
Biskupcu przedstawiciele południowych
powiatów wycofali dla niego poparcie,
tworząc własny komitet nazywany skrótowo Komitetem Biskupieckim lub Komitetem Wschodniopruskim (Das Comitee der
Preuß. Centralbahn Thorn-Insterburg). Jego
przedstawicielami zostali wybrani wcześniej
deputowani v. Schrötter, Wien i Gisevius. Secesja zapoczątkowała intensywną akcję obydwu komitetów, zmierzającą do zdobycia
zwolenników i osiągnięcia jak najszerszego
poparcia. Rywalizacja obydwu komitetów
nazwana została potem wojną kolejową. Jej
narzędziami były spotkania urządzane w
różnych miastach oraz publikacje. Swoją
działalnością na tym polu wyróżniał się landrat Otto Gisevius. Deputowani obu komitetów jako inwestora próbowali początkowo
pozyskać kapitał angielski – w przypadku
Komitetu Biskupieckiego był to londyński
dom bankowy Sir Morton Peto.
11 września. Otwarto linię KrólewiecRybaki-Piława, pierwszy odcinek prywatnej Wschodniopruskiej Kolei Południowej
(Ostpreussische Südbahn), budowanej przy
udziale kapitału angielskiego przez Bethela
Henry’ego Strousberga. Kolej ta połączyć
miała Królewiec i jego port w Piławie z Ełkiem i granicą rosyjską, przebiegając na
trasie Iławka-Bartoszyce-Kętrzyn-KorszeGiżycko.
Październik. W Olsztynie wydana została
publikacja autorstwa Ottona Giseviusa, pt.
Entgegnung auf die Denkschrift des Comité’s
in Thorn: „Wie ist die Eisenbahn Thorn–Königsberg (Bartenstein) am schnellsten und
billigsten herzustellen?”. Była ona polemiką
z założeniami przyjętymi przez Komitet
Toruński i projektowaną przezeń „trasą północną”. Wkrótce potem w Toruniu ukazała
się publikacja będąca odpowiedzią na druk
Giseviusa.
16 grudnia. Ogłoszeniem wydrukowanym
w „Allensteiner-Kreisblatt” po niemiecku i
po polsku kupiec Friedrich Wilhelm Hermenau zawiadomił czytelników o uruchomieniu wzniesionego przez siebie młyna i

tartaku parowego. Przez kolejne lata miał to
być jedyny zakład przemysłowy w Olsztynie
wyposażony w nowoczesny napęd parowy.
1866
1 czerwca. Obowiązki burmistrza Olsztyna
objął Robert Sakrzewski.
Wrzesień-październik. W Olsztynie oddano do użytku nowy, murowany most św.
Jana. Był to ówcześnie drugi nowoczesny
most miasta, po oddanym dwa lata wcześniej moście dywickim, przerzuconym ponad
doliną rzeki Wadąg.
1867
Październik. Na deputowanego do Reichstagu z okręgu Olsztyn-Reszel wybrany został reprezentujący konserwatystów Bethel
Henry Strousberg, który obiecał wyborcom
zbudować linię kolejową wytyczoną wedle
projektu „trasy południowej”. Zaraz potem
do wiadomości publicznej podano treść
decyzji ministra handlu – uznał on linię z
Torunia przez Iławę, Olsztyn i Korsze do
Wystruci jako tę, która najbardziej odpowiadać będzie interesom komunikacji ogólnej oraz potrzebom prowincji. Budowę linii,
jako magistrali o strategicznym przebiegu i
ponadregionalnym znaczeniu, prowadzić
miało państwo pruskie.
1 listopada. Uruchomiono kolejny odcinek budowanej od trzech lat Wschodniopruskiej Kolei Południowej: BartoszyceKorsze-Kętrzyn.
16 listopada. Zakończyła się trwająca od
1863 r. budowa szosy z Olsztyna do Olsztynka. Przy barierze i domku szosowym
uruchomionym wtedy w Starym Dworze koło Kortowa pobierać zaczęto opłaty
(za 2 mile). Wedle nowego rozkładu jazdy
poczt osobowych dyliżans, który wyruszał
z Olsztyna o godz. 12.15, docierał do Olsztynka po około dwóch godzinach, zaś
o godz. 18.25 był w Nidzicy.
1868
17 lutego. Wydano ustawę w sprawie zaciągnięcia przez państwo pożyczki na rozpoczęcie szeregu inwestycji kolejowych, w
tym linii Toruń-Wystruć, na którą przezna-
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czono 15 mln 750 tys. talarów. Koszt magistrali, liczącej około 40 mil (tj. 301 km) długości, oceniano na 325 tys. tal. za milę (tj. ok.
7,53 km). Prace rozpocząć się miały wiosną
i potrwać sześć lat. Powierzono je dyrekcji
Ostbahn, która potem administrować miała
magistralą. Zamierzano prowadzić je równolegle na sześciu oddzielnych odcinkach,
zwanych Oddziałami (Abteilung). Kierownikiem olsztyńskiego, IV Oddziału został
budowniczy Theodor Ballauf.
12 marca. Wydany został królewski reskrypt
umożliwiający emisję obligacji powiatowych – powiat olsztyński miał emitować je
za sumę 60 tys. talarów. Obligacje powinny
były zapewnić środki na wykup terenu pod
budowę kolei. Jego bezpłatne przekazanie
przez powiat stanowiło wstępny warunek
rozpoczęcia inwestycji.
6 kwietnia. Landrat Otto Gisevius wbił
pierwszy szpadel na budowie linii kolejowej
na terenie powiatu olsztyńskiego. Prace przy
budowie nasypów i podtorza w pobliżu Olsztyna zapoczątkowało około 150 robotników przybyłych z miasta i ze wsi. Latem ich
liczba powiększyła się do 400, potem do 700.
Ponieważ kolej oferowała godziwy zarobek
w sytuacji ogólnego kryzysu gospodarczego,
zatrudnienia szukało tu nawet wielu zubożałych miejscowych rzemieślników. Dziennie przy pracach ziemnych można było
zarobić 13-15 srebrnych groszy, tj. ½ talara
(odpowiednik późniejszych 180 fenigów).

8 grudnia. Uruchomiony został przedostatni już odcinek Wschodniopruskiej
Kolei Południowej, budowanej przez
Bethela Henry’ego Strousberga: linia Kętrzyn-Giżycko-Ełk.
1869
1 marca. W Olsztynie uruchomiono stację
telegrafu.
Czerwiec. Eduard Wolfram uruchomił
pierwszą w Olsztynie fabrykę maszyn i odlewnię żelaza.
Wrzesień. Olsztyńska parafia katolicka zamówiła w Kolonii figurę św. Jana Nepomucena, którą zamierzano umieścić w nowo
wzniesionej kapliczce przy moście imienia
świętego. Większą część drogi znad Renu
ważąca 176 funtów (88 kg) figura przebyła do
Olsztyna koleją. Dzięki zachowanemu listowi przewozowemu znamy dokładnie drogę
jej transportu: Koleją Kolońsko-Mindeńską
dowieziona ona została do Berlina, następnie pruską Ostbahn do Braniewa, skąd nad
Łynę dostarczono ją już zaprzęgiem konnym, należącym do dobromiejskiej firmy
spedycyjnej Koslowski. Z ekspedycji towarowej Deutz k. Kolonii przesyłka wyruszyła
5 września, 9 września była w Berlinie, 12
września w Elblągu, a 13 września w Braniewie. Cały transport kosztował 4 tal. 22 sgr.
Tą samą drogą, za pośrednictwem kolei oraz
posługujących się końmi firm spedycyjnych,
obsługujących trasę Braniewo-Olsztyn, do-
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starczano do miasta nad Łyną także szereg
innych, wyprodukowanych daleko towarów.
Z Olsztyna do Braniewa firmy spedycyjne
dostarczały z kolei towary, które do odbiorców miały być transportowane stamtąd drogą żelazną.
– Na terenie miasta wykonana została większa część nasypów kolejowych oraz podtorza. Nie było jeszcze mostów kolejowych
– na regulację czekała w tym miejscu Łyna.
1870
Maj. Niepowodzeniem zakończyły się
starania miasta o budowę dworca kolejowego w Olsztynie jak najbliżej zabudowy miejskiej. Władze kolejowe odrzuciły
propozycję ulokowania stacji w miejscu,
gdzie droga do Dobrego Miasta (dzisiejsza
ul. 1 Maja) krzyżowała się z koleją. Podano
do wiadomości, że usytuowana ona zostanie niemal dwa kilometry za miastem,
po jego północno-wschodniej stronie,
w miejscu, gdzie ówczesna droga do Barczewa przecinała trasę budowanej drogi żelaznej. Władze powiatowe doprowadzić tu miały szosę odgałęziającą się
od szosy gutsztackiej (dobromiejskiej) i
biegnącą wśród pól równolegle do torów
kolejowych. Dopiero na początku lat 80.
XIX wieku szosa ta przekształciła się w
ulicę nazwaną Bahnhof-Str., dzisiejszą ul.
Partyzantów. W miejscu planowanego
niegdyś przez miasto dworca kolejowego
otwarty ma zostać obecnie (2019) przystanek kolejowy Olsztyn-Śródmieście.
19 lipca. Wybuchła wojna francusko-pruska. Prace przy budowie kolei uległy spowolnieniu wskutek powołania pod sztandary wielu robotników.
1 listopada. Ogłoszono przetarg na wykonanie rusztowań krążynowych mostu kolejowego na rzece Łynie w Olsztynie.
1871
16 stycznia. Otwarto pierwszy fragment
budowanej od 1868 r. magistrali ToruńWystruć: jej końcowy, północno-wschodni
odcinek, Wystruć-Gierdawy.
18 stycznia. W Wersalu proklamowane zostało powstanie Cesarstwa Niemieckiego.
1 kwietnia. Ogłoszono przetarg na wykonanie prac ciesielskich przy budowie następujących obiektów stacji w Olsztynie: domu
mieszkalnego dla urzędników – zawiadowcy
i asystenta stacyjnego, domu mieszkalnego
dla dwóch zwrotnicowych oraz domostwa
dla dwóch robotników dworcowych wraz ze
stajnią, dwóch budek zwrotnicowych, szopy
magazynowej na towary z lokalami biurowymi, budynku dworcowej stacji wodnej,
budynku dworca, budynków ustępu i stajni,
rampy dla bydła, czterech popielnic (tj. kanałów oczystkowych, służących do usuwania popiołu z palenisk parowozów).
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8 kwietnia. Właściciel gospody, Florian
Matern, poinformował o zamiarze otwarcia cegielni pierścieniowej na swoim terenie sąsiadującym z terenem stacji – była to
pierwsza tego rodzaju nowoczesna cegielnia
w Olsztynie (znajdowała się przy obecnej ul.
M. Zientary-Malewskiej).
10 maja. Podpisanie pokoju we Frankfurcie
nad Menem zakończyło wojnę francuskopruską. Olbrzymia kontrybucja, którą wypłacić miała Francja zwycięzcom – 5 milionów franków w złocie – przeznaczona
została przez rząd pruski przede wszystkim
na rozbudowę sieci kolejowej Niemiec.
12 sierpnia. Ogłoszono przetarg na roboty
ciesielskie przy „szopie dla lokomotyw” (parowozowni) oraz stacji wodnej na terenie
stacji kolejowej w Olsztynie.
2 września. Ogłoszono przetarg na prace
wykończeniowe, stolarskie i szklarskie, przy
kilku budynkach stacyjnych w Olsztynie:
dwóch budynkach mieszkalnych dla urzędników (z towarzyszącymi im stajniami),
„szopie towarowej” oraz parowozowni.
23 września. Rozpisano przetarg na wykonanie prac kowalskich w budynkach stacji
kolejowej w Olsztynie.
1 listopada. Oddano do użytku odcinek Ełk
-Prostki Wschodniopruskiej Kolei Południowej, dzięki czemu linia ta uzyskała połączenie z siecią kolei rosyjskich. W przyszłości
miała stać się ona jedną z głównych magistral zbożowych prowincji.
20 listopada. Otwarto linię Toruń-Jabłonowo Pomorskie wchodzącą w skład magistrali toruńsko-wystruckiej.
27 listopada. Otwarto linię Gierdawy-Korsze-Czerwonka magistrali Toruń-Wystruć.
2 grudnia. Ogłoszony został przetarg na
przewóz 70 tys. cegieł z cegielni zakładu karnego w Barczewie na stację w Olsztynie.

się o godz. 7 rano przez oddanie salw armatnich i wywieszenie flag w mieście. O godz. 9
powitano na stacji pierwszy pociąg, nadjeżdżający z Czerwonki. Po niecałych dwóch
godzinach ruszył on w drogę powrotną. Do
czasu ukończenia całej magistrali kolejowej
Toruń-Wystruć stacja w Olsztynie pozostać
miała końcową stacją linii Wystruć-Olsztyn.
Wedle rozkładu jazdy codziennie kursowały
tu dwie pary pociągów mieszanych, osobowo
-towarowych. Z Wystruci przyjeżdżały one
do Olsztyna o godz. 9.03 i 17.36, odjeżdżały
zaś stąd z powrotem o godz. 10.59 i 18.23. Podróż do oddalonego o 15 km Barczewa koleją
trwała odtąd 0,5 godziny. Jako, że wiodły w
tamtym kierunku kiepskie drogi gruntowe,
dyliżansem pokonywano wcześniej ów dystans w przeciągu 2 godzin.
Grudzień. Do Olsztyna przybyło tego miesiąca koleją 2.305 osób, wyjechały zaś nią
2.273 osoby. Dostarczono tą drogą 4.440
cetnarów towarów, wyekspediowano –
5.680 cetnarów (odpowiednio 222 i 284
tony). Wpływy ze sprzedaży biletów osiągnęły sumę 822 tal., z transportu towarów
– 1.584 tal. Obsada stacji Allenstein była
początkowo nieliczna. Zatrudnieni tu byli
następujący urzędnicy: zawiadowca (Bahnhofauseher), pracownik zajmujący się ekspedycją towarów, dwóch zwrotnicowych oraz
bagażowy – łącznie 5 osób. Ponadto pracę
znajdowało tutaj codziennie 2 dochodzących robotników.
Na dworzec przybywały tłumy ciekawskich:
władze Olsztyna zauważyły, że znaczącą
konkurencją dla miejskiej gospody w Jakubowie staje się restauracja dworcowa.
W niewielkim miasteczku kolej była nie lada
atrakcją. Wedle spisu ludności w przeddzień
jej otwarcia, w październiku 1872 r., mieszkały w Olsztynie 5.454 osoby.

1872
15 sierpnia. Pierwsza lokomotywa przybyła
na stację w Ostródzie.
21 września, sobota. Na stację w Olsztynie
wjechała witana tu uroczyście pierwsza lokomotywa. Oczekiwała ją wzniesioną na tę
okoliczność brama triumfalna, chór, wtórująca mu katarynka, grającą melodię o
refrenie Wir fahren auf der Eisenbahn oraz
landrat Ernst v. d. Brincken, który dał okolicznościową przemowę, wznosząc wiwaty
na cześć budowniczego Ballaufa oraz robotników. Jako że do otwarcia kolei zostało jeszcze sporo czasu, na stację, wedle doniesień
korespondenta toruńskiej gazety „Thorner
Zeitung”, powrócił potem spokój.
1 grudnia, niedziela. Uroczyście oddano do
eksploatacji kolejne dwie linie magistrali toruńsko-wystruckiej: Jabłonowo-Ostróda oraz
Czerwonka-Olsztyn. W Olsztynie zorganizowano z tej okazji festyn z udziałem burmistrza Roberta Sakrzewskiego, który rozpoczął

1873
Marzec. Robotnicy pracujący dla Ostbahn
ogłosili strajk, domagając się lepszych warunków płacowych.
1 maja. Grodem nad Łyną zaczęło interesować się wojsko. Do Olsztyna, posiadającego
obecnie lepsze warunki komunikacyjne,
translokowany został ze Szczytna II batalion
3. Wschodniopruskiego Regimentu Landwehry nr 4.
Sierpień. W Olsztynie rozpoczęła się epidemia cholery – ostatnia w historii miasta.
15 sierpnia. Otwarto połączenie Olsztyna
z Ostródą – wraz z nim czynna stała się już
cała magistrala kolejowa Toruń-Wystruć.
Dzięki jednoczesnemu oddaniu do użytku
mostu kolejowo-drogowego przez Wisłę
w Toruniu z Olsztyna można było odtąd
podróżować koleją do Berlina bezpośrednio, a nie jak dotychczas drogą okrężną
przez Królewiec. Od tego dnia na stację
Olsztyn wedle nowego rozkładu jazdy co-
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dziennie miały przybywać i odjeżdżać trzy
pociągi osobowe oraz jeden pociąg towarowy. Jednym z wymienionych pociągów osobowych był pociąg kurierski kursujący na
trasie Piła-Wystruć.
11 października. Na stacji w Olsztynie doszło do pierwszego wypadku kolejowego –
manewrująca lokomotywa zmiażdżyła stopę miejscowemu rolnikowi Herrmannowi,
który przy niezamkniętej rogatce przechodził przez torowisko.
4 listopada. Na otwartym niedawno cmentarzu ewangelickim „przy torach” (tj. przy
obecnej ul. Partyzantów) zawiadowca stacji
Duda pochował syna, rezerwując przy okazji obok kwaterę rodzinną. Na terenie owej
nekropolii spoczęło potem jeszcze wielu
przedstawicieli kolejarskich rodzin.
– Miejscowy lekarz, dr Adolf Gottlob Sonntag,
odnotowany został jako lekarz kolejowy (Eisenbahnarzt). Otrzymywał z tego tytułu 100
marek rocznego wynagrodzenia (miało ono
w kolejnych latach wzrastać – w 1876 r. wynosiło 300 marek, w 1881 – 400 marek).
– Na stacji oddano do użytku podziemną
chłodnię (Eiskeller).
– Na stacji Olsztyn odprawiono 23.333 pasażerów i wyekspediowano 4.784 t ładunku.
1874
– Na stację Olsztyn przybyło w ciągu roku
28.181 osób, odprawiono 28.233 osoby
(przeciętnie przybywało więc i wyjeżdżało
stąd 77 osób dziennie). Do Olsztyna dowieziono koleją 103.909 ctn., tj. 5.195,45 t
towarów, wyekspediowano ich 25.4674 ctn.,
tj. 12.733,7 t (dominowało zboże i drewno).
Ogólne przychody stacji wyniosły 61.029
tal., w tym za bilety osobowe 19.516 tal.
Przez stację przetoczyło się 2.728 pociągów
dziennych i 230 nocnych. Zatrudnionych
było tu już 15 urzędników: zawiadowca stacji, 2 asystentów, 3 ekspedytorów wzgl. asystentów towarowych, 1 telegrafista, 5 zwrotnicowych, 1 nocny stróż oraz 2 bagażowych.
Zarobek na stacji znajdowało ponadto 10
robotników dniówkowych.
– do Olsztyna przeniesiona została ze
Szczytna rejonowa komenda wojskowa (Königliche Bezirks-Commando) wraz z urzędem meldunkowym.
1875
17 kwietnia. W atmosferze skandalu dymisję otrzymał burmistrz Olsztyna Robert
Sakrzewski, któremu zarzucono niedopilnowanie obowiązków służbowych, m.in.
nieściągnięcie od Ostbahn należnego podatku komunalnego.
Maj. Ogłoszono zasady, na jakich odbywać
się miała reforma sądownictwa pruskiego.
Zapoczątkowało to trwający dwa lata okres
zaciętej rywalizacji miast Ostródy i Olsztyna
o umieszczenie w ich murach sądu okręgo-
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wego (sąd II instancji, zw. Sądem Krajowym,
Landgericht). Przy wyborze pod uwagę brane były również warunki komunikacyjne
miasta – musiało ono posiadać dostęp do
kolei. Władze faworyzowały początkowo
Ostródę, zwracając w dyskusji uwagę na
szybki rozwój miasta spowodowany otwarciem Kanału Elbląskiego i kolei, obecność
licznych, zatrudnionych na kolei urzędników oraz istniejące plany utworzenia tu Komisji Dyrekcji Ostbahn.
– W pobliżu dworca w Olsztynie oddano do
użytku dom mieszkalny dla urzędników kolejowych oraz tzw. Bahnmeister-Etablissement
– był to prawdopodobnie ogród przeznaczony dla podróżnych w sąsiedztwie domu
mieszkalnego zawiadowcy stacji (ul. Partyzantów 37), na miejscu którego wznoszą się
dzisiaj obiekty Urzędu Pocztowego nr 2.
– Na stacji powiększono ilość torów kolejowych.
– Na stacji Olsztyn odprawiono 28.989 pasażerów i wyekspediowano 12.398,6 t ładunku.
27 lipca. Na posiedzeniu rady miejskiej w
Olsztynie wybrano nowego burmistrza.
Został nim ewangelik, Friedrich v. Roebel
(1828-1877), pełniący wcześniej obowiązki
burmistrza Szczytna. Za jego wyborem głosowało 19 radnych, 4 było przeciwko.
1876
1 sierpnia. Otwarcie linii Malbork-Prabuty
-Susz-Iława, będącej częścią prywatnej Kolei Malborsko-Mławkowskiej (Marienburg
-Mlawkaer Eisenbahn). Położona na trasie
magistrali toruńsko-wystruckiej Iława podobnie jak Korsze stała się odtąd ważną
stacją węzłową.
21 października. Otwarto kolejny odcinek
Kolei Malborsko-Mławkowskiej: Iława-Zajączkowo Lub.-Montowo.
– Na dworcu towarowym w Olsztynie zainstalowany został dźwig przeładunkowy.
– Na stacji Olsztyn odprawiono 28.990 pasażerów i wyekspediowano 13.667,4 t ładunku.
1877
19 marca. Wydano ustawę, która wprowadzała nowy podział administracyjny kraju.
Dotychczasowa prowincja Prusy podzielona
miała zostać od 1 kwietnia 1878 r. na dwie
odrębne prowincje: Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie.
7 kwietnia. Burmistrz Ostródy, Otto Kotze,
przekonywał do umieszczenia siedziby sądu
okręgowego w Ostródzie, w petycji skierowanej do władz podkreślając m.in. doskonałe warunki komunikacyjne miasta: …Tak
korzystne rezultaty mogły zostać osiągnięte
naturalnie jedynie dzięki budowie nowych i
wygodnych dróg, wybiegających we wszystkich kierunkach. Ostróda jest centralnym
punktem Kolei Toruńsko-Wystruckiej, której
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warsztaty tu się znajdują, jak też punktem
wyjścia Kanału Oberlandzkiego oraz Kanału Drwęca-Szeląg. Miasto jest połączone
szosami z Miłomłynem i dalej z Morągiem
i Zalewem z jednej, jak też z Olsztynkiem,
Dąbrównem, Nidzicą, Działdowem itd. z
drugiej strony. Rozpoczęła się właśnie budowa szosy do Lubawy. Bliska urzeczywistnienia jest także budowa kolei drugorzędnej
do Bogaczewa… Wedle danych zawartych
w cytowanym memoriale Ostróda liczyła
wtedy 6.300 mieszkańców – podobną liczbę
mieszkańców posiadał Olsztyn.
Maj. Decyzją na szczeblu centralnym Olsztyn wyznaczony został na siedzibę sądu
okręgowego (Landgericht) dla powiatów: olsztyńskiego, ostródzkiego, szczycieńskiego
i nidzickiego. O wygranej miasta nad Łyną
zadecydowały przede wszystkim względy
geograficzne: lepsze wpasowanie się w nową
mapę administracyjną prowincji.
15 maja. Otwarto linię Kolei MalborskoMławkowskiej: Montowo-Turza WielkaDziałdowo.
1 września. Uruchomiono ostatni już fragment Kolei Malborsko-Mławkowskiej:
linię Działdowo-Iłowo-Mławka. Ostatnią
stacją po stronie pruskiej było Iłowo. W
Mławce, leżącej po drugiej stronie granicy,
Rosjanie urządzili stację przeładunkową z
komorą celną.
1878
16 marca. Sprzedaż swych wyrobów
rozpoczyna nowy olsztyński browar,
Waldschlösschen-Bierbrauerei, uruchomiony przez Roberta Materna.
Marzec. Rozpoczęły się pomiary wstępne na
trasie mającej się budować kolei Bogaczewo
-Pasłęk-Morąg. Jaki będzie dalszy przebieg
projektowanej linii nie było jeszcze wtedy
wiadomym.
Sierpień. Olsztyńska rada miejska obradowała nad potrzebą powołania komitetu na
rzecz budowy linii kolejowej Olsztyn-Braniewo, wzgl. Kobbelbude-Olsztyn-Nidzica, a
więc linii poprzecznej o przebiegu północ
-południe, która przecinałaby w Olsztynie
magistralę Toruń-Wystruć.
– Na stacji Olsztyn w roku obrachunkowym
1877/78 odprawiono 34.476 pasażerów, przyjęto ich 33.814, wyekspediowano 10.994,7 t
masy towarowej, przyjęto: 6.720,3 t. Dla porównania w Ostródzie odprawiono w tym
samym czasie 39.250 podróżnych, przyjęto
38.284, wyekspediowano 6.067,4 t towarów,
przyjęto 21.720,3 t. W zakresie przewozów
towarowych Olsztyn zaczął zyskiwać zatem
przewagę nad Ostródą, nie miał jej jeszcze w
zakresie przewozów pasażerskich. W przeciwieństwie do Ostródy nie znalazł się też
wtedy na listach 33 najważniejszych stacji
Ostbahn, na których uwzględniono frekwencję ruchu pasażerskiego oraz wpływy brutto

z przewozów towarowych i pasażerskich.
Większe znaczenie stacji w Ostródzie było
odbiciem jej bardziej zaawansowanego rozwoju, osiągniętego od momentu uruchomienia. Na bardziej dynamiczny rozwój wskazują również inne dane statystyczne. Na stacji
w Ostródzie zatrudnionych było 20 urzędników (w Olsztynie: 9), w tym 2 asystentów
stacyjnych (w Olsztynie: 1), 3 telegrafistów
(w Olsztynie: 1), 8 zwrotnicowych (w Olsztynie: 3). Oprócz tego pracę znajdowało tu
28 robotników dniówkowych (w Olsztynie:
8). Liczny personel zatrudniony był tu ponadto w warsztatach naprawczych lokomotyw: sekretarz, pomocnik, portier oraz 80
robotników. Na stacji w Ostródzie pod parą
znajdowały się 3 lokomotywy, w zimnej rezerwie było ich 10 (w Olsztynie w rezerwie
nie było w tym czasie żadnej).
1879
Styczeń. Władze powiatu ostródzkiego lobbują za budową linii kolejowej Kobbelbude
-Biesal-Olsztynek-Nidzica-Mława. Linia ta
omijałaby powiat olsztyński. Stacją węzłową
magistrali toruńsko-wystruckiej stałby się
w takim wypadku Biesal, położony bliżej
miasta nad Drwęcą, już na terenie powiatu
ostródzkiego.
Maj. Władze miejskie Elbląga zadeklarowały się wesprzeć finansowo budowę linii
kolejowej z Morąga, jeśli będzie mogła ona
zostać dalej poprowadzona do Olsztyna.
Pojawiła się informacja o zarządzeniu
wstępnych prac przy budowie kilku linii kolejowych, m.in. linii Olsztyn-Kobbelbude z
odgałęzieniem Orneta-Braniewo (liczono,
że linia ta stanie się w przyszłości częścią
magistrali Królewiec-Warszawa).
1 października. W Olsztynie rozpoczęły
swą działalność Sąd Krajowy i Sąd Obwodowy (Land- und Amts-Gericht).
24 listopada. Olsztyński sejmik powiatowy
podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu
terenu pod budowę linii kolejowych Olsztyn
-Morąg oraz Olsztyn-Dobre Miasto.
– Na stacji Olsztyn odprawiono 35.038
pasażerów i wyekspediowano 7.418 t ładunku. [cdn]
Historyk-regionalista,
muzealnik i społecznik,
autor kilku książek i licznych
artykułów, współautor
koncepcji, projektu oraz
ekspozycji Muzeum
Nowoczesności. Jego hasło to:
MUZEUM MIEJSKIE DLA
MIASTA OLSZTYNA!!!

Rafał Bętkowski
Artykuł niniejszy opublikowany został
po raz pierwszy w Roczniku Muzeum Nowoczesności „Tartak” nr 2/2018 (ss. 81-118). W
niniejszej edycji tekst został poprawiony, uzupełniony oraz podzielony na części.
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Kolej w Olsztynie. Kalendarium
historyczne 1845-1914. Cz. 1
cd. ze s. 43

Mapa sieci kolejowej Prus Wschodnich w latach 1876-1877. Linie czerwone – koleje państwowe, linie czarne – koleje prywatne, linie przerywane – linie kolejowe w budowie

Zalepki na listy używane w XIX w. przez koleje prywatne:
Wschodniopruską Kolej Południową (po lewej)
oraz Kolej Malborsko-Mławkowską (po prawej)
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