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Od naczelnego 

Koronawirus zaatakował, ale przyłożył 
się do tego człowiek. 

Śledząc wieści z niektórych krajów euro-
pejskich czy USA, może porażać zaistniała 
sytuacja. W naszym kraju, dzięki działaniom 
odpowiednich agend rządowych lub jak inni 
powiedzą – szczęścia, nie doszło do tragedii. 
Może jedynie z wyjątkiem gospodarczych 
skutków przestoju wielu sektorów gospo-
darki. Innym „owocem” pandemii jest wy-
syp teorii spiskowych i pseudonaukowych, 
ale na to nie ma ratunku. 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, 
jak i inne organizacje pozarządowe, zosta-
ło zmuszone do zmiany zasad funkcjono-
wania w czasie ogłoszonej pandemii. Dom 
Dziennikarza na Foksal świeci pustkami. 
Zarząd Główny SDP oraz zarządy oddzia-
łów rozpoczęły pracę on-line. Niektóre ze 
stowarzyszeń twórczych (nieliczne!) pod-
jęły próby wsparcia seniorów i członków 
potrzebujących pomocy. Zaistniały czas 
okazał się sprawdzianem naszej między-
ludzkiej i społecznej solidarności.

Trudności dotknęły również nasze pis-
mo. Problemy z pozyskaniem środków 
na jego druk, wszak inne są teraz priory-
tety, a z drugiej strony zamknięcie wielu 
miejsc do których trafiał nasz periodyk, 
spowodowało, że nakład poprzedniego, 
jak i obecnego wydania „Bez Wierszówki” 
jest w wersji minimum. Zatem zachęcam 
Czytelników, do korzystania z elektro-
nicznej formy czasopisma, która jest 
dostępna na stronach internetowych SDP 
oraz naszych partnerów, m.in. Fundacji 
„PolCanArt” i portalu „Się Myśli”. Wkrót-
ce, na podstawie umowy z Warmińsko-
-Mazurską Biblioteką Cyfrową, dostępne 
będą także w Internecie wszystkie do-
tychczasowe edycje archiwalne. 

Obecne wydanie 
„Bez Wierszówki” 
otwiera zdjęcie, 
dla niektórych 
kontrowersyjnej, 
rzeźby. Chrystus, 
którego korona 
cierniowa do złu-
dzenia przypo-
mina kształtem 
koronawirusa. 
Autor Robert 
Wyskiel – po-
chodzący z Wła-
dysławowa ceniony rzeźbiarz, podkreśla, 
że chciał swoim dziełem pokazać, iż ludzie 
dołożyli niosącemu krzyż Zbawicielowi 
dodatkowy ciężar swoich błędów, zanie-
chań i grzechów. W wywiadzie udzielonym 
Andrzejowi J. Gojke, autorowi zdjęcia 
zamieszczonego na okładce, rzeźbiarz 
rozwija tę myśl i dodaje: „Wygląda to 
jakbyśmy dążyli do samozagłady” i pod-
kreśla: „chciałem pokazać, że jedynie 
Jezus potrafi nas z tego wydźwignąć, ale 
także to, iż wszyscy jesteśmy współod-
powiedzialni za narastanie zła, które się 
wokół dzieje”.

Niezwykła w swej wymowie rzeźba, za-
prezentowana podczas Wielkiego Tygodnia 
A.D. 2020 m.in. w Pucku i na sopockim 
deptaku, oraz celne dopowiedzenie autora, 
daje do myślenia zwłaszcza w sytuacji, gdy 
u wielu „wirus” bardziej atakuje umysł 
niż ciało. 

Po czasie Wielkiego Postu i Wielkim Ty-
godniu Męki Pańskiej nadchodzi jednak 
zwycięstwo Niedzieli Zmartwychwsta-
nia. I tego zwycięstwa w naszym życiu 
sobie życzmy.

IRENEUSZ ST. BRUSKI
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W cieniu koronawirusa

Donatorzy czasopisma „Bez Wierszówki” 
Pani Małgorzata Niczuk • Pani Radosława Pieniężna-Grabowska • Pan Bogusław Sarat
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 — pisarce i scenarzystce, więźniarce obo-
zów koncentracyjnych Auschwitz, Ravens-
brück i Neustadt-Glewe (od 1942 roku 
do wyzwolenia). Przeżyła eksperymen-
ty medyczne i marsz śmierci. Po wojnie 
poświęciła się działalności literackiej 
i edukacyjnej. Została dziennikarką, za 
swoją misję przyjęła świadczenie prawdy 
o niemieckich obozach koncentracyjnych.

„Pracując w Polskim Radiu, tworząc słu-
chowiska, ale także – a może przede wszyst-
kim – pisząc książki, a więc tworząc polską 
literaturę, na czele z tą najbardziej znaną, 
Pasażerką, niesie świadectwo i przesłanie 
tamtego czasu” – stwierdził w swoim prze-
mówieniu Prezydent RP.

Zofia Posmysz-Piasecka jest osobą, 
która „w niezwykły sposób przeżyła ten 
straszliwy dramat, jakim było zniewolenie, 
uwięzienie w obozie koncentracyjnym” 
– podkreślił Prezydent, równocześnie do-
dając: „Mając to wielkie szczęście i jakąś 
opiekę Opatrzności, że udało się Pani prze-
trwać te straszliwe doświadczenia – wi-
dząc codziennie śmierć i cierpienie, tracąc 
znajomych, przyjaciół, bliskich – to nie 
zamknęła Pani tego w sobie i dla siebie”.

Andrzej Duda w imieniu Rzeczypo-
spolitej złożył podziękowania Zofii 
Posmysz-Piaseckiej: „Dziękuję za to, że 
przetrwawszy, dzieli się Pani od tylu lat 
świadectwem, ale bardzo specyficznym, 
niezwykle ludzkim, wolnym od niena-

wiści, patrzącym w człowieka, do jego 
głębi, do jego sposobu pojmowania świata 
i jego sposobu patrzenia na ten świat. Pani 
świadectwo stanowi ogromnie ważną, 

polską spuściznę tamtego trudnego czasu, 
widzianą oczyma Polki – tego, jak ona 
traktowała to, co ją spotkało, i jak była 
traktowana”. 

24 stycznia 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej  
w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy o Holokauście i martyrologii Polaków, więźniów niemieckich  
obozów koncentracyjnych w czasach II wojny światowej, za przekazywanie świadectwa prawdy o Zagładzie poprzez  
działalność artystyczną i twórczą

ORDER ORŁA BIAŁEGO
Zofii Stefanii Posmysz-Piaseckiej

Jestem zaszczycony, Czcigodna Damo Orderu Orła Białego, 
że mogłem w imieniu Rzeczypospolitej to najwyższe polskie 
odznaczenie Pani przyznać. Proszę przyjąć moje najwyższe 
wyrazy szacunku. Dziękuję. 
ANDRZEJ DUDA
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BEZWIERSZÓWKI marzec-maj 2020 VII Dni Seweryna Pieniężnego

Niniejszym prezentujemy drugą 
część relacji z tegorocznych ob-
chodów Dni Seweryna Pieniężne-

go na Warmii i Mazurach. Trzy tygodnie 
różnorodnych wydarzeń, głównie w Ol-
sztynie, ale także w regionie – Pieniężnie 
i Ornecie na Warmii oraz na Mazurach, 
w Mrągowie.

VII Dni, uroczyście otwarte w Olsztyń-
skim Planetarium 10 lutego przez par-
lamentarzystki z naszego regionu Annę 
Wasilewską i Bogusławę Orzechowską, 
zainaugurowano koncertem Elżbiety 
i Andrzeja „Andymiana” Mierzyńskich 
z udziałem poetki Hanny Szymborskiej. 
W gronie gości, w Sali pod kopułą Olsztyń-
skiego Planetarium, zgromadzili się ludzie 
kultury i sztuki oraz żurnaliści o różnej 
przynależności organizacyjnej. 

Było wzniośle i patriotycznie, było radoś-
nie i nostalgicznie, muzycznie i poetycko... 
a dzięki olsztyńsko-mrągowskim twórcom 
poczuliśmy wiosnę!

HONOROWY 
PATRONAT

ARTUR CHOJECKI
WOJEWODA 

WARMIŃSKO-MAZURSKI

PIOTR GRZYMOWICZ
PREZYDENT 
OLSZTYNA

ANDRZEJ ABAKO
STAROSTA 

OLSZTYŃSKI

KAZIMIERZ KIEJDO
BURMISTRZ 
PIENIĘŻNA

ANNA WASILEWSKA
POSEŁ 

NA SEJM RP

BOGUSŁAWA 
ORZECHOWSKA

SENATOR RP

W tonacji wiosny – inauguracja VII Dni 
Seweryna Pieniężnego na Warmii i Ma-
zurach, uświetniona autorskim progra-

mem w wykonaniu Hanny Szymborskiej 
(poezja) oraz Elżbiety (wokal, teksty) 
i Andrzeja „Andymiana” Mierzyńskich 
(muzyka, instrumenty klawiszowe).
Dziękuję, Haniu, za Twoje przemyśle-
nia, ujęte w strofy, zanotowane nocą, 
gdy dom śpi, albo gdy słuchasz muzyki. 
Piszesz prawdziwie i szczerze o życiu, 
szczęściu, przemijaniu, czyli wszystkim 
tym, z czym na co dzień zmierzamy się 
Ty, ja, oni, one. Zauważyłaś, w jakieś ciszy 
i z jaką zadumą Olsztyn Ciebie słuchał?
„Nie zatrzymuj mnie w pół taktu”, 
„Nie mów mi, jak mam żyć, nie mów 
mi, jaka mam być” – śpiewała Ela, która 
na co dzień sprawnie piórem opowiada 
o licznych pasjonatach, a w Olsztyńskim 
Planetarium pokazała się od strony 
słowno-wokalnej, a nawet instrumental-
nej – z równie wielkim zaangażowaniem 
jak ci, których tak pięknie światu pokazu-
je. A Andrzej wywijał na instrumentach 
klawiszowych jak słowik swe trele.
Pojawiały się efekty dźwiękowe, imitujące 
odgłosy przyrody (śpiew ptaków, szum 
przepływającej wody), a do tego pod kopułą 
Planetarium przewijały zdjęcia przylaszczek, 
lilaków, dmuchawców, jak też dziewcząt 
w zwiewnych białych sukienkach, z wianka-
mi na głowach. Jak to wiosną, kiedy rodzą 
się nadzieje i budzą serca. Helena Piotrowska

Inauguracja Dni Pieniężnego
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BEZWIERSZÓWKInr 3-5 (177-179)VII Dni Seweryna Pieniężnego

Tradycyjnie, 25 lutego, w rocznicę 
urodzin Seweryna Pieniężnego 
(1890-1940), w olsztyńskim Ra-

tuszu odbyła się Gala Dziennikarzy War-
mii i Mazur, kulminacyjne wydarzenie 
corocznych Dni Seweryna Pieniężnego. 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
gościło patronów honorowych Dni, ro-
dzinę Pieniężnych, przedstawicieli władz 
wojewódzkich i samorządowych, orga-
nizacji pozarządowych, między innymi 
stowarzyszeń i fundacji, które w bieżącym 
roku włączyły się we współorganizację 
wydarzeń towarzyszących. Nie zabrakło 
również żurnalistów i literatów o różnej 
przynależności stowarzyszeniowej.

Po raz drugi w dziejach, wręczono szcze-
gólne wyróżnienie Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich – Laur Dziennikarza 
Warmii i Mazur – którym uhonorowano 
literata i dziennikarza Romualda Karasia. 
Fundatorem Lauru była firma THALE 
z Wilimowa na Warmii. 

Wybitny polski reportażysta uhonorowany 
został ponadto przez Związek Oficerów 
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego Złotym Medalem 

Zasłużony dla Obrony Terytorialnej za za-
sługi na rzecz obrony dobrego imienia mjr. 
Henryka Sucharskiego i Żołnierzy Wester-
platte. Odznaczenia dokonali wicewojewoda 
warmińsko-mazurski Aleksander Socha, 
prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz 
i ppor. Eryk P. Kowalczyk, prezes Okręgu 
Warmińsko-Mazurskiego ZORRP.

Ponadto przyznano tytuł Przyjaciela 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP 
w Olsztynie, który powędrował do osób 
związanych ze Stowarzyszeniem Dzien-
nikarzy Polskich:

Andrzeja Kociuby – dyrektora Domu Pra-
cy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym, 
u którego nie tylko żurnaliści z Warmii 
i Mazur mają wielki dług wdzięczności. 
Olsztyn zaś, jako wydawca „Bez Wier-
szówki”, tę wdzięczność w takiej formie 
pragnie wyrazić;

Wojciecha Reszczyńskiego – dzienni-
karza rodzinnie związanego ze stolicą 
Warmii, który wspomaga olsztyński SDP 
wieloletnim bezinteresownym zaangażo-
waniem, m.in. jako juror Kapituły Konkur-
su im. Seweryna Pieniężnego.

W gronie osób dotychczasowych uhono-
rowanych tym tytułem są: prof. Małgorzata 

Chomicz, Piotr Ciosk, Elżbieta Fabisiak, 
Danuta Gomolińska, Kazimierz Kiejdo, 
Stanisław Kowalski, mec. Lech Obara, 
Jerzy L. Okuniewski, Alina i Alfred Pru-
sikowie, prof. Krystyna Stasiewicz i red. 
Stefan Truszczyński.

Gala Dziennikarzy Warmii i Mazur

List gratulacyjny od poseł RP  
Anny Wasilewskiej 
FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24.COM

Andrzej Kociuba
FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24.COM

Wojciech Reszczyński
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

Odznaczenie Złotym Medalem Zasłużony dla Obrony Terytorialnej; od lewej: por. Eryk  
P. Kowalczyk, Piotr Grzymowicz, Romuald Karaś i Aleksander Socha FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24.COM
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DONATORZY GALI DZIENNIKARZY WARMII I MAZUR

Podczas Gali Dziennikarzy przesłania 
do ludzi mediów popłynęły od wielu 

wybitnych przedstawicieli naszego regio-
nu oraz od rodziny Pieniężnych o czym 
szeroko pisaliśmy na łamach ostatniego 
wydania „Bez Wierszówki” (nr 1-2, s. 3-15). 
W imieniu dziennikarzy skierował również 
przesłanie red. Zbigniew Rytel – prezes 
Oddziału Warszawskiego SDP oraz tego-
roczny laureat Nagrody Głównej w Kon-
kursie im. Seweryna Pieniężnego.

Z koncertem „O Warmio moja miła...” 
przed gośćmi olsztyńskich żurnalistów 
SDP wystąpili warszawscy artyści: Na-
talia Kovalenko – sopran, Aleksander 
Czajkowski-Ładysz – bas i Jarosław Do-
magała – fortepian. 

Gala Dziennikarzy to również pamięć 
o żurnalistach oraz osobach i insty-

tucjach współpracujących ze Stowarzy-
szeniem, obchodzących swoje jubileusze. 
W tym roku 40-lecie pracy twórczej ob-
chodzi fotografik Jacek Zawadzki, na-
tomiast w gronie instytucji znalazły się 
Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Sewe-
ryna Pieniężnego (75-lecie istnienia) oraz 

Centrum Książki (70-lecie), w imieniu 
których pamiątkowe dyplomy odebra-
li Piotr Lipka oraz Marianna i Leszek J. 
Okuniewscy. Ponadto z okazji 15-lecia 
„Bez Wierszówki” pamiątkowe odznaki 
przyznano autorom zdjęć, które ukazują 
się na łamach czasopisma – Wojciechowi 
Ciesielskiemu z Olsztyna i Bogdanowi 
Krawczykowi z Warszawy.

Organizator Dni Seweryna Pieniężnego 
– Warmińsko-Mazurski Oddział Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich poszerzył 
swoje grono o dwóch nowych żurnalistów: 
Pawła Stannego z Brodnicy – redaktora 
naczelnego „Gazety Michałowskiej” i Piotra 
Tomasza Suchtę z Giżycka – redaktora 
naczelnego portalu Gizycko.info, którzy 
otrzymali legitymacje SDP.
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Piotr Grzymowicz Kazimierz Kiejdo Mateusz SzkaradzińskiAleksander Socha

Z koncertem „O Warmio, moja miła” wystąpili Natalia Kovalenko, 
Aleksander Czajkowski-Ładysz i Jarosław Domagała FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24.COM
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Spotkania dziennikarzy, publicy-
stów i twórców współpracujących 
ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy 

Polskich w ramach wydarzeń towarzy-
szących VII Dniom Seweryna Pieniężne-
go trwały od 11 do 28 lutego 2020 roku. 
Rozpoczęła je prezentacja Andrzeja Dra-
mińskiego („Debata”, SDP Warszawa) na 
temat „Cenzura wciąż aktualna – zapis § 2 
art. 212 Kodeksu karnego”, a zakończyło 
spotkanie z prof. dr. hab. Markiem So-
kołowskim (UWM, SDP Olsztyn), który 

mówił o medialnych utopiach McLuhana 
z perspektywy roku 2020.

W ramach tego cyklu odbyły się wieczory 
filmowe i literackie, spotkania poetyckie 
i autorskie. Zaprezentowano między inny-
mi nowości, które wyszły spod piór żur-
nalistów: Czar łowów (Ryszard Dobek), 
Myślę, więc Jesteś. Przekomarzanki z Bo-
giem (Robert Kowalski), Tamte lata, tamci 
ludzie. Diese Jahre, diese Leute (Joanna 
Wańkowska-Sobiesiak), Słowik. Skazany 
na bycie gangsterem (Janusz Szostak).

Obok Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
SDP i Książnicy Polskiej współorganiza-
torami spotkań były: Olsztyński Oddział 
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Towa-
rzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Ma-
zur, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie 
„Areszt Sztuki”, Związek Literatów Polskich 
w Olsztynie i Wydawnictwo Harde.

Omówienie wydarzeń towarzyszącym 
Dniom Seweryna Pieniężnego, które od-
były się w regionie Warmii i Mazur, w ko-
lejnym wydaniu „Bez Wierszówki”.  ISB

Spotkania w Książnicy Polskiej

„Artystyczna lekkość bytu” – Wieczór artystycznych przeżyć: poety-
ckich, literackich, malarskich... Przed olsztyńskimi miłośnikami sztuki 
wystąpiły: Iwona Bolińska-Walendzik, m.in. autorka reportażu Five 
o’clock in Olsztyn, Historia pewnego domu oraz Urszula Kosińska 
z tomikiem poetyckim Życie wewnętrzne. Prawie półtoragodzin-
ny wieczór minął niepostrzeżenie. Było i o Herbercie i Dodzie, 
Krupniczej w Krakowie i Warmińskiej w Olsztynie, Zatorzu, Likusach, 
a przede wszystkim o poezji, batiku, artystycznym procesie twór-
czym. Nie zabrakło nawet kwestionariusza Prousta… Poezję i prozę 
czytała aktorka olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza – Ewa 
Pałuska-Szozda, całość zaś z charakterystycznym dla siebie wdzię-
kiem prowadził Andrzej Fabisiak, 12 lutego 2020 FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

„Gangsterski świat w książkach Janusza Sobczaka” 
– spotkanie z dziennikarzem, reporterem śledczym, 
wydawcą prasy lokalnej oraz magazynu krymi-
nalnego „Reporter”, autorem lub współautorem 
bestsellerowych książek, m.in. Masa. Od pakera do 
gangstera, Bandyci i celebryci, Byłam dziewczyną 
mafii, Komando śmierci, Co się stało z Iwona Wie-
czorek, Urwane ślady. Z żurnalistą a równocześnie 
założycielem i prezesem Fundacji Na Tropie, która 
zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych oraz 
pomocą ofiarom przestępstw, prowadził red. Marek 
Książek (SDRP), 27 lutego 2020 FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

„Słowo i dźwięk” – spotkanie z pisarką Bożeną 
Kraczkowską, autorką wydanej w 2019 roku powie-
ści dla dzieci Operacja Dexter i zbioru opowiadań 
Czubek. Pisarka zaprezentowała także swój wiersz 
Mój cień blues z serii „Trilinguis” oraz wykonała bal-
lady swego autorstwa. Spotkanie prowadził Andrzej 
Cieślak, prezes olsztyńskiego oddziału Związku 
Literatów Polskich, 17 lutego 2020 FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

Żurnaliści SDRP przedstawiają... spotkanie z Heleną Piotrowską i Rodzinnym Zespo-
łem Wokalnym „Pasja” z Dobrego Miasta, który zaprezentował piosenki o miłości. 
Olsztyńska pisarka w rozmowie z Łukaszem Ślusarczykiem, barwnie opowiadała 
o bohaterach swoich książek… między innymi o Wojciechu Muchladzie, Hieroni-
mie Skurpskim, Barbarze Hulanickiej, Marianie Rapackim. Bohaterach, których losy 
związane są z dziejami naszej małej Ojczyzny. Tu żyli, tu tworzyli, każdy w swojej 
dziedzinie osiągnął mistrzostwo… czy to w choreografii i tańcu, malarstwie i rysun-
ku, tkaninie artystycznej, czy sporcie, 14 lutego 2020 FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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14 lutego 2020

Oto jedno ze spotkań, spiętych tym 
hasłem – jego bohaterką jest autorka 

jedenastu książek dokumentalnych i bio-
graficznych Helena Piotrowska. 

Nieustająco ją podziwiam. Kiedyś tan-
cerka, dziennikarka, teraz bez wątpienia 
jedna z najlepszych pisarek w regionie. 
Dla mnie także rudowłosa dziewczyna 
z fantazyjnym warkoczykiem za prawym 
uchem, osoba ze wszech miar słoneczna. 
I pracuś. Romantyczna, rozważna, uważ-
na, zasłuchana w historie ludzi, którym 
otwiera pamięć i serca. Utrwala przeżycia 
z historii, dzięki którym też przecież wielu 
z nas otrzymało dar życia. Tu i teraz. Je-
steśmy, ale nie zawsze potrafimy zebrać 
w albumy dokładnie opisane zdjęcia, a He-
lenka przybywa, porządkuje, nagrywa, 
spisuje, redaguje. Ma morze wrażliwości 
i skupienia w sobie, by udźwignąć cudze 
losy, by opisać je prostymi słowami praw-
dy, tak jak było, fakt po fakcie, bohaterowie 
zwyczajni i niezwyczajni, cudowni. I ona 
jest cudowna. Helenko, cieszę się, że Cie-
bie poznałam!

Spotkanie autorskie z Heleną Piotrow-
ską, zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Dziennikarzy RP, po brzegi wypełniło salę 
Książnicy Polskiej. Na zakończenie spot-

kania z Helenką, zaśpiewał rodzinny chór 
„Pasja” z Dobrego Miasta – piętnaście 
piosenek o miłości. 

21 lutego 2020

Scena Literacka Książnicy Polskiej 
w Olsztynie gościła Milorda! Milord 

to artystyczny dopisek do nazwiska po-
chodzącego z Iławy Roberta Kowalskie-
go, którego poznaliśmy w połowie lat 80. 
ubiegłego wieku. Kopa lat! A jego fantazja 
i kreatywność – bez zmian! 

Obecnie mieszka w Katowicach, a na spot-
kanie do Olsztyna przybył z okazji wydania 
tomiku Myślę, więc Jesteś. Przekomarzanki 

z Bogiem. Do poprowadzenia spotkania 
przybyli Władysław Katarzyński (dzienni-
karz, autor tekstów piosenkarskich, „ma-
szynka pisarska”, wprawny w uprawianiu 
różnych form literackich od reporterskiej po 
poezję) i Andrzej Brzozowski (artysta sce-
niczny, satyryk, ale i dziennikarz). Panowie 
prowadzący dwaj, jak w dobrym kabarecie 
przygotowali program, by publikę dojrzałą 
i wymagającą zadowolić, a tu Milord im 
psikusa wywinął, bo po prostu na początku 
spotkania wyświetlił niezapowiedziany 
wcześniej film o sobie! 

Dni Seweryna Pieniężnego 
w postach Elżbiety Mierzyńskiej
VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach i tym samym cykl 
spotkań z autorami, związanymi z działalnością środowiska dziennikarskiego. 
Po ubiegłorocznym napiętym terminarzu spotkań w tym cyklu, myślałam, 
że to było wyjątkowe, że raz się udało nad wyraz, a tu tegoroczne spotkania 
jeszcze bogatsze i program ich zapełnił trzy tygodnie lutego! 

Ciąg dalszy na s. 8

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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Oczywiście panowie prowadzący dwaj, 
szybko złapali kierunek i poszli w temat 
tak, jakby wszystko znali wcześniej. To było 
urocze! Wykazali czujność na każde słowo, 
reagowali dowcipem, popisali się wiedzą, 
czytali fragmenty wierszy autora, tworząc 
z nich wątki spotkania. To było dobre! 
A jeszcze „dobrzejsze” było to, że przybyły 
z Katowic Milord, poniekąd obywatel świa-
ta, pokazał jak bez kompleksów, a w sposób 
dobrze zaplanowany prezentować siebie. 

Przybył z daleka, widział niejedno, zwie-
dził świat, pokazał film i siebie jak chciał, 
na różne sposoby, także i w taki, gdy na-
mówił klubową artystkę do zaśpiewania 
znanego utworu „Milord” z dedykacją 
jemu właśnie. Uwielbiamy to! Ta wolność 
twórcza, ta swoboda w samorealizacji, ten 
pomysł na prezentowanie się, ten brak 
zahamowań i to trzymanie w tym klasy, to 
przypięcie eleganckiej muszki do koszuli – 
to wszystko i jeszcze więcej było obrazkiem 
tego, jak żyć szczęśliwie i robić to, co się 
lubi, świata przez to nie psując! 

Dziękujemy za to spotkanie! Dziękujemy 
prowadzącym panom dwóm za utrzymanie 
rytmu i kolorytu tego spotkania, prosimy 
o więcej takich wieczorów w Olsztynie! 
Nie musimy być pospolici, możemy być 
niezwykli – prawda? Pozdrawiamy my-
ślących podobnie! 

Po spotkaniu w Książnicy, dokończyliśmy 
dyskusji o przekomarzankach Roberta 
„Milorda” Kowalskiego z Bogiem w „whi-
sky barze”! Było ciekawie, czytaliśmy jego 
wiersze po sąsiedzku do lady barmańskiej! 

24 lutego 2020

Spotkanie z Joanną Wańkowską-Sobie-
siak, autorką czternastej książki pod 

tytułem Tamte lata, tamci ludzie wydanej 
w języku polskim i niemieckim – to kolejny 
dowód tego, jak te Dni przeżywa pewne 
środowisko ludzi nieobojętnych na zmiany, 
jakie niesie czas, jak zmienia polityka, jak 
kształtują ludzkie losy. Joanna Wańkowska-

-Sobiesiak potrafi dotrzeć wszędzie, umie 
szperać w archiwach, potrafi pytać o sprawy 
trudne, śpieszy się utrwalać to, co zdobywa 
z najlepszych źródeł na świecie, jakimi są 
naoczni świadkowie – ludzie. 

24 lutego w Książnicy Polskiej w Olsztynie 
spotkanie z nią poprowadził dziennikarz 
radiowy Robert Lesiński. Przybyli na nie 
ci, którym nie brakowało pytań, dotyczą-
cych głównych postaci z tematu podjętego 
w książce. To wielka przyjemność zdobywać 
lub weryfikować swoją wiedzę na sprawy 
związane z cudownością, ale i zawiłością 
historyczną ziem, na których żyjemy. 

Temat książki Joanny jest osadzony wo-
kół utworzonych po II wojnie światowej 
dwóch szkół: Mazurskiego Uniwersytetu 
Ludowego i Warmińskiego Uniwersytetu 
Ludowego. Miały przygotować młodych 
mieszkańców dawnych Prus Wschodnich 
do życia w polskiej rzeczywistości. Joanna 
szukała odpowiedzi na wiele pytań, rozma-
wiając z żyjącymi jeszcze absolwentami tej 
szkoły. I te odpowiedzi znalazła. Pomyślcie 
o nich przy okazji obecności w Rudziskach 
Pasymskich lub Jurkowym Młynie. 

Joanna nie ma konta na FB, więc tego tam 
nie przeczyta, ale naprawdę jestem dumna, 
że jest ona w kręgu moich znajomych od 
dawna, gdzie jeszcze żaden tam FB nie okre-

ślał kogoś znajomym. Ona jest prawdziwa. 
Łączyła nas praca w regionalnej prasie. Prze-
kazuję jej ukłon za przygodę w zdobywaniu 
wiedzy, za upór w szukaniu dokumentów, 
ale też za styl opowieści. Joanna Wańkow-
ska-Sobiesiak, ale i Helena Piotrowska (bo 
spotkanie z nią także zachwycało bogactwem 
opowieści), to autorki stąd – podziwiam je 
za tworzenie literatury faktu. 

27 lutego 2020

Strach się bać, tak sobie można podow-
cipkować. Ale najpewniej to można 

pogratulować niezwykłej konsekwencji 
w rozkminianiu życiorysów polskich 
gangsterów, czym od wielu lat zajmuje 
się Janusz Szostak. O jego książkach i jego 
metodach pracy rozmawiał dziennikarz 
Marek Książek (SDRP).

Spotkanie na „Scenie Literackiej” Książ-
nicy Polskiej, zgromadziło spore grono za-
interesowanych ścieżkami zorganizowanej 
przestępczości po polsku. Bez przykrycia 
ogólnikami został opisany świat celebry-
tów, konkursów piękności, żon i kocha-
nek, trefnych kumpli, czasem powiązań 
z polityką. I oczywiście kasa, kasa, kasa, 
bo to jest to coś, z powodu czego jeden 
drugiego może zabić. 

Spotkanie prowadzone przez dzienni-
karza miało wartkie tempo, zaskakiwało, 
czasem rozbawiało formą włączanych 
anegdot, a wiele wątków rozmowy z au-
torem przypominało temat do scenariusza 
na dobry film kryminalny. Było ciekawie!

*
Organizatorem wydarzeń w cyklu już 
VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii 
i Mazurach jest Warmińsko-Mazurski 
Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, którego jestem członkiem od 
początku lat 90. XX wieku. Aktualnym 
prezesem Stowarzyszenia (i swoistą 
„lokomotywą”) jest Ireneusz St. Bruski.

ELŻBIETA MIERZYŃSKA
www.facebook.com/elzbieta.mierzynska.714

Ciąg dalszy ze s. 7
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FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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W ramach VII Dni Seweryna Pie-
niężnego, podczas niedzielnych 
spacerów – 16 i 23 lutego – oraz 

22 lutego podczas specjalnego pokazu 
„Z muzealnego magazynu” szeroko drzwi 
otworzył Dom „Gazety Olsztyńskiej”. Zapre-
zentowano dokumenty dotyczące ekshuma-
cji Seweryna Pieniężnego (1890-1940) oraz 
stałą ekspozycję pt. „Gazeta Olsztyńska” 
(1886-1939).

Oddział Muzeum Warmii i Mazur – 
Dom „Gazety Olsztyńskiej” istnieje od 
1992 roku. Siedzibą jest zrekonstruowany 
budynek, w którym w latach 1920-1939, 
mieściła się redakcja i drukarnia, a także 
księgarnia, niezwykle zasłużonej dla pol-
skiej historii regionu, ukazującej się od 
1886 roku, „Gazety Olsztyńskiej”. 

Muzeum ma charakter regionalny. Gro-
madzone w nim zbiory, jak i prezentowane 
wystawy związane są głównie z dziejami 
Warmii i Olsztyna, a także historią drukar-
stwa. Placówka posiada w swoich zbiorach 
prawie osiem tysięcy obiektów.

Stała ekspozycja poświęcona „Gazecie Ol-
sztyńskiej” pokazuje historię wydawnictwa, 
sylwetki jego twórców oraz poruszaną na 
łamach pisma problematykę – historię 
polskiej Warmii. Jednymi z najcenniej-
szych są pamiątki związane z właścicie-
lami wydawnictwa „Gazety Olsztyńskiej” 
– rodziną Pieniężnych, a także samym 
pismem. Są to zdjęcia rodzinne, zegarek 
z wygrawerowaną dedykacją Seweryna 
Pieniężnego (1890-1940), czcionki z dru-
karni oraz unikatowe egzemplarze „Gazety 
Olsztyńskiej”. Zbiory uzupełniają maszyny 
i urządzenia drukarskie. 

Interesujące i cenne są również obiekty 
związane z historią Warmii, m.in. Kronika 
kościoła w Bartołtach Wielkich (1883-1901), 

Statut Towarzystwa Wstrzemięźliwości od 
Palonych Napojów w Dyecezyi Warmiy-
skiej (1852), ustawy Towarzystwa Ludowego 
(1919), pocztówki z korespondencją z okresu 
plebiscytu 1920 roku, znaczek Związku Po-
laków w Niemczech. Ważnym eksponatem 
jest pamiętnik robotnika przymusowego 
pracującego na terenie Prus Wschodnich 
w latach II wojny światowej. 

Dużą wartość poznawczą mają zespoły 
zdjęć, dokumentów i pamiątek po poetce 
Marii Zientarze-Malewskiej (1894-1984), 
Bronisławie Chabowskim (1892-1942) – 
nauczycielu szkół polskich na Warmii, 
Alojzym Śliwie (1881-1969) – działaczu 
polskim, poecie i pisarzu oraz prof. Wi-
toldzie Niewiadomskim (1911-2005). Ob-
szerny i interesujący jest również zbiór 
dokumentujący wydarzenia i przemiany lat 
80. ubiegłego wieku: działalność opozycji, 
NSZZ „Solidarność” (strajk w OZGraf), wy-
bory ’89 i późniejsze przemiany ustrojowe.

Zmodernizowana w 2017 roku ekspo-
zycja poświęcona „Gazecie Olsztyńskiej” 
wzbogacona została o nowe wątki tema-
tyczne, między innymi opinie czytelni-
ków o roli i znaczeniu 
pisma w kształtowaniu 
ich postaw życiowych. 
Nowa aranżacja wysta-
wy jest stylizowana na 
starą drukarnię. Obok 
tradycyjnych obiektów 
muzealnych można sko-
rzystać również z mul-
timediów. Wśród nich 
z audioprzewodnika po 
wystawie, stworzonym 
w konwencji opowieści 
redaktora Seweryna Pie-
niężnego, czy aplikacji 

„Multimedialny zecer”, umożliwiającej 
zwiedzającym zapoznanie się z techniką 
pracy w tradycyjnej zecerni.

Wystawa jest doskonale przygotowana 
dydaktycznie. Każdy zwiedzający z du-
żym zainteresowaniem może prześledzić 
półwiecze historii „Gazety Olsztyńskiej” 
i jej roli w propagowaniu języka polskiego 
i myśli niepodległościowej wśród polskiej 
społeczności na Warmii.

Dom „Gazety Olsztyńskiej” to również 
jeden z etapów Szlaku Pamięci Seweryna 
Pieniężnego, który od 2014 roku odbywa 
się w Olsztynie, w rocznicę śmierci patrona 
żurnalistów Warmii i Mazur. DS, ISB

Dom „Gazety Olsztyńskiej”
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Dzień za dniem ogólnokrajowej 
kwarantanny. Lęk, stres i niepew-
ność jutra, a zarazem wspaniałe 

akty szlachetności i solidarności z tymi, 
którzy ich potrzebują, chorymi, zamknię-
tymi w domach i personelem medycznym. 
Odnajduję tu atmosferę, motywacje, o któ-
rych opowiadali mi rodzice i dziadkowie, 
kiedy najpierw gonili bolszewika z kraju, 
potem go, dosłownie z niczego, budowali, 
a potem znowu bronili podczas II wojny. 

Rosną słupki popularności prezydenta, 
premiera i partii rządzącej, dziś zarządza-
jącej walką z kryzysem epidemicznym. 
Opozycja widzi jak jej opinion polls maleją, 
sfrustrowana, agresywna – bo staje się 
oczywiste, że nie tylko nie potrafi rządzić 
krajem w okresie zamożności i spokoju, ale 
nie ma mowy, by umiała zarządzać pań-
stwem w stanie klęski żywiołowej. Kiedy 
potrzebne jest zorganizowanie od nowa 
wszystkich struktur, kooperacja rządu, 
ministerstw, parlamentu, mediów, Koś-
cioła, ludzi. Kiedy niezbędne są decyzje, 
które wymagają doświadczenia, odpowie-
dzialności, powagi, wiedzy o tym, co to jest 
interes narodowy i służba obywatelom. 
Czyli wszystko, czego ta opozycja nie ma 
i mieć nie będzie.

Dlaczego? Bo wszystkie te przymioty 
wynikają z pnia wartości chrześcijańskich, 
a lewica, i ta postkomunistyczna i ta li-
beralna, dawno się już z nimi pożegnała. 
I od początku, od czasów Rewolucji Fran-
cuskiej, poprzez meksykańską, sowiecką, 
chińską czy kambodżańską potrafi tylko 
sięgać po przemoc, niszczyć i przelewać 
rzeki krwi. Lewica, postkomunistyczna 
czy liberalna jest z definicji destruktyw-
na, wkracza w istniejący porządek – lep-
szy? gorszy? zwykle taki, który ma szansę 
rozwinąć się czy udoskonalić w procesie 
ewolucyjnym – i oferując „nowy wspaniały 
świat”, przynosi ludziom piekło na ziemi. 
I od 250. lat nie ma ani jednego przykładu, 
że jest inaczej.

Nie wiadomo, jak długo będzie trwała 
epidemia Covid-19, bo prognozy są różne; 
od optymistycznej – 2-3 tygodnie lub kilka 
miesięcy, do pesymistycznej – wiosna 
2021 roku. A tu opozycja, rozproszona, 
chaotyczna, nie ustająca w krytyce po-
czynań rządu, ale bez jednej propozycji 
rozwiązania, które nie byłoby skradzione 
lub szalone. Nie widać z tamtej strony ani 
wsparcia, ani woli do dialogu, ani prawdę 
mówiąc zdrowego rozsądku. A to „prawdzi-
wa prezydent” – podczas gdy „nieprawdzi-
wy” stara się ratować naród przed zarazą 
– urządza jakieś nikomu niepotrzebne 
„telekonferencje”, podczas których wypo-

wiada się szef jej kampanii, a ona patrzy 
w kamerę i stroi bohaterskie miny. Albo 
tenże Bartosz Arłukowicz na ściance opo-
wiada „staramy się teraz unikać polityki 
i bardzo dbamy o to, aby nie prowadzić 
teraz politycznych sporów”, po czym ob-
lewa zapracowany rząd kubłem pomyj. 
To znów lider PO Borys Budka, oczywiście 
podczas konferencji prasowej, których dziś 
PO organizuje więcej niż zwykle, twierdzi, 
iż „każdy, kto dziś zajmuje się polityką, 
jest nieprzyzwoity”. I kanalizuje swoją 
agresję, nawołując pana prezydenta „aby 
wstrzymał swoją kampanię wyborczą, jak 
to uczynili kandydaci opozycji”. A kto wte-
dy byłby liderem wojny z korona-zarazą, 
Borys Budka? A może Małgorzata Kidawa-
-Błońska, której potencjał polityczny już 
znamy. Dopóki jako wicemarszałek działała 
wedle jasnych procedur, nikt specjalnie nie 
zastanawiał się nad jej możliwościami, ale 
teraz? Litości! 

Skompromitowany – patrz: taśmy 
prawdy – były minister MSW Bartłomiej 
Sienkiewicz pokpiwa w TVN24 z Orlenu 
„potrafili rozlać spirytus do plastikowych 
baniaków!”. Nie mając pojęcia o społecznej 
roli, jaką odgrywają dziś te spółki, nie tylko 
podczas korona-kryzysu, ale i przywraca-
niu zachowań prospołecznych i propań-
stwowych. Choć nie widzę tu zagranicznych 
gigantów jak Toyota, Carrefour, Lidl, banki 
Paribas czy Societe Generale. Jakieś uwagi 
na temat potrzeby powrotu do patrioty-
zmu gospodarczego?

A to hejterka Iwona Hartwich, która 
uwierzyła, że jest prawdziwą parlamen-
tarzystką, złożyła na policję zawiadomienie 
o możliwości popełnienia przestępstwa 
„za podszywanie się pode mnie oraz obra-
żanie mnie i mojej rodziny”. Internauci 
kulają się ze śmiechu i pytają złośliwie 
„a czy przeprosiła pani za mowę nienawiści 
lekarza z Garwolina? I dopytują się – pan 
prezydent pracuje 24 godziny na dobę 
by zmniejszyć impakt zagrożenia – co zro-
biła do tej pory posłanka KO? Władysław 
Kosiniak-Kamysz, nasz domorosły pro-
rok i kaznodzieja, namawia, „aby usiąść 
do stołu i przyjąć odpowiedni pakiet dzia-
łań, które będą skutecznie podjęte przez 
parlament”. Szkoda, że nie sprecyzował, 
co ma na myśli, mówiąc „odpowiedni”, 
oraz jakby to w praktyce miało wyglądać? 
A założę się, że wyglądałoby tak: najpierw 
opozycja zrobiłaby wszystko, żeby propo-
zycje rządowe zablokować, a potem w par-
lamencie cały ten pakiet odrzucić. Z kolei 
Wałęsa ma w nosie pandemię i tweetuje: 
„Nie zarabiam i bankrutuje teraz. Za 6 tys. 
złotych się nie utrzymam”, doprowadzając 

ludzi do furii. Bo po pierwsze, zapomniał? 
zlekceważył? reakcję ludzi na podobne 
odzywki europosłanki Elżbiety Bieńkow-
skiej czy „specjalnej kasty”, która „za 9 tys. 
złotych jest w stanie utrzymać się jedy-
nie na prowincji”. Ale przede wszystkim 
emerytów w liczbie 6 mln, dla których 
prezydencka emerytura, to góra pieniędzy 
– nie mówiąc już o weteranach opozycji 
antykomunistycznej, którzy muszą się 
utrzymać za 1200-1500 złotych brutto. 
I to ci, którzy w swoim czasie „zachowali 
się, jak trzeba”. 

Opozycja, której wymknęła się z rąk opcja 
„ulica i zagranica”, zabrała się za totalną 
krytykę prac rządu. Jak Borys Budka tarczy 
antykryzysowej – „te ogólnikowe propo-
zycje rządzących, to za mało”. A przecież 
jego ugrupowanie nie wymyśliłoby na-
wet nazwy! Dla porządku pozwolę sobie 
przypomnieć, jak to bywało za rządów 
PO-PSL? Chaos, indolencja, zwijanie się 
państwa – nawet laboratoriów Sanepi-
du! – kompletny brak odpowiedzialno-
ści za państwo i obywatela, no i zawsze 
winny był obywatel! A to, że marudzi, 
bo a to susza zniszczyła mu plony, to znów 
powódź zalała gospodarstwo, a on się nie 
ubezpieczył. Teraz nagle obywatel stał 
się najważniejszy, i w biednych głowach 
opozycji, która nie ma pojęcia o prawidłach 
demokracja, widać wielkie zamieszanie. 
Jej nowe flagowe hasło, to „przesunąć 
wybory”. „Należy wprowadzić stan klę-
ski żywiołowej, to samorządy będą miały 
narzędzia do walki z epidemią” – choć 
przecież już mają i dobrze sobie radzą. 
Krytyka prac partii rządzącej ma charakter 
totalny, choć głównie „tweetowy”, z wyko-
rzystaniem mediów społecznościowych. 
W istocie chowa się w bezpiecznych kątach 
i tylko co jakiś czas wyskakuje jak diablik 
z pudełka, aby się kolejny raz skompro-
mitować. Nawet Klaudia Jachira w jed-
nym ze swoich nielicznych przebłysków 
rozsądku, zauważyła: „Gdzie jesteście? 
Dlaczego nagle zniknęliście?... Od kilku dni 
słyszę, jak moje koleżanki i koledzy z ław 
poselskich narzekają, że prezydent jeździ 
po Polsce, odwiedza szpitale, przebiera się 
w mundury itd. Uważam, że jest to czysta 
hipokryzja z naszej strony. Po pierwsze 
dlatego, że gdyby siedział w Pałacu i nie 
wychodził, to byśmy mu zarzucali, że jest 
tchórzem i nic nie robi. Po drugie, absolut-
nie każdy na jego stanowisku, wykorzystał-
by tę funkcję i robił dokładnie to samo... 
Dobrze wiecie, że wytykanie mu tego jest 
czystym cynizmem”. Nic dodać, nic ująć. 

Życie w Polsce w czasach koronawirusa

Ciąg dalszy na s. 13
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Wszystkim polskim pielęgniar-
kom, pielęgniarzom, techni-
kom i pomocom pielęgniarskim 

pracującym w Stanach Zjednoczonych. 
Dziękujemy za Waszą odwagę, za Waszą 
opiekę, za Wasz profesjonalizm i cierpli-
wość. Jesteście naszymi bohaterami!

Chcemy pokazać Was – Wasze twarze, 
twarze z bruzdami i odciskami po całodzien-
nym noszeniu gogli i masek ochronnych. 
Chcemy pokazać innym Wasz uśmiech, 
Wasze zmęczenie, Wasze prawdziwe za-
angażowanie, poświęcenie oraz odwagę.

Na akcję zbierania zdjęć zainicjowaną 
w Chicago przez Stowarzyszenie Dzienni-
karzy Polskich w Ameryce odpowiedzieli 
nie tylko pracownicy służb medycznych ze 
stanu Illinois, ale także z Nowego Jorku, 
New Jersey, Kolorado, Connecticut, Pen-
sylwanii, Karoliny Północnej...

Mamy świadomość, że pokazaliśmy Was 
wybiórczo, że to tylko znikomy procent 
polskich pielęgniarek i pielęgniarzy opie-
kujących się zarówno pacjentami z ko-
ronawirusem, jak i chorymi na innych 
oddziałach, w gabinetach lekarskich, 
w centrach opieki, w hospicjach, także 
w prywatnych domach chorych. 

Tych na zdjęciach wymieniamy w kolej-
ności z imienia i nazwiska, a na ich ręce 
składamy podziękowania również dla ich 
koleżanek i kolegów. 

Marzena Pisarek (IL), Anna Dziergas (IL), 
Wiola Borkowska (IL), Margaret Ryndak 
(IL), Basia Rycek (IL), Chris Niedźwiedź 
(IL), Marta Georgakopoulos (IL), Adriana 
Sonia Gawron (IL), Marlena Mejer (IL), 
Małgosia Dorula (IL), Karolina Ecker (IL), 
Elizabeth Osmelak (IL), Magdalena Daszyk 
(PA), Agata Kotarowski (NY), Elwira Dą-
browski (NY), Iwona Stankiewicz (IL), Anna 
Szymankiewicz (NY), Jolanta Koziol (NY), 
Magdalena Krzyzewska (PA), Katarzyna 
Chrzanowski (CT), Justyna Kuterbach (NY), 
Evonna Banko (NJ), Renata Malachowicz 
(NY), Paulina Obrebski (PA), Magdalena 
Buczkowski (NJ), Teresa Sroga (NY), Do-
rota Mironiuk (NYC), Julita Gontarczyk 
(NYC), Anna Wagner (NJ), Iwona Klim 
(IL), Bianka Blizniak (NJ), Malgorzata Zaj-
kowski (NJ), Monika Pascal (NYC), Monika 
Paskal (NYC), Olga Matejczuk (IL), Patrycja 
Kolczynska (NY), Elżbieta Tomczyk (CT), 
Edyta Kretowicz (NYC), Barbara Orzeł (NJ), 
Magdalena Kuklinska (NJ), Anna Kubalska 
(NYC), Katrina Michalik (NJ), Katarzyna 

Wrześniewska (NC), Magdalena Kuklinska 
(NJ), Monika Tylutki (PA), Halina Pena 
(CO), Halina Kuczek (NJ), Aleksandra Pre-
dota, Dorota Urban (CT), Aleksandra Nappo 
(NY), Anna Telma (NJ), Karolina Głowacki 
(IL), Edyta Bardo (IL), Joanna Orszulak (IL), 
Natalia Pacura (IL), Malgorzata Cudzich 
(IL), Jola Frąckiewicz (IL), Ela Dąbrowska 
(IL), Ania Orloff (IL), Ula Bujnowicz (IL), 
Magdalena Bieniasz (IL), Kataryna Kozi-
kowski (IL), Karolina Sierzputowska (IL), 
Małgorzata Gazda (IL), Iwona Klimowska 
(IL), Marlena Jasiak (IL), Maria Mordel (IL), 
Jessica Adamczyk (IL), Rafał Zalewski (IL)

Dziękujemy! Jesteś wielki Człowieku!
SDP W AMERYCE

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
w Ameryce powstało w 2016 roku 
w Chicago. Organizacja skupia dzien-
nikarzy i ludzi mediów pracujących 
w Stanach Zjednoczonych. Celem 
Stowarzyszenia jest integracja środo-
wiska, wypracowywanie wspólnych 
standardów oraz rozwijanie warsztatu 
zawodowego. Prezesem SDAP jest red. 
Andrzej Baraniak, od dwóch dekad 
pracujący w Chicago.

Chcemy Wam podziękować!
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Jesteśmy prowadzeni przez rząd, 
trzeba przyznać, umiejętnie; my, 
mieszkańcy kraju, przyzwyczajonego 

do wielkiego zakresu osobistej wolności. 
Powinna ona obejmować nie wybranych, 
lecz wszystkich bez wyjątku. I temu prze-
konaniu „gabinet” chce od czasu pandemii 
sprostać. Prowadzi nas po wzburzonej 
powierzchni w taki sposób, aby nie wy-
czerpać zapasu społecznej cierpliwości.

11 maja rozpoczną prace szkoły podstawo-
we, sądy oraz (co niecierpliwie jest wycze-
kiwane) fryzjerzy. Od 1 czerwca coś jednak 
zostanie wyraźnie ujęte w karby: swoboda 
podróżowania. Zasłanianie twarzy dopiero 
od tego momentu stanie się obowiązkowe 
i będzie rygorystycznie kontrolowane. Sama 
podróż ma być podjęta tylko wtedy, gdy jest 
konieczna, a jej cel wyraźnie określony. Nie 
będzie natomiast wymagany, jako w prak-
tyce nierealny, odstęp między osobami, 
który wynosi tu półtora metra.

Odstęp ten jest tu trudny do zachowania, 
ale nie tyle ze względu na przeludnienie, 
co właśnie utrwalona w historycznym wy-
miarze niechęć do „sztywnych reguł”. „JA 
myślę inaczej” – taką dumną wypowiedź 
usłyszałam od osoby zatrudnionej przez 
biuro At Home First, wspierającej osoby 
mające trudność w zorganizowaniu do-
mowego życia. Pracownica biura wchodzi 
do kilku mieszkań dziennie bez maseczki 
i rękawiczek, których noszenie jej firma 
była w stanie jedynie zalecić. Tego, że sama 
ponosi ryzyko i że jest też ryzyka sprawcą 
nie przyjmuje do wiadomości.

Społeczny lęk ma więc jakby podwójny wy-
miar. Po pierwsze jest to lęk przed wirusem, 
który zabija. Tu dygresja... tak zwane „cyfry” 
dotyczące krajowych przypadków śmier-
telnych (27 kwietnia liczba osób zmarłych 
wynosiła w Holandii 4518), podawane są 
w dziennikach telewizyjnych nieczęsto, z regu-
ły natomiast są to „cyfry” z Wielkiej Brytanii, 
Włoch, Francji, rzadziej Niemiec, a spoza 
Europy z USA, Australii, Nowej Zelandii.

Jeśli chodzi o miasto i prowincję Groningen 
najnowsze doniesienia umiejscawiane są 
w zrównoważonym, uspokajającym kon-

tekście, np. o braku nowych zakażeń, czy 
o tym, że typowe dla Groningen są zaka-
żenia w mających ze sobą bliska styczność 
grupach rodzinnych oraz zakażenia wśród 
pensjonariuszy i personelu domów opieki, 
a także generalne porównania, że sytuacja 
na Północy jest znacznie lepsza niż w pozo-
stałych prowincjach, zwłaszcza na Południu, 
gdzie „winę” ponosi karnawał. Media pracują 
więc w sposób nazwijmy to „łagodny”.

Ale jest też i drugi wymiar lęku związa-
nego z sytuacją pandemii. Odzwiercied-
la się on – tak w życiu potocznym, jak 
i w wypowiedziach specjalistów, prawni-
ków zajmujących się kwestią praw czło-
wieka. Można streścić go zdaniem: „Oby 
moja wolność osobista nie została trwale 
naruszona pod wpływem nałożonych na 
czas epidemii ograniczeń”.

Z codziennych obserwacji wynoszę mie-
szane refleksje. Widok handlowego centrum 
zapełnionego w sobotę mieszkańcami dziel-
nicy prawie tak jak w „normalnych czasach” 
i bez specjalnych starań o zachowanie półto-
rametrowej odległości, bez maseczek, można 
pomyśleć iż Holendrzy nie chcą poddać się 
zagrożeniu, że je wręcz bagatelizują. 

Bardzo wiele publikacji wybiera tema-
ty podtrzymujące morale... w wymiarze 
psychofizycznym. Zaleca się zwiększenie 
dbałości o dom i ogród, biegi i spacer, 
lektury. I rzeczywiście... wróciło, zapo-
mniane jak się wydawało, czytanie książek. 
Pobliski sklep mieszczący około 16 tys. 
używanych książek z dodatkiem komiksów, 
kaset i płyt przeżywa wysyłkowy boom; 
co dzień odchodzi poczta – kilkadziesiąt 
książkowych przesyłek, których dawniej 
było około dziesięciu. 

Biblioteki wciąż nie działają, poszuki-
wane są szczególnie książki dla dzieci 
i słabo widzących. Powrotu książki nikt 
nie oczekiwał... Czy będzie trwały? Mój 
znajomy, trzydziestosześcioletni prawnik 
wykorzystuje czas bezczynności by – frag-
ment po fragmencie – czytać książkę, która 
uważa za książkę życia. Jej tytuł: Zbrodnia 
i kara. Jest w dobrym nastroju, opuściły go 
stany depresyjne. Powiedział: „Od czasu 

epidemii czuję się silniejszy. Ponieważ 
zagrożenie przyszło z zewnątrz”. 

Osamotnienie jest tu tradycyjnie uważa-
ne za najtrudniejszy problem społeczny. 
Wspomniał o nim i król Willem-Aleksan-
der w początkowym okresie epidemii, gdy 
głos zabierać zaczęli premierzy, prezydenci, 
królowie. Mówił o wirusie samotności, 
który „pokonamy wspólnie”. 

Znajdujemy się w sytuacji eksperymen-
talnej; trudno jeszcze ustalić, czy epidemia 
złagodzi sytuacje wyizolowania czy jesz-
cze je powiększy... Wydaje się, że sprzyja 
kontaktom – w pierwszym momencie. Co 
do mnie, szybko doświadczyłam rodzaju 
solidarności etnicznej. Polska znajoma, nie 
widziana od lat, przyjechała z dwiema torba-
mi zakupów, ponieważ... „nie warto śmier-
telnie się rozchorować z powodu pójścia 
po bułkę”. W skrzynce na listy znalazłam 
kopertę z dwiema maseczkami uszytymi 
przez uciekinierkę z Czechosłowacji i listem, 
którym wyraziła zdziwienie, że maseczki nie 
są obowiązkowe, jak w Czechach. 

„De Polen zijn foetsie” („Polacy czmych-
nęli”) – taki tytuł nadał swemu felietonowi 
Bram Hulzebos z ukazującej się od 68. lat 
gazety miejskiej „Groninger Gezinsbode”. 
Tytuł wyjaśnia się w zakończeniu tekstu. 
Podczas sobotniego targu dziennikarz 
poczuł się zaskoczony ceną szparagów: 

– Dziesięć euro, ale nie za kilo, ale za funt! 
– No cóż – usłyszał od sprzedawcy – 

Polacy też już są w domu.
Dla nadal pracujących, tzw. migrantów za-

robkowych, pandemia jest sytuacją znacznie 
podwyższonego ryzyka. Przede wszystkim ze 
względu na przeludnienie kwater i mieszkań. 
Sytuacja, że dochodzi do takich, a także in-
nego typu nadużyć związana jest z faktem, 
że agencje pracy skupiają w swych rękach 
zarówno sprawy zatrudnienia, jak i miesz-
kania (oglądałam zdjęcie pokoju z szafą 
dostawioną do okna, aby w pokoju jednooso-
bowym pomieścić dwa łóżka). Wszechwładzy 
agencji sprzeciwia się holenderska Federacja 
Związków Zawodowych. Sytuacja pandemii 
być może dostarczy jej nowych argumentów. 

JOANNA PASZKIEWICZ-JÄGERS

Holandia: Jesteśmy prowadzeni umiejętnie

Opozycja miała dwie opcje – albo włączyć 
się do współpracy, albo stać się krytycznym 
recenzentem prac rządu. Wybrała opcję 
gorszą, bo krótkowzroczną i przynoszącą 
jej pewne zyski dziś, ale już nie pojutrze. 
Gromko nawołuje do przesunięcia wybo-

rów, bo cynicznie zakłada, że albo epide-
mia się rozszerzy i sztab antykryzysowy 
potknie, albo że po kilku miesiącach ludzie 
zapomną o morderczej pracy prezydenta, 
premiera i ministrów i łatwiej jej będzie 
przedrzeć się ze swoim przekazem. Może 
więc dobrze będzie przypomnieć, że od se-
tek lat legitymację władzy otrzymują ugru-

powania, które lepiej służą wyborcom, 
w pokoju i podczas wojny, w czasach go-
spodarczej prosperity i kryzysu, dobroby-
tu, kiedy obywatelowi wydaje się, że nie 
potrzebuje państwa, i szalejącej epidemii. 
Właśnie trwa czas próby, i nie wypada ona 
dla opozycji pomyślnie.

ELŻBIETA KRÓLIKOWSKA-AVIS

Ciąg dalszy ze s. 11

Życie w Polsce w czasach koronawirusa
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Opustoszałe ulice, wyludnione mia-
sta, powszechna izolacja społecz-
na – to krajobraz, który wpisał się 

w naszą codzienność, jakże niewyobrażalną 
i daleką od normalności, do której przywy-
kliśmy tak bardzo. Ta spowita w bezruchu 
rzeczywistość stała się ponurym pejzażem, 
na tle którego przychodzi nam dziś cele-
brować Międzynarodowy Dzień Tańca. 

Stoimy w obliczu bezprecedensowej sy-
tuacji. Choć wojny, epidemie i kataklizmy 
bez ustanku doświadczają ludzkość, to 
od czasów tragicznej II wojny światowej 
nie zdarzyło się nic, co swym globalnym 
zasięgiem i przemożnym wpływem na życie 
ludzi można by było porównać do obecnego 
stanu rzeczy. W jednej chwili wszelkie 
obszary, w których taniec manifestował 
swoją obecność, zamarły. Plany, ambicje 
i nieposkromiona pasja tak wielu została 
zamknięta w czterech ścianach i poddana 
kwarantannie. 

Izolacja stała się naszym społecznym 
obowiązkiem i uwięziła tancerzy w do-
mach. Są oni szczególnie świadomi wielkiej 
wartości, jaką skrywa czas, który teraz 
odliczają z niepokojem. Wiedzą bowiem, że 
w dziedzinie, której się poświęcili upływa 
on ze zdwojoną szybkością, a taneczne 
kariery rozpalają się jasnym blaskiem, by 
po chwili zgasnąć i przeminąć. Każdy dzień 
oddala potencjalne możliwości, kolejne 
szanse, wyczekiwane wyzwania, których 

w przeciwieństwie do strat ekonomicznych 
nie sposób nawet wymiernie wycenić. 

Obecna sytuacja jak w soczewce skupia 
wspólnotowy i społeczny aspekt tańca. 
Uzmysławia, jak praktykowanie tańca sil-
nie związane jest z osobistym kontaktem 
i interakcją z drugim człowiekiem. W swej 
artystycznej formie w pełni urzeczywistnia 
się tylko w bezpośredniej relacji z widzem. 
Powstała pustka znajduje teraz swój wyraz 
w niezliczonej ilości inicjatyw i wydarzeń 
oferowanych za pośrednictwem Internetu, 
stających się namiastką wspólnotowości 
i odpowiedzią na potrzebę obcowania ze 
sztuką tańca. I choć trudno nam w pełni zre-
kompensować powstałą próżnię, to na swój 
sposób może pomóc znieść ten trudny czas. 

To, co pozostało niezmienne, to przywilej 
indywidualnego doświadczania tańca i w tej 
mierze nawet ograniczenie przestrzeni nie 
musi stanowić przeszkody. Nie możemy zapo-
minać, że taniec ma uzdrawiające właściwości, 
a jego terapeutyczne walory są doceniane nie 
od dziś. Może dać niepowtarzalne poczucie 
bycia w chwili, uwolnić od kłębiących się 
wewnątrz nas emocji wspierając zachowa-
nie równowagi emocjonalnej, czy po prostu 
dostarczać przyjemności i rozrywki. Potężna 
dawka endorfin, jaką może nam dać taniec, 
skutecznie podniesie na duchu, uwalniając 
od stresu i narastającej frustracji. 

Jesteśmy dziś świadkami wydarzeń, które 
na naszych oczach stają się punktem zwrot-
nym w historii. Wszystko wskazuje na to, że 
rzeczywistość nie będzie już taka sama, a do-
tychczas utarte porządki siłą rzeczy ulegną 
przewartościowaniu. Trudno chyba celniej 

to ująć niż Olga Tokarczuk, która napisała, 
że na naszych oczach rozwiewa się jak dym 
paradygmat cywilizacyjny, który nas kształ-
tował przez ostatnie dwieście lat: że jesteśmy 
panami stworzenia, możemy wszystko i świat 
należy do nas. Nadchodzą nowe czasy. 

Obecna sytuacja stawia nas przed nowymi 
wyzwaniami i zmusza – czy tego chcemy czy 
nie – do refleksji i zdefiniowania znaczenia 
tańca na nowo. Jak bowiem sprawić, by 
taniec, w świetle ostatnich dramatycznych 
wydarzeń i poświęcenia tych wszystkich, któ-
rzy zmagają się z pandemią i pracują w ko-
niecznych dla naszej codziennej egzystencji 
obszarach, nie został zmarginalizowany? 
Jakie podjąć kroki w nowej rzeczywistości, 
które dałyby nadzieję na odrodzenie się 
tej ulotnej, często niedocenianej dziedziny 
sztuki? Roderyk Lange, antropolog tańca 
słusznie zauważał, że treści tańca nie da 
się opisać słowami i jest ona poznawalna 
intuicyjnie, co stanowi o jego przystępności 
i uniwersalności. Wszak ruch – zasadniczy 
składnik tańca materializujący się w ludzkim 
ciele – jest naszym drugim językiem. Jak 
jednak mówić o nim celnie, wykraczając poza 
myślowe przyzwyczajenia i dobrze znane 
schematy? Jak sugestywnie mówić o ruchu, 
który może nas uwznioślić i przybliżyć po-
znanie istoty człowieczeństwa. 

Nowe czasy niosą ze sobą niepokój. Tylko 
nasza mądrość, wytrwałość, poczucie wspól-
noty i solidarności może go przekuć w siłę 
odradzającą sztukę tańca. Pomimo ponurego 
krajobrazu, jaki nas otacza, z tą właśnie na-
dzieją w sercach świętujmy Międzynarodowy 
Dzień Tańca. Zostańmy w domu... i tańczmy! 

Gdyby nie koronawirus, 29 kwietnia w Teatrze Wiel-
kim w Łodzi, odbyłaby się premiera baletu „Zmierzyć 
się z prawdą” w choreografii Grzegorza Brożka do 
muzyki Cezarego Kurowskiego. Okoliczności wymusi-
ły zmianę planu. Powstał eksperymentalny spektakl 
baletowy, który wskutek przekazywania choreografii 
on-line pozwala tancerzom na własną interpretację 
tańca, zrealizowany w domach trzydziestu sześciu 
tancerek i tancerzy, dedykowany widzom, a opo-
wiadający o sytuacji, w jakiej znaleźli się artyści. 
Spektakl „Seperated Life” do obejrzenia na stronie: 
www.operalodz.com FOT. © SEPARATED LIFE, KADR Z FILMU

Co roku, od 1982 roku, świat sztuki tańca dnia 29 kwietna obchodzi swoje święto: Międzynarodowy Dzień Tańca. Międzynarodowy 
Instytut Sztuki, zwraca się do różnych artystów z dziedziny tańca, z prośbą o napisanie okazjonalnego Orędzia. Nigdy jeszcze nie 
poproszono o to polskiego artysty. Fundacja na rzecz Sztuki Tańca postanowiła wypełnić tę lukę i zainicjowała cztery lata temu, 
pisanie polskiego Orędzia, przez zaproszonych czołowych artystów tej dziedziny sztuki. W minionych latach jego autorami byli: 
Krzysztof Pastor – dyrektor Polskiego Baletu Narodowego, Jacek Przybyłowicz – tancerz i choreograf oraz Bożena Kociołkowska – 
prezes Fundacji na rzecz Sztuki Tańca. O napisanie tegorocznego Orędzia Fundacja zwróciła się do polskiego choreografa Roberta 
Bondary – kierownika Baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Taniec w nowych czasach 
ROBERT BONDARA

14



BEZWIERSZÓWKI marzec-maj 2020 twarze mediów

Andrzej Zb. Brzozowski: Pracowałeś 
w mediach podczas pobytu w Anglii,  
to był Twój wybór, czy tak się po prostu  
złożyło?
Robert Kowalski: Tak się złożyło, że był to 

wybór! Bardziej współpracowałem niż pra-
cowałem... szczególnie dobrze wspominam 
relacje z „Tygodnikiem Nowojorskim”, 
prowadzonym przez związaną niegdyś 
z olsztyńskim radiem i „Dziennikiem Poje-
zierza” Krysią Brzozowską-Godowską. Ale 
tamte czasy zaowocowały przede wszyst-
kim bliskością z brytyjskim przemysłem 
muzycznym. Spotykałem gwiazdy, przyszłe 
gwiazdy i niedoszłe gwiazdy. Ale to raczej 
temat na odrębną rozmowę.

Nie był to jednak początek Twoich 
dziennikarskich doświadczeń?
W szkole średniej dostałem nagrodę za 

reportaż w konkursie dziennikarskim. 

Kilka lat później, jako wolny strzelec, posy-
łałem teksty do ówczesnej „Gazety Olsztyń-
skiej”. Cieszyłem się z każdej publikacji, 
szczególnie w sobotnim wydaniu zwanym 
„Archipelag”. Redaktorem prowadzącym 
był wówczas Janusz Segiet, który chętnie 
dzielił się swoim dziennikarskim doświad-
czeniem. Czerpałem pełnymi garściami 
i napędzałem w sobie apetyt na pisanie.

Często podkreślasz swoje związki 
z Iławą, z Pomezanią, skąd u Ciebie ten 
lokalny patriotyzm?
Nie mam pojęcia. Siedzi to coś w człowie-

ku, podobno w okolicach serca, a i zaprząta 
głowę. Iława jest mi najbliższa w sensie sen-
tymentalnym. Wiesz, mimo że od 1989 roku 
nie mieszkam nad Jeziorakiem, to nadal 
w dowodzie osobistym mam zameldowanie 
iławskie! W ostatnich latach wracałem do 
ulubionego miejsca z dzieciństwa, gospo-
darstwa moich chrzestnych w okolicach 
Nowego Miasta Lubawskiego. Nie zdra-
dzę teraz lokalizacji. Będzie tytułem nowej 
książki poetyckiej. Notorycznie wracam 
do Iławy, mojego miasta nad błękitnym 
Jeziorakiem – również w zapisie poetyckim. 

Nie mniejsze emocje wywołuje Olsztyn. 
W młodzieńczych latach zetknąłem się tu 
z ludźmi, którzy wpłynęli na moje później-
sze tak zwane decyzje życiowe i fakt, że 
nadal tworzę. Wymienię choćby Zbyszka 
Rojka, Wojtka Sobola i ciebie wraz z całym 

fascynującym zjawiskiem o nazwie Kaczki 
z Nowej Paczki, satyryka i dziennikarza 
Władka Katarzyńskiego, poetów Józefa Ja-
cka Rojka i Stefana Połoma. Niezwykłe były 
moje spotkania z ówczesną gwiazdą olsztyń-
skiej i krajowej prozy Henrykiem Panasem. 
W pewnym okresie odwiedzałem pana Hen-
ryka często w jego domu na Księcia Witolda. 
Raz powiedział: „wyłazi z pana natrętna 
ciekawość!”. Tego dnia odkryłem, że regały 
z księgami w łacinie i grece, to nie atrapy 
– pan Henryk czytał je w oryginale! Nadal 
polecam jego Według Judasza i Judasza 
dziennik intymny. Przy okazji muszę przy-
znać, że zawaliłem jedną sprawę. Dzienni-
karz i satyryk Marek Książek, pracując nad 
biografią autora Według Judasza poprosił 
mnie o przesłanie wspomnień o Panasie.  
Zawaliłem. Żałuję. Jeśli będzie kolejne 
wydanie z hasłem „uzupełnione”... jasne? 

Wrócę do Iławy, bowiem muszę przypo-
mnieć przyjaciela: historyka, poetę, wielo-
letniego szefa iławskiej Biblioteki imienia 
Edwarda Stachury, Wieśka Niesiobędzkie-
go. Wiesiek bardzo pomógł mi w ukształ-
towaniu Rachunków podróżnych. Było 
mnóstwo cięć, gilotyna adiustacji spadała 
na wiele utworów. Wiechu przypominał 
mi zasady Stachury, który przed laty bez-
litośnie kosił mu zbędne słówka i frazy. 

FOT. © MAŁGORZATA PRONOBIS-KOWALSKA

Robert 
Kowalski – 
Napędzałem 
w sobie 
apetyt na 
pisanie 

Zazwyczaj bywa tak, że ludzie, 
którzy angażują się w ży-
cie regionu, z reguły w nim 

mieszkają. W przypadku Roberta 
Kowalskiego, historia jest nieco 
inna. Z urodzenia iławianin, po 
kilkunastu latach spędzonych 
w Anglii, osiadł na stałe w Kato-
wicach. Tam prowadzi firmę PR i od czasu 
do czasu wydaje książki, głównie jest to 
twórczość olsztyńskich autorów. Sam też 
pisze wiersze. Część z nich została zebrana 
w dwóch tomikach poetyckich i wydawni-
ctwach zbiorowych. Za działalność twórczą 
i wydawniczą został odznaczony przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
honorową odznaką „Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej”. Od kilku lat jest członkiem 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP. 

Ciąg dalszy na s. 16
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Doświadczyłem tego samego. Ale niekiedy 
miałem okazję poczuć satysfakcję, słysząc 
rechot, albo lekkie przytakiwanie z wyar-
tykułowanym: „dobre”.  

Kilka lat temu powołałeś do życia inter-
netowy portal satyryczny „Wtyczka”, 
szukasz ciągle nowych wyzwań?
Poszukiwania, zmiany są dla mnie czymś 

stałym, nieustającym. Kiedyś prowadziłem 
kabaret pod tą nazwą. Jakieś sześć lat 
temu znów pomyślałem, że warto postawić 
rzeczywistość społeczną i polityczną przed 
zwierciadłem satyry. Nazwa „Wtyczka” 
tylko czekała na reaktywację... Ponadto 
Internet daje ogromne możliwości i bły-
skawiczne tempo dotarcia do odbiorców. 
Stąd też wziął się jeszcze jeden pomysł 
i powstał Selfie Band, czyli formacja ko-
mentująca ciekawe wydarzenia z kraju i ze 
świata w formie piosenki. Jeden z kawał-
ków trafił nawet do telewizyjnego „Szkła 
Kontaktowego”. 

Piszemy teksty do znanych hiciorów 
po to, by szybko skomentować aktualne, 
poruszające nas wszystkich wydarzenie. 
Niedawno z Jackiem Łapotem doliczyliśmy 
się ponad 50. śpiewanych komentarzy! 
Może Ci się nie spodoba, ale przy okazji 
dziękuję, że jesteś w zespole, a do tego 
założyłeś olsztyński oddział Selfie Band. 
To w Polsce chyba jedyna taka formuła, co? 

Czy zgadzasz się z opinią, że kabarety, 
to estradowe byty pokoleniowe, dla-
tego ich twórczość dostosowuje się do 
potrzeb i wrażliwości odbiorców?
Nie od dziś toczy się dyskusja czy kabaret 

powinien ulegać gustom, czy je kształto-
wać. Wyrosłem na kabarecie literackim. 
Cenię klasykę gatunku, jak choćby Kabaret 
Starszych Panów, ale największy wpływ 

wywierali na mnie artyści mi współcześni. 
Olsztyn na początku lat 80. minionego 
wieku należał do krajowej elity. Dla mnie 
był blisko w sensie logistycznym i do tego 
stał mi się bliski. 

Trzeci Oddech Kaczuchy Andrzeja Ja-
neczko, wspomniane wcześniej Kaczki 
z Nowej Paczki i grupa Stefana Brzozow-
skiego, Czerwony Tulipan, od początku 
emanowały bardzo wysoką kulturą mu-
zyczną i literacką. Przy obecnym wysy-
pie kabaretów – a jest ich zdecydowanie 
więcej niż choćby chórów kościelnych, 
czy mądrych polityków – siłą rzeczy są 
artyści wybitni, ale też nie brak „orłów” 
w dyscyplinie, którą na własny użytek 
nazywam kabaretowe discopolo!

Stand-up również reprezentuje trend 
zaspakajania. Tu słowo „gust” przez gardło 

mi nie przejdzie. Ale, jak to zwykle bywa, 
są nieliczne wyjątki. Widziałem świet-
ne programy stendaperów angielskich,  
irlandzkich i amerykańskich zanim ta forma 
pojawiła się w Polsce. Wierzę, że obok kilku 
gości i niewiast z klasą, pojawią się kolejni, 
dla których rzucanie kurwami, nie będzie 
przełomową chwilą kontaktów z publiką.

Twórczością poetycką i kabaretową zaj-
mujesz się od wczesnej młodości, czujesz 
się bardziej poetą czy satyrykiem?
Pytasz, czy czuję się Batmanem? Pewnie 

tak... W liryce czasem wyłazi ze mnie sa-
tyr, a i poeta przemyca się do satyry. Nie 
hamuję zapędów satyrycznych w poezji. 
I vice versa. Obawiałem się kiedyś, że 
poezja, silnie we mnie zakorzeniona, kiedyś 
przeminie. Nie raz usychała. Porzucałem 
ją i wracałem. Jest jak kobieta. Z jedną za-
sadniczą różnicą: poety nigdy nie opuszcza.  

W tomiku Rachunki podróżne znalazły 
się utwory pisane w różnych częściach 
świata, czy są to swego rodzaju zapiski 
chwili, co sugeruje tytuł?
Podróże, szczególnie po europejskich 

krajach basenu Morza Śródziemnego 
dostarczały mi wielu zetknięć ze spuści-
zną kultury Antyku, a jeszcze więcej z za-
chwycającą symbiozą minionych epok 
i współczesności. Zaowocowały wiersza-
mi, z których wielu jeszcze nie ukończy-
łem oraz zapiskami z tych wciągających 
peregrynacji. Kilka lat temu siedziałem 
w barcelońskim barze przy szklaneczce 
rumu Ron Pujol, a wiersze płynęły lekko. 
W kilka godzin spłodziłem ich pięć czy 
sześć... I nie pytaj, tego rumu na naszych 
półkach nie ma! Ha ha ha...  

Twój ostatni tomik Myślę więc Jesteś. 
Przekomarzanki z Bogiem jest bardzo 
osobisty i lekko filozoficzny, miałeś 
właśnie taką, twórczą potrzebę?
Mam nadzieję, że nie jest to mój ostatni 

tomik... Krytyk, Jan Zdzisław Brudnicki, 
przed laty m.in. sekretarz miesięcznika 
„Poezja” powiedział mi, że tego rodzaju 
poezji, dotykającej wiary, religii, teolo-
gii i filozofii, krytycy za bardzo nie lubią. 
Swoista mina – nikt nie chce nadepnąć! 
A tak serio... najwyraźniej rosła we mnie 
potrzeba spisania pewnych rozmyślań, za-
dania pytań w stronę, z której odpowiedzi 
raczej nie przyjdą, a już na pewno nie bez 
mojej pomocy. Chyba się starzeję!?

Czy kogoś to obchodzi?
Przemijanie? Jedynie najbliższych. Moje 

przemyślenia, wiersze... zdarza się, że poru-
szają... Oczywiście nie liczę, że będą kiedyś 
czytane. Czytam je ludziom dziś. Raz mię-
dzynarodowemu towarzystwu w paryskim 
klubie muzycznym, innym razem tłumaczę 
wiersze Masajom na Zanzibarze, Angole 
czytają je dla mnie w pubie na północnym, 
tureckim Cyprze. Pojawiły się w różnych 

Ciąg dalszy ze s. 15

Andrzej Zb. Brzozowski i Robert „Milord” Kowalski FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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miejscach świata. Przeżyły chwile uwagi 
miejscowych, a ja, także je przeżyłem wraz 
z nimi. Nie wiem do kogo trafia drukowana 
książka i czy kogoś trafia. Ale lubię czytać 
swoje wersy na jakimś zadupiu świata, 
lub w stolicy świata. Ważna jest chwila. 
Zrozumienie po drugiej stronie. Spojrzenie 
aprobaty lub wrogości. 

Wiem, że pracujesz nad nową książką, 
będzie to proza, możesz uchylić rąb-
ka tajemnicy?
Nie tylko proza. Mam na ukończeniu ko-

lejny tomik, a nawet dwa. Do tego zmagam 
się z prozą. Rzuciłem się jak niegdyś Hit-
ler, na dwa fronty, ale w przeciwieństwie 
do nieobliczalnego wodza III Rzeszy, nie 
ruszam zbyt daleko na wschód, więc jest 
ogromna szansa, że nie polegnę. Jedna 
z powieści przybliża w specyficznej kon-
wencji życie w Londynie lat 90. Mam na 
myśli londyńskie życie Polek i ich spo-
radycznych ofiar. Nie będzie to krwawa 
jatka, raczej soczystość przeżyć.

Druga książka, to współczesna wojna 
religijna zdychającego chrześcijańskiego 
Zachodu, z prącym do przodu Islamem. 
Większa i poważniejsza krucjata. Idzie 
ciężko, jak to krucjata. Lubię temat ście-
rania się kultur, religii. To więcej niż siło-
we starcia militarnych mocarstw, nawet 
wspieranych przez jedynie słuszne choć 
słabe ideologie. 

A po której jesteś stronie?
To oczywiste, po słusznej. Wychowałem 

się w wiadomym miejscu Starego Konty-
nentu. Zauważ, bez względu, czy jesteś 
ateistą, czy chrześcijaninem, masz korzenie 

od wieków związane z kulturą Antyku 
i Chrześcijaństwa. Nawet jeśli faktycznie 
jesteś ateistą, to nadal są to twoje korzenie.  

No i pojawiła się polityka...
Polityka intryguje mnie w aspekcie histo-

rycznym. Z drugiej strony mam niekłama-
ny wstręt do polityków epoki demokracji. 
„Nie chcem, ale muszem” przypisać się 
do stwierdzenia pana Korwina Mikke, 
że demokracja często wybiera głupotę, 
ponieważ głupich jest liczebnie więcej. 
I nie spotkałem nikogo, kto w rozmowie 
prywatnej temu stwierdzeniu zaprzeczył! 
Demokracja europejska mocno przybli-
żyła się do anarchii. A stąd już tylko krok 
do katastrofy... Świętej pamięci Andrzej 
Lepper zwykł cwaniacko mawiać: „Polacy 

to mądry naród”. Ja mawiam: Polacy, 
dlaczego znów za późno! 

Na koniec poproszę Cię o anegdotę 
z Twoim udziałem.
Jak wiesz, często paraduję w koszulce 

z moim autorskim hasłem: podróże kształ-
cą, ale nie idiotów! Lubię w niej przecho-
dzić wąskim samolotowym korytarzem. 
Reakcje współpasażerów są bezcenne. 
Czasem pojawia się reakcja à la Wersal, 
czasem chlew. Szczególnie pośród tych, 
którzy ostro spożywali i pewnie z dwóch 
tygodni wczasowych zapamiętują jedynie 
pierwsze drinki w samolocie...

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Spotkanie z „Milordem” w irlandzkich klimatach…, 21 lutego 2020 FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

„Boskie podróże…” z Robertem Kowalskim w ramach spotkań w Książnicy Polskiej 
podczas VII Dni Seweryna Pieniężnego, od lewej: Andrzej Zb. Brzozowski,  
Robert „Milord” Kowalski i Władysław Katarzyński, 21 lutego 2020  FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

17



BEZWIERSZÓWKInr 3-5 (177-179)Pamięć Jastrzębska

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. 
Wojciecha Korfantego uczcili Żoł-
nierzy Wyklętych, tych, którzy nie 

pogodzili się z tym, że Polska po II wojnie 
światowej dostała się pod kolejną okupację 
– tym razem sowiecką.

Uczniowie „Korfantego” przygotowali 
program artystyczny, który uświetnił spot-
kanie Stowarzyszenia „Pamięć Jastrzębska”. 
Młodzież przedstawiła tragiczną sytuację 
rodaków, którzy podjęli nierówną walkę 
z narzuconym Polakom ustrojem komuni-
stycznym. Ogromna część patriotów została 
wymordowana lub skazana na długoletnie 
więzienie. Władze zrobiły wszystko, aby 
wymazać ich z narodowej pamięci.

I właśnie o Pamięć dla nich apelują dzia-
łacze dawnej opozycji antykomunistycz-
nej, członkowie Stowarzyszenia „Pamięć 
Jastrzębska”. Ludzie, którzy w latach 80. 
upomnieli się o wolną Polskę. 

– Pamięć jest bardzo ważna zarów-
no w życiu prywatnym, jak i społecz-
nym. Wyobraźmy sobie, że nie wiemy, 
kim byli nasi rodzice, jak się nazywa-
li. Wówczas tracimy swoją tożsamość.  

Podobnie jest z narodem, który ma swoją 
przeszłość, historię, bohaterów. O tym 
wszystkim trzeba pamiętać – mówił prof. 
dr hab. Grzegorz Opala.

Także dyrektor szkoły Ewa Mentel pod-
kreślała znaczenie historii w edukacji mło-
dego pokolenia.

– To, co było kiedyś, warunkuje to, co 
jest dzisiaj. Historia wyjaśnia, w jaki 
sposób wydarzenia sprzed lat rzutują 
na współczesność. Dzisiejsza tematyka 
wskazuje na to, jak długą i trudną drogę 
przebyła Polska do tego, abyśmy mogli 
cieszyć się wolnością – mówiła dyrektor 
„Korfantego”. 

Podczas konferencji uczniowie wykonali 
utwory Okudżawy, Asnyka, Makowieckiego, 

Klenczona. Przygotowano także prezentację 
archiwalnych fotografii. 

– Daliście nam wspaniałą lekcję patrio-
tyzmu. Tutaj, w waszej szkole widać, że 
dużą wagę przywiązuje się do lekcji hi-
storii. Chciałbym za to podziękować wam 
młodym, ale też dyrekcji i nauczycielom 
– mówił Alojzy Pietrzyk. 

To była ważna lekcja historii dla młodego 
pokolenia. Uczniowie zobaczyli podczas 
niej ludzi uwikłanych w historię, kiedy na 
szali trzeba było położyć miłość do ojczyzny, 
wierność ideałom, a z drugiej strony szczęś-
cie swoje i bliskich.  Życiorysy dawnych 
bohaterów miały być zapomniane, dopiero 
po latach można oddać im należną cześć. 

JastrzebieOnline.pl

27 lutego br., w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju, odbyła się 49. konferencja „Pamięć Jastrzębska” 
pamięta i zapomnieć nie pozwoli pod hasłem: „Wolność z Nami” – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Podczas 
konferencji m.in. nadano Certyfikaty Honorowe Człowiek Wolności i Niepodległości mjr. Henrykowi Czerwińskiemu, Januszowi 
Kwapiszowi i Janowi Musiałowi, przyznane przez Kapitułę Konwentu Seniorów Stowarzyszenia „Pamięć Jastrzębska”.

Lekcja patriotyzmu w „Korfantym”

«Pamięć Jastrzębska» pamięta i zapomnieć nie 
pozwoli... Musimy pamiętać, bo jeżeli nie będzie 
prawdziwego przekazu o bohaterach tamtych 
czasów, to samo może spotkać i nas. 
Alojzy Pietrzyk

,,

FOT. © STOWARZYSZENIE „PAMIĘĆ JASTRZĘBSKA”
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Na uroczystość przybyli członkowie 
Stowarzyszenia „Pamięć Jastrzęb-

ska”, a także – major AK Henryk Czer-
wiński ps. „Czart”, major NSZ Stanisław 
Turski ps. „Czarnocki”, profesor Grzegorz 
Opala, przedstawiciele Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK Jan Kwapisz i Jan Musiał, 
pełnomocnik wojewody Czesław Sobieraj-
ski, a także dyrektorzy szkół i uczniowie 
szkół jastrzębskich z nauczycielami.

Młodzież miała okazję wysłuchać wspo-
mnień z lat wojny, a tym samym – zmie-
rzyć się z trudnym tematem, który nasza 
szkoła co roku odważnie podejmuje.

Do zadumy nad kondycją ludzką w cza-
sach zagłady zachęcały wzruszające pio-
senki z tekstami Bułata Okudżawy, Adama 
Asnyka, Czerwonych Gitar i Lecha Ma-
kowieckiego. Goście nie szczędzili słów 
uznania dla profesjonalizmu młodych 
artystów – Piotra Wdowczyka, Wiktorii 
Dziedzińskiej, Dominiki Brodziak, Jessiki 
Łuczak, Mai Wycech, Dariusza Werczyń-
skiego, Mai Mocko i Wiktorii Karwali. Nad 
przebiegiem występu czuwały Karolina 
Chlebek i Tatiana Mysakowicz, a o sprawy 
techniczne zadbali – Jakub Grochowski 
i Piotr Długosz. Tłem uroczystości były wy-
konane przez uczniów rysunki i znalezione 
przez nich fragmenty wierszy Czesława 
Miłosza i Zbigniewa Herberta.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie za-
chęci młodzież do zainteresowania hi-
storią, która nigdy nie była czarno-biała, 
a „mroczny czas” wydobywał z ludzi złe 
lub dobre instynkty.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 
się w przygotowanie tego przedsięwzięcia.

Katarzyna Gibes, Monika Długosz

Zespół Szkół 
nr 2 im. 
Wojciecha 
Korfantego 
w Jastrzębiu-
-Zdroju tworzą 
II Liceum Ogólnokształcące, Technikum 
nr 1 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1.

FOT. © STOWARZYSZENIE „PAMIĘĆ JASTRZĘBSKA”
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W Walentynkowy wieczór, 14 lute-
go, w olsztyńskiej Galerii Usługa 
odbył się wernisaż wystawy Alicji 

Borsiak-Śleszyńskiej pt. „Sen i Jawa”. Wysta-
wie ceramicznych dzieł sztuki, towarzyszyły 
dźwięki egzotycznej marimby wyczarowy-
wane przez Aleksandrę Krasowską.

Usłyszeliśmy między innymi „Restless” 
(Ruch O’Meara), „Sea refractions” i „Yel-
low after the rain” (Mitchell Peters), „Light 
in darkness” i „A little prayer” (Evelyn 
Glennie), „Reverence” oraz fragmenty 
utworów Jana Sebastiana Bacha ze Su-
ity wiolonczelowej nr 3 C-dur i Chorału 
„O Haupt voll Blute und Wunden”.

Wierzę w to, że te dwa na pozór tak 
przeciwstawne sobie stany SEN i JAWA 
w przyszłości stopią się w pewnego 
rodzaju rzeczywistość absolutną –  
NADREALNOŚĆ. Tworzę obrazy ceramicz-
ne inspirowane światem baśni i przyrodą 
Warmii. Tworzone obrazy często mają 
postać oniryczną, która polega na wykre-
owaniu świata przedstawionego na wzór 
marzeń sennych. Często postać ludzka ujęta 
jest w akrobatycznym geście w otoczeniu 
abstrakcyjnym, sprowadzającym się do 
figur geometrycznych. Metaforyczne ujęcie 
tematu pozostawia odbiorcy wielość odczy-
tów danej treści. Odbiorca może odnaleźć 
w nich siebie i treści, które są mu bliskie.

Alicja Borsiak-Śleszyńska

Alicja Borsiak-Śleszyńska – olsztynianka, 
rocznik ’82, dyplom z malarstwa obroniła 
w 2008 roku w pracowni prof. Stanisła-
wa Andrzejewskiego na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim, ukończyła studia 

podyplomowe na Akademii Ekonomiczno-
-Humanistycznej w Łodzi na kierunku 
arteterapia u prof. Wiesława Karolaka. Od 
2000 roku prowadzi pracownię ceramiczną 
LuArt w Rusi pod Olsztynem, prowadzi rów-
nież warsztaty ceramiczne z elementami 
arteterapii. Jest wielokrotną stypendystką 
Marszałka Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego. Poza pasją do ceramiki 
rozwija także tę do pieczenia słodkości – 

jest autorką książki Z miłości do słodkości 
z przepisami na wypieki bezglutenowe. 
Tworzy patery, obrazy ceramiczne inspi-
rowane światem baśni i przyrody Warmii. 
W jej dorobku artystycznym znajdziemy 
także ceramiczne instalacje performatyw-
ne oraz wypały plenerowe z pieca RAKU. 
W swoich pracach wykorzystuje rozmaite 
techniki dekoracyjne, graficzne, ilustracyj-
ne, litografię i technikę mishima.

Sen i Jawa
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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Miło nam poinformować, że przy 
Galerii Usługa – Jazz Bar w Ol-
sztynie działa Fundacja Usługa 

dla Sztuki. Pomysł założenia Fundacji zrodził 
się podczas działań artystycznych, po paru 
miesiącach od otwarcia Galerii w 2017 roku. 

Fundacja realizuje swój cel poprzez orga-
nizację i finansowanie rozmaitych przed-
sięwzięć na polu kultury i sztuki, w tym 
promocję młodych artystów, w szczególno-
ści zamieszkujących region Warmii i Mazur. 
Organizujemy koncerty, spektakle teatralne, 
festiwale, targi sztuki. Ponadto prowadzi-
my działalność szkoleniową, wydawniczą 
i poligraficzną. W ramach działań statuto-
wych Fundacji mamy również możliwość 
organizowania akcji charytatywnych na 
rzecz bezdomnych zwierząt.

W ramach dotychczasowych działań Fun-
dacji odbyło się wiele ważnych wydarzeń 
kulturalnych w Olsztynie. Warto wspomnieć 
I Festiwal Jazzowy – „Jazz nad Łyną”, licz-
ne koncerty, spektakle teatralne, wystawy 
malarstwa i fotografii, a także warsztaty 
dla młodych muzyków. W naszych progach 
gościliśmy licznych twórców, m.in. Evę 
Pohlke, Ewę Plichtę, Zygmunta Drońskiego, 
Jarka Puczela, Gintautasa Vaicysa, Karolinę 
Lewandowską, Tomka Witkowskiego, Ewę 
Held, Edę Yukov, Agnieszkę Kurlendę, 
Alicję Borsiak-Śleszyńską. 

Fundacja wsparła organizację koncertów, 
które odbyły się w Galerii Usługa — Jazz 
Bar lub, w znajdującym się obok naszej 
siedziby,  kościele ewangelickim. Przed 
olsztyńską publicznością wystąpili m.in. 
Piotr Wojtasik Quintet, Piotr Wyleżoł z naj-
nowszą płytą „Human Things”, Semiotic 
Quintet, YAH Trio, Mike Parker Trio, En-
tropia Ensemble, Algorythm.

W bieżącym roku włączyliśmy się także 
we współorganizację wydarzeń kulturalnych 
w ramach VII Dni Seweryna Pieniężnego 
na Warmii i Mazurach; w siedzibie Galerii 
przy ul. Stare Miasto 2 zaprezentowaliśmy 
wystawę pokonkursową II Ogólnopolskiego 
konkursu na rysunek prasowy im. Alek-
sandra Wołosa.

Autorski projekt Fundacji „Sztuka przez 
młode S” przyciąga wielu młodych, zdol-
nych, którym dajemy zielone światło do 
pierwszych działań związanych z kulturą 
– sztuki wizualne, teatr, muzyka, taniec.

Fundacja Usługa dla Sztuki liczy na 
Państwa zainteresowanie.

MAŁGORZATA NICZUK

Dla chętnych, którzy zechcą wesprzeć 
cykl: „Sztuka przez młode S” podajemy 
numer konta Fundacji: 69 1240 5598 
1111 0010 8884 3620 (w tytule przelewu 
należy wpisać: „Sztuka przez młode S”).

Usługa dla Sztuki
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

FO
T.

 ©
 IR

EN
EU

SZ
 S

T.
 B

RU
SK

I

Obrazy z wystawy Krzysztofa Iwina 
w Galerii Usługa, listopad 2019 FOT. © IWIN.ART.PL
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Poszukajmy – za Sienkiewiczem – 
Petroniusza. Wypatrując arbiter 
elegantiarum. Mogliby nim zostać 

tacy, jak: Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, 
Gustaw Holoubek, Karol Małcużyński – 
a bliżej z aktywnych – Artur Orzech. Gdy-
bym to ja decydował, rzekłbym: Tadeusz 
Sznuk. Bynajmniej nie po protekcji (choć 
jest zaledwie pięć dni młodszy ode mnie). 
Ale niech będzie po kolei.

Tadeusz Maria Sznuk urodził się ponad 
76 lat temu. Był to sam środek wojny – 
16 lipca 1943, czas przełomu czołgowej 
bitwy pod Kurskiem, masakry Polaków 
na Wołyniu. Syn Stanisława przyszedł na 
świat w Kielcach. Potem była Warszawa 

– XXX Liceum im. Jana Śniadeckiego. 
A dalej Politechnika Warszawska – wy-
dział elektroniki i tytuł magistra inżyniera.

Gdy w najważniejszym i najmądrzej-
szym teleturnieju Telewizji Polskiej 
dopowiada „jednemu z dziesięciu” 
w sprawach technicznych, brzmi to lek-
ko, zrozumiale i przekonująco – czy to 
fizyka, chemia, czy matematyka. To nie 
jest tylko odczytanie z kartki – ściągawki. 
Czuje się, że prowadzący odpytywanie 
zawodników wszystko to naprawdę wie 
i rozumie. I obojętne, czy to o ciśnieniu, 
pierwiastkach, kątach, trójkątach, elek-
tronice, składzie produktu spożywczego, 
bombie atomowej czy sile kopa końskie-
go. Życzliwie uzupełnienia lakoniczną 
odpowiedź na pytanie. Doda, ale nigdy 
po to, by pomniejszyć ocenę wiedzy na 
ogół stremowanego gościa TVP.

Skąd się taki wziął, który nie da się nie 
lubić, którego słucha się z uwagą, który wy-
wołuje uśmiech po drugiej stronie ekranu?

Pan Tadeusz – rzeczowy, cierpliwy na 
miarę wyznaczonego delikwentowi tur-

nieju czasu. Sprawny, utrzymujący tempo 
i klimat szlachetnie prowadzonej zabawy. 
Są cechy wrodzone – to od mamusi i od 
tatusia. I nabyte – to już praca i aktywność. 
W latach 1959-1964 przyszły pan inżynier 
i pilot samolotowy zaczął się odrywać od 
myślenia o watach, woltach i częstotliwoś-
ciach. I był to słusznie wybrany początek 
– Rozgłośnia Harcerska. Popularna, bo 
inna niż pozostałe radiowe stacje. Może to 
bardzo dobre fluidy patronki ulicy, gdzie się 
znajdowała redakcja – Marii Konopnickiej. 
Może inteligentni i pracowici koledzy, kole-
żanki – pomogli zdolnemu szybko połknąć 
nie tylko bakcyla, ale i nabyć umiejętności 
radiowca, dziennikarza.

I tak szedł młody lektor i komentator jak 
burza. Rozgłośni Harcerskiej się słuchało. 
Słuchał i Mariusz Walter. Mistrz powierzył 
mu rolę lektora w programie „Świadkowie”. 
Nie było w nim postaci prowadzącego. Był 
tylko zupełnie niezwykły w tamtejszej tele-
wizji, miękki, ale perfekcyjny głos Sznuka. 
Program dotyczył spraw bolesnych. Był 
dobrze redagowany przez Jerzego Szot-
kowskiego, a potem Dariusza Baliszew-
skiego. Miał dramatyzm pokazywanych 
zdjęć i filmów dokumentalnych, dobrze 
napisany tekst. Ale to głos Sznuka naj-
bardziej przemawiał i utrwalał przekaz. 
Zazdrośni zawodowi lektorzy dziwowali się 

Arbiter 
elegantiarum

STEFAN TRUSZCZYŃSKI

FOT. © JEDENZDZIESIECIU.TVP.PL
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czasem, skąd ten „amator”? Telewidzowie 
nie mieli z tym problemu. Pan Tadeusz 
szybko zamieszkał w ich pamięci i domach. 
Oczywiście, było jeszcze kilku znakomitych 
lektorów (a dziś mamy już wielkie grono), 
ale Sznuk poszedł dalej. 

W Programie 3 Polskiego Radia, a potem 
w Sygnałach Dnia (w Jedynce) już nie tylko 
czytał cudze teksty, ale sam tworzył audycje. 
A potem się pokazał. Też u Waltera – w Studio 
2, a także w Turniejach Miast. W Opolu stanął 
przed festiwalową publicznością. Zawsze sobie 
znakomicie dawał radę. No i potem przyszedł 
rzeczony teleturniej „Jeden z dziesięciu” – od 
1994 roku. A więc to już ponad dwie dekady. 
Rekordy oglądalności. I tysiące ludzi, którzy 
przeszli przez studio. Bardzo mądrych i mą-
drych inaczej. Nikomu Tadeusz krzywdy 
nie zrobił, za to piękne dziewczyny wręczały 
zawodnikom tony prezentów.

Teraz z dawnymi kolegami spotykamy się 
najczęściej na pogrzebach. My – nieobec-
ni lub obecni mało w TV – radiu. Tadzia 
oglądamy wszyscy i to często. Ale i z przy-
jemnością. Tak, jak robią to również nasze 
żony, dzieci, a i wnuki.

Teraz powspominam: Tadeusz miał 
zawsze ogromne powodzenie u kobiet. 

Mężczyzna średniego wzrostu. Szczupły. 
Zawsze zadbany i elegancki. Ale dopiero 
gdy się odezwał choć słowem, magnetyzm 
zaczynał działać. To jest wspomnienie 
z sympatią, ale niech będzie trochę uszczy-
pliwe, by było prawdziwe.

Po jednym z Turniejów Miast, w małym 
nadmorskim miasteczku, już po programie, 
Idol z Warszawy gaworzył sobie jeszcze pry-
watnie z wpatrującymi się w niego uczest-
nikami (noooo głównie uczestniczkami) 
teleturnieju. Rozmowa była beztroska, 
dowcipna, przerywana salwami śmiechu. 
I nagle jedna z pań, zbudowana solidnie, nie 
wytrzymała, porwała Tadzia na ręce i ucie-
kła z nim z sali. Co było dalej? Nie wiem.

W telewizji, w radio to jest właściwie 
normalne, że co jakiś czas sadzają na naj-
wyższym stołku politycznie wybranego, 
podporządkowanego aktualnej władzy 
durnia. A ten zaczyna od zdejmowania 
z anteny, wyrzucenia z pracy dziennikarzy. 
I to bardzo często najlepszych.

Tadeusz miał takież doświadczenia. Cza-
sem periody tych, którzy go odsuwali, trwały 
krótko i wracał na swoje miejsce, na które 
sobie zasłużył i był tam wręcz niezastąpiony. 
Ludzie (normalni) się cieszyli, a Tadeusz 
– bez zbędnych wyjaśnień – czynił swoją 
powinność i wykazywał umiejętności.

Wiem, bo widziałem i słyszałem (na własne 
uszy), że lubili go zawsze najlepsi. Słuchałem 
tego od pisarki-radiowca Ewy Szumańskiej, 
od partnerki ze Studia 2 Bożeny Walter, od 
Eugeniusza Pacha, od świetnego reportera 

Jacka Grelowskiego, nonkonformisty Ma-
riana Bekajły i wielu innych.

Ruchy kadrowe to najczęściej rezultat 
zmian w polityce albo i zwykłej zazdrości, 
a i zawiści nawet. Dziennikarze są czasem 
wciągani w wir wydarzeń. Czasem sami 
trzaskają drzwiami. Ale to jest trudne – bo 
pracować i zarabiać na życie trzeba. Czasem 
też ulegają pokusie. Sejm i Senat nią bywają. 
W 1989 Tadeusz wraz ze Zdzisławą Gucą 
(bardzo dobrą dziennikarką z Polskiego Ra-
dia) i Bogusławem Kaczyńskim (niezwykle 
popularnym znawcą bell canta) zgodzili się 
kandydować w wyborach parlamentarnych. 
Mieli być niezależni. Elokwentny pasjonat 
opery i przyjaciel operowych elit dał jednak 
w ostatniej chwili drapaka. Wycofał swoją 
kandydaturę, robiąc przykrą niespodziankę 
koleżance i koledze. Zostali z ręką w... Na 
ich szczęście i tak się nie dostali na Wiej-
ską, choć Tadzio dostał w województwie 
warszawskim 155 tysięcy głosów. Myślę, że 
teraz – obojętnie z jakiej partii by wystar-
tował – dostałby poparcie jeszcze większe. 
Ode mnie na pewno tak. Ale – miłośnicy 
Sznuka – nie bójcie się, wasz idol dostał 
nauczkę. I na pewno żadne szatany już go 
nie namówią. Tych, którzy dziś wciskają 
guziczek, by posłuchać turnieju prowadzo-
nego przez Tadeusza Sznuka, jest ponoć 
milion, a może i dwa!

Zawsze się śmieję 
(z sympatią!), gdy po 
pierwszym starciu 
uczestników gry sły-
szę naprawdę bardzo 
zadowolonego prowa-
dzącego: „No i do dru-
giej rundy przechodzą 
wszyscy zawodnicy!”.

Fajnie jest, życzliwie. 
Ludzie to widzą, ludzie 
to słyszą. I odpłaca-
ją serdecznie.

Sznuk podkreśla: to 
tylko zabawa, jak w ży-

ciu – od szczęścia wiele zależy. Bo można 
dostać pytanie: „z którego kontynentu po-
chodzi mandarynka”, albo kto napisał: „a to 
feler, westchnął seler”, ale również pytanie 
o wzór chemiczny albo problem astrono-
miczny.

Arbiter elegantiarum? Oczywiście nie tyl-
ko, że do wręczania nagród wybiera piękne 
kobiety, które – niestety – przemykają zbyt 
szybko przez scenę. Ale poprzez wszystko, 
co czyni zawodowo: głos, gest, nienaganne 
maniery i elegancki garnitur.

Durniów być może denerwuje. Popisał 
się niedawno taki jeden, zamieszczając 
w Internecie fake news o rzekomym zejściu 
ze świata autora popularnego programu 
telewizyjnego. Głupich nie sieją! Bęcwałów, 
którzy powielili ten „news” było też trochę. 
Ale nic to – jak mawiał Mały Rycerz. – Żyj 
i Prowadź! (również programy telewizyjno-
-radiowe) jeszcze długo! Życzymy tego To-
bie i sobie. Mało kogo wszyscy (no prawie) 
w Polsce lubią.

PS. Byłbym zapomniał – Tadeusz Sznuk 
ma licencję pilota samolotowego. Bardzo 
lubi latać – szczególnie lądować. Lubi też 
lotników, samoloty i lotnictwo w ogóle. 
Zamieszkał nawet w osiedlu zbudowanym 
na terenie dawnego lotniska sportowego 
Gocław, na ulicy o lotniczej nazwie. ST

widziane z Warszawy
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1 lutego 2020 roku, w brukselskiej Bi-
bliotece Wittockiana (Musée des Arts 
du Livre et de la Reliure), odbyło się 

ogłoszenie i uroczyste wręczenie nagród 
4. edycji Międzynarodowego Grand Prix 
René Carcan for Printmaking. Zdobywczy-
nią Grand Prix oraz Nagrody Publiczności 
została prof. Małgorzata Chomicz.

Przyznawana od 2014 roku Nagroda René 
Carcan, zarządzana przez Fundację Króla 
Baudouina, ma na celu promowanie sztuki 
grafiki na poziomie międzynarodowym. 

Od 1. edycji w 2014 roku Nagroda stale 
wzrasta w liczbie i jakości – z 80 kan-
dydatów do 325 (z pięciu kontynentów) 
w tegorocznej edycji. W gronie tegorocz-
nych laureatów znaleźli się również Fu-
mio Yamaguchi z Japonii (I Wyróżnienie) 
i Henri Dupont z Belgii (II Wyróżnienie).

Małgorzata Chomicz – olsztynianka, 
absolwentka Państwowej Wyższej Szko-
ły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1995, 
dyplom z wyróżnieniem), doktorat (1997, 
ASP Warszawa), habilitacja (2005, ASP 
Kraków). Od ponad 20 lat uczy studentów 
technik grafiki warsztatowej. Od 2007 roku 
jest profesorem Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego, zajmując się grafiką war-
sztatową i książką artystyczną. Mieszka 
w Perugii we Włoszech i w Olsztynie.

Autorka ponad 65 wystaw indywidual-
nych. Za najważniejszą swoją prezentację 
artystka uważa wystawę w starożytnych 
murach Pałacu Dioklecjan w Splicie w lipcu 
2015 roku (zob. „Bez Wierszówki” 2015, 
nr 9-10, s. 36-37). Brała udział w ponad 
300 wystawach zbiorowych. Artystka była 
stypendystką Fundacji Jana Pawła II Pol-
skiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej 
w Rzymie (2000, 2002) oraz Fonds d’Aide 
Aux Lettres Polonaises Independantes 
w Paryżu (2001). W 2004 i 2017 roku 
wzięła udział w Międzynarodowym Sym-
pozjum Artystycznym „Barcs Art” (Węgry), 
a w 2015 roku w — „Slovenia Open to Art 
– Sinij Vrh”. 

Laureatka Biennale Plastyki Olsztyńskiej 
(1998, 2001, 2005, 2017). W latach 2006, 
2007 i 2011 zdobyła wyróżnienia „Premio In-
ternazionale di Grafica del Pomero”, Milano 
(Włochy). W 2009 roku otrzymała Nagrodę 
Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie 
kultury, cztery lata później Nagrodę Marszał-
ka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
„Laur Najlepszy z Najlepszych”  (2012), 
a w 2015 roku „Srebrny Laur” zasłużonego 
dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

W 2016 roku Małgorzata Chomicz została 
odznaczona przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego odznaką ho-
norową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Kolejne lata to czas rozlicznych nagród, 
m.in. I Nagroda II Biennale Współczes-
nej Grafiki w Perugii (2012), Grand Prix 
„Premio Assoluto” I Międzynarodowego 
Biennale Sztuki Współczesnej w Peru-
gii (2016), I Nagroda „I Santi di Diso” 
International Prie of Engraving (2018), 
I Nagroda – First Prize Author’s Wishes 

Italian Graphic Art 2017/2018 (Vigonza), 
czy I Nagroda na Triennale Européenne 
de l'Estampe Contemporaine (Tuluza). 

W 2018 roku na Indira Kala Sangeet Uni-
versity Khairagarh IKSV (Indie) została 
napisana rozprawa zatytułowana Malgo-
rzata Chomicz as a printmaker. W roku 
następnym została zaproszona do Indii jako 
profesor wizytujący IKSV. Profesor Mał-
gorzata Chomicz jest ponadto inicjatorką 
i koordynatorem wielu międzynarodowych 
projektów artystycznych, a czytelnikom 
„Bez Wierszówki” jest znana z tekstów au-
torskich, które ukazują się m.in. w ramach 
cyklu „Umbryjskim szlakiem”.

Z serdecznymi gratulacjami w imieniu 
żurnalistów SDP

IRENEUSZ ST. BRUSKI

Małgorzata Chomicz 
z Grand Prix René Carcan
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Intelektualna historia ludzkości wiąże 
się w szczególności z wynalezieniem 
pisma, a później druku. Jak określił 

to Walter Ong (1912-2003) – amerykański 
jezuita, antropolog kultury, znawca lite-
ratury angielskiej, religioznawca i filozof, 
ów wynalazek pozwolił na (uwspółcześ-
niając) „technologizację” słowa, grun-
townie zmieniając m.in. relacje między 
mową a myślą. Pismo w miejsce mowy 
odbywającej się zawsze w warunkach 
bliskości fizycznej rozmawiających osób 
i związanych z tym ułomności, doraźności, 
niedopowiedzeń, efemeryczności słowa 
i myśli oraz częstokroć komunikacyjnego 
chaosu, wprowadziło swego rodzaju po-
rządek, ciągłość i spójność. Wprowadza 
też pewien ład, powtarzalność przekazu 
myśli, a także – zwłaszcza od około 1540 
roku, wraz z upowszechnieniem druku – 
regularność wizualną, poprawność języka 
i porządkowanie tekstu.

Nadanie tekstowi papierowej formy ko-
deksowej stało się „zaczynem” fenomenu 
w postaci książki drukowanej. Tak więc 
książka, oznacza „spisanie” niematerial-
nych tekstów na materialnym nośniku 
jakim jest papier, a tym samym określo-
nych treści, idei, przekazów i wyobrażeń, 
które w ten właśnie sposób są tworzone, 

rozwijane, utrwalane, udostępniane i pro-
mowane. Książka drukowana staje się 
swoistą dwoistością. Z jednej strony jest 
bowiem „towarem” poddanym regułom 
rynku i komercji, z drugiej natomiast staje 
się jednym z najważniejszych komunika-
torów, przekaźników i nośników kultury, 
wiedzy, edukacji i szeregu innych zjawisk, 
których znaczenie wykracza poza to, co 
symboliczne i ekonomiczne. W tym właśnie 
tkwi głęboka specyfika książki jako rzeczy, 
przedmiotu i dzieła, mających umożliwić 
jej recepcję, transmisję i obieg tekstu, speł-
niając uzupełniające się cele estetyczne, 
intelektualne, społeczne i ekonomiczne.

Twórca książki
Jedno należy zaznaczyć i podkreślić... 

potocznie mówi się, iż „autor napisał 
książkę”. Otóż autorzy nie piszą książek. 
Autorzy piszą teksty, które inni – w twór-
czym łańcuchu działań – przekształcają je 
właśnie w książkę w jej fizycznym znacze-
niu i materialnym bycie. Książki to efekt 
pracy przede wszystkim autora, ale również 
wydawców i drukarzy, redaktorów, korek-
torów, recenzentów, rysowników i ludzi 
wielu innych profesji, którzy nadają książce 
ostateczną postać tekstu materialnego, 
kształt i wygląd.

A więc książka w jakimś stopniu staje się 
wytworem zbiorowym, zależnym tyleż od 
autora tekstu, jak i innych osób i instytucji 
uczestniczących w ostatecznym nadaniu 
książce tego, co określić możemy właśnie 
jej materializacją. Proces tworzenia książki 
nie wiąże się więc wyłącznie z pisaniem, 
ale też z pracami wydawcy i drukarza, 
podlegających jej autonomizacji. To ich 
działania „budują” ostatecznie książkę. 
Dobór i wielkość czcionek, rozświetlenie 

stron, marginesy, liczba rozdziałów, aka-
pitów, ilustracji, tablic, wykresów i rysun-
ków, układ na poszczególnych stronach, 
a także indeksy, odsyłacze. W szczególności 
strona tytułowa, grzbiet i okładki – budują 
to, co nazywamy z kolei „czytelnością” 
książki, co w jej postrzeganiu i odbiorze 
ma kapitalne znaczenie.

Wymienione wyżej prace i czynności 
zawsze wpływają na uczynienie tekstu 
maksymalnie komunikatywnym i czy-
telnym dla tysięcy, a często i milionów 
publiczności czytelniczej. Stąd też taka 
wielość i w bardzo częstych przypadkach 
złożoność prac adaptacyjnych, związanych 
z „produktem” jakim ostatecznie staje 
się książka.

Andrzej Tomaszewski, znany typograf, 
poligraf, propagator typografii i pięknej 
książki, podjął próbę wskazania „książ-
korobom” – jak nieco filuternie określa 
animatorów słowa drukowanego – pod-
stawowe wymogi stawiane książkom, któ-
rych spełnienie warunkuje w znaczącym 
stopniu sukces wydawniczo-sprzedażowo-
-czytelniczy:

• po pierwsze – elementem estetycz-
nej jakości książki jest zgodność jej treści 
i formy,

• po drugie – ukształtowanie projektu 
graficznego publikacji, w taki sposób, aby 
wizualność jedności estetycznej harmonij-
nie łączyła wszystkie jej elementy,

• po trzecie – zapewnienie funkcjonalno-
ści książki w kontekście wygody jej przy-
szłego użytkownika/czytelnika, 

• po czwarte – wykreowanie oryginalno-
ści ujęcia polegającej na uksztaltowaniu 
książki w oparciu o nowatorską koncepcję, 

Ciąg dalszy na s. 26

Rozważania o naturze książki

JERZY L. OKUNIEWSKI

Każda książka, 
żyje tyle razy, 
ile razy została 
przeczytana. 

,,
FOT. © GERALT / PIXABAY
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• po piąte – walory graficzne i artystyczne 
ilustracji książkowych (graficznych, ma-
larskich i fotograficznych),

• po szóste – jakość wykonania książki, 
perfekcyjność w poszczególnych technolo-
gicznych tokach produkcji, a także wysoki 
standard użytych materiałów jak papier, 
farby, oprawy itp.

Reasumując, mamy więc do czynienia 
z dwoma podstawowymi mechanizmami: 
tymi, które ujawniają strategie i intencje 
pisarza i tymi, które wynikają (generalizu-
jąc) z decyzji wydawcy i drukarza.

Zrozumienie książki to nie tylko sama 
lektura, ale także dostrzeganie przez jej 
odbiorcę/czytelnika wymienionych wyżej 
prac i zabiegów. Socjologia tekstów przy-
kłada zdecydowaną uwagę co do istoty 
postaci, w jakiej tekst do czytelnika książki 
dociera z niemal każdej jej strony. To ma 
dla postrzegania tekstu i wyglądu książki 
niemal fundamentalne znaczenie, tworząc 
przestrzeń nadającą się do czytania i rea-
lizacji czytelniczych.

Czytelnik
Książka bez czytelnika istnieje tylko 

potencjalnie. To czytelnik nadaje jej re-
alne życie. Tak więc praktyki lekturowe 
nie zależą tylko od zawartości tekstowej 
i rodzaju tekstu, z którymi czytelnik ma 
do czynienia, ale także, jak już wyżej za-
znaczyłem, od materialnej postaci tego 
tekstu. Dlatego też wydawcy jeszcze bar-
dziej zwracają uwagę na kolejne wydania 
tytułów wchodzących na rynki książki.

Książka to coś więcej niż nośnik tekstu 
i wielu ją zdecydowanie tak postrzega. 
Książka u jej odbiorców/czytelników bu-
dzić może rozmaite reakcje, a także być 
obdarzana skrajnymi niekiedy uczuciami 
i emocjami: od miłości, przez obojętność 

do nienawiści. W przeszłości (i tej da-
lekiej, i niedalekiej) była też niszczona 
i palona. W jej przypadku może nawet 
zaistnieć w szczególnych okolicznościach 
tzw. syndrom Stendhala (Marie-Henri 
Beyle, 1783-1842), polegający na zaburze-
niach psychicznych związanych np. z dużą 
ilością książek czy rozmaitych innych dzieł 
nagromadzonych na małej powierzch-
ni, w połączeniu z osamotnieniem osoby 
czy osób, choćby w trakcie przeżywanego 
obecnie czasu przymusowej kwarantanny. 

Ale książka w takich sytuacjach może też 
być swoistą terapią, skutecznym antidotum 
na traumę i depresję, swoistym psychodeli-
kiem, widocznym wybawieniem przed nudą 
i nicością – co zresztą ma obecnie miejsce 
w naszym kraju. Biblioteki i media jedno-
znacznie informują o wzroście zaintereso-
wania książką i czytelnictwem. Najdobitniej 
widać to na przykładzie Centrum Książki 
olsztyńskiej „Książnicy Polskiej”, z którego 
transportem samochodowym (w niektórych 
dniach nawet do pięciu kursów dziennie) 
zamówione przez klientów książki (lecz 
także puzzle, gry i zabawki) dostarczane 
są pod drzwi domów i mieszkań klientów, 
którzy telefonicznie i przez Internet doko-
nali wcześniejszych zamówień. 

Wielu klientów uważa też, że tekst książki 
stanowi jedynie jakiś punkt wyjścia do 
dalszego rozwijania na przykład wyobraźni 
i ważne stają się ilustracje i inne aspekty 
książkowe, m.in. rodzaj papieru na jakim 
została wydrukowana, jej kolorystyka, 
a także indywidualne cechy poznawcze, 
których doświadczamy przez dotyk czy 
zapach. Tak więc doskonale wydane książki 
uwzględniają owe specyficzności.

Pisząc o praktykach lekturowych warto 
przypomnieć, że „konsumowanie” (czyta-
nie książki) przez czytelnika, odbywa się 
na dwa sposoby: ciche i głośne. 

Bezgłośna, cicha lektura, choć znana 
już w starożytności, rozpowszechniła się 
dopiero u schyłku średniowiecza, a pełnym 
sposobem przyswajania tekstu w tej formie 
stała się jeszcze później. Lektura cicha to 
oczywiście lektura dokonywana jedynie 
za pomocą oczu. Jest więc z oczywistych 
względów bardzo indywidualna i rzec by 
można – intymna.

Lektura głośna z jednej strony otwiera 
osobom niechcącym lub nieumiejącym 
czytać samodzielnie możliwość poznania 
prezentowanego tekstu, z drugiej nato-
miast może spajać np. relacje towarzyskie 
bliskich i znajomych osób, przyjaciół itd. 
Warto zaznaczyć, że lektura głośna prak-
tykowana jest do dzisiaj w ograniczonym 
wymiarze m.in. w kościołach w trakcie 
liturgii. Głośne czytanie w ramach wspól-
notowego życia od wieków ma miejsce 
w zakonach i zgromadzeniach zakonnych, 
zarówno żeńskich, jak i męskich. Lektury 
duchowe, dokumenty Kościoła, pisma 
i żywoty świętych są głośno odczytywa-
ne między innymi w trakcie spożywania 
posiłków czy w innych okolicznościach.

Książka w obecnej formie kodekso-
wej zastąpiła jej wcześniejsze nośniki, 
np. zwój. Druk z kolei zastąpił rękopis. 
Obecnie możliwości wynikające z pro-
cesów cyfryzacji, przenoszenia całego 
niemal dziedzictwa tekstowego z jedne-
go nośnika na inne, z indeksu na ekran 
np. smartfona, telefonu komórkowego, 
laptopa, ekranu TV, czy też na płytę CD, 

Ciąg dalszy ze s. 25
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przekazywanie i odczytywanie/odsłuchi-
wanie tekstu w postaci elektronicznej jest 
stosunkowo proste, ale też budzić może 
rosnące obawy, bowiem może tworzyć 
zupełnie realne ryzyko utraty zrozumie-
nia kultury tekstu. Mamy przecież do 
czynienia z kwestią swoistej „lekkości” 
zdigitalizowanej wiedzy i treści. Książ-
kę możemy wziąć do ręki, wertować jej 
kartki, słyszeć szelest przemieszczanych 
stron, delikatność papieru, zapach pa-
pieru itp. – czyli to, co zawsze kojarzyć 
się nam będzie z lekturą książki. Tekst 
zawarty w plikach, odbieramy z reguły za 
pomocą zmysłu wzroku, rzadziej słuchu – 
przyswajamy go sobie szybciej niż książkę 
na papierowym nośniku, ale znacznie pły-
cej. Coraz mniej treści pozyskanej w ten 
sposób „kumulujemy” w sobie na dłużej.

Przyszłość 
Nadawanie tekstom nowego elektro-

nicznego formatu nie może i nie powinno 
w żadnym przypadku obciążać zaniecha-

niem, zapomnieniem, wyeliminowaniem 
a mówiąc wprost zniszczeniem ich obec-
nych nośników.

W praktyce przyjmujemy, że tekst jest 
taki sam, niezależnie od nośnika, na któ-
rym został umieszczony. Jednakże ten sam 
tekst, chociaż znaczeniowo ustabilizowany, 
w zależności od nośnika, na którym został 
umieszczony i sposobie jego złożenia, może 
nabrać nowych znaczeń. Błędem jest więc 
zakładanie, że tekst pozostaje zawsze ten 
sam, niezależnie od jego materialnej formy.

Może być i ważny pozytyw zmiany noś-
nika – w ten sposób tekst może pozyskać 
dla siebie nowego czytelnika, który może 
mieć rozmaite ograniczenia i awersje do 
formy papierowej tekstu, co zwłaszcza dla 
tekstów literackich stanowić może pozy-
skanie grona nowych odbiorców.

Kiedy jego nośnik ulega zmianie, tekst 
nie jest już tym samym tekstem, bowiem 
z reguły zmieniają się zarówno sposoby jego 
odczytywania, jak i procesy jego tworzenia. 
I na koniec – klasycznej książki papierowej 

jeszcze długo nie zastąpią w całości nowe 
nośniki. Obecne i przyszłe e-booki zapewne 
będą trwać i się rozwijać, ale jako w pewnym 
sensie margines, dodatek lub suplement do 
tradycyjnych książek papierowych, które 
wciąż jeszcze przez dziesiątki, a może i setki 
lat będą dzierżyć prymat, nadal będą pro-
dukowane, drukowane, nabywane i czytane 
przez ich użytkowników.

Ale i w tym przypadku technika czynić 
może szalone postępy. Obecne, tradycyjne 
księgarnie mogą mocno zmienić swoje for-
muły działania. Być może oprócz klasycznej 
sprzedaży staną się też wzorcowniami, 
w których możliwe będzie np. drukowanie 
i nabywanie książek na zasadzie: klient 
telefonicznie lub przez Internet albo na 
miejscu zamawia książkę, a księgarnia 
za naciśnięciem guzika odpowiedniego 
urządzenia, drukuje żądany egzemplarz 
na miejscu, w ciągu kilku zaledwie minut 
dokonując jego sprzedaży.

Ale to jeszcze przyszłość – być może już 
niedaleka. JERZY L. OKUNIEWSKI

FOT. © LUBOS HOUSKA / PIXABAY
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W ramach projektu nastąpi opra-
cowanie i wykonanie strony 
prezentującej postać Witolda 

Hulewicza (1895-1941) oraz Nagrody jego 
imienia, które od ćwierć wieku są przy-
znawane polskim twórcom za osiągnięcia 
z rozmaitych dziedzin szeroko pojętej 
kultury i sztuki oraz działaczom na niwie 
społecznej i gospodarczej. 

Strona będzie nie tylko miejscem za-
prezentowania informacji i opracowań 
dotyczących życia, działalności i dorobku 
twórczego Witolda Hulewicza, ale rów-
nież forum dyskusji i współpracy z insty-
tucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, 
które zechcą włączyć się w promocję 
postaci tego wybitnego poety i krytyka 
literackiego, tłumacza i wydawcy oraz 
organizatora rozgłośni Polskiego Radia 
w Wilnie.

Rok 2020 jest rokiem szczególnym. 
Równo 125 lat temu, 26 listopada 1895 
roku, Witold Hulewicz przyszedł na świat 
w Kościankach koło Wrześni. Biorąc tę 
rocznicę pod uwagę, Stowarzyszenie bie-
żący rok ogłosiło Rokiem Witolda Hule-
wicza. Jest to zatem wyjątkowa okazja, 
aby przybliżyć postać tego niezwykłego 
Polaka i Wielkopolanina. 

Wielkim propagatorem jego postaci jest 
od wielu lat reportażysta i literat Romu-
ald Karaś. To z jego inicjatywy doszło do 
utworzenia dorocznych nagród, a później 
Stowarzyszenia, którego jednym z głów-
nych celów jest popularyzacja postaci 
Witolda Hulewicza w kraju i za granicą, 
szczególnie zaś na obszarze państw nie-
mieckojęzycznych z uwagi na wybitne jego 
zasługi jako tłumacza literatury niemie-

ckiej (Johann W. Goethe, Tomasz Mann, 
Rainer M. Rilke).

W zamyśle realizatorów jest, aby pro-
jekt, pomimo obiektywnych przeszkód 
związanych z pandemią koronawirusa, 
mógł mieć jak najszerszy zasięg i za-
owocował także międzynarodowymi 
(Polska – Niemcy – Litwa) inicjatywami 
literackimi i dziennikarskimi w duchu 
twórczości Witolda Hulewicza. Będzie 
to o tyle możliwe do zrealizowania, 
wszak samo Stowarzyszenie ma swoje 
przedstawicielstwa w obydwu krajach. 
Na Litwie reprezentuje je Wojciech Pio-
trowicz, w Niemczech współpracują ze 
Stowarzyszeniem Agnieszka Karaś i Kai 
von Westerman. W gronie licznych part-
nerów projektu jest również Miesięcznik 
Społeczno-Kulturalny „Bez Wierszówki”, 
jako partner medialny przedsięwzięcia.

Zachęcamy wszystkich, którym bliska 
jest postać i twórczość Witolda Hulewicza 
do współpracy w ramach projektu „Witold 
Hulewicz on-line”. Zapraszamy dziennika-
rzy i literatów, ludzi nauki oraz twórców, 
wszak postać naszego Patrona pragniemy 
zaprezentować wielowymiarowo i przy 
wykorzystaniu różnorodnych form wyrazu. 

Projekt w ramach programu Narodowe-
go Centrum Kultury będzie realizowany 
do końca października br. Kontakt dla 
wszystkich zainteresowanych współpracą: 
tel. 517 817 844, 531 507 527, e-mail: 
witoldhulewicz@wp.pl.

Bieżące informacje związane z projek-
tem będą zamieszczane m.in. na stronie: 
www.hulewicz.org.pl.

W imieniu koordynatorów projektu
IRENEUSZ ST. BRUSKI

Witold Hulewicz 
on-line

To było parę lat przed ćwierćwieczem. 
Znaczna grupa reporterów gościła 
wówczas u Janusza Roszki w Bole-

chowicach koło Krakowa, w zasiedlonym 
przezeń dworze, który dźwigał z upadku. 
Janusz stał na czele Klubu Reportażu Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich, a ja 
byłem jego zastępcą. Podobnie, jak w Klu-
bie Literatury Faktu, którego prezesem 
był Krzysztof Kąkolewski. Oba te kluby 
SDP i ZLP podjęły wespół myśl nobilitacji 
reportażu polskiego. 

Działo się to wbrew temu, że Warszawa 
ponoć boczyła się na Kraków, czy też Kra-
ków na Warszawę. My zainicjowaliśmy 
z liczącymi się wydawnictwami edycję 
serii reportażu krajowego i zagranicznego. 
Przyznawaliśmy Nagrodę im. Ksawerego 
Pruszyńskiego, odbywały się sesje repor-
tażu i spotkania z twórcami. Ważną rolę 
odgrywała Krystyna Goldbergowa, zwana 
matką reporterów, kierowniczka Działu 
Reportażu w „Iskrach”, wydawnictwie wiel-
ce zasłużonym dla rozwoju tego gatunku. 

Zakończyliśmy akurat jedną z sesji war-
sztatowych i prezes Roszko zaprosił nas 
do swojej siedziby. Z Januszem przyjaź-
niłem się od dawna, choć mieliśmy różne 
charaktery i różne poglądy, co nie prze-
szkadzało nam we współpracy dla dobra 
reportażu, któremu poświęciliśmy swoje 
zawodowe życie. Janusza nazywaliśmy 
księciem reporterów. Królów mieliśmy 
więcej: Wańkowicz, Lovell, Kąkolewski, 
Kapuściński. Należałoby też wymienić 
nazwiska królowych, ale te raczej nie udzie-
lały się w pracach obu klubów. 

Gospodarz dworu w Bolechowicach 
przyjmował nas przy zastawionym stole. 
Dzielił się uwagami o twórczości Ksawe-
rego Pruszyńskiego. Cenił jego „ukrain-
ne pióro”. Podziwiał trafność stanowiska  

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum 

Kultury w ramach programu 
Kultura w sieci

Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza rusza 
w maju z projektem „Witold Hulewicz on-line”, 
który realizowany będzie w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury pt. Kultura w sieci. 
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politycznego, wyczucia aktualnych zagro-
żeń Polski i świata wobec hitleryzmu. Jakże 
prorocze okazywały się jego reportaże 
z Wolnego Miasta Gdańska, z których 
wynikało, że tam rozpocznie się wojna. 

Janusz Roszko zrobił wiele dla upamięt-
nienia zarówno biografii autora Trzynastu 
opowieści, jak i jego dorobku. Godzi się tu 
podkreślić jego udział w wydaniu wyboru 
pism publicystycznych, eseistykę poświę-
coną twórczości pisarza dokumentalisty. 
Słuchaliśmy go z uwagą. Gdy sławił jeden 
z utworów pod tytułem Cosas de Polonia 
o pewnym literacie rodem z Wielkopolski, 
działającym w dwudziestoleciu między-
wojennym w Wilnie, a w okresie okupa-
cji hitlerowskiej w Warszawie, ogarnęły 
mnie wątpliwości, czy podane fakty są 
prawdziwe. Spytałem Janusza o nazwisko 
owego literata. Wyjawił: Witold Hule-
wicz. Wprawdzie Pruszyński pisze o nim 
najpierw dość krytycznie, w końcu, gdy 
przedstawia jego działalność konspira-
cyjną zakamuflowaną pod gorszącymi 
postępkami, jak prowadzenie kawiarni 
i restauracji dla Niemców w okupowanej 
Warszawie, na koniec mówi, że za stwo-
rzenie sieci podziemnych pism polskich, 
za heroiczną postawę podczas przesłuchań 
przez Gestapo na Pawiaku, należy mu się 
pomnik, który winien stanąć w Wilnie, 
zwalczającym przed laty tego przybysza.

Na tyle znane mi było nazwisko Hulewicza, 
autora nowatorskiej książki o Beethove-
nie Przybłęda Boży, wybitnego tłumacza 
literatury niemieckojęzycznej, przyjacie-
la Rilkego, współtwórcy Polskiego Radia, 
autora pierwszego słuchowiska polskiego 
„Pogrzeb Kiejstuta” (1928), redaktora i wy-
dawcy pierwszego pisma konspiracyjnego 
w okupowanym kraju „Polska Żyje”, że wda-
łem się w spór z Januszem Roszko. Racji nie 

miał Pruszyński. Tłumaczyć go mogło jedno: 
opowiadanie Cosas de Polonia pisał z dala 
od okupowanego kraju, nie znał realiów.

Moją odpowiedzią na ten spór było od-
szukanie córki Witolda Hulewicza. Miałem 
szczęście i zaszczyt, że poznałem autorkę 
książki biograficznej o ojcu Rodem z Koś-
cianek. Była żoną Romana Feilla, wywłasz-
czonego ziemianina, wicemistrza Polski 
w strzelaniu do rzutków, który przyszłych 
powstańców warszawskich uczył obsługi 
broni, a potem przeprowadzał ludność ka-
nałami ze Starówki. Za aprobatą Państwa 
Agnieszki i Romana Feillów powołaliśmy 
w 100-lecie urodzin Witolda Hulewicza 
Kapitułę Jego Imienia, która ustala jury 
i przyznaje doroczne nagrody w tych dzie-
dzinach twórczości, działań społecznych 
i gospodarczych, jakie uprawiał nasz Patron.    

W pierwszym okresie działaliśmy wspólnie 
ze Związkiem Literatów Polskich. Pomocą 
i radą służyli nam prezes Wojciech Żukrow-
ski oraz Lesław Bartelski. Tak się złożyło, 
że niektórzy laureaci Nagrody im. Witolda 
Hulewicza weszli w skład kapituły, czego 
doskonałym przykładem jest postać Barbary 
Wachowicz, znanej pisarki czy Stanisława 
Rostworowskiego, historyka, publicysty, 
syna dowódcy Okręgu Krakowskiego Ar-
mii Krajowej, który został zamordowany 
w więzieniu na Montelupich. 

Dzięki współpracy z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sa-
morządami województwa mazowieckiego 
oraz województwa wielkopolskiego, fun-
dacjami: Pomoc Polakom na Wschodzie, 
Wspólnota Polska, jak też Państwem Anną 
i Piotrem Voelkelami z Poznania zyskali-
śmy podstawę materialną przyznawanych 
nagród. W ubiegłym roku dołączyli do 
tego grona: PKN ORLEN S.A., PGNiG, 
KGHM Polska Miedź S.A. Liczba nagród 

wyniosła 42. Od pięciu lat działamy jako 
Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza. 

Każda z edycji Nagrody im. Witolda Hule-
wicza jest świętem kultury polskiej. W auli 
Domu Literatury w Warszawie, wypełnionej 
po brzegi publicznością, wyróżniamy ludzi, 
którzy wiele dobrego dokonali w swym ży-
ciu. Przeważają przedstawiciele prowincji, 
mieszkańcy miasteczek i wsi. Dla więk-
szości z nich są to pierwsze wyróżnienia, 
w dodatku w skali ogólnopolskiej. Hono-
rem dla kapituły są laureaci o głośnych 
nazwiskach, czego przykład stanowią Zofia 
Posmysz, pisarka, autorka głośnej powieści 
Pasażerka oraz Wiesław Ochman, świa-
towej sławy artysta śpiewak. 

Każda z edycji Nagrody im. Witolda 
Hulewicza wyłania średnio kilkunastu 
laureatów. W ciągu dwudziestopięciolecia 
było ich ponad trzystu. Stale rośnie zainte-
resowanie Nagrodą. W wielu biogramach 
twórców ona już figuruje.  

W naszych pracach społecznych dążymy do 
tego, aby popularyzować nazwisko naszego 
Patrona. Wznowiliśmy tom Jego wierszy 
Miasto pod chmurami i szkice kresowe 
Gniazdo żelaznego wilka. Na podstawie re-
lacji ostatnich świadków epoki powstał film 
dokumentalny o Witoldzie Hulewiczu pt. 
„Inny”. Moja córka Agnieszka Karaś napisała 
biografię Hulewicza Miał zbudować wieżę 
i po niemiecku Der Pole, der auch Deutscher 
war. Das geteilte Leben des Witold Hulewicz. 
Jej mąż filmowiec, Kai von Westerman, był 
autorem zdjęć do filmu polskiego o Hulewiczu 
i twórcą filmu niemieckiego.  

Staramy się robić wiele, aby żyła pamięć 
o Witoldzie Hulewiczu, który poniósł dla 
Polski męczeńską śmierć w Palmirach. 
To nas zobowiązuje. 

ROMUALD KARAŚ
Prezes Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza

Imienia Witolda Hulewicza
FOT. © PIOTREKWAS / CC BY-SA 3.0
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M istrzowski warsztat rzeźbiarski, 
w tym medalierski, czyni z każ-
dej kolejnej realizacji Wiktorii 

Czechowskiej-Antoniewskiej wydarzenie 
– przepełnione wyrazem, wewnętrznym 
drżeniem, a zarazem głęboką relacją z psy-
che i kosmosem. W twórczości artystki 
przenika uczucie samotności przedsta-
wionych osób, aura ich swoistego byto-
wania w nieoznaczonym otoczeniu, jakby 
przedostawali się przez błony powietrza. 
Artystka stosuje kontrasty ciszy i dynamiki, 
minimalizmu z implozyjną, emanującą 
podskórnie z wnętrza ekspresją. 

Wyczuwalny niezwykle silny psycho-
logizm, poddany abstrakcyjnym wyci-
szeniom, to indywidualny głos artystki. 
Od najwcześniejszych realizacji wprowadza 
do aury własnych rzeźb rodzaj oporu, wyra-
zistego bycia w przestrzeni. We wszystkich 

jej kompozycjach wyczuwa się finezję, 
odwagę, wirtuozerię intelektualno-war-
sztatową, która pozwala jej na dystans 
wobec zobowiązań epoki, rozgrywanie 
każdego fragmentu z ogromną świadomoś-
cią odrębności nowej formy, jak nowych 
linii papilarnych. Także doświadczając 
najwcześniejszych prac artystki, realizo-
wanych w trudnych, „czarnych” latach 
doktryny realizmu socjalistycznego, czu-
jemy niezależność wobec ilustracyjnego, 
spłaszczającego myśli, trywializującego 
i alegoryzującego na rzecz polityczności 
„powietrza” tamtego czasu. W pozornie 
realistycznych interpretacjach dotyka oso-
bowość i podmiotowość przedstawionych, 
ich silny rys psychologiczny, zarazem jakby 
manifestujące się, wielozmysłowe odważne 
bycie w przestrzeni.

 TWON

Rzeźby 
o indywidualnym 
Człowieku

Wiktoria Czechowska-Antoniewska – 
polska rzeźbiarka i medalierka, urodzona 
w Grudziądzu, od 1938 roku mieszka na 
warszawskiej Saskiej Kępie. Jest absol-
wentką ASP w Warszawie; studiowała 
u prof. Mariana Wnuka i prof. Józefa 
Aumillera, absolutorium uzyskała w 1954, 
a dyplom w 1955 roku.
W swoim dorobku posiada setki prac 
medalierskich (od 1972 roku współpracuje 
z Mennicą Polską), a ponadto popiersia, 
rzeźby, pomniki, m.in. Willy’ego Brand-
ta w Warszawie, gen. Stefana „Grota” 
Roweckiego w Piotrkowie Trybunalskim, 
Bronisława Radziszewskiego w Henry-
kowie, Józefa Conrada Korzeniowskiego 
w Singapurze, a także tablica i portret Jana 
III Sobieskiego, które odsłonięto na ścianie 
kościoła augustianów w Wiedniu. 
W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej 
znajduje się wiele jej prac, m.in. portrety 
Arnolda Szyfmana, Antonio Corazziego 
i Wojciecha Bogusławskiego. Poza tym 
wiele realizacji spotkamy w innych miej-
scach stolicy, jak popiersie Kazimierza 
Dejmka (Teatr Narodowy), rzeźbę Wac-
ława Niżyńskiego (Muzeum Teatralne), 
czy portrety: Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego (Urząd Rady Ministrów), Bohdana 
Korzeniewskiego (Akademia Teatralna), 
Aleksandra Gieysztora (Fundacja Kronen-
berga), Wacława i Bronisławy Niżyńskich 
(Bazylika Świętego Krzyża), gen. Stefana 
„Grota” Roweckiego (ul. Spiska 14),  
Gustawa Holoubka (Teatr Dramatyczny).
Wiktoria Czechowska-Antoniewska ma 
na swoim koncie ponad dwieście wystaw 
krajowych, a jej dzieła znajdują się w dwu-
nastu muzeach polskich, czternastu zagra-
nicznych, w tym w zbiorach watykańskich. 
Jest m.in. członkinią Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych AIAP 
oraz Międzynarodowej Federacji Sztuki 
Medalierskiej FIDEM. W 2017 roku został 
dokonany szczegółowy spis prac artystki 
dla Instytutu Sztuki PAN. Będzie on stano-
wić materiał do badań naukowych polskiej 
sztuki XIX i XX wieku.  ACZŁ
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Medalion z postaciami  Wacława  
i Bronisławy Niżyńskich – fragment tablicy 
z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie 

FOT. © TWON
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Wiktoria  
Czechowska- 

-Antoniewska 
z modelem i rzeźbą 

pt. Rybak. Jest 
to pierwsza jej 

praca wystawiona 
w Muzeum 

Narodowym na 
Ogólnokrajowej 

Wystawie „Młodzież 
walczy o pokój” 

(1950/1951)

Ksawery 
Dunikowski, 
brąz lany, 
1998 
FOT. ARCHIWUM 
PRYWATNE

Stanisław 
Moniuszko, 
brąz lany, 
1995 
FOT. © FYNDACJA 
POLCANART

Seweryna Broniszówna, brąz, 1955
FOT. © MUZEUM TEATRALNE W WARSZAWIE

Tancerka, 
tombak 

bity, 1995
FOT. © TWON

Arnold Szyfman, 
brąz lany, 1999
FOT. © TWON

Karol Kurpiński, 
brąz lany, 1998
FOT. © TWON Pomnik Willy’ego Brandta w Warszawie, 2000 FOT. © ADRIAN GRYCUK / CC BY-SA 3.0

Pamiątkowa tablica  
na cześć Józefa Conrada 
Korzeniowskiego  
w Singapurze
FOT. © BOGDAN KOSAR, STANKO YURII /
CC BY-SA 3.0
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Dziś e-mail to nic nadzwyczajnego, 
większość z nich to ważne infor-
macje, ale też natarczywe i po-

wtarzające się reklamy, od wycieczek do 
ciepłych krajów, po oferty dla dorosłych 
spragnionych nowych doznań. Trzeba je 
przeczytać, ale większość niestety kasować. 
Jest też wiele ciekawych. Wreszcie kore-
spondencja skierowana do Fundacji, którą 
prowadzę. Ten rodzaj poczty zawsze jest 
dla mnie ważny, w wielu wypadkach smut-
ny, bo są to prośby o pomoc czy wsparcie, 
których Fundacja nie zawsze może spełnić. 

To przykre, jak wielu wybitnych 
twórców potrzebuje wsparcia. Nie-
stety, Fundacja ma swoje ogranicze-
nia, szczególnie że ustawodawca nie 
przewiduje stałego dofinansowania,  
a organizacje pozarządowe muszą zdoby-
wać środki na działalność poprzez kon-
kursy czy zbiórki. Ale radzimy sobie, i jak 
pokazują raporty, całkiem nieźle. Polacy 
to naród o dużej wrażliwości na ludzkie 
krzywdy czy zdrowie. 

Niestety gorzej jest z pomocą w kultu-
rze, duża konkurencja na rynku i skrom-
ne środki na ten cel nie wystarczają dla 
wszystkich. Kiedy rejestrowałem Fundację 
„PolCanArt” przewidziałem ten stan, że 
będzie wiele potrzeb i pomoc temu śro-
dowisku jest konieczna, wręcz niezbędna. 
Kultura to nasze wyjątkowe i cenne dobro, 
szczególnie wtedy, kiedy mamy poważny 
kryzys jak dziś, który właśnie w tej sferze 
jest tak odczuwalny. 

Trzy lata temu otrzymałem krótki list 
z prośbą o pomoc i wsparcie wystawy. Był 
on dla mnie niemałym zaskoczeniem, bo 
napisany przez wyjątkową osobę, artystkę 
o ogromnym dorobku artystycznym i pięk-
nym życiorysie. Natychmiast nawiązali-
śmy kontakt, bo uznałem, że tak wybitna 
artystka nie powinna prosić o cokolwiek, 
a wsparcie to obowiązek Fundacji. Pomoc 
przy wystawie był oczywisty, a dla mnie 
i Fundacji zaszczyt, że tej miary artystka, 
wyróżniła naszą organizację. Podjęliśmy 
stosowne kroki i udało się skromne wspar-
cie uzyskać. Przy tej okazji nawiązał się 
nasz wyjątkowy kontakt, który trwa do 
dziś. Mogę powiedzieć, że nawiązała się 
między nami wyjątkowa przyjaźń, a liczne 
rozmowy z Wiktorią Czechowską-Anto-
niewską są dla mnie podarowanym przez 
los wyjątkowym i cennym czasem. 

Rozmawiamy o wszystkim, dyskutujemy 
o polityce, historii, o zwierzętach, których 
Wiktoria jest niepoprawną miłośniczką 
i jak sama mówi, osobą „uzależnioną” 
miłością do nich. Wymieniamy poglą-
dy o sztuce i kulturze. Dodam, że nasza 
„przyjaźń z sieci” zaowocowała wyjątko-
wym projektem na bazie jej wspaniałych 
dzieł sztuki. Powstał unikalny projekt 
medalu, który mam nadzieję znajdzie 
nabywców nie tylko w kraju, ale też na 
świecie, a jego sprzedaż przyczyni sie 

do popularyzacji wybitnej twórczości 
Wiktorii Czechowskiej-Antoniewskiej, 
natomiast wypracowany zysk wesprze 
twórcze działania artystów i podopiecz-
nych Fundacji.  

Parafrazując słowa wyjątkowego poety 
ks. Jana Twardowskiego, uczulam i chcę 
skierować apel do rządzących, decydentów 
i mecenasów sztuki – „dbajmy o naszych 
artystów, bo tak szybko o nich zapomina-
my”. Ja i Fundacja, którą prowadzę nie 
zapomina, a nasza „przyjaźń z sieci” trwa.

Przyjaźń z sieci 
ALEKSANDER 
CZAJKOWSKI-ŁADYSZ 
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Gdy w internetowych prezenta-
cjach wielkich producentów ger-
ber, storczyków, tulipanów, lilii, 

róż, hortensji, piwonii, orchidei ukażą 
się pracujące w hali młode kobiety, o ich 
twarzach pomyśli się – polskie twarze. Ale 
nic nie jest dane na zawsze... Coraz mniej 
Polaków pracuje w wielkich holenderskich 
szklarniach. Ich miejsce zajmują Rumuni, 
Litwini, Łotysze, Mołdawianie, Słowacy.

Praca zarobkowa
Jednak obecność nowych migrantów za-

robkowych z Europy Środkowo-Wschodniej 
nie rozwiązuje problemu niedoboru pracow-
ników. Gdy kalejdoskopowo przeglądam 
agencyjne oferty pracy tymczasowej „przy 
kwiatach”, start jest najczęściej: „od zaraz”, 
„od poniedziałku”, „od już”! Liczba godzin 
pracy 40-45, stawki dobiegają dziesięciu 
euro, zakwaterowanie, które organizuje pra-
codawca to około 90 euro tygodniowo. Na 
jak długo? Na tydzień, na dwa miesiące, na 
pół roku, czasem z możliwością przedłużenia. 
Zgłoszenia par i grup również możliwe. Bez 
wymogów językowych. A doświadczenie? 
Niewymagane, liczy się chęć do pracy. Ale 
nie zawsze... „oczekujemy precyzyjności 
i dokładności”, „znajomość angielskiego 
w stopniu komunikatywnym mile widzia-
na”, „konieczne prawo jazdy kategorii B”, 
„wymagane zaświadczenie o niekaralności”, 
„wymagane osobiste konto bankowe”. Cza-
sem pojawi się coś ekstra, np. poszukiwanie 
kierownika szklarni, stawka do negocjacji, 
a wśród obowiązków umiejętne rozwiązy-
wanie problemów interpersonalnych.

Ogłoszenia brzmią teraz bardziej za-
chęcająco: „zapewniamy opiekę polskich 
konsultantów”, „w holenderskiej szklarni 
będziesz pracować tylko z przyjemnymi 
produktami, jak zioła i kwiaty”. Spotyka się 
i przymilne: „Kochasz przyrodę?”, „Cenisz 
sobie ład i porządek?”.

Pracodawcy zagrożeni niewywiązywaniem 
się z kontraktów stali się skłonni do lepszego 
traktowania pracowników spoza kraju. Nato-
miast niektórzy politycy chcieliby skierować 
społeczną uwagę na bezrobotnych krajo-
wych, rozleniwionych wygodą i spokojem 
„zasiłkowiczów”. Spodziewają się ich nakło-
nić (przymusić?) do ciężkiej, a wymagającej 
ostrożności i precyzji pracy, dotąd wykony-
wanej głównie polskimi rękami. Powstają 
plany... choć nie wiadomo, czy uda się je 
zrealizować, ani nawet czy warto się o to 
starać. Radny z Partii Pracy z Rotterdamu 
zapowiada, że w ciągu trzech lat wprowadzi 
setki bezrobotnych do kwiatowego szklarnio-
wego zagłębia – gminy Westland, ale radna 
tej gminy wątpi, czy byłoby to w interesie 
pracodawców, ponieważ krajowi bezrobotni 
okazują się mało wydajni.

Wewnątrz najliczniejszej i najbardziej się 
wyróżniającej się kategorii sezonowych pra-
cowników szklarni, jaką stanowią Polacy, 
zachodzi zjawisko, które w uproszczeniu 
nazwać można zmęczeniem. Wzrasta liczba 
opuszczających ten kraj; wśród przyczyn 
wymienia się przede wszystkim szanse na 
uzyskanie wyższych zarobków w Polsce, 
ale odgrywa też rolę przekonanie, że tutejsi 
pracodawcy starają się Polaków wykorzysty-
wać do maksimum (ubiegłoroczne badania 
Centralnego Biura Statystycznego wykazały, 
że pracownicy z Polski, Rumunii, Bułgarii 
i Węgier otrzymują średnio najniższe za-
robki, mniej niż 15 euro na godzinę). Istotne 

jest też poczucie grupowego wyizolowania, 
związane z uwikłaniem w stereotypowe, 
dyskryminujące widzenie Polaków.

Punktem zwrotnym ma być portal do 
składania skarg na imigrantów, założony 
w 2012 roku przez Geerta Wildersa, od 
2006 przywódcy Partii Wolności (Partij 
voor de Vrijheid). Według przedstawionego 
przez niego raportu, chóralnie rozpowszech-
nionego przez media, na 175 tys. zgłoszo-
nych skarg – 40 tys. dotyczyło Polaków. 
Polska ambasada zachowała co do tego 
raportu wyraźny dystans, odmawiając mu 
badawczego obiektywizmu. Tym niemniej... 
pewne rodzaje skarg stale się powtarzają. 

Z 2019 roku przypominam sobie gazeto-
wą notatkę dotyczącą tysięcznej lokalnej 
manifestacji przeciwników wzniesienia 
w tej miejscowości kolejnego tzw. hotelu 
polskiego (to tylko nazwa, przeznaczone 
są dla osób różnych narodowości). Mani-
festanci przygotowali listę konkretnych 
zarzutów, takich np. jak parkowanie w nie-
dozwolonych miejscach blokujące dojazd, 
zakłócanie ciszy nocnej na centralnym 
placu w pobliżu restauracji czy pozostawia-
nie na ulicy worków ze śmieciami. Jednak 
lokalne władze nie poparły manifestantów. 
Argumentowano: jeżeli nadal chcecie mieć 
na swym stole świeże warzywa i owoce...

„Szklarnia” i „Po szklarni”
Istnieje w języku niderlandzkim wyraz 

doorzetter nie mający odpowiednika w ję-
zyku polskim. To wysoce pozytywne okre-
ślenie tego, kto wytrwale dąży do obranego 
przez siebie celu i cel ten osiąga pokonując 
napotykane trudności sporym nakładem 
pracy i wysiłku.   

Lubisz pracować z kwiatami?
JOANNA 
PASZKIEWICZ-JÄGERS

Ciąg dalszy na s. 35

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

33



BEZWIERSZÓWKInr 3-5 (177-179)z Holandii

Royal Flora Holland Naaldwijk FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI, 2013

Kwiaciarnia Akkerman Bloemen w Groningen FOT. © AGATA, 2019
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Nie każdy stawia sobie trudne do osiąg-
nięcia cele i nie każdemu udaje się je 
zrealizować (potrzebne są pewne cechy 
osobowości), toteż doorzettera otacza 
pochlebna aura. 

Agata z Groningen byłaby wcieleniem 
doorzettera. Od dwu lat ma płatną pracę, 
a to w kraju 7 milionów wolontariuszy 
wyróżnia i budzi szacunek. Pracuje „z kwia-
tami”. Swój holenderski życiorys dzieli na: 
„Szklarnia” i „Po szklarni”. Przebyła kilka 
etapów, pierwszy, z lat 2006 i 2007, był tu-
rystyczny. Z obecnym mężem przyjeżdżali 
podczas wakacji, by zwiedzać Holandię. 
Wiosną 2008 przyjechali z zamiarem zo-
stania na stałe. Spodziewali się, że łatwo 
znajdą pracę, ale zaskoczył ich kryzys. 
Wykonywali wszystkie zajęcia jakie były 
możliwe; brali i sprzątanie. Przez dziewięć 
miesięcy mieszkali u znajomych. W 2009 
roku otrzymali szeregowy domek w dziś 
zabytkowym robotniczym osiedlu z lat 20. 
w stylu Szkoły Amsterdamskiej. 

Krótko przedtem Agata natrafiła w Inter-
necie na ogłoszenie szklarni w Hoogezand 
poszukującej pracowników. Zgłosiła się, 
nie wiedziała, że tam o pracę nietrudno, bo 
chętnych na ogół mało. Cytat z oferty biura 
pośrednictwa pracy, które dla tej szklarni 
poszukiwało chętnych do dwuzmianowej 
pracy ze storczykami: „praca polega na 
«sztokowaniu» storczyków, tzn. umiesz-
czaniu patyka w doniczce ze storczykiem 
i spinanie go za pomocą specjalnego klipsa, 
tak aby zapewnić łodydze jak najlepsze 
wsparcie. Praca wykonywana jest przy 
taśmie więc wymagane jest tempo pracy”.

Agata pozostała w tej szklarni całe siedem 
lat. Pracowała tam czterdzieści i więcej 
godzin tygodniowo. Wstawała przed szóstą 
by zdążyć na pociąg do Hoogezand od-
chodzący o siódmej z Głównego Dworca; 

w Hoogezand dochodziło jeszcze pół godzi-
ny jazdy rowerem. Przez pierwszy rok jej 
praca polegała na pakowaniu i ustawianiu 
na elektrycznych wózkach roślin donicz-
kowych przeznaczonych do wysyłki. Póź-
niej, już do końca, będzie koordynatorem 
jednego z działów wysyłkowych.

Stałe przeciążenie rąk zaczęło przecho-
dzić w stan chorobowy i wreszcie ręce 
stały się prawie nieczynne. Ponieważ za-
chorowała w miejscu pracy, pracodawca 
musiał jej pomóc w znalezieniu nowego 
zatrudnienia. Zdecydowała, że będzie 
kontynuować rozpoczętą linię zawodową. 
Impulsem był artykuł w polskiej prasie na 
temat odnoszących zagraniczne sukcesy 
polskich florystów. Praca florysty jako 
tego, kto nie tylko tworzy z roślin ozdob-
nych kompozycje, ale i wyznacza nowe 
style, kierunki, mody, wydała się jej bliska 
działalności artystycznej. Dla Agaty, nie 
nowej, bo nie odbiegającej od jej polskiego 
wykształcenia: studia w Instytucie Historii 
Sztuki w Poznaniu, matura tamże, w Pań-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Piotra Potworowskiego.

W przekonaniu, że im lepiej się kształ-
cimy, tym więcej możliwości się przed 
nami otwiera, Agata rozpoczęła etap „Po 
szklarni”. 

W 2015 roku ukończyła trzymiesięcz-
ny kurs układania kwiatów. Staż odbyła 
w kwiaciarni Akkerman Bloemen przy 
Meeuwerderweg. Ale by móc zostać w tym 
dużym i renomowanym bloemenspeciaal- 
zaak musiała ukończyć średnią szkołę. 
Dwuletnia szkoła TerraNext, przygoto-
wująca do perspektywicznego zawodu 
florysty, była dobrą szkołą. Uczyli tam 
fachu od podstaw, łącząc zajęcia prak-
tyczne z elementami teorii. Do programu 
włączony był angielski; wszystkie zawodo-
we czynności uczniowie (głównie w wieku 
18-19 lat) poznawali w tym języku. 

Agata ukończyła szkołę TerraNext. 
W Akkerman Bloemen jest teraz jedną 
z trzech osób tam zatrudnionych. Dużo ma 
pracy. Liczyłam na spokojną rozmowę, ale 
wciąż pojawiali się klienci. Jednym z za-
dań Agaty było skomponowanie wiązanki 
zgodnej z upodobaniami osoby nieżyjącej. 

Podczas nielicznych spokojnych momen-
tów szybko przycinała łodygi modnych teraz 
różowych lilii. Jej ręce, nad którymi w szklar-
ni w końcu utraciła władzę, wydawały się 
zupełnie sprawne. Nagle powiedziała:

– Będziemy musiały się pożegnać. 
– ?
– Przyjechał samochód wracający z gieł-

dy kwiatów w Eelde. Trzeba go szybko 
rozładować.  

Samochodem przyjechał właściciel za-
łożonej przed dwudziestu laty kwiaciarni 
Akkerman Bloemen. Na pytanie, jak duży 
jest tu asortyment, dał mi krótką i dumną 
odpowiedź: „Jest niezmierzony”. 

JOANNA PASZKIEWICZ-JÄGERS

Ciąg dalszy ze s. 33
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W styczniu br. w Poznaniu roz-
strzygnięto konkurs na budo-
wę pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Zwycięzcą został Zbigniew 
Mikielewicz – polski rzeźbiarz, malarz 
i scenograf.

Inicjatywa
Inicjatorem przedsięwzięcia był Społeczny 

Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Poznaniu. Pomysł tej, jak-
że ważnej, inicjatywy narodził się trzy lata 
wcześniej. A dokładnie 21 kwietnia 2017 roku 
podczas posiedzenia Zarządu Krajowego 
Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Spotkanie odbyło się 
w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. 

W trakcie obrad powołano Komitet Bu-
dowy Pomnika. Na jego czele stanął prezes 
Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz. In-
spiracją dla pomysłodawców była zbliżająca 
się 100. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz 100-lecie wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego (27 grudnia 2018). 

Idea budowy pomnika Marszałka spot-
kała się z ciepłym przyjęciem ze strony 
mieszkańców Poznania i Wielkopolski. 
Akcja wystartowała pod hasłem: „Wszyscy 
mieszkańcy Poznania i Wielkopolski bu-
dują Pomnik Marszałkowi Piłsudskiemu”. 
Inicjatywę poparli ministrowie (MEN, 
MKiD, MON), wojewoda wielkopolski, 
prezydent Poznania, a także liczni pre-
zydenci, wójtowie oraz burmistrzowie 
z terenu Wielkopolski. 

Konkurs
W 2019 roku konkurs na projekt monu-

mentu rozpisał dyrektor Wydziału Urba-
nistyki i Architektury Urzędu Miejskiego 
w Poznaniu. Sąd konkursowy ruszył 20 
września 2019 roku. Przewodniczył mu 
prof. ASP dr hab. Jan Tutaj, prorektor 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W obradach brali udział m.in. Joanna Bie-
lawska-Pałczyńska – miejska konserwator 
zabytków i wiceprzewodnicząca zespołu ds. 
wznoszenia pomników na terenie miasta 
Poznania, Piotr Libicki – plastyk miejski, 
pełnomocnik prezydenta ds. estetyki mia-

sta, Jędrzej Stefan Oksza-Płaczkowski – ze 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Praca komisji składała się z dwóch eta-
pów. Do pierwszego zgłoszono 33 opraco-
wania studyjne. Spośród nich wyłoniono 
trzech finalistów. Podczas kolejnego etapu 
wybrano zwycięzcę. Zbigniew Mikielewicz, 
jako zdobywca I wyróżnienia, otrzymał 
12 tys. złotych. Pozostali finaliści Marcin 
Smosna i Jan Graczyk, zostali uhonorowa-
ni nagrodami w wysokości 6 tys. złotych.

W ocenie prof. Jana Tutaja o zwycięstwie 
koncepcji Zbigniewa Mikielewicza prze-
sądził umiar w doborze środków wyrazu, 
subtelność idei oraz syntetyczna forma 
artystyczna. 

Realizacja
Monument według projektu Mikielewicza 

stanie przy zbiegu ulic Karola Libelta i Alei 
Niepodległości. Będzie miał 3,8 metrów 
wysokości i 1,9 na 1,9 metra u podstawy. 
Pomnik zostanie wykonany ze szwedzkiego 
marmuru. Ma przedstawiać Piłsudskiego, 
pogrążonego w głębokiej zadumie. Cała 
postać symbolicznie wyłania się z mo-
nolitycznego bloku. Dynamiczna poza 
Marszałka ma podkreślać jego gotowość do 
podjęcia działania. Teren wokół pomnika 
będzie wyłożony utwardzonymi płytami 
i kostką granitową. Plac i jezdnię oddzielą 
wąskie pasy zieleni.

W budowie pomnika oraz kampanii 
promocyjnej może wziąć udział każdy. 
Wystarczy przyłączyć się do Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika lub wesprzeć 
finansowo dzieło. Pieniądze można wpła-
cać na konto: PKO Bank Polski S.A. nr 50 
1020 4027 0000 1602 1421 9630.  

Według szacunków koszty budowy po-
mnika oraz zagospodarowania terenu wo-
kół niego wyniosą około 2 mln złotych. 
Odsłonięcie monumentu zaplanowano na 

28 września 2021 roku, w 100. rocznicę 
powstania Związku Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Niewątpliwą ciekawostką jest fakt, iż de-
cyzja o wzniesieniu monumentu zapadła 
w roku 150. rocznicy urodzin Marszałka. 
Józef Piłsudski to jeden z największych bo-
haterów naszej historii, który przyczynił się 
do odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej. 
Ponadto, uchronił Europę przed inwazją 
komunizmu, gdy w sierpniu 1920 roku po-
konał pod Warszawą armię bolszewików.

Zbigniew Mikielewicz – rocznik ’56, stu-
diował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, 
początkowo malarstwo w pracowni prof. 
Stanisława Borysowskiego, następnie 
rzeźbę w pracowni prof. Barbary Bieniulis 
Strynkiewicz; dyplom z rzeźby (1982). 
Zajmuje się scenografią teatralną, projek-
towaniem wnętrz i rzeźbą w szerokim jej 
rozumieniu: monumentalną, kameralną, 
małymi formami i medalierstwem. Jest 
laureatem wielu nagród i wyróżnień 
w konkursach rzeźbiarskich. W rzeźbie 
pomnikowej używa oszczędnych środ-
ków wyrazu kierując się fundamentalną 
zasadą minimalizmu – „mniej oznacza 
więcej”; przykładem jest powściągliwy 
w formie pomnik gen. Grota Roweckiego 
w Warszawie (2005) czy Pomnik Zbrod-
ni Pomorskiej 1939 w Toruniu (2018). 
Od kilku lat pasjonuje się architekturą. 
Zainteresowanie tworzeniem w prze-
strzeni publicznej przejawia się w licznych 
projektach architektonicznych, czego 
wyrazem jest udział wspólnie z toruńskim 
architektem Przemysławem Dudziukiem  
w międzynarodowych konkursach 
architektonicznych. Najważniejsze z nich 
to projekt Wielkiego Muzeum Egipskiego 
w Gizie oraz projekt Muzeum i Pomnika 
Ofiar Tsunami w Tajlandii. ADS

Pamięci 
Marszałka
ERYK P. KOWALCZYK
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Kolor wód Piawy jest fascynujący. 
Takiego turkusu nie widziałem 
w żadnym z krajów. Co sprawia, 

że stał się tak intensywny.
Frajter Sucharski, gdy trafił na front włoski 

i ujrzał po raz pierwszy Piawę, zapragnął 
podejść do jej brzegu i zaczerpnąć dłońmi 
wody. Chciał sprawdzić, czy kolor będzie 
ten sam. Nie mógł tego zrobić, bo na taki 
krok czyhali strzelcy włoscy z drugiej strony 
rzeki. Mnie nic takiego nie grozi. Szukam 
pośpiesznie pustej butelki w mojej torbie. 
Zbiegam ku Piawie. 

Piawa, Wyspa Umarłych 
i komary
Na łagodniej opadającym jej brzegu pochy-

lam się i nabieram w dłonie, jak w naczynko, 
trochę wody. Nie ma śladu po turkusie. 
Zniknął. Biorę butelkę i napełniam ją wodą. 
Zostało tylko wspomnienie po turkuso-
wym kolorze.

Pytam pana Luigiego, co sprawia, że kolor 
wód Piawy jest tak turkusowy? Poczuł się 
nieco zaskoczony moją reakcją. Dla krajan 
ten kolor wydaje się normalny. Nikt spe-
cjalnie nie zwraca na niego uwagi. Turkus 
powstaje dzięki podłożu rzeki; wpływ ma 
też świat organiczny wód Piawy. Słońce 
dopełnia reszty.

Pytam Luigiego Perissinotto, z czym mu się 
kojarzy nazwa niemiecka „Insel der Toten” 
i włoska „Isola dei morti”? Dla frajtra Su-
charskiego było to najstraszniejsze miejsce, 
z jakim zetknął się na froncie włoskim.

Gdzie leży ta Wyspa Umarłych? Tam do 
okopów sekcja Henryka dostarczała z zaple-
cza frontu amunicję i prowiant. Wygłodniali 
żołnierze nie chcieli tknąć jedzenia. 

– Piawa niosła z górnego biegu ciała za-
bitych żołnierzy. Tam, gdzie powstała jej 
delta, wyspa stanowiła zaporę dla trupów. 
Piętrzyły się ich stosy. Niósł się stamtąd, 
z miejsca nazywanego Wyspą Śmierci, trupi 
odór, nie do zniesienia – dopowiada Luigi.

Z miasta San Donà di Piave wracamy do 
naszej bazy: San Stino di Livenza. Urywam 
się do Hotelu „Da Gigi”. Wciąż chodzi mi 
po głowie ten św. Makary Aleksandryjski. 
Zadziwiająca była ta jego ekspiacja po za-
biciu komara. Czyżby zdawał sobie sprawę 
z niewinności tego owada? Winą przecież 
należało obarczać pierwotniaka z rodziny 
Plasmodium, wywołującego malarię. To 
on zakażał widliszki. Dziś o tym wiemy. 
Niemniej one roznosiły malarię. 

Wertuję moje notatki. Szukam numerów 
uczelni warszawskich. Chcę się skontak-
tować z entomologiem, aby rozwiać moje 
wątpliwości dotyczące komara. Przede 
wszystkim muszę zadowolić mego wnuka, 
który się tego domagał. Dzwonię telefonem 
komórkowym. W Uniwersytecie Warszaw-
skim nikt nie odpowiada poza sygnałem 
faxu. Szczęście dopisuje mi w przypadku 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
Sekretarka użycza mi numer telefonu profe-
sora Jerzego Borowskiego. Przedstawiam się 
i pytam, jak to możliwe, że w końcu lutego 
pojawia się komar we włoskiej restauracji 
hotelu „Da Gigi” w prowincji Wenecja Eu-
ganejska? Otrzymuję odpowiedź, że mógł 
ożyć po kilku miesiącach schronienia, kiedy 
poczuł ciepło. Komary żyją dwa, trzy tygo-
dnie. Samica składa 20-30 jaj, czternaście 
razy w życiu.

Mickiewicz w wierszu o komarze pisze, 
że owad jest czteroskrzydły – napomykam. 
Profesor Borowski potwierdza oczywisty 
fakt, że dwuskrzydły. Wiedza zoologiczna 
Wieszcza pochodziła z okresu, kiedy wie-

rzono w to, że w zamkniętej szafie miesz-
kają duchy.

Jeszcze chcę się dowiedzieć, jak dziś zwal-
cza się komary? I czy słusznie, boć to zwie-
rzęta Boże. Profesor Borowski zastrzega 
się, że to zakres wiedzy poza jego specja-
lizacją. Nie bacząc na to pytam, ilu ludzi 
dziś w świecie umiera na malarię? Słyszę, 
że w samej Tanzanii 100 tysięcy rocznie. 
Telefon milknie. Sięgam do notatek. Oto 
cytat hasła z Leksykonu Ilustrowanego 
(1931): ,,Zimnica, malaria, bagiennica, pa-
ludismus, choroba zakaźna, przenoszona na 
człowieka przez ukłucie komarów z rodzaju 
Anopheles. W zależności od gatunku zaraz-
ka, wnikającego do czerwonych ciałek krwi, 
istnieją różne rodzaje zimnicy, najcięższa 
jest perniciosa s. tropica, wywoływana przez 
zarazek Laverania malariae”. W Polsce 
malarię zwano zimnicą dlatego, że podczas 
objawów gorączki występują dreszcze. 

Dzwonię do innych entomologów. Okazuje 
się, że na froncie walki z malarią zaświtała 
nadzieja przełomu. Oto naukowcom ame-
rykańskim udało się odwrócić strategię 
walki. Przyszli z pomocą komarom, aby 
się nie zarażały pierwotniakiem z rodzi-
ny Plasmodium, wywołującym malarię. 
Opracowali środek prewencyjny. To wielka 
sprawa, gdyż malaria każdego dnia zabija 
na świecie dwa tysiące ludzi.

Wehikuł czasu
Po południu jemy obiad w starej auste-

rii – gospodzie – w San Stino. Budynek 
pamięta okres pobytu Sucharskiego w mia-
steczku. Przed Wielką Wojną w budynku 
tym też była gospoda, a na górze pokoje 
gościnne. W okresie wojny w pomieszcze-
niach gospody urządzono sale operacyjne. 

Po stu latach część II

ROMUALD KARAŚ
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Dziś w przeszklonej części od ulicy jest 
baro-kawiarnia. Jadalnia mieści się w głębi, 
w sporym pomieszczeniu o dość niskim 
sklepieniu. Jemy smażoną rybę i polentę, 
w osterii sprasowaną do formy małego sześ-
cianu. Wybieramy najprostsze menu, aby 
poznać smak potrawy, która była podstawą 
wyżywienia w czasie Wielkiej Wojny. Jemy 
z apetytem kukurydzianą potrawę.

Po obiedzie spacer po rynku. Obok placu 
z budynkiem ratusza jest tablica pamiątko-
wa w języku włoskim i czeskim. To tablica 
ku pamięci dwu, pochodzących z Czech, 
żołnierzy armii austriackiej. Żołnierze ci 
usiłowali przedostać się podczas Wielkiej 
Wojny do tworzących się legionów czeskich 
po drugiej stronie Piawy. Zostali schwyta-
ni przez Austriaków. Powieszono ich na 
drzewie niedaleko rynku. Do miejsca, które 
upamiętnia egzekucję przybywają delegacje 
z Czech i składają w miejscu pamięci wieńce. 
Również tutejsze władze czczą pamięć za-
mordowanych. W 100. rocznicę zakończenia 
Wielkiej Wojny złożyli w tym miejscu kwiaty 
także uczniowie miejscowej szkoły. 

Z rynku schodzimy nad rzekę Livenzę. Su-
charskiemu kojarzyła się z Dunajcem. Obie 
miały górski charakter. Tuż przy nadrzecz-
nych wałach stoi kościół. Tutaj Sucharski 
przychodził na Msze święte. Podczas pobytu 
w San Stino tu się spowiadał. Miejscowy 
proboszcz władał językiem niemieckim. 
Był to proboszcz-burmistrz. Obok kościoła 
wznosi się dzwonnica. Niektóre z jej ce-
gieł noszą u góry ślady strzałów z okresu 
Wielkiej Wojny. Kościół znajdował się po 
okupowanej przez Austriaków stronie rze-
ki. Po drugiej stronie stali Włosi. Strzelali 
w stronę własnej dzwonnicy, bo dzwonnica 
była wysoka i umożliwiała Austriakom ob-
serwowanie włoskich pozycji. Sucharskiemu 
wydawało się, że dzwonnica została ranna. 
Niedaleko kościółka jest miejsce, w którym 
podczas wojny stacjonowało dowództwo 
frontu. To pod tym budynkiem fotografował 

się swojego czasu cesarz Karol przybyły 
na inspekcję.

Niedaleko miejsca, w którym powstała 
fotografia cesarza wznosi się średniowieczny 
zamek, jeszcze pięć lat temu zamieszka-
ły. Również ten zamek oglądał Sucharski. 
Patrzył na figury mitologicznych postaci. 
Wulkan i Herkules śledzili bieg rzeki. Li-
venza przepływała wtedy tak, że obydwaj 
mogli dobrze widzieć, co działo się na rzece 
i wezwać kupców poruszających się po Li-
venzy łodziami do zapłacenia myta. Livenza 
dzieliła sobą rejony Friuli i Venetto. Bieg 
rzeki zmieniono, więc Herkules i Wulkan 
patrzą dziś w złą stronę. Nic tam godnego 
ich uwagi już nie widać.

Jedziemy na miejscowy cmentarz. Spie-
szymy się, bo niedługo zamkną bramę. 
Pan Luigi prowadzi nas do pomnika księ-
dza-proboszcza i jego brata. Grobowiec 
otaczany jest przez mieszkańców szcze-
gólną czcią. Leżą akurat świeże kwiaty. Na 
cmentarzu nie ma już mogiły zbiorowej 
żołnierzy poległych w Wielkiej Wojnie. Ich 
prochy przeniesiono na cmentarz wojskowy. 
Wcześniej leżało ich tutaj siedem tysięcy. 
Zmarli oni w szpitalu mieszczącym się w bu-
dynku ratusza w przeciągu niespełna dwu 
lat Wielkiej Wojny. Większość chorowała 
na malarię. Żniwo śmierci zbierała również 
grypa zwana hiszpanką.

Brakowało lekarstw. Nie miano czym kar-
mić chorych. W ostatnim okresie funkcjono-
wania szpitala część chorych skierowano do 
Celje w Słowenii. Były tam lepsze warunki. 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wśród 
przetransportowanych koleją pacjentów 
znalazł się Henryk Sucharski. 

– Prostych żołnierzy kładziono do grobów 
jednego na drugim – opowiada pan Luigi. 
– Na grobach nie zaznaczano ich perso-
naliów. Jedynie oficerowie mieli tabliczki 
z imieniem i nazwiskiem i byli chowani 
w indywidualnych grobach. Tam, gdzie 
wcześniej były groby poległych w Wielkiej 
Wojnie, dziś są groby mieszkańców miasta.

Pan Luigi pokazuje nam mogiłę jego ojca.
Kiedy przechodzimy przez bramę cmen-

tarza, odzywa się dzwonek. Koniec odwie-
dzania grobów. Ucieka nam również światło 
konieczne do zrobienia zdjęć.

Jedziemy do Corbolone. Jest to część 
San Stino odległa od centrum około pię-
ciu kilometrów. Nie potrafiłem znaleźć tej 
miejscowości na mapach. Jej przecież nie 
było! Kartografowie nie nanoszą dzielnic 
miast na mapy. Moje wysiłki okazywały się 
więc płonne. Trzeba było przyjechać tutaj 
z Warszawy do San Stino, potem wyruszyć 
z centrum miasta, spod jego ratusza, aby się 
bezpośrednio zetknąć z Corbolone.

Nazwa ta nie występuje w oficjalnej bio-
grafii Henryka Sucharskiego. Wymienia 
się tylko San Stino. A jednak Corbolone 
ściśle wiąże się z zadaniami jego jednostki 
wojskowej. Przecież tylko ze stacji kolejki 
wąskotorowej w Corbolone wagony dowoziły 
rannych i chorych aż pod sam budynek ratu-
sza w San Stino. Także transporty żywności 
dostarczane z pomocą konnych taborów 
trafiały w to miejsce. Gdy konie zabito, by 
ich mięso przeznaczyć do karmienia wojska, 
zastąpiły je muły i osły. I one wędrowały do 
Corbolone z transportami. Wiozły kolejnych 
rannych, chorych, coraz mniej żywności, bo 
jej dostawy zmalały przerażająco. A tu, na 
miejscu, już nie było co grabić po wsiach 
i sadybach, czy pojedynczych gospodar-
stwach. Głód brał w swoje kleszcze armię, 

Ciąg dalszy ze s. 37

Bulwar i w głębi kościół w San Donà di Piave pamiętający  
Henryka Sucharskiego i żołnierzy jego sekcji FOT. © HENRYK VON WESTERMAN

Cesarz Karol w San Stino di Livenza; fotografia z książki Luigi Perissinotto  
pt. San Stino nella grande Guerra 1915-1918 FOT. © COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
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która na froncie włoskim miała dokonać 
wyłomu, zdobyć Wenecję i zmusić aliantów 
do zawarcia wymuszonego pokoju. Takie 
były plany sztabowców państw centralnych, 
którym przewodziły Niemcy.

To tu, z dzwonnicy zabytkowego kościo-
ła w Corbolone austriaccy żołdacy strącili 
dzwon, by przetopiono go na armaty. Za-
chowało się zdjęcie spadającego dzwonu. 
Reprodukujemy je w książce. Luigi Peris-
sinotto cytuje w swej monografii San Stino 
sentencję: „Nasze dzwony na wasze armaty, 
wasze armaty na nasze dzwony”. Sentencja 
pochodzi z okresu po zakończeniu Wielkiej 
Wojny. W ramach reparacji wojennych Au-
stria musiała przekazać metal na ponowne 
odlanie dzwonów, które zniszczono, przeto-
piwszy je na austriackie armaty, potrzebne 
do kontynuowania Wielkiej Wojny.

Zwiedzamy kościół w Corbolone. Również 
ta świątynia wiąże się z losami Henryka 
Sucharskiego. Płótno na ołtarzu głównym 
jakiś czas uważano za dzieło Tycjana. Na 
obrazie widoczne są postaci trzech świętych. 
Obecnie przyjmuje się, że to praca ucznia 
Tycjana. Ale z losami frajtra Sucharskiego 
łączy się inny obraz. Jest w bocznej nawie, po 
prawej stronie od głównego wejścia. Major 
opowiadał w obozie jenieckim Arnswalde 
II, że poraziła go swoją niezwykłą ekspresją 
Pieta. Maryja, siedząc, trzyma na swych 
rękach martwe ciało Syna. Głowa Chrystusa 
opada ku ziemi. Na obrazie tym Chrystus 
ma nieprawdopodobnie długie sploty wło-
sów. Twarz Zbawiciela nie dawała o sobie 
zapomnieć. Po dwudziestu z górą latach, tam 
w obozie jenieckim wciąż ją widział, jakby 
wszedł do kościoła w Carbolone i został 
porażony tym wizerunkiem już zakończonej 
śmiercią męki.

Major, zwykle małomówny i konkretny, 
starał się w swoich relacjach dociec także 
tajemnic sztuki malarskiej, która wywarła 
na nim tak niezatarte przeżycia. Powtarzał 
uwagi o tych niesamowicie długich splotach 
włosów Chrystusa, którego ciało trzymała 
na rękach Maryja.

Kościół w Corbolone ma charakterystyczne, 
półokrągłe, sklepione w górze, okna. Są one 
widoczne na archiwalnych zdjęciach ukazu-
jących zrzucany z wieży dzwon. Pod kościo-
łem siedzą i rechoczą austriaccy żołdacy.

Karnawał w Wenecji
W San Stino di Livenza zjawiliśmy się 

w okresie karnawału w Wenecji. Na świecie 
zapanował szał na tym punkcie. Kogo tylko 
było stać, ten ściągał na to wyjątkowe święto. 
Szczyt najazdu turystów wedle prognoz miał 
nastąpić w niedzielę, 27 stycznia Anno Do-
mini 2019. Chcąc uniknąć rozdeptania przez 
milionowy tłum wybraliśmy się w odwiedzi-
ny jednego z cudów świata w przeddzień 
karnawałowych szaleństw. Być o krok od 

Wenecji i nie ujrzeć słynnego karnawału, to 
jak zagościć w Rzymie i nie widzieć papieża.

W pamiętnej ekskursji z San Stino do We-
necji towarzyszył mi oprócz rodziny także 
Michał Wiszniewski, autor dzieła Podróż 
do Włoch, Sycylii i Malty. Przygotował je 
do druku, pomnożył tekstami z rękopisów, 
opatrzył objaśnieniami i posłowiem Henryk 
Barycz. Wydał Państwowy Instytut Wydaw-
niczy w 1982 roku.

Przypomnę, że nad tym dziełem Wisz-
niewskiego pochylał się i usuwał kardynalne 
błędy edycji Samuela Orgelbranda ksiądz 
doktor Jan Wiślicki, katecheta w tarnow-
skim II Gimnazjum Męskim, dyrektor Bursy 
św. Kazimierza, jeden z patronów Heńka 
Sucharskiego. Był miłośnikiem kultury, 
literatury i sztuki Włoch. Sporo zrobił, aby 
młodzież miała choćby jakieś wyobrażenie 
o tym dorobku wieków. Dzieło z jego odręcz-
nymi poprawkami i komentarzami trafiło 
do bibliotek tarnowskich dla nauczycieli 
i uczniów. Korzystał zeń gręboszowianin 
i był przez księdza doktora Wiślickiego wręcz 
maglowany z jego znajomości. Na pierw-
szym planie figurowała Wenecja. Heniek po 
jej pałacach, kościołach, arsenale, muzeach 
mógłby od biedy oprowadzić wycieczkę ko-
legów z tarnowskiej sztuby. Brać pokpiwała, 
że dzięki księdzu Wiślickiemu zamieszkał 
nawet w Pałacu Dożów. Odpowiadał, że 
jest tylko gondolierem i łowcą szczurów 
weneckich, gdyż w tej materii posiadł sporą 
wiedzę. A jego gondola ma na dziobie rzeźbę 
króla szczurów miasta Wenecji. On, gondo-
lier z Gręboszowa otwiera paradę gondoli 
podczas dorocznych karnawałów w Wenecji. 
Pocztówka jego i gondoli jest do nabycia.

Egzemplarze dzieła Wiszniewskiego Po-
dróż do Włoch, czyszczone przez ks. Jana 
Wiślickiego z błędów edycji Orgelbranda, 
sczezły palone przez Niemców w piecach 
podczas okupacji hitlerowskiej Tarnowa. 
Szczęściem ocalały książki dwu wydań z 1848 
i 1851 roku, jak też uchował się w Krakowie 

rękopis dzieła. Odbiegając nieco od tematu 
przypomnę, że los nie uchronił rysunków 
Tarnowa autorstwa Stanisława Wyspiań-
skiego z jego lat studiów w Akademii Sztuk 
Pięknych i odwiedzin miasta nad Białą. 
Zostały zagrabione przez Niemców pod-
czas ostatniej wojny. Łut szczęścia sprawił, 
iż natrafiłem na przedwojenne fotografie 
ratusza w Tarnowie i podcieni kamienicy 
na Starówce. I je reprodukuję w tej książce 
o drodze Henryka Sucharskiego na We-
sterplatte. Wracajmy jednak do Michała 
Wiszniewskiego i jego dzieła. Dzierżę gruby 
tom w twardej oprawie, znam posłowie Hen-
ryka Barycza, zasady edycji dzieła jednego 
z czołowych humanistów europejskich swej 
epoki. Przede wszystkim pisarza władającego 
przednio piórem w trudnej materii opisów 
miejsc i dzieł sztuki. Idę machinalnie za 
gromadką mej rodziny pogrążony w relacji 
z Podróży do Włoch, Sycylii i Malty. Właśnie 
jesteśmy u celu:

„Wjazd do poetycznej Wenecji osobliwsze 
nastręcza widowisko: «miasto pływają-
ce na morzu»; przyjezdny, nie umiejący 
jeszcze rozróżnić laguny od morza, nie 
pojmuje zrazu, jakim sposobem tu mia-
sto stać może. Tu go na pierwszym zaraz 
wstępie rzeczy niezwyczajne, osobliwsze, 
jakby z powieści arabskich wzięte czekają; 
zamiast długich a częstokroć nie bardzo 
powabnych przedmieść, rozsypane po la-
gunie wysepki; zamiast doliny, na których 
zwykle miasta stoją, równa i lśniąca jak 
zwierciadło laguna, plewką srebrną pokryta; 
zamiast murów otaczających miasto, olbrzy-
mie groble z ogromnych skał zbudowane; 
zamiast bramy, stojąca na trzęsawiskach 
twierdza Świętego Andrzeja z czerwonymi 
murami i strzelnicami z trawy bujnej wy-
glądającymi, mocna, jakby w żywej wykuta 
skale, choć ją rozhukane bałwany Adriatyku 
nieustannie tłuką.
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W tym to miejscu corocznie doża na zło-
conym statku zwanym Bucentoro (od łaciń-
skiego wyrazu bucentaurus) wyjechawszy, 
brał ślub z Adriatykiem. Od roku 1520 do 
upadku Rzeczypospolitej dwieście pięć-
dziesiąt pierścieni tu wrzuconych przetacza 
się po dnie morskim pomiędzy roślinami 
i muszlami; bo jeden tylko, połknięty przez 
rybę, później znaleziono; wypadek, który 
Paris Bordone w pięknym obrazie uwiecz-
nił. Stąd płynąc ku miastu, cała Wenecja 
z wieżami i kopułami chwieje się i kołysze, 
jakby na czółnie płynęła; nareszcie po krót-
kiej żegludze wchodzi się od razu na rynek 
najpiękniejszy, najosobliwszy, i zaludniony, 
żyjący, ozdobny, a jednak cichy, jakby się 
bano obudzić śpiące duchy dożów w owym 
arabskim pałacu. Na rynku albowiem Świę-
tego Marka nie słychać turkotu powozów, 
nie masz koni prócz czterech brązowych, nie 
trzeba się oglądać, żeby kto nie przejechał 
dyszlem i dyszlem nie trącił; jest to prze-
pyszny ogromny salon, po którym wygodnie 
i bezpiecznie przechadzać się można. Tu się 
schodzą wszyscy cudzoziemcy, wszyscy co 
lubią i mogą trawić czas na próżnowaniu”.

Cały czas wędrowałem w ślad za naszą 
ekipą z książką Michała Wiszniewskiego, 
czytając rozdział o Wenecji. Raz wydawało 
mi się, że robię to w zastępstwie Heńka, 
sztubaka II Gimnazjum Męskiego w Tar-
nowie, drugi raz robiłem to w zastępstwie 
Majora, który dowodził batalionem w armii 
Andersa we Włoszech. Tak minął mój kar-
nawał w Wenecji.

W sercu walk 
– Widzieliście państwo tyły frontu. Ja 

zawiozę was w serce walk Wielkiej Wojny – 
mówi przez telefon pan Marino Perissinotto. 
Zgodził się oprowadzić nas po polu bitwy, 
w której uczestniczył Henryk Sucharski.

Przez telefon zaproponował dziwną go-
dzinę zwiedzania: siódma, najpóźniej ósma 
rano. Po naszych prośbach i wyjaśnieniach, 
że nie zdążymy dojechać pociągiem z San 
Stino o tak wczesnej porze, zgodził się prze-
sunąć spotkanie na godzinę dziewiątą.

Zastanawiamy się, czy pan Luigi Peris-
sinotto, autor książek o historii prowincji 
Wenecji Euganejskiej i pan Marino Perissi-
notto, autor prac o historii Wielkiej Wojny 
w rejonie San Dona di Piave, to rodzina. 
Okazuje się, że nie. Nazwisko to określa 
przynależność do miejscowości Perissino. 
Z czasem odkrywamy w San Stino kwia-
ciarnię i kawiarnię, których właścicielami 
są również osoby o tym nazwisku.

Pan Marino Perissinotto, nasz przewodnik 
po San Donà di Piave, pracuje w dziale kar-
tograficznym urzędu miasta. Jest autorem 
zdjęć zamieszczanych na portalu interneto-

wym, na którym prowadzi zapiski z ważnych 
wydarzeń regionu, w którym żyje. Historią 
fascynuje się od dziecka. Jako chłopiec 
dużo przebywał w domu przy chorej jego 
babci. Wtedy zacząć pochłaniać książki 
o tematyce historycznej.

Przybywszy do San Donà di Piave cze-
kamy na dużą taksówkę, by umówić cenę 
całodniowego przewozu naszej czwórki. 
Pan Marino uprzedzał nas przez telefon, 
że jego samochód jest mały. Niebawem 
melduje się na postoju taksówek i kiedy 
widzi pustki, decyduje:

– Jedziemy moim samochodem, jakoś 
się pomieścimy.

Informacje na temat udziału Henryka Su-
charskiego na froncie włoskim są sprzeczne. 
Spotyka się nawet opinie, że prochu tam nie 
powąchał, służył tylko na tyłach. Ktoś włożył 
mu w usta zdanie, że wojny właściwie nie 
zaznał. Jednak wiadomości, jakie nadeszły 
do nas w dzień przyjazdu do Włoch, temu 
przeczą. Doktor Gerhard Artl z archiwum 
Kriegsarchiv w Wiedniu napisał:

„32. pułk piechoty (32. Landwehrinfantie-
rieregiment), wówczas już przemianowany 
na pułk strzelców (Schützenregiment) wal-
czył w ramach 46. dywizji strzelców (46. 
Schützendivision). W początku Bitwy nad 
Piawą oddziały te znajdowały się w goto-
wości bojowej w rejonie Visna-Lutrano na 
wschód od Vazzolo. Szesnastego czerwca 
dywizja została przeniesiona na południe 
w rejon San Donà di Piave. W walkach, które 
nastąpiły, w dolnym biegu Piawy 20 czerwca 
dywizja przekroczyła Piawę i wdarła się na 
około 5 kilometrów aż do kanału Fossetta”.

W 32. pułku piechoty (przemianowanym 
na pułk strzelców) walczył Henryk Suchar-
ski. Jedziemy zatem, jak zapowiedział nasz 
przewodnik, w serce walk, w których uczest-
niczył bohater tej książki.

Pytam pana Marino o genealogię nazwy 
miasta San Donà di Piave. Czy była jakaś 
święta Dona Piawska? Tak, męczennica. 
Był też święty Donat. Radzi, aby zwrócić 
się o interpretację do jakiegoś hagiografa. 
Henryk Sucharski usiłował to wyjaśnić, ale 
nie był pewien swoich ustaleń. Domniemy-
wał, że nazwa pochodzi od Donata, Aeliusa 
Donatusa, gramatyka i retora rzymskiego, 
który żył w IV wieku. Jego uczniem był 
św. Hieronim. Donat opracował grama-
tykę języka łacińskiego, zwaną Donatem, 
popularną w średniowieczu. Kiedy Major 
objął dowództwo Westerplatte o pocho-
dzenie słowa Donà spytał Donata Zdun-
kiewicza, kierownika tajnej kancelarii. Ten 
jednak nie potrafił objaśnić, dlaczego takie 
imię otrzymał na chrzcie. Doktor Tade-
usz Zdunkiewicz, syn Donata, z zawodu 
lekarz weterynarii, z którym spotykam się 
na Westerplatte w rocznice wybuchu drugiej 
wojny światowej, żywi pretensję, że ciągle 
w publikacjach prasowych i książkach imię 
jego ojca bywa przekręcane.

Na początku spotkania z panem Marino Pe-
rissinotto natykamy się więc na zagwozdkę. 
Nie w tym rzecz. Mamy do czynienia z kimś 
niepośledniej miary. Jest to znakomity foto-
grafik. Jego zdjęcia pejzaży przywodzą mi na 
pamięć malarstwo holenderskie. Ale to także 
dociekliwy badacz historii frontu włoskiego 
podczas Wielkiej Wojny. Ustalenia, jakich 
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dokonał w przypadku Ernesta Hemingwaya, 
okoliczności ranienia początkującego pisa-
rza, opublikowane z początkiem 2019 roku 
w „Washington Post”, odbiły się szerokim 
echem w prasie światowej.

Zwiedzanie zaczynamy od kościoła Il 
Duomo di Santa Maria delle Grazie, naj-
ważniejszej świątyni miasta San Donà di 
Piave. Na zewnętrznej ścianie kościoła, po 
lewej stronie od głównego wejścia, widnieje 
kamienny krucyfiks w szklanej gablocie. To 
pamiątka z Wielkiej Wojny. Krucyfiks leżał 
w ruinach kościoła. Jakiś żołnierz podniósł 
go z ziemi i wbił w gruz. Teraz krucyfiks, 
umieszczony w szklanej gablocie, przypo-
mina o Wielkiej Wojnie.

Do tego zrujnowanego kościoła przychodził 
Sucharski ze swoją sekcją modlić się. Wiem 
to z relacji podporuczników Sadzewicza 
i Turowskiego.

Pospiesznie wchodzimy do wnętrza koś-
cioła, bo za chwilę zacznie się Msza. Pan 
Marino pokazuje nam kolorowy witraż 
przedstawiający Matkę Bożą. Witraż ufun-
dowała w akcie dziękczynienia matka, której 
dwu synów – żołnierzy włoskich – przeżyło 
Wielką Wojnę.

Oglądamy dzwonnicę przy kościele. Jako 
wysoki obiekt nadający się do obserwacji 
pozycji wroga, podzieliła ona los innych 
dzwonnic nad Piawą. Zburzona, runęła na 
budynek kościoła. W chwili, gdy stoimy pod 
kościołem, dzwonnica ożywa. Rozhuśtały 
się dzwony. Biją, biją! Ludzie spieszą do 
kościoła. Przeważają stare kobiety.

Sprzed kościoła ruszamy szeroką ulicą, 
rodzajem bulwaru, w stronę rzeki Piawy. 

– Tą ulicą, chociaż wtedy stały wzdłuż niej 
inne budynki, na pewno chodził Henryk 
Sucharski – twierdzi pan Marino.

Zmierzamy do dużego placu przed siedzibę 
władz miasta San Donà di Piave. Budynek 
zrekonstruowano w stylu, w jakim był wznie-
siony przed Wielką Wojną.

Po prawej stronie od wejścia do ratusza, 
widzimy inny budynek, w którym w latach 
dwudziestych obradowały komisje do spraw 
walki z malarią, osuszania bagien i meliora-

cji gruntów. Wchodzimy do kawiarni, pan 
Marino zaprasza na kawę. Przez okna pa-
trzymy na pomnik ku czci bohatera, którego 
zdjęcie widzieliśmy wcześniej w muzeum. 
Pan Marino opowiada o Giovannim An-
cillotto, jego wyczynach lotniczych. Tym-
czasem na placu przed ratuszem formuje 
się orkiestra wojskowa. Słychać dźwięki 
marszów. Coraz więcej ludzi idzie w stronę 
pomnika bohaterskiego pilota. Ruszamy 
i my w ślad. Dochodzimy do futurystycznej 
bryły obrazującej jakby rozpostarte skrzydła 
orła. Orkiestra gra hymn Włoch. Wciągają 
na maszt flagę narodową. Pomnik Ancil-
lotto zdaje się być centrum uroczystości 
upamiętniających Wielką Wojnę. Giovanni 
Ancillotto wywodził się z bogatej rodziny 
właścicieli ziemskich. Był asem lotnictwa. 
Od 1917 roku wykonywał loty przeciw 
sterowcom austro-węgierskim, na które 
mówiono „Drachen” (smoki). W starciu, 
o którym czytaliśmy w muzeum regional-
nym, Ancillotto uderzył swoim samolotem 
w austriacki sterowiec. Sterowiec eksplodo-
wał. A Ancillotto wzniósł się ponad chmurę 
wodoru i wyszedł cało z opresji. Zdobył tym 
sławę narodową. Nocą 24 lipca 1918 roku 
zestrzelił dwa samoloty austriackie w jed-
nym locie. Po przelocie nad San Donà di 
Piave odkrył, że willa jego rodziny stała się 
obserwatorium dowodzenia wroga. Po wy-
daniu rozkazu jej zniszczenia, sam wykonał 
misję, bombardując swój rodzinny dom.

11 września 1919 przeprowadził rajd lotni-
czy na trasie: Rzym – Warszawa. Przewiózł 
oficjalną pocztę dla Ignacego Paderewskie-
go, premiera odrodzonej Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

W latach dwudziestych zbliżył się duchowo 
do znanego poety Gabriele D’Annunzio. 
W 1921 roku dokonał lądowania na najwyż-
szej wysokości, jaką kiedykolwiek osiągnięto, 
na 4330 metrach w peruwiańskim mieście 
Cerro de Pasco. Pracował w Somalii, wy-
konując loty w celach pokojowych. Zmarł 
w 1924 roku, w wypadku samochodowym, 
we włoskiej miejscowości Caravaggio. Spo-
czywa w San Donà di Piave.

Pod pomnikiem bohaterskiego Ancillotta 
gromadzi się coraz więcej ludzi. 

– Zwróćcie uwagę na mundury z okre-
su Wielkiej Wojny – mówi pan Marino, 
wskazując nam oddział cyklistów. Widzimy 
żołnierzy w kapeluszach, do których przy-
czepione są czarne pióra kogucie. Pióra 
miękko, kiściami opadają na wojskowe 
kapelusze. Mundury żołnierzy są ciem-
nozielone.

Żołnierze jadą na staromodnych rowerach. 
– Bersaglieri to żołnierze doborowi, jed-

nostka elitarna okresu Wielkiej Wojny – 
wyjaśnia nam pan Marino. – Odznaczali 
się tym, że byli bardzo szybcy i wszędzie 
potrafili dotrzeć. Mój dziadek walczył w ta-
kiej jednostce. Uczestniczył w zdobyciu 
pewnego szczytu w Słowenii. Dotarł do stóp 
góry rowerem. Następnie zostawił rower 
i wspiął się na szczyt. Za zdobycie szczytu, 
odbicie go wrogowi, przyznano dziadkowi 
medal. Właśnie na pamiątkę tego dziadka 
— bersagliere nadano mi imię Marino.

Wyjaśnia się zagadka rannego zwiedza-
nia. Nasz przewodnik chciał dopasować 
nasz pobyt do programu obchodów Wiel-
kiej Wojny. Mamy szczęście. Bo tylko raz 
w miesiącu, w pierwszą niedzielę, bulwarem 
prowadzącym nad Piawę ciągnie defilada 
wojskowa. A za nią mieszkańcy San Donà 
di Piave. Obok żołnierzy zawodowej służby, 
są i rezerwiści w wojskowych kapeluszach. 
Również emerytowani żołnierze podążają 
w pochodzie. Rozlega się pieśń La Legenda 
di Piave (Legenda Piawy).

Żołnierze w kapeluszach z kiściami kogu-
cich piór śpiewają tę pieśń w biegu. Sym-
bolizuje to szybkość ich działania.

„Piawa mruknęła 
[...]
był dwudziesty czwarty maja 
Armia maszerowała
by dotrzeć do granicy 
stawić czoła wrogowi
Żołnierze piechoty 
przeszli tamtej nocy: 
Milczeć trzeba było, 
maszerować dalej!”.
– To jedna z bardziej popularnych wło-

skich pieśni wojskowych – mówi pan 
Marino. – Napisana w 1918 roku przez 
neapolitańskiego twórcę Giovanniego 
Ermete Gaeta, publikującego pod pseu-
donimem E. A. Mario.

Uczestnicy defilady ruszają w stronę Pia-
wy. Przybywszy na most, delegacja władz 
i ludności wrzuca wieniec z kwiatów do 
legendarnej, świętej rzeki Włochów. Roz-
legają się brawa. Wieniec płynie środkiem 
Piawy. Tłum na moście śledzi wędrówkę 
wieńca w stronę Adriatyku, tak długo jak 
jest widoczny.
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Bersaglieri podczas obchodów upamiętniających 
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Most, na którym stoimy, zbudowano 
po wojnie.

Pochód schodzi z mostu, wojsko śpiewa 
i gra. Bersalierzy śpiewają w biegu. Wraca-
my do skraju miasta. Pan Marino wskazuje 
nam miejsce wzdłuż brzegów Piawy. 

– Tu ciągnęła się linia okopów wojsk au-
striackich. Obok, przez Piawę, saperzy bu-
dowali drewniany most. W stronę górnego 
biegu Piawy wznoszono most pontonowy 
i inne mosty, by przedostać się podczas 
ofensywy na tereny włoskie. Korzystano 
też z amfibii. To wszystko przebiegało pod 
ostrzałem artylerii.

Przechodzimy kawałek drogi poza gra-
nicami miasta. Pan Marino wskazuje linię 
wzdłuż rzeki. 

– Tu w okopach, na czele swej sekcji, 
tkwił gefreiter Sucharski w oczekiwaniu 
na rozkaz przeprawy przez rzekę.

Przypominam sobie szkic historyczny 
pana Marino Perissinotto Krew, błoto, 
zatrata z charakterystyką regionu i odby-
wających się tu działań wojennych.

Relacja pana Marino
Pan Marino zaczyna opowieść od wiosny 

1918 roku. Jest to kres, kiedy państwa cen-
tralne, a właściwie to Niemcy, odniósłszy 
sukcesy na froncie wschodnim Wielkiej 
Wojny, nie poświęcają mu dalej większej 
uwagi i znaczne siły koncentrują na fron-
cie włoskim. Chodzi im o przełamanie 
frontu włoskiego na kierunku Wenecji. 
Jej zdobycie doprowadziłoby do zawarcia 
przymusowego pokoju przez Aliantów.

„5 kwietnia 1918 roku przybyła do Porde-
none 46. dywizja strzelców. Uformowana 
z dwu brygad, 91. z pułkiem 31. (złożonym 
z Polaków i Czechów) i 32. pułkiem piecho-
ty, złożonym wyłącznie z Polaków. Przybyła 
też 92. brygada z pułkami: 13. czesko-
-niemieckim i 15., wyłącznie niemieckim. 
Rozlokowaną na tyłach frontu 46. dywizję 
przeznaczono w planach nadchodzącej 
ofensywy do odegrania decydującej roli 
w walkach na tym odcinku frontu [...].

Atak strony austriackiej zaczął się 15 czerw-
ca. Został odparty tego samego wieczora. 
36. dywizja nawet nie dotarła do pierwszej 
linii wroga. Natomiast 46. dywizja w dniach 
następnych dostała rozkaz, by przenieść się 
na południe do San Donà di Piave. Miała 
tam podtrzymać jedyną austriacką akcję 
ofensywną ukoronowaną początkowym suk-
cesem. Akcję tę wykonał 23. korpus. Akcja 
miała na celu przejęcie kontroli nad dużą 
częścią brzegów wschodniej Piawy. Chciano 
też stworzyć przyczółek na kilka kilometrów 
w rejonie miejscowości Meolo i Monastier.

Wieczorem 16 czerwca dowódca bitwy 
pod Isonzo (pod Soczą) Svetozar Borojević 

von Bojna zrozumiał, że ofensywa w rejonie 
Dolnej Piawy (Basso Piave) nie udała się. 
Zaproponował, by ograniczyć się do obro-
ny tego, co zostało zdobyte. Był przeciwny 
wysłaniu dodatkowych oddziałów żołnierzy 
na zachodnią stronę rzeki, celem zasilenia 
znajdujących się tam żołnierzy walczących 
z oporem włoskim, który rósł w siłę. Na-
czelne dowództwo cesarskie zdecydowało 
jednak, by kontynuować ataki i by wysłać 
dodatkowe posiłki celem wyparcia Włochów 
z rejonu Dolnej Piawy.

13 czerwca 46. dywizja dostała rozkaz, 
by przejść Piawę i połączyć się z głównymi 
siłami atakującymi, zastępując najbardziej 
wyczerpane jednostki. Dowódca brygady 
feldmarszałek August von Urbański rozeznał 
jednak pole walki przed przeniesieniem 
jego żołnierzy w proponowane miejsce. 
Gdy udał się do Musile, zdał sobie sprawę, 
że planowana akcja nie ma żadnych szans 
powodzenia. Następnego ranka skontak-
tował się z von Csicsericsem, dowódcą 23. 
Korpusu. Wypowiedział historyczne zdanie: 
„Ekscelencjo, to są synowie matek i ojcowie 
synów, ci, których muszę posłać na pewną 
śmierć”. Von Urbańskiego usunięto z do-
wództwa. 36. dywizja strzelców wkroczyła 
do bitwy. Jej pułki najpierw zablokowała 
powódź, która uszkodziła i zniosła mosty.

Do tego doszły szkody powodowane przez 
artylerię i lotnictwo wroga. Natomiast 46. 
dywizja strzelców, przekraczając rzekę Pia-
wę, zmierzyła się z wrogiem między miej-
scowościami Capo d’Argine i Malipiero, 
dołączając do wyczerpanych oddziałów, 
które już tam walczyły. Pułki 15. i 32. dywizji 
znalazły się w środku jednego z najbardziej 
krwawych starć na tym sektorze frontu. Sta-
ło się tak z powodu zdobycia miejscowości 
Losson. Żołnierze 46. dywizji strzelców 
widzieli krwawe walki ze [...] strzelcami 
cyklistami (bersaglierami) [...] Konfronta-
cja sił zakończyła się na korzyść Włochów.

20 czerwca naczelne dowództwo cesarskie 
uznało własną klęskę i zarządziło odwrót 
do brzegu zachodniego Piawy. Dla 46. dy-
wizji strzelców odwrót odbył się w sposób 
zorganizowany, bez wielkich przeszkód 
spowodowanych akcjami wroga. Dywizja ta 
zgromadziła się wokół San Donà di Piave [...] 
2 lipca zaczęła się ofensywa włoska. Miała na 
celu odzyskanie delty Piawy. Pułki 31. i 32. 
rozlokowano na brzegu zachodnim Piawy 
między miejscowościami Intestaduca i Isia-
ta. Pułk 32. przeszedł jeszcze raz przez rzekę 
i walczył w przedostatniej bitwie między 
miejscowościami Chiesanuova i Passarella, 
by wycofać się po raz drugi pod atakami 
włoskimi. W tym pułku złożonym z Polaków 
walczył Henryk Sucharski, świeżo nomino-
wany, dwudziestoletni dowódca sekcji [...].

Specyfikę Basso Piave, niziny Piawy, okre-
ślają dwie duże rzeki: Piawa i Livenza, jak też 

sporo pomniejszych rzek, kanałów i starych 
koryt. Dolinę zamyka Adriatyk i laguny. 
Miasto San Donà di Piave stanowiło granicę 
między żyzną wsią i bagnami. Piave pełniła 
rolę linii transportowej dla ludzi i towarów. 
Livenza, choć znacznie mniejsza, też miała 
spore znaczenie. Wsie na osuszonych te-
renach sąsiadowały z bagnami, ogniskiem 
malarii i podagry. Ten świat zmieniła wojna”.

Rozglądam się po okolicy. Szukam śladów 
Wielkiej Wojny. Na razie ich nie dostrze-
gam. Winnice i sady mówią o współczes-
ności. Ale przecież tutaj walczył 32. pułk 
piechoty, macierzysta formacja, do której 
przynależał gefrajter Sucharski. Jak i dla-
czego trafił w te strony?

Ślady Wielkiej Wojny
Dziwny, mało komu znany fakt. Jakby po-

mylono kierunki i w maju 1917 roku trafił na 
krótko ze swoją kompanią do Wiednia. Na 
jednej ze stacji towarowych było mnóstwo 
wojska. Po co je tam skupiono? Obawiano 
się, że Włosi zaatakują Wiedeń. Zdobycie 
Wiednia, stolicy Austro-Węgier mogło ozna-
czać zwrot w losach Wielkiej Wojny. Ale 
atak na tym kierunku nie nastąpił. Ważny 
okazał się front włoski. Tu zamierzano roz-
strzygnąć losy Wielkiej Wojny. Ale o tym 
skąd mógł wiedzieć gefrajter Sucharski? 
Wykonywał rozkazy na najniższym szczeblu. 
A jednak zastanawiał się, w imię czego ciąg-
nięto jego kompanię do Wiednia? Dlaczego 
nastąpiła zmiana decyzji i zawędrował do 
miejscowości regionu określanego mianem 
Wenecji Euganejskiej? Od San Donà di 
Piave do Wenecji jest w prostej linii ledwie 
pięćdziesiąt kilometrów.

Wenecję i Triest łączyła linia kolejowa 
o znaczeniu gospodarczym i strategicznym. 
Usiłowano zdobyć Wenecję, która znajdowa-
ła się w rękach włoskich. Miejsce o randze 
światowej. Było więc o co walczyć!...

W rejonie, zacofanym kulturowo, utrzy-
mywał się podstawowy i wtórny analfa-
betyzm. Czterdzieści procent ludności nie 
umiało czytać ani pisać. List doręczony do 
burmistrza lub księdza oznaczał przeważnie 
śmierć na froncie. Wciąż napływały nowe 
grupy uciekinierów zagrożonych frontem. 
Władze cywilne znalazły się w niezwykle 
trudnym położeniu. Jak wyżywić i utrzy-
mać przesiedleńców i wciąż napływającą 
falę uciekinierów?

Latem 1917 roku front zatrzymał się na 
masywie górskim Grappa wzdłuż równiny 
Piawy. Armie przeszły do walk pozycyjnych.

24 października 1917 roku rozpoczęła się 
ofensywa niemiecko-austriacko-węgierska. 
Chodziło o zdobycie Lombardii i Piemontu, 
regionów uprzemysłowionych. Wiele fabryk 
miało tam strategiczne znaczenie. Miastem 
o szczególnej randze jawiła się Wenecja. 
Próbowano atakować ją z powietrza, przez 
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naloty. Dążono do wyeliminowania Włoch 
z Wielkiej Wojny i jej zakończenia. Ale na to 
się nie zanosiło. Austria ostatecznie chciała 
zawrzeć pokój separatystyczny, eliminując 
włoskiego sojusznika aliantów. Upływ czasu 
wskazywał na nierealność tej rachuby. Wło-
chy otrząsnęły się z klęski pod Caporetto. 
Zagrożenie bytu państwa zrodziło patrio-
tyzm wśród narodu. Zatrzymano ofensywę. 
Przemysł dostarczał coraz więcej sprzętu 
na front. I coraz nowocześniejszego. Wizja 
zwycięstwa stawała się realna.

W okupowanym San Donà di Piave wa-
runki życia stały się nader trudne. Nie było 
mężczyzn do pracy. Kto miał więc utrzymy-
wać rodziny? Zapanowała bieda, czy wręcz 
nędza. Co więc czekało gefrajtra Suchar-
skiego i żołnierzy sekcji, którą dowodził? 
Cierpieli głód. Nadzieją stawała się bitwa, 
której się spodziewano. Ruszyć miała tak 
zwana ofensywa głodowa. Liczono, że ona 
odmieni los żołnierzy. Zdobędą magazy-
ny żywności i napełnią żołądki. Tu, gdzie 
stacjonowali, należało ich karmić. Ale jak 
i czym? Na linie frontu włoskiego dostar-
czano coraz mniej żywności, której dotkliwy 
brak odczuwało społeczeństwo. Mówiono 
o kryzysie aprowizacyjnym, który opanował 
kraj. Należało więc jak najszybciej rozpocząć 
ofensywę głodową, zdobyć pożywienie na 
Włochach. Dopaść magazynów z żywnością 
i najeść się do syta.

W listopadzie San Donà di Piave zamieniło 
się w obóz wojskowy. W mieście stacjo-
nowało dowództwo III armii austriacko-
-węgierskiej. Ściągnięto wiele formacji 
z frontu wschodniego, gdzie odniesiono 
znaczne sukcesy. Na froncie zachodnim 
utrzymywała się równowaga, toczyły się 
boje pozycyjne. Dlatego stamtąd przerzuco-
no, steranych tkwieniem w okopach, wielu 
żołnierzy. Gefrajter Sucharski z niedowierza-
niem słuchał relacji z walk weteranów spod 
Verdun. Sądził, że to mistyfikatorzy, jacyś 
kłamcy. A jednak dawali oni świadectwo, że 
przeszli piekło wojny. Z tego, co opowiadali 
wynikało, że najgorsze w Wielkiej Wojnie.

Pan Marino wraca do tamtych lat wojny. 
Gefrajter Sucharski znalazł się w zdobytym 
mieście San Donà di Piave. Jaką zastał sy-
tuację? Wobec zagrożenia okupacją, władze 
cywilne z burmistrzem, przeniosły się do 
Florencji. Biskup Treviso rozkazał pro-
boszczowi Luigiemu Seretta, by pozostał 
wśród parafian. Ludność Santo Piave di 
Livenza z powodu napływu przesiedleńców 
i uciekinierów wzrosła dwukrotnie. Mosty 
na Piave zamknięto dla przejścia ludności 
cywilnej. Zaczęło się panowanie okupantów. 
Przede wszystkim głodne. Coraz częściej 
powtarzano, przekazywane z ust do ust, 
wieści o ofensywie armii austro-węgierskiej 
i jakiejś wielkiej bitwie, która czekała żoł-
nierzy i odmieni ich los.

Samochodem pana Marino zaczynamy 
objazd po miejscach walk. Jedziemy dość 
krętą drogą. 

– Tędy przemieszczały się wojska – mówi 
nasz przewodnik. To chodzi o tę bitwę, 
w której uczestniczył gefrajter Sucharski.

Obserwuję turkusowe pasmo Piawy i pola 
sięgające w dal od rzeki. Wojna toczy się 
zawsze w określonym miejscu. Z różnych 
powodów ważnych. Wenecję i Triest łączyła 
linia kolejowa. Miała znaczenie gospodarcze 
i strategiczne. Wenecja została odcięta od 
lądu przez linię frontu. Na terenach zajętych 
przez wojska austriackie i niemieckie zapa-
nowały rządy wojskowe. Okupant szybko 
uporał się z wysiedleniem ludności cywil-
nej. Eksmitowano mieszkańców wsi z ich 
domów, ci w pośpiechu ładowali dobytek, 
najniezbędniejsze sprzęty użytku domowego 
i zapasy żywności na kilka dni. Płacz dzieci, 
rozpacz matek towarzyszył tej ewakuacji.

W małych miasteczkach i wsiach wzdłuż 
rzeki Piawy toczyły się zażarte walki. Nikt 
nie grzebał martwych żołnierzy. Zapanowały 
okrutne prawa wojny. Wśród ludności cy-
wilnej następowały przypadki łamania zasad 
moralnych. Żony i wdowy, których mężów 
powołano do wojska i zwracały się do władz 
po zapomogi, musiały pod presją wymu-
szeń okupować to usługami własnego ciała. 
Zdarzało się, że stawały się konkubinami.

Jedziemy dalej. Po obu stronach szosy 
znajdują się pola uprawne. Starannie upra-
wione mówią same za siebie o kulturze 
rolnej. Zatrzymujemy się w miejscowości 
Croce. Przed pomnikiem, jakby zwaloną do 
połowy kolumną, leży murowany element. 
Został przeniesiony z kościoła, który podczas 
Wielkiej Wojny stał po drugiej stronie ulicy. 
Pan Marino wskazuje na kościół, który dziś 
stoi na miejscu zburzonego.

Zachodzimy na cmentarzu w Croce. Na 
ścianie tablica upamiętniająca poległych 
żołnierzy armii austro-węgierskiej. Ciała 
ich przeniesiono na cmentarz wojskowy, 
podobnie jak w San Stino.

Jedziemy dalej. Pan Marino wskazuje na 
wieżę kościoła przed nami. 

– Tam był szpital polowy, tam leżał ranny 
Hemingway – opowiada – To region Losson.

Pytamy o „Wyspę śmierci”. Była to wyspa 
na rzece Piawie, na którą prąd wody wyrzu-
cał ciała zabitych. Tę wyspę z przerażeniem 
oglądał Sucharski. Potem opowiadał o niej 
w stalagu. 

– „Wyspa śmierci” leży w górnym biegu 
rzeki, stąd o kilkadziesiąt kilometrów dalej. 
Stajemy w miejscu, gdzie kanał melioracyj-
ny robi pętlę. Jesteśmy na terenie gminy 
Capo d’Argine, gdzie od czasów Wielkiej 
Wojny znajduje się stacja kolejowa Fosset-
ta. Na mapie sztabowej armii austro-wę-
gierskiej mój zięć Kai znajduje niemiecką 
nazwę Eisenbahnstation.

 – Tu toczyły się krwawe boje – pan Ma-
rino wskazuje na pola uprawne i łąki. – Nic 
nie przypomina o tamtych czasach. A, jeśli 
nie przypomni się o historii w sensie prze-
strogi, ona może powrócić – konkluduje.

Pan Marino boleje, że za mało pisze się 
o miejscach związanych z działaniami 
wojennymi, a przecież one spowodowały 
cierpienia ludności cywilnej.

Sucharski i Hemingway
Dojeżdżamy do Piawy. Rzeka płynie doli-

ną. Jej lewy brzeg jest dużo niższy.
– Tu dotarł gefreiter Henryk Sucharski 

ze swoją sekcją – objaśnia pan Marino. 
– Dwa dni później zjawił się naprzeciw, 
jakieś pięćdziesiąt metrów stąd Ernest 
Hemingway, przyszły autor powieści Po-
żegnanie z bronią.

Przed nami widzimy rodzaj prostego, 
wysokiego pomnika, jakby wieżę graniczną. 
Na niej duży portret młodego Hemingwaya 
w mundurze amerykańskiego podporucz-
nika. Ernest pozuje do zdjęcia, pierś wy-
pięta do przodu, spojrzenie pełne godności 
i uwielbienia dla samego siebie. 
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– W tym miejscu Hemingway „walczył” – 
mówi z przekąsem pan Marino.

– Jako ochotnik, który nie nosił broni, 
miał zakazane dochodzić do pierwszej li-
nii frontu. Jednak dolazł tu z czekoladą. 
Przyniósł tę czekoladę, by poczęstować nią 
włoskich żołnierzy. Szukał wrażeń. Wiatr 
poniósł słowa ich rozmów. Była noc, głosy, 
szmery dochodziły daleko. Austriacy zza 
rzeki otworzyli ogień. Zabito jednego z wło-
skich żołnierzy. Stał przed Hemingwayem. 
Dlatego ochronił go swoim ciałem.

Tak wygląda prawda o bohaterskim He-
mingwayu. Nie brał udziału w żadnym boju. 
Niczym nie wyróżnił się w jakiejś bitwie. 
Swoim nieodpowiedzialnym postępowaniem 
naraził tylko na śmierć Bogu winnego żołnie-
rza. Pytanie: za co więc został odznaczony?

W maszynopisie książki zestawiam postawę 
i epizody życia Hemingwaya i Sucharskiego 
na froncie włoskim. Czynię to na podstawie 
literatury przedmiotu i dokumentów. Nie 
miałem możliwości pobytu na byłej linii 
frontu, zapoznania się z topografią terenu. 
A jednak intuicja mnie nie zawiodła. Nie 
muszę niczego zmieniać w tej partii książki. 

– A jeżeli by porównać ze sobą dwie bio-
grafie, tę młodego Henryka Sucharskiego 
i młodego Hemingwaya, to jak konfron-
tacja się przedstawia? – zwracam się do 
pana Marina w kwestii, która od dawna 
zaprząta mi głowę. 

– Hemingway był ochotnikiem. Suchar-
skiego przymusowo wcielono do armii. 
Hemingwayowi zabroniono podłazić na 
pierwszą linię frontu, on mimo wszystko to 
zrobił, bo szukał przygód. Sucharski musiał 
na pierwszej linii frontu walczyć, spełniał 
swój obowiązek. Hemingway swoim nie-
odpowiedzialnym zachowaniem stał się 
winnym śmierci niewinnego człowieka.

Jedyną bohaterską rzeczą, jaką wsławił 
się Hemingway było to, że przy innej okazji 
wziął na plecy rannego włoskiego żołnierza 

i zaniósł w miejsce, z którego ten mógł zostać 
przetransportowany do lazaretu.

Krótko po wojnie Amerykanie zabronili 
Hemingwayowi opowiadać o Wielkiej Woj-
nie, bo tak bardzo zmyślał. Oczywiście cenię 
Hemingwaya za to, że opisał wojnę, mówi 
pan Marino Perissinotto.

Po stu latach udało się ustalić dane zabite-
go podczas rozdawania czekolady żołnierza 
włoskiego. Pisał o tym obszernie „Washing-
ton Post”. Osobą, która tego dokonała był 
nasz przewodnik, pan Marino Perissinotto. 
To on podał, że zabitym włoskim żołnierzem 
był Fedele Temperini, rolnik z Montalcino. 
Miał lat dwadzieścia sześć. Na nim kończył 
się ród Temperinich. Sięgnęliśmy do nume-
ru „Washington Post” z tekstem opisującym 
zdarzenie na froncie włoskim nad rzeką 
Piawą. Mój wnuk Henio przetłumaczył tekst. 
Oto fragment początku artykułu:

„Był żołnierzem włoskim stacjonującym 
w ostatnim roku wojny koło rzeki Pia-
wy w północnych Włoszech. Stał przed  
Ernestem Hemingwayem, wolontariuszem 
Czerwonego Krzyża podającym słodycze 
i papierosy, kiedy granat wystrzelony przez 
austriackiego żołnierza padł przed nim 
i eksplodując go zabił. Ciałem swym osło-
nił Hemingwaya, który wprawdzie został 
wielokrotnie ranny, lecz ocalał. Gdyby nie 
ten żołnierz, nie byłoby w przyszłości autora 
powieści Słońce też wschodzi, Komu bije 
dzwon, opowiadania Stary człowiek i mo-
rze. Za odniesione rany Hemingway został 
odznaczony medalem, trafił do szpitala pod 
opiekę pielęgniarki Agnes von Kurowsky. 
Jego legendarna historia miłości do niej 
stanowi kanwę Pożegnania z bronią”.

Stoimy w pobliżu pomnika ku czci He-
mingwaya. Postument z jego portretem 
upamiętnia wydarzenie, które rozegrało 
się 8 czerwca 1918 roku. Agnieszka uwa-
ża, że należało to miejsce poświęcić temu 
żołnierzowi, który własnym ciałem, swoim 
życiem ocalił przyszłego pisarza, laureata 
literackiej Nagrody Nobla. Kai z synem są 

podobnego zdania. Marino Perissinotto 
wytacza przeciwko Hemingwayowi za-
rzuty braku odpowiedzialności za swoje 
postępowanie na froncie. Przekraczał on 
wielokrotnie zakazy, gnany niepohamo-
waną ciekawością i żądzą sławy.

A ze mną, ze mną dzieje się coś szalonego. 
Biegnę wzdłuż brzegów Piawy, tam, gdzie 
miałem ceglanym wytyczono linię daw-
nych okopów. Szukam miejsca, specjalnie 
oznaczonego, w którym został ranny He-
mingway, ale go nie znajduję. Kołaczę do 
pobliskiego domu, chcąc się dowiedzieć, 
gdzie figuruje. Słyszę, że ostatnia wielka 
powódź zniszczyła to oznakowanie.

Hemingway był pisarzem mojej młodości. 
Idolem naszego pokolenia Października 
1956 roku. Przemian po okresie stalinizmu 
w Polsce. Kochaliśmy jego twórczość. Jakże 
różniła się od produkcyjniaków, które trafiły 
nawet do lektur szkolnych.

W środowisku młodoliterackim, do które-
go po trosze należałem, trwało zauroczenie 
stylem Hemingwaya. Podziwialiśmy krótkie 
zdania jego prozy, dialogi popychające akcję 
do przodu. To rodziło nie tylko uznanie, ale 
i naśladownictwo. Pisaliśmy podobnie jak 
Hemingway, tylko o niebo gorzej. I wtórnie. 
A co do treści, wiedzieliśmy, że jest u niego 
zwarta. Doszła także z Ameryki wieść o ta-
jemnicy Papy Hemingwaya. Pisze stojąc. Je-
den z nas, aby go przebić, tworzył na jednej 
nodze. Jaki był tego rezultat? Nietrudno się 
domyślić. Kaleka to była twórczość. Także 
nas wszystkich, bo wtórna, nie własna.

Padliśmy na kolana przed opowiadaniem 
Hemingwaya Stary człowiek i morze. Ozna-
czało dla nas wielką metaforę. Rekiny, z któ-
rymi walczył rybak, były demonami. On, 
swoją postawą walki do końca, dawał nam 
przykład, jak parać się ze złem w życiu.

Wracam zziajany do mojej rodziny po tym 
biegu nad Piawą. Bez cudotwórczej pomocy 
Fausta stałem się młodszy.

Nasz spacer po linii frontu dobiega końca. 
Żegnamy Piawę, świętą rzeką Włochów. Nie 
wiemy, jak podziękować naszemu przewod-
nikowi, człowiekowi, którego widzieliśmy 
pierwszy raz w życiu. Od osób postronnych 
dowiedzieliśmy się, że Marino Perissinotto 
znalazł dla nas czas w bardzo trudnym dla 
siebie okresie, wkrótce po śmierci ojca, 
gdy miał pod opieką ciężko chorą matkę.
 ROMUALD KARAŚ

Tekst zaczerpnięty z najnowszej książki 
Romualda Karasia Bohater Wielkiej 
Wojny, będącej trzecim tomem dzieła 
zatytułowanego Majora Sucharskiego 
droga na Westerplatte, która ukazała się 
nakładem Oficyny Literatów i Dziennikarzy 
POD WIATR (Warszawa 2019).  
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Zespół wędrujący śladami frajtra Henryka Sucharskiego;  
od lewej: Henryk von Westerman, Kai von Westerman, 
Agnieszka Karaś, Luigi Perissinotto, Romuald Karaś  
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Jesteśmy pod pomnikiem żołnierzy 
Korpusu Ochrony Pogranicza w Wy-
tycznie, poległych w bitwie z Armią 

Czerwoną w dniu 1 października 1939 roku.  
Wycofujące się przed zdradziecką nawa-

łą radziecką we wrześniu i październiku 
1939 roku, broniące wschodniej rubieży 
Rzeczypospolitej Polskiej oddziały KOP-u, 
po przekroczeniu rzeki Bug miały za za-
danie dołączyć do Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Polesie”, dowodzonej przez 
gen. Franciszka Kleeberga, samotnie wal-
czącej z Niemcami z Zachodu i Sowietami, 
nadciągającymi ze Wschodu. Przez Bug 
cofali się spod Szacka, gdzie również miała 
miejsce krwawa bitwa z krasnoarmiejcami. 

W miejscowości Wytyczno doszło do 
kolejnych zaciętych walk żołnierzy KOP-u 
z jednostkami pancernymi Armii Czer-
wonej, która według paktu Ribbentrop – 
Mołotow miała dojść do Wisły. Bitwa pod 
Wytycznem zakończyła odyseję żołnierzy 
KOP-u. Straty poniesione w tej bitwie były 
duże, tym bardziej, że Sowieci i ich lokalni 
sługusi mordowali z zimną krwią wziętych 
do niewoli jeńców. Wobec beznadziejnej 
z punktu strategicznego sytuacji, nastąpiło 
rozformowanie Korpusu Ochrony Pograni-
cza przez jego dowódcę, gen. Mieczysława 
Orlik-Rückemanna.

W okresie PRL-u latami istniała 
zmowa milczenia na temat zdradzie-
ckiej agresji Związku Radzieckiego na 
Drugą Rzeczypospolitą. Oficjalna propa-
ganda głosiła, że KOP walczył z Niemca-
mi, ponieważ nie można było szkalować 
wieczystego sojuszu polsko-radzieckiego. 
Realia polityczne – zarówno wtedy jak 
i dzisiaj – decydują o słusznym poglądzie, 
lecz historii się nie da zakłamać w szerszej 
perspektywie czasowej. 

A jednak znaleźli się w owym czasie lu-
dzie odważni, albowiem Polacy nie zapo-
mnieli o odysei pograniczników KOP-u 
na wschodniej rubieży, o ich bohaterskiej, 
samotnej walce z najeźdźcą ze Wschodu. 
Ówczesny wiceprezes zarządu Stowa-
rzyszenia Weteranów Polskich Formacji 
Granicznych, Mirosław J. Rubas, stwier-
dził wówczas: „Nasze stowarzyszenie nie 
istniało jeszcze wtedy, gdy bardzo odważni 
ludzie, prawdziwi patrioci polscy [...], pod-
jęli trud upamiętnienia tej bitwy w postaci 
pomnika. [...] Dzięki Waszej determinacji, 
odwadze, wielkiej pracy i poświęceniu 
powstał Kopiec Chwały Żołnierza KOP 
i cmentarz wojenny”.

Jednym z najwybitniejszych piewców 
KOP-u i jego kresowej odysei był znany 
historyk z okresu PRL-u, Jerzy Łojek, 
który nie otrzymał tytułu profesorskiego 

w „podzięce” za działalność polityczną 
i niepodległościową, natomiast został po-
śmiertnie odznaczony orderami Polonia 
Restituta przez prezydentów: Ryszarda 
Kaczorowskiego i Lecha Kaczyńskiego 
w uznaniu za naukowe dokonania i działal-
ność społeczno-niepodległościową. Ojciec 
historyka był jednym z polskich oficerów, 
zamordowanych w Katyniu przez opraw-
ców z NKWD. Postawione przez Łojka 
w książce o Katyniu i innych miejscach 
kaźni na terenie ówczesnego ZSRR py-
tania są aktualne do dzisiaj, albowiem 
odnoszą się do ostatniego rozdziału, który 
do tej pory nie został napisany. Lecz jakby 
nie patrząc, bestialska śmierć polskich 
oficerów i żołnierzy nie poszła na marne, 
albowiem ich mogiły są dziś słupami gra-
nicznymi Rzeczypospolitej.

Pomysłodawcą upamiętnienia wysiłku 
zbrojnego KOP-u w Wytycznie był nie-

żyjący już żołnierz Armii Krajowej, ppłk dr 
inż. Edward Romanowski, który wykładał 
w Wojskowej Akademii Technicznej w War-
szawie. Rodzinnie związany był z lubelskimi 
resztkami Polesia. On też zapalił i zaangażo-
wał nie tylko miejscowych ludzi do wykona-
nia dzieła, jakim było postawienie pomnika 
żołnierzy. Zmobilizował również środowiska 
kombatanckie i solidarnościowe. Pomógł 
mu też nieżyjący już, przewodniczący „Soli-
darności” Rolników Indywidualnych, znany 
działacz opozycyjny, Janusz Rożek, który już 
w roku 1981 postawił Krzyż, upamiętniający 
chwałę żołnierzy KOP-u w walce z Armią 
Czerwoną. Ów Krzyż Chwały potem „znikł”.

Niniejszy artykuł prezentuje 
pomysłodawców i realizatorów pomnika 
żołnierzy KOP-u w Wytycznie, na Pojezierzu 
Łęczyńsko-Włodawskim (woj. lubelskie). 
Pomnik, odsłonięty ponad 30 lat temu, 
upamiętnia poległych w bitwie z Armią 
Czerwoną, która miała tam miejsce 
1 października 1939 roku. Wokół historii 
powstania pomnika narosło wiele 
legend i mitów. Jest naszym wspólnym 
obowiązkiem, aby te mity rozwiać, 
odtworzyć i zachować prawdziwą historię 
całego wydarzenia.

Pomnik 
w Wytycznie
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Kopiec Chwały w Wytycznie
FOT. © AGNIESZKA BRYTAN
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Bardzo zaangażowanym współpracowni-
kiem okazał się mec. Zdzisław Latoszyński, 
żołnierz AK, przewodniczący koła ZBOWiD 
we Włodawie, więzień polityczny. Z doku-
mentów Służby Bezpieczeństwa wynika, 
że mecenas Latoszyński, wyrokiem Re-
jonowego Sądu Wojskowego w Lublinie 
z dnia 7 września 1954 roku został skazany 
z art. 86 par. 2 kk WP na 5 lat więzienia. 
Atoli Najwyższy Sąd Wojskowy zmienił 
wyrok i mecenas opuścił mury więzien-
ne 4 stycznia 1955 roku. To Latoszyński, 
według notatek służbowych Służby Bez-
pieczeństwa, występował wobec władz 
miejscowych oraz mobilizował środowiska 
kombatanckie. I on już nie żyje. Jedynym 
tedy żyjącym spośród wykonawców po-
mnika żołnierzy KOP-u jest red. Edward 
L. Soroka, dziś publicysta i leader portalu 
www.SieMysli.info.ke.

Główny pomysłodawca pomnika, ppłk 
Edward Romanowski, szybko znalazł lu-
dzi chętnych do pracy przy nim – jednak 
znacznie gorzej było z materiałami i narzę-
dziami. Pamiętajmy, że budowa pomnika 
miała miejsce w roku 1988, a więc końców-
ce PRL-u, w czasie pustych półek, gdzie 
było trudno dostać cokolwiek. Pomógł 
mu, co prawda, materiałowo i sprzętowo 
przewodniczący NZSS RI „Solidarność” 
Janusz Rożek, lecz była to kropla w morzu 
potrzeb. Dlatego ppłk Romanowski zaczął 
szukać dużego sponsora. 

Jedynym realnym sponsorem wydawała 
się być kopalnia w Bogdance. Ona jednak 
nie prowadziła robót budowlanych, stąd 
nie mogła jako taka udzielić wsparcia 
społecznej inicjatywie budowy pomni-
ka poległych żołnierzy KOP-u. Mit o roli 
kopalni węgla kamiennego w Bogdance 
w powstaniu pomnika „stworzyła” Służba 
Bezpieczeństwa. W meldunku z 9 września 
1988 roku czytamy: „W nawiązaniu do 
naszych poprzednich szyfrogramów, do-
tyczących budowy pomnika poświęconego 
żołnierzom poległym w roku 1939 w wal-
kach z Armią Czerwoną pod Wytycznem 
informuję, że cement pod zalanie płyty 
udostępniła kopalnia węgla kamiennego 
w Bogdance oraz ob. Rożek”.

Podpułkownik Romanowski trafił wów-
czas do Edwarda L. Soroki. Spotkał się 
z nim na terenie zakładu Lubelskiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemy-
słowego (LPBP, zwane lubelską „Przemy-
słówką”) w Bogdance. W „Przemysłówce” 
Soroka pracował na pełnym etacie jako 
kierownik magazynu nie tylko w Bogdance, 
ale także w Stefanowie i Nadrybiu, a jed-
nocześnie dzierżył pół etatu jako kierownik 
hoteli robotniczych w Łęcznej i Bogdance 
oraz drugie pół etatu jako technik (by-

wało, że główny) budowy KWK. Jednym 
słowem pracował w kilku miejscach na 
dwóch etatach jednocześnie. Był obrotny, 
organizacyjnie utalentowany, dynamiczny, 
sprawny i... bezpartyjny! Z wykształcenia 
technik budowlany i... saper, a z zamiło-
wania happener i krytyk sztuki. W kiero-
wanym przez siebie hotelu robotniczym 
w Bogdance zorganizował Centrum Sztuki 
„Tymczasowa Skrzynia Biegów”, które 
miało kontynuować projekty i dyskusje 
słynnych elbląskich Interdyscyplinarnych 
Spotkań Twórczych w Centrum Sztuki 
Galerii EL, gdzie we wrześniu 1986 roku 
przewodził ekipie lubelskiej. 

Lubelska „Przemysłówka” wykonywała 
wszelkie inwestycje naziemne w lubel-
skich kopalniach, nie tylko w Bogdance, 
albowiem także w Stefanowie i Nadry-
biu w gminie Puchaczów. Dlatego LPBP, 
jako generalny wykonawca wszystkich 
budowlanych robót naziemnych na tere-
nie kopalń posiadało swoje placówki przy 
kopalniach, z którymi sąsiadowały one 
dosłownie przez płot. 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego miało swój główny oddział 
przy KWK Bogdanka, gdzie były maga-
zyny, łaźnie, część socjalna, przychodnia 
zdrowia, biurowce, betonownia, park ma-
szynowy. Na miejscu produkowano beton, 
konstrukcje stalowe, oprzyrządowanie. 
Przy kopalni w Stefanowie były magazy-
ny, betoniarnia i park samochodowy, a w 
Nadrybiu znajdowały się magazyny lubel-
skiej „Przemysłówki”. Tutaj także mieli 
bazę podwykonawcy, ponieważ instalacje 
elektryczne wykonywał „Eletromontaż” 
z Lublina, natomiast instalacje wodno-ka-
nalizacyne wykonywało Przedsiębiorstwo 
Instalacji Przemysłowych „Instal” w Lubli-

nie. Wjazd na ich teren nie był pilnowany 
przez strażników, w przeciwieństwie do 
obszaru kopalni. Z braku wiedzy powstała, 
krążąca do dzisiaj, legenda o kopalnianej 
pomocy przy budowie pomnika żołnierzy 
KOP-u w Wytycznym. 

Pytam się red. Soroki o szczegóły owego 
spotkania z inicjatorem postania pomnika, 
ppłk Edwardem Romanowskim, lecz czas 
w dużej mierze zatarł pamięć. Pamięta, że 
Romanowski przyszedł do niego z pyta-
niem o możliwość pomocy materiałowej 
i sprzętowej przy budowie pomnika. Kiedy 
powiedział, iż chce postawić monument żoł-
nierzom KOP-u, od razu pojawiło się zielone 
światełko, albowiem z rodzinnej kresowej 
wsi Edward Soroka zapamiętał rozmowy 
starszych, którzy służyli w tej formacji służby 
granicznej w Sarnach. Wielu poborowych 
z województwa lubelskiego w okresie mię-
dzywojennym służyło właśnie w Sarnach. 

Jako dziecko słuchał ich opowieści o służ-
bie w Korpusie Ochrony Pogranicza, któ-
ry działał bardzo skutecznie w obronie 
wschodniej granicy, w przeciwieństwie do 
dzisiejszych półamatorów. Ale wtedy pań-
stwo było niepodległe... Nie stacjonowały 
na jego terenie żadne obce wojska. Nie było 
tylu zdrajców, co obecnie (na samą myśl 
o współczesnych szubrawcach Edward L. 
Soroka dostaje szewskiej pasji). 

Podpułkownik Edward Romanowski 
przedstawił mu projekt pomnika żołnie-
rzy KOP-u, który się Soroce nie całkiem 
spodobał. Od ręki, na pierwszym lepszym 
papierze naszkicował swoją wizję i obiecał, 
że jeśli tak będzie zrealizowana, to daje 
słowo honoru, iż wesprze materiałowo 
i sprzętowo inicjatywę budowy pomnika 
żołnierzy KOP-u poległych w bitwie pod 
Wytycznym z Armią Czerwoną.
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Jego szkic narysowany odręcznie został 
uwzględniony w nowym projekcie i obie-
cana pomoc w postaci narzędzi oraz ma-
teriałów rzeczywiście nadeszła. Społeczni 
budowniczy porządkowali teren i robili 
szalunki pod zalanie betonem bryły pomni-
ka. Przede wszystkim dostarczono stalowy 
drut zbrojeniowy do szalunków, piasek, 
deski szalunkowe i gwoździe. Kiedy sza-
lunki zostały wykonane zgodnie ze sztuką, 
Edward L. Soroka osobiście nadzorował 
dostawę betonu, który był dowożony na 
plac budowy betoniarkami. W ówczesnym 
raporcie Służby Bezpieczeństwa możemy 
dziś przeczytać: „Ustalono, iż w dniu 1988-
09-03 samochód ciężarowy przystosowany 
do przewozu masy cementowej, należą-
cy do KWK w Bogdance przywiózł masę 
betonową do Wytyczna ok. godz. 8.30. 
Samochodem tym przyjechało również 
trzech pracowników z tej kopalni, którzy 
pracują przy wznoszeniu pomnika”. 

Dane z meldunku są nieścisłe, albowiem 
były dwa samochody, tzw. gruszki z beto-
nem oraz pompa, albowiem jeden mógł 
maksymalnie przewieźć tylko 6 metrów 
sześciennych. Dostawa nastąpiła też nie 
z betoniarni w Bogdance, tylko ze Stefa-
nowa. Wyjechały z stamtąd dwie gruszki. 
Edward L. Soroka osobiście pojechał na 
plac budowy w Wytycznie, aby nadzorować 
sprawne wylanie betonu do przygotowa-
nych szalunków. Wyjechał z Bogdanki sa-
mochodem-pompą. Kiedy na skrzyżowaniu 
obok kościoła w Wytycznie zobaczył patrol 
MO, zrobiło mu się gorąco. Nie miał prze-
cież na prace żadnych papierów, albowiem 

była jego prywatna inicjatywa. Lecz patrol 
milicji, ku jego pozytywnemu zdziwieniu, 
zatrzymał samochody z naprzeciwka, a jemu 
wskazał wolną drogę przejazdu. Pojechali 
więc prosto na plac budowy pomnika. 

Samo wylanie betonu poszło sprawnie 
i nie trwało długo. Do wykończenia po-
mników Soroka dostarczył na plac budowy 
lastriko pod handlową nazwą „Biała Ma-
rianna”, a do budowy krzyży cement, grys 
i grysik bazaltowy. Był to już końcowy etap 
budowy monumentu żołnierzy KOP-u.

Jak wynika z raportu SB, w dniu 5 wrześ-
nia 1988 roku zakończono betonowanie 
płyty głównej. Ppłk Edward Romanowski 
po ukończeniu prac budowlanych wyjechał 
do domu, do Warszawy.  Natomiast orga-
nizacją odsłonięcia pomnika zajął się mec. 
Zdzisław Latoszyński, prezes Miejskiego 
Koła ZBOWiD we Włodawie. Jak czyta-
my w raporcie SB: „Wymieniony [mec. 
Zdzisław Latoszyński] w dniu 1988-09-05 
w tej sprawie rozmawiał z N-kiem Gminy 
Urszulin. W rozmowie tej oświadczył na-
czelnikowi, że jeżeli nie wyda pozwolenia 
na zgromadzenie i manifestację, wówczas 
ksiądz odprawiający mszę w dniu 1988-09-
25 poinformuje zebranych o tym fakcie. 
Wymieniony stwierdził, że niechęć władz 
i małe zainteresowanie uroczystością od-
słonięcia płyty jest dla niego niezrozumiałe. 
Ponadto ustalono, że tablica poświęcona 
temu wydarzeniu, która obecnie znaj-
duje się w kościele w Wytycznie, po jej 
poświęceniu pozostanie na swym miejscu. 
Natomiast jest przygotowywana tabli-
ca, która będzie wmurowana w pomnik 

w 50-lecie bitwy, tj. w roku 1989. Treść tej 
tablicy nie jest jeszcze znana, jednak ob. 
Latoszyński stwierdził, iż są cztery wersje 
różnych tekstów. Ostateczne zakończenie 
prac przy wznoszeniu pomnika ma nastą-
pić we wrześniu 1989 r.”.

Uroczyste odsłonięcie pomnika, kopca 
i cmentarza nastąpiło 1 październi-

ka 1989 roku, w 50. rocznicę bitwy KOP-u 
z Armią Czerwoną, czyli już po zmianie 
ustrojowej. Uroczystościom przewodniczył 
biskup siedlecki Jan Mazur, który uroczyście 
odsłonił i poświęcił pomnik, kopiec i cmen-
tarz. Przybyli do Wytyczna również delegat 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz 
Wojciech Ziembiński i Wojciech Muszyński, 
którzy przemawiali do zebranych, a także 
kombatanci z Jugosławii i Finlandii.

Na wykończenie pomnika w postaci tablic, 
naczelnik gminy Urszulin przeznaczył 1 mln 
złotych ze środków, przyznanych już przez 
Lubelski Urząd Wojewódzki po politycznych 
zmianach w roku 1989. Delegował on swego 
pracownika, Stanisława Artymiuka, który 
jeździł razem z ppłk. Edwardem Roma-
nowskim po ozdobny kamień do sudeckich 
kamieniołomów. Było to przysłowiowe po-
stawienie „kropki nad i”. ANDRZEJ FILUS

PS. Chciałbym podziękować licznym 
swoim rozmówcom za okazaną pomoc 
i życzliwość, a w szczególności pp. Ada-
mowi Panasiukowi, znanemu regionaliście 
z Włodawy oraz Stanisławowi Artymiukowi 
z Urzędu Gminnego w Urszulinie.  AF

Cmentarz wojenny w Wytycznie
FOT. © MATEUSZ KĘDZIERSKI / CC BY-SA 3.0
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Jeżeli trafimy do Gąsiorowa w gminie 
Purda, wypatrujmy unikalnej w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim 

Galerii Rzeźby Sakralnej księdza Jana 
Suwały. 5 maja mija siedemnaście lat od 
jego śmierci.

Mazury bez prawdziwych 
Mazurów
Galeria znajduje się w większości prze-

wodników po Warmii i Mazurach, został 
jej też poświęcony obszerny wpis w Leksy-
konie Kultury Warmii i Mazur. Ale zanim 
do niej dotrzemy, jadąc szosą z Olsztyna 
w kierunku na Klebark Wielki i Dźwierzuty, 
zatrzymajmy się na chwilę przy omszałym 
kamieniu granicznym w lesie, niemal u sa-
mych wrót Gąsiorowa. Tu przebiegała kie-
dyś granica pomiędzy Warmią i Mazurami. 

A oto i wieś Gąsiorowo, leżąca na Mazu-
rach w sąsiedztwie malowniczego Jeziora 
Gąsiorowskiego. Po drugiej stronie jeziora 
krajobraz jak w górach – góralskie domki. 
W centrum wsi tablica pamiątkowa z histo-
rią miejscowości i głaz z napisem: „Tu jest 
nasz dom”. Jednak w mazurskim Gąsio-
rowie ze świecą szukać Mazurów. Ostatni, 
małżeństwo Zielińskich, wyznania ewange-

lickiego, zmarło kilka lat temu. I niech was 
nie myli nazwisko Mazur, jednej z rodzin 
w Gąsiorowie, to przybysze z centralnej 
Polski. Niewielu pozostało też Warmiaków.

Warmiakiem jest Gerard Langer, który 
jako ostatni opuścił kiedyś z rodziną, leżącą 
w lesie nad rzeczką Nerwik, wieś Grabowo, 
po której pozostały tylko ruiny i cmentarzyk, 
o który dba leśnictwo. Pan Langer, syn 
młynarza i tartarcznika, też kiedyś wyjechał 
do Niemiec, ale pobył tam dziesięć lat i wró-
cił, by pobudować się w Gąsiorowie. Jest 
najbliższym sąsiadem Genowefy Trzciń-
skiej, długoletniej gospodyni ks. kanonika 
Jana Suwały, która od jego śmierci opiekuje 
się Galerią i sama też rzeźbi. Przepisał jej 
w testamencie dom i sad, i powierzył rolę 
przewodnika po Galerii.

Jak w biblijnym raju
Kiedy latem ubiegłego roku odwiedzam 

Galerię ze znajomymi z Niemiec, pani 
Gieni nie ma w domu. Ale wiem, gdzie 
może być, na rybach, to jej pasja. Od-
biera komórkę, będzie za kwadrans. Ten 
czas poświęcimy na obejrzenie Galerii, 
leżącej na wzniesieniu nad malowniczym 
Jeziorem Gąsiorowskim. Składa się na 
nią kilkadziesiąt scen biblijnych, rzeźb 
w lipie, niektórych naturalnej wielkości, 
stworzonych w stylu ludowym: postacie 
mają proste rysy, skromne szaty. 

Rzeźby są niejako wpisane w ten mazursko-
-warmiński krajobraz z sadem, z kamieniami 
polnymi z sentencjami z Biblii, kręgami ze 
starych studni. Nawiązujące do zdarzeń ze 
Starego i Nowego Testamentu mają nazwy, 
na przykład: „Jezus złożony w grobie”, „Trzej 
Królowie”, „Święty Franciszek i zwierzęta”, 
„Adam i Ewa w raju” (oryginalne rajskie 
drzewko), „Dawid i Goliat” (Dawid z praw-
dziwą procą), „Piotr Apostoł w łodzi” (łódź 
prawdziwa, wydobyta z dna Jeziora Gąsio-
rowskiego), „Samarytanin przy studni” oraz 
wiele innych. Jest też postać papieża Jana 
Pawła II. A jeśli do tego dodać wielobarwne 
kwiaty i krzewy, obsypane owocami drzewa 
– oczko w głowie pani Gieni, człowiek się 
tutaj czuje jak w biblijnym raju. 

Nieco dalej stoi drewniana kaplica, gdzie 
można obejrzeć scenę z Ostatniej Wie-
czerzy, jednej z rzeźb księdza Jana, którą 
stworzył pod koniec życia. Jest tu też jego 
szopka, księga pamiątkowa oraz oprawiony 
w ramki życiorys księdza artysty.

 
Tak zrodziła się pasja
Jan Suwała urodził się 30 października 

1933 roku w miejscowości Tczów Śred-
ni, obecnie województwo mazowieckie. 
Rodzice zmarli wcześnie, wychowywał go 
najpierw stryj, a później siostra. Ukończył 
Niższe Seminarium Duchowne w Elblągu, 
potem Warmińskie Seminarium Duchowne  

Warmia artystycznie, 
czyli pasja księdza Jana
WŁADYSŁAW 
KATARZYŃSKI

FOT. © WŁADYSŁAW KATARZYŃSKI
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„Hosianum” w Olsztynie. Pracował jako wika-
riusz w Rychlikach, Bisztynku, Szczytnie, Klo-
nie, jako proboszcz w Jedwabnie i Giławach. 
Był rektorem kościoła filialnego w Jedzbarku, 
wicedziekanem dekanatu Barczewo, kano-
nikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej 
w Dobrym Mieście. W 1991 roku przeszedł 
na emeryturę i zamieszkał w Gąsiorowie. 

Księdza Jana poznałem wiele lat temu 
podczas moich wędrówek reporterskich po 
Warmii i Mazurach. Był właśnie w szopie, 

pracował nad kolejną rzeźbą, ociosując 
pień lipy. Usiedliśmy w altance. Opowie-
dział o sobie i swojej pasji.

Narodziła się dawno temu, kiedy był 
jeszcze proboszczem w mazurskich Fary-
nach. Podczas spaceru w lesie natknął się 
na korzeń przypominający postać ludzką. 
Przyszedł na plebanię, chwycił za scyzoryk. 
Tak powstał Chrystus Frasobliwy. 

Od tego czasu myśl o rzeźbieniu nie da-
wała mu spokoju. Kiedy już przeniósł się 
do Gąsiorowa, kupując tu siedlisko, poznał 
w pobliskim Nerwiku Jana Rogalskiego, 
rzeźbiarza i malarza, byłego nauczyciela 
w szkole Janusza Korczaka. 

– To on mnie namówił, żebym rzeźbił, 
pokazał, jak się trzyma dłuto, jak „czytać” 
drewno – opowiadał mi ksiądz Jan. 

Już wtedy czuł się źle, miał niewydolność 
nerek. Czekanie na dawcę przeciągało 
się, więc i rzeźbienia ksiądz na jakiś czas 
zaniechał. W końcu doszło do operacji. 
Udała się. Po przeszczepie nerki z zapałem 
zabrał się do pracy.

– Wie pan – mówił – opanowała mnie 
idea, aby stworzyć coś dla Boga i zarazem 
dla tego człowieka, młodego motocyklisty, 
który zginął w wypadku i który był dawcą, 
dzięki czemu mogę żyć i tworzyć. W ten 
sposób powstała galeria rzeźby sakralnej. 
Cieszę się, jak wpada tu, na przykład, wy-
cieczka szkolna, a ja mogę poprowadzić 
dla niej oryginalną lekcję religii. Raduje 
mnie też widok kolegów księży i gości 
z zagranicy. Nie rzeźbię dla sławy, rzeźbię 
dla ludzi. Moją głową i ręką kieruje wiara. 

W dziele tworzenia pomagała księdzu 
pani Gienia, zwożąc taczkami kamienie 
z okolicznych pól. Sama też zaczęła rzeźbić.

Warmię mam w sercu!
– Powiem panu, ja mieszkam na Mazu-

rach, ale w sercu mam naszą Warmię – wy-
znał mi kiedyś ksiądz Jan. – I chciałbym, 
żeby artyści czerpali stąd, w tej galerii, 
natchnienie. Niech to natchnienie towa-
rzyszy zwłaszcza z tym, którzy Warmię, tę 
świętą ziemię kochają i mieszkają tutaj, nie 
szczędząc sił, by utrwalać jej piękno w swo-
ich rzeźbach i malarstwie. To dla mnie, na 
emeryturze, dalszy ciąg duszpasterstwa.

Sam tego natchnienia szukał w albumach 
z rzeźbą i malarstwem, w kontaktach z ar-
tystami. Został członkiem Związku Plasty-
ków Warmii i Mazur, otrzymał kilka nagród 
w konkursach rzeźby nieprofesjonalnej, 
między innymi w Biskupcu; miał kilka indy-
widualnych wystaw. Rzeźbił też dla kościo-
łów, zrobił parę replik figur do przydrożnych 
kapliczek. Nie mogąc przeboleć kradzieży 
figurki Chrystusa w kapliczce przy ulicy 
Warmińskiej w Barczewie, zrobił jej replikę. 

Pewnego dnia poinformował mnie, że 
za namową kolegów artystów, którym 
pokazał Galerię, zamierza zorganizować 
plener malarsko-rzeźbiarski. – Kupię 
materiały, dostaną nocleg i wyżywienie, 
ale co jeszcze? – westchnął. – No, trze-
ba załatwić skrzyneczkę wódki, artyści 
muszą mieć paliwo! – zażartowałem.  

Ciąg dalszy na s. 51

Ksiądz Jan Suwała w swojej Galerii, 2010 FOT. © WŁADYSŁAW KATARZYŃSKI

Nagrobek księdza 
Jana na cmentarzu 
w Giławach
FOT. © WŁADYSŁAW KATARZYŃSKI
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Plenerowa Galeria Rzeźby Sakralnej w Gąsiorowie FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI, 2010
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Po dwóch dniach dzwoni ksiądz: „Panie 
Władku, jeszcze nie zaczęli pracować, a już 
wódkę wypili i teraz pytają się, gdzie tu 
najbliższy sklep!”. Jak się później okazało, 
artyści przystąpili do pracy na dwa dni przez 
zakończeniem pleneru. Tak im było dobrze 
u księdza Jana. Był zresztą człowiekiem 
o wielkiej dobroci, przyjazny ludziom i tro-
chę łatwowierny. Nie zrezygnował z posługi 
kapłańskiej. W domu postawił kapliczkę, 
gdzie odprawiał Msze dla chętnych.  

Do drugiego pleneru artystycznego nie 
doszło, bo z czasem nerka zaczęła mu od-
mawiać posłuszeństwa. Na krótko przed 
śmiercią, co nastąpiło 5 maja 2003 roku, 
zaprojektował swój nagrobek z rzeźbą 
Chrystusa, a zrealizował to ktoś miejscowy.

W pogrzebie na cmentarzu w Giławach 
uczestniczyły tłumy wiernych z całej parafii 
i delegacje z innych. Ksiądz Jan spoczął 
wśród tutejszych Warmiaków, z których 
wielu odprowadzał.  

– Nie lubił mieć długów – opowiada 
Genowefa Trzcińska. – Kiedy wnosili go 
do karetki, wyszeptał: „Encyklopedia, 
encyklopedia!”. Sądziłam, że majaczy. 
Ale tydzień po pogrzebie sprzątam kurze 

w biblioteczce, a tu spada mi pod nogi 
encyklopedia. Znajduje w niej kopertę 
z napisem: „dla państwa Zielińskich za sa-
mochód” i 350 złotych. Ksiądz pożyczył od 
nich tę kwotę, bo mu zabrakło na remont 
samochodu. Pani Trzcińska opowiada, że 
jej chlebodawca śnił się jej wtedy co noc. 
Teraz już mniej, czas leczy rany. 

Kiedy w 2010 roku Galerię odwiedziła Anna 
Rok, malarka i ilustratorka książek z Kro-
nowa pod Barczewem, rzeźby były mocno 
zniszczone, bo stały przez zimę na powietrzu, 
a ponadto ksiądz nie poznał dostatecznie taj-
ników ich konserwacji. Wpadliśmy tu razem 
z panią Anią i jej mężem Tomaszem, który 
zaoferował pomoc finansową, we współpracy 
z Mirosławem Krzyśkowem, rysownikiem 
i satyrykiem z Kętrzyna na pomysł, żeby 
wrócić do plenerów. Tym razem ich celem 
było odrestaurowania rzeźb. Na pierwszy 
plener, obok malarzy z Polski, przyjechali 
między innymi Bułgarzy i Niemcy. Potem 
zawitali tu Litwini. Tych plenerów, pod ha-
słem: „Warmia artystycznie”, odbyło się, jak 
dotąd, dziewięć. Odrestaurowano niemal 
wszystkie rzeźby, przybyły też nowe, jak 
„Dobry Pasterz z barankiem”. Artyści na 
plenerach także malują, warmińskie i ma-
zurskie krajobrazy. 

W roku ubiegłym odnowiono kapliczkę. 
Anna Rok, notabene ilustratorka mo-
ich książek, laureatka głównej nagrody 
w konkursie Kobieta Sukcesu Warmii 
i Mazur 2013, jest dobrym duchem tych 
wydarzeń. Wkłada wiele swoich i męża 
pieniędzy, poświęca cały swój wolny 
czas, aby plenery były udane. Dużo ro-
boty przy organizacji plenerów ma też 
pani Gienia, kiedyś gospodyni księdza, 
która zarazem oprowadza nieodpłatnie 
wycieczki. Kto spróbował specjałów jej 
warmińskiej kuchni, zawsze tu wraca. 
Wykonuje też pani Gienia ciężką pracę 
fizyczną, szczególnie w okresie jesienno-
-zimowym, kiedy trzeba rzeźby opatulić 
i zwieźć do magazynu. A ważą dużo. Jest 
też lub było przy organizacji plenerów 
kilku sponsorów. Wiele serca w pomoc 
przy tych pracach wkładają też dzieciaki 
z gminy, bo przy okazji organizuje się 
dla nich zajęcia rzeźbiarskie. A wszyscy 
ci, co przyczyniają się do realizacji tych 
przedsięwzięć i uczczenia pamięci księdza 
Jana oraz jak on Warmię kochają, mają 
swoje drewniane serduszka z nazwiskiem 
na stojącym tu „Drzewku Podziękowań”.  

WŁADYSŁAW KATARZYŃSKI

Ciąg dalszy ze s. 49
FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

„Drzewko Podziękowań” FOT. © WŁADYSŁAW KATARZYŃSKI
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Kalwaria Wejherowska

Misterium 
Męki 
Pańskiej
w fotografii 
Andrzeja J. Gojke
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Marsz, marsz, me serce na Kalwaryje!...
O świętego krzyża góro ty wspaniała,
Ileż ty już ludu u swych stóp widziała.
A. Majkowski, Pielgrzymka wejherowska

,,
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Marsz, marsz, czem prędzej, 
już larum biją.
Zchodźcie się zewsząd na Kalwaryją.
Z dołu do góry nam iść potrzeba, 
tam nam pokażą drogę do nieba.
ks. S. Keller, Pieśń pielgrzymki kościerskiej

,,
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Ruch pielgrzymkowy do wejherow-
skiego Sanktuarium trwa, można 
tak powiedzieć, nieprzerwanie od 

samego początku. Szczególną wartość dla 
rozwoju ruchu pątniczego miały dekrety 
papieskie ogłaszające możliwość zyskania 
odpustu zupełnego. Pierwszy z nich po-
chodzi już z 1661 roku. Kolejny z marca 
1678 roku, dekret Innocentego XI, zmienia 
możliwość zyskania odpustu zupełnego 
z okresu czasowego na okres wieczysty. 
Swoim zasięgiem pielgrzymkowym w XVII 
i XVIII wieku Wejherowo obejmuje nie tyl-
ko Kaszuby i Pomorze, ale także i Warmię.

Do najstarszych notowanych pielgrzy-
mek należała grupa gdańska wyruszająca 
z Gdańska Chełmu (Stolcenberg). W XIX 
wieku tradycje tamtej grupy przejęli piel-
grzymi z Oliwy (dzielnica Gdańska). Ta 
kompania jest najstarszą i nazywana 
przez pozostałe „matką wszystkich piel-
grzymek”. O ponad 300-letniej tradycji 

pielgrzymkowej mówi się także w stosun-
ku do grupy z Kościerzyny (do pokonania 
pielgrzymi mają około 100 km), Pucka 
i Oksywia (dzielnica Gdyni). W miarę po-
wstawania nowych parafii zwiększyła się 
liczba oficjalnych pielgrzymek pieszych 
i dziś do Wejherowa przybywa ich, co 
roku ponad 70. Inną kwestią pozostają 
pielgrzymki zmotoryzowane oraz piel-
grzymi indywidualni.

Wartym podkreślenia jest fakt, że wokół 
powitań grup pielgrzymkowych, a dokład-
niej mówiąc wśród feretronów (obrazów 
pielgrzymkowych) wytworzył się pewien 
ceremoniał, gdzie indziej niespotykany, 
nieznany, jak tylko na Kaszubach. Jest to 
ukłon w kształcie krzyża między feretro-
nami kompanii pątniczych oraz między 
feretronami a Kalwarią.

Franciszkanie, chcąc ułatwić nabożne 
rozpamiętywanie tajemnic Bożej Męki już 
w 1717 roku rozpoczęli wydawanie modli-

tewników, tzw. Kalwaryjek. Drukowane 
po polsku, jak i kazania, nabożeństwa 
głoszone w języku polskim chroniły miej-
scową ludność przed wynarodowieniem. 
Kalwaryjki wydawane są do dzisiaj.

Obecnie na Kalwarii w ciągu roku ce-
lebrowanych jest pięć odpustów z okazji 
uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, 
Trójcy Świętej, NMP Uzdrowienia Cho-
rych, Wniebowzięcia NMP i Podwyższenia 
Krzyża Świętego.

Na rolę, jakie to święte miejsce odegrało 
w swojej historii nazywane jest przez Ka-
szubów duchową stolicą.

Kalwarię Wejherowską rozplanowano na 
trzech wzgórzach, którym nadano biblijne 
nazwy – Góra Oliwna, Syjon i Golgota – 
oraz w sąsiednich dolinach. Tak jak w Jero-
zolimie toczy tu swe wody Cedron, kiedyś 
rzeka Biała. Początek kalwaryjskiego szlaku 
zaczyna się na Górze Oliwnej i mierzy około 
5 km. Powyższy fotoreportaż z Misterium 
powstał kilka lat temu, w Wielki Piątek 
Męki Pańskiej Anno Domini 2013.

Więcej na stronie: 
www.sanktuarium.wejherowo.pl

Z dziejów Kalwarii Wejherowskiej
Kto za życia Kalwarii nie obejdzie, 
ten po śmierci na kolanach obejść ją musi.
Porzekadło kaszubskie

,,

Marsz, marsz, czem prędzej, 
już larum biją.
Zchodźcie się zewsząd na Kalwaryją.
Z dołu do góry nam iść potrzeba, 
tam nam pokażą drogę do nieba.
ks. S. Keller, Pieśń pielgrzymki kościerskiej
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K iedy kończyłem tekst poświęcony 
omówienia drugiego tomu z cyklu 
książek Romualda Karasia pod 

tytułem Majora Sucharskiego droga na 
Westerplatte, na moim biurku znalazł się 
tom trzeci, zatytułowany Bohater Wielkiej 
Wojny. Autor doścignął recenzenta, tak 
szybko pracuje. Muszę dodać, że mu to 
ułatwiłem, zwlekając z omówieniem tomu 
pt. Tajemna broń, co kosztowało mnie 
dwukrotną lekturę niemal 500-stronico-
wego woluminu, ale tego wcale nie żałuję. 

Przyczyny tej zwłoki są dosyć zawiłe i nie 
ma powodu, by je opisywać. Używam termi-
nu cykl, bo już nie wiem, czym się to wszyst-
ko skończy. Miały być trzy tomy, tymczasem 
w trzecim tomie znamienity autor doprowa-
dził biografię Majora zaledwie do momentu 
odzyskania przez Polskę niepodległości, jeśli 
nie liczyć kilku niezbędnych wybiegnięć 
w lata dwudziestolecia międzywojennego 
czy nawet dalej. Trudno będzie zakończyć 
dzieło na czwartym tomie, który niezadługo 
ma się ukazać, spodziewam się przynajmniej 
100-stronicowego suplementu do całej te-
tralogii. Albo nawet piątego tomu...

Musiałem przeczytać prawie 1300 stron 
w formacie B5, aby przeniknąć wresz-

cie tajniki reporterskiej metody Romualda 
Karasia, zastosowanej w tym cyklu książek. 
Zanim jednak o tym napiszę, muszę powie-
dzieć o zawartości owego trzeciego tomu, 
który poniekąd wbrew tytułowi, jest jak 
gdyby dalszym ciągiem tomu poprzedniego, 
gdzie się nadal opowiada o tym, jak przyszły 
dowódca Westerplatte kontynuuje mniej lub 
bardziej świadomie wyposażanie swojego 
umysłu i swego „bagażu duszy” w wiedzę, 
różnego rodzaju informacje i dane, jak uczy 
się patrzeć na świat własnymi oczyma, rozu-
mować własnym rozumem, niejednokrotnie 
odrzucając podsuwane mu interpretacje, re-
fleksje i punkty widzenia. Rozległość, gęstość 
i bogactwo tych doświadczeń, rozmaitość lek-
tur i spotkań (bliskiego lub dalszego stopnia, 
bezpośrednich i zapośredniczonych), relacji 
z różnymi ludźmi, jest wręcz imponująca. 
Dzieje się tak co najmniej na pierwszych 
300 stronach książki (spośród niespełna 
500), na przestrzeni 1913 i 1914 roku, przed 

i po wybuchu Wielkiej Wojny, jak ją później 
nazwano, zanim otrzymała jeszcze później 
miano I wojny światowej. 

Teraz musimy przejść właśnie do owej 
metody reporterskiej Romualda Karasia. 
Otóż potrafi on nakłonić czytelników do 
tego, by w trakcie lektury identyfikowali 
się z głównym bohaterem, którego zderza 
po kolei z takimi wydarzeniami, jak np. za-
bójstwo księcia Ferdynanda i jego małżonki 
w czerwcu 1914 roku (przy czym bohater 
szybko zrozumie, że to wcale nie była przy-
czyna wybuchu wojny); jak epopeja legio-
nów – od wyjścia z Oleandrów Pierwszej 
Kadrowej począwszy – z podkreśleniem 
szczególnej roli Piłsudskiego, także w latach 
poprzedzających ten fakt, gdy Ziuk tworzył 
drużyny strzeleckie, aż po poszczególne, 
zwłaszcza najkrwawsze bitwy, jak ta pod 
Kraśnikiem; jak wreszcie wstrząsająca wę-
drówka gręboszowskiego wójta, Jakuba Bojki 
w poszukiwaniu syna, przy czym w gruncie 
rzeczy przez cały czas wie ów tragiczny ojciec, 
że syn poległ w bitwie. A autor stosuje taki 
opis, jeśli chodzi o wydarzenia i działalność 
postaci historycznych, który jest jak naj-
dalszy od opisu encyklopedycznego, jest to 
taka relacja, z jaką stykał się młody Henryk 
Sucharski, wciąż jeszcze gimnazjalista, czyta-
jąc „Nową Reformę” czy „Przyjaciela Ludu” 
(w którym nie podobają mu się najbardziej 
akcenty antyklerykalne, szczególnie gęste 
wtedy, gdy pismo redaguje Jan Stapiński), 
czy rozmawiając z kolegami w Gręboszowie 
podczas wakacji 1914 roku i później. Wszyscy 
zdają sobie wówczas sprawę, że ta wojna 
będzie inna, potworniejsza niż wszystkie 
poprzednie i wkrótce się to potwierdza. Tar-
nów i Gręboszów również ucierpią, włącznie 
z chatą wójta Jakuba Bojki.

Karaś swoimi reporterskimi chwytami 
wciąga nas w tamten czas i każe przeżywać 
wszystko tak, jak przeżywali to ówcześni 
mieszkańcy Galicji.

W pewnej chwili Sucharski, i nie on jeden, 
dochodzi do wniosku, że owa Mickiewi-
czowska modlitwa o wojnę ludów, jako 
sposób odzyskania niepodległości Polski, 
nie brała pod uwagę straszliwych kosztów. 
Indywidualny przypadek Jakuba Bojki, 
który omal nie umarł szukając swego pole-
głego syna, stał się na pewien czas strzępem 
człowieka, chociaż miał dopiero 57 lat i był 
mężczyzną w pełni sił, który dożył potem do 
siedemdziesiątki czy nawet dłużej.

Tragizm tej wojny, która dotyka wszystkich 
dziedzin życia, jest szczególnie morderczy 
dla Polaków, którzy walczą we wszystkich 
armiach, a więc w rezultacie niejednokrotnie 
strzelają do siebie nawzajem, nawet o tym 
zazwyczaj nie wiedząc. A żołnierz nie za-
wsze może z premedytacją strzelać Panu 
Bogu w okno, zamiast do celu, bo bywa, że 
jak on nie zabije, to zabiją jego. Skądinąd 
wiadomo, że w Wielkiej Wojnie zginęło 
kilkaset tysięcy Polaków. 

Rzadko też zdarzało się tak, jak to miało 
miejsce nad Wenecją, którą dwaj lotnicy 
mieli zbombardować, ale zrzucili bomby 
do morza, z dala od pałaców okalających 
Plac św. Marka. Byli to bowiem: Węgier 
Hodas, mający na koncie 26 strąconych 
samolotów nieprzyjaciela oraz Polak, Jerzy 
Alfred Tomasz Kossowski, prawnik i hi-
storyk sztuki, a po pierwszej wojnie wzięty 
pisarz, kronikarz frontu włoskiego.

Zanim jednak abiturient tarnowskiego 
gimnazjum trafił na ten front, nastąpiło 
jeszcze spotkanie z Cyganami (z „prawdzi-
wymi Cyganami”, których dziś „już nie ma”, 
jak napisała Agnieszka Osiecka, a śpiewa 
pięknie Maryla Rodowicz), którzy potrafili 
podkuć najdzikszego ogiera i wyprowa-
dzać szczury z miejsc, gdzie ich się za dużo 
nazbierało. A szczury były jedną z wielu 
plag tamtej wojny. Cyganie fascynowali 
gręboszowian, choć nie aż tak, jak bohater-
kę pierwszego tomu Rzeki kłamstwa Ewy 
Szelburg-Zarembiny, Joannę, która za nimi 
poszła w nieznane. Heniek Sucharski wątpił 
nawet, czy to granie na flecie cygańskiego 
szczurołapa nie było jedynie pokazem ad 
usum Delphini, a wieś plotkowała z poczu-
ciem chłopskiej trzeźwości i racjonalności, 
właściwej także naszemu bohaterowi, że po 
prostu stosowali na szczury trutkę. 

Ten rys chłopskiego trzymania się blisko 
rzeczywistości i materii ujawnia się niejed-
nokrotnie w rozumowaniu młodego Heńka, 
gdy czyta historyków szkoły krakowskiej, 
gdy próbuje ocenić reakcję Henryka Sien-
kiewicza podczas goszczenia w Oblęgorku 
oficerów Pierwszej Kadrowej, Beliny-Praż-
mowskiego i Wieniawy-Długoszowskiego 
(nie ma zgodności wśród historyków, kto 
z nich wiódł dyskurs z wielkim pisarzem). 
Pisarz jak wiadomo był niechętny opcjom 
Piłsudskiego, temu, że idzie z Austriakami 
i Niemcami przeciwko Rosji, nie mówiąc 
o pomyśle wywołania powstania przeciwko 

Własną drogą 
wśród swoich i obcych
JERZY BIERNACKI
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wschodniej satrapii, zważywszy jego poglądy 
wyrażone na ten temat wcześniej, w słabszej 
spośród jego powieści, czyli w Wirach (czy-
tałem i ocenę łagodzę tutaj eufemizmem). 

Zarazem dla młodego Sucharskiego, 
w trakcie kształtowania się jego postawy, 
poglądów i snucia najprzerozmaitszych re-
fleksji, bliska i zrozumiała jest sfera symbo-
liki, zwłaszcza związanej z historią, a także 
sfera szeroko pojętej aksjologii, w tym czy-
stego rozróżniania dobra i zła i dokonywania 
właściwego wyboru. Jest na to intelektualnie 
i emocjonalnie otwarty. Natomiast ukształ-
towana wtedy i później na froncie włoskim 
wrażliwość na okrucieństwa wojny na pewno 
odegrała pewną rolę w tym, co powiedział 
do żołnierzy, gdy siódmego dnia walki pod-
dawał Westerplatte Niemcom (którzy mieli 
kilkudziesięciokrotną przewagę w sprzęcie 
i w ludziach): „Jeszcze się Polsce przyda-
cie”. W jego charakterze ukształtował się 
szczególny stop: tego, co chłopskie, bliskie 
ziemi i konkretu, z tym, co rycerskie, męskie 
(w sensie męstwa), odważę się powiedzieć: 
polskie i szlacheckie (w sensie: szlachetne). 
To, co pozytywistyczne, z tym, co romantycz-
ne, a przynajmniej symboliczne.

Niepodobna oddać bogactwa wątków, 
poruszonych przez autora i zilustro-

wanych nie zawsze dostatecznie ostrymi 
fotografiami z epoki, wśród których wiele 
jest portretów osób i osobistości, one to 
bowiem, ich słowa i czyny, w największym 
stopniu działały na wyobraźnię młodego 
gimnazjalisty; są to portrety Mickiewicza, 
Słowackiego, Ossendowskiego (w związku 
z jego książką pt. Lenin, którą czytał Su-
charski) Piłsudskiego, naturalnie Lenina 
i Stalina (zdjęcia z okresu rewolucji lub 
krótko po niej), Wincentego Pola, Tytusa 
Chałubińskiego, „Sewera” czyli Ignacego 
Maciejewskiego, Michała Wiszniewskigo, 
autora książki pt. Podróż do Włoch, Sycylii 
i Malty (szczególnie ważnej wśród lektur 
Henryka), Joachima Lelewela, oficerów 
legionowych, ale i postaci, które autor wy-
dobywa z cienia, na przykład ukochanych 
kobiet Hemingwaya i jego samego z czasów 
młodości i wielu innych. 

Hemingway pojawia się w związku z jego 
bytnością po stronie włoskiej, rzecz jasna, 
w czasie walk nad Piawą, w których brał 
też udział po drugiej stronie gefrajter Su-
charski (zmobilizowany w lutym 1917 roku, 
jeszcze przed maturą, którą już zdawał jako 
wojskowy, przeszkolony na kursie oficerów 
rezerwy w Opawie, ukończonym w lutym 
roku następnego). Autor postanowił napisać 
esej porównawczy pt. Polak i Amerykanin 
oraz ukazać zachowania i przygody obydwu 
panów, by ich w jakimś sensie porównać. 

W tym porównaniu Hemingway wypa-
da niepoważnie, doznaje czegoś w rodzaju 

wojennego oszołomstwa czy wariactwa, 
rzuca się w najniebezpieczniejsze miejsca, 
jako wolontariusz nie mający żołnierskiego 
przydziału nosi dla żołnierzy czekoladę i inne 
smakołyki, w efekcie swojej brawury zostaje 
ciężko ranny i przeżywa jedynie dlatego, 
że od wybuchu granatu zasłonił go swoim 
ciałem żołnierz, który stał przed nim czy 
za nim. Żołnierz zginął na miejscu. Autor 
późniejszego Pożegnania z bronią ze swoim 
dziwacznym zachowaniem stanowi przeci-
wieństwo starszego strzelca Sucharskiego, 
który podczas jedenastu ofensyw nad Piawą 
czterokrotnie otarł się o śmierć, a z włoskiego 
frontu wrócił z malarią, po długim pobycie 
w wojskowym szpitalu. Co dla Karasia było 
okazją do napisania kilku rozdziałów na ten 
temat, by ukazać grozę chorób nękających 
wówczas żołnierzy i cywilów, ze śmiertelną, 
rzekłbym ludobójczą hiszpanką na czele. 

Młody Sucharski był ofiarą paradoksu 
historii, który nie wziął się znikąd, tylko ze 
złej woli zaborcy: marzył o wstąpieniu do le-
gionów Piłsudskiego, a znalazł się w wojsku 
austriackim, walczącym z Włochami, jako 
gefrajter, chociaż kurs oficerski ukończył 
jako kadet-aspirant; jako żywo nie wiem, co 
to za stopień i dlaczego na froncie był tylko 
starszym strzelcem. Rozważał przejście na 
stronę włoską, by dostać się do armii gen. 
Hallera, ale dezercja nie mieściła się w jego 
wyobrażeniach, a poza tym było to bardzo 
niebezpieczne; złapanych dezerterów Au-
striacy rozstrzeliwali bezwzględnie

Nie byłby Romuald Karaś tym, kim jest 
przede wszystkim, to jest reporterem, także 
wtedy gdy porusza się w sferze historii, ale 
przede wszystkim, wtedy gdy widzi, dotyka 
i potem opisuje. Otóż na koniec tego trzeciego 
tomu autor daje opis wyprawy nad Piawę, śla-
dami przesuwającego się frontu. Wyprawę tę, 
w której wzięło udział kilka osób z jego rodzi-
ny, z córką Agnieszką na czele, sam zorganizo-
wał i opisał. Zobaczyli na własne oczy miejsca, 
w których był i które oglądał przed stu laty 
Henryk Sucharski. Krajobrazy się zmieniają, 
przynajmniej w szczegółach, ale odnaleziono 
wiele miejsc, o których (i o tym, co tam się 
działo) opowiadał Sucharski swoim kolegom 
z oflagu, redaktorom pisma konspiracyjnego 
„Za Drutami”. Jeden z nich opisał potem to 
wszystko, ze szczegó-
łami w swoich wspo-
mnieniach. Pisałem 
o tym w omówieniu 
drugiego tomu. 
Z tego źródła w naj-
większym stopniu, 
choć nie wyłącznie, 
czerpał Karaś swą 
zadziwiającą wiedzę 
o czasach młodości 
swego bohatera, aż 
po kampanię wło-

ską. Dowiedzieli się, co to było, co nazwano 
Wyspą śmierci: w delcie Piawy wyspa zatrzy-
mywała płynące z prądem trupy żołnierzy, 
aż ze zwłok utworzył się potężny zator, stąd 
nazwa. Zobaczyli cmentarz siedmiu tysięcy 
poległych. Odwiedzili miasto San Donà di 
Piave, w 1918 roku bardzo zniszczone, a tak-
że miasto Croce, gdzie toczyły się wówczas 
krwawe boje. „Po stu latach” to jeden z naj-
ciekawszych rozdziałów tej książki. 

Klamrą dzieła są dwa listy do Majora. 
Jak już wiemy bez pewnej metafizyki 

Karaś nie może się obejść (zresztą nie tylko 
w tych listach). List otwierający książkę 
jest takim nieencyklopedycznym esejem 
na temat przyczyn wybuchu II wojny świa-
towej, różnych okoliczności, chorych idei 
i ambicji dyktatorów i ich doradców, takich 
jak Alfred Rosenberg, główny ideolog nie-
mieckiego faszyzmu. Jest też mowa o Leonie 
Halbanie, synu Alfreda, historyka prawa 
światowej sławy, profesorze prawa kano-
nicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie, a potem KUL-u i UMCS w Lubli-
nie, autorze antyhitlerowskiego dzieła pt. 
Religia w Trzeciej Rzeszy. Demaskowało 
ono mity i płyciznę ideowo-moralną nie 
tylko ideologii faszystowskiej, ale i tradycji 
starogermańskich, teutońskich i pruskich, na 
których ideologia Herrenvolku się opierała. 
Problematyka tego listu jest wszechstronna 
i głęboko ujęta, choć autor raz po raz wraca 
do ciepłego tonu osobistego, by na koniec za-
pewnić Majora, że Polacy nigdy nie zapomną 
obrony Westerplatte pod jego dowództwem.

List na koniec książki, zatytułowany „Ależ 
to zdrada!”, jest bardzo mocnym potępie-
niem postępowania obecnych włodarzy 
samorządowych grodu Posejdona, którzy 
zamiast eksponować polskość Gdańska 
i jej bronić, sięgają do niemieckich trady-
cji miasta i nawiązują do okresu Wolnego 
Miasta Gdańska, sterroryzowanego przez 
niemieckich nazistów. Oczywiście, autor 
nawiązuje do biograficznych związków 
Majora z Gdańskiem (począwszy od mło-
dzieńczej lektury broszury pt. Pod trzeciego 
króla pióra Jakuba Bojki), cytuje wyjątkowy 
wiersz Jarosława Iwaszkiewicza pt. Oda na 
Gdańsk, o jednoznacznej wymowie społecz-

nopolitycznej i stwierdza, że tu, 
w granicach Państwa Polskiego 
jest po prostu polski Gdańsk. To 
mocny akcent, całkowicie jedno-
znaczny, co spodobało się zapewne 
Majorowi Sucharskiemu.

JERZY BIERNACKI

Romuald Karaś, Bohater Wielkiej 
Wojny. Majora Sucharskiego 
droga na Westerplatte, Oficyna 
Literatów i Dziennikarzy POD 
WIATR, Warszawa 2019, ss. 495
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XI Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny 
Uczniów Szkół Baletowych im. Bożeny Kociołkowskiej

Bytom, 29 stycznia – 1 lutego 2020
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„Humanity”, chor. Alena Dvorská „Makbet”, 
chor. Mikołaj 
Czyżowski

„Smyčka (Loop)”, chor. Viktorie Čápová „The same but different”, chor. Wiktoria Gabor i Laura Łapowuchow 

„I need freedom too”, 
chor. Paulina Kubicka

„Embrio”, chor. Adriana Štefaňáková

„Moje marzenie”, chor. Alicja Hryciuk

„Humanity”, chor. Alena Dvorská

„Repeat”, chor. Karolina Merda i Marta Wiszczuk 
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W dniach od 29 stycznia do 1 lutego 
2020 roku, w Operze Śląskiej 
w Bytomiu, odbył się XI Mię-

dzynarodowy Konkurs Choreograficzny 
Uczniów Szkół Baletowych im. Bożeny 
Kociołkowskiej. Wystąpiło 71. młodych 
uczestników z czterech krajów – Polski, 
Czech, Słowacji i Ukrainy.

Konkurs został zainicjowany w 2005 
roku przez ówczesną dyrektor artystycz-
ną Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. 
Ludomira Różyckiego w Bytomiu Bożenę 
Kociołkowską. Obecnie Konkurs nosi imię 
jego twórczymi. 

– W Konkursie debiutowało wielu utalen-
towanych choreografów młodego pokolenia 
z Polski i Europy, potwierdzając celowość 
jego istnienia, aby językiem tańca wyrażać 
swoje poglądy, niepokoje, przekazać różne 
myśli, o których czasem trudno rozmawiać 
– podkreśla Bożena Kociołkowska, patron 
bytomskiego Konkursu. – Młodzi choreo-
grafowie zaskakują nas głębią swych prze-
myśleń i ukazaniem wszelkich spraw, nawet 
tych codziennych, w sposób niezwykły. 

– Jako organizatorzy jesteśmy prze-
konani, że tego typu Konkurs kształtuje 
osobowość artystyczną młodych tancerzy 
i choreografów, jednocześnie pozwala po-
znać i docenić zdolności przyszłych arty-
stów – podkreśla Elżbieta Mendakiewicz, 
dyrektor OSB i organizator Konkursu. – 
Dla młodego człowieka, a także dla jego 
pedagogów ważna jest możliwość spotka-
nia się i skonfrontowania swoich, często 
odmiennych, spojrzeń na choreografię. 
Cennym doświadczeniem dla nich jest opi-
nia, dokonana przez polskich i zagranicz-
nych choreografów i pedagogów baletu. 

– Organizacja międzynarodowego przedsię-
wzięcia artystycznego to również nawiązanie 
kontaktów i współpraca szkół baletowych, 
aktywizacja kulturalna i wymiana myśli twór-
czych oraz realizacja wspólnych działań arty-
stycznych – dodaje dyrektor Mendakiewicz.

W tegorocznej edycji konkursu uczest-
niczyła młodzież z Polski (Gdańsk, Łódź, 
Poznań, Warszawa, Bytom, Kraków, Ka-

towice), Czech (Praga, Ostrawa), Słowacji 
(Bańska Bystrzyca, Liptovsky Hradok) 
i Ukrainy (Lwów). Przed publicznością, 
zgromadzoną w bytomskiej Operze, wy-
stąpiło 112 uczestników, którzy zapre-
zentowali 71 układów choreograficznych.

Nagrody za choreografię w kategorii solo 
zdobyły: Angele Villanueva Jara z Gdańska 
(I miejsce), Julia Ciesielska z Gdańska 
(II) i Natalia Milewska z Krakowa (III). 
W kategorii duet: Artem Rybalchenko 
z Gdańska (I), Mikołaj Czyżowski z War-
szawy (II), a III miejsce ex aequo Karolina 
Merda i Marta Wiszczuk z Poznania oraz 
Adriana Štefaňáková z Pragi. 

W kategorii układów choreograficznych 
(grupa) I miejsca nie przyznano, II miejsce 
ex aequo zdobyły Natalia Koźbiał z Krako-
wa i Viktorie Čápová z Ostrawy, III miejsce 
zaś Alena Dvorská z Ostrawy. 

Ponadto jury przyznało wyróżnienia: 
za ciekawą i oryginalną koncepcję cho-
reograficzną otrzymały Margareta Štofěi-
ková i Katarina Krupičková z Liptowskiego 
Hradoka, a w kategorii najmłodszych 
uczestniczek Konkursu za najciekawszą 
choreografię – Marta Lebel i Martyna 
Zięba z Bytomia oraz Viktoriya-Sofi Ko-
kotkina ze Lwowa.

Wręczono również Specjalną Nagro-
dę Fundacji na rzecz Sztuki Tańca dla 
Osobowości Konkursu, którą otrzymali 
Angele Villanueva Jara i Artem Rybachlen-
ko z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej 
w Gdańsku.

Zwycięskie choreografie zostaną zapre-
zentowane podczas „Sceny debiutów” 22. 
Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. 
Olgi Sawickiej w Lądku Zdroju.

IRENEUSZ ST. BRUSKI

Gala XI Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego Uczniów Szkół Baletowych im. Bożeny Kociołkowskiej w Bytomiu; 
na scenie laureaci Konkursu, Jury oraz organizatorzy w trakcie wręczania nagród
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Polityka kulturalna i edukacja zostały 
niedawno uznane przez UE jako 
ważny element rozwoju człowieka, 

bo jest oczywistością, że kultura wpływa na 
rozwój człowieka, kształtuje jego poglądy 
i je zmienia. Kultura świadczy o duchu 
społeczeństwa. 

Zmiany na polu kultury
Zmiany ostatnich 30. lat w Polsce wpły-

nęły na szerokie możliwości kontaktów 
międzyludzkich, a co za tym idzie, moż-
liwość doświadczenia różnorodności kul-
tur. Przyczyniają się do tego różnorodne 
międzynarodowe projekty. Kultura uno-
si się ponad granicami i przemieszcza 
swobodnie po świecie. Albowiem coś, co 
dotyka piękna i wnętrza człowieka powin-
no powstawać na płaszczyźnie wolności 
i solidarności międzyludzkiej.

Przez wiele lat kultura w Polsce była 
zmonopolizowana i trudno było zrobić 
coś, co nie przewidywała dyrektywa po-
lityczna. Kultura alternatywna rozwijała 
się w podziemiu, bo z założenia nie powin-
na się zaprzedawać. Okres transformacji 
w Polsce pozwolił na ogromny rozkwit 
w dziedzinie kultury. Polska dodała swą 
przestrzeń w Europie dla innowacyjności, 
kreatywności, twórczości. 

Powstały centra niezależnej kultury. Roz-
winęły działalność liczne organizacje poza-
rządowe. Zainicjowane programy edukacji 
na rzecz kultury stworzyły nowe możliwości 
dla inicjatyw społecznych w rożnych dzie-
dzinach sztuki, a kreatywne polskie me-
tropolie rozpoczęły współpracę z rożnymi 
miastami i krajami w Europie, wymieniając 
swoje doświadczenia. Rozwój nastąpił rów-
nież na polu sztuki tańca.

Edukacja 
Mówiąc o sztuce tańca, musi to być opowieść 

z wielu rożnych perspektyw. Musi być to 
opowieść o ciężkiej pracy tancerzy i przygo-
towaniach, o znaczeniu ich pracy dla dobra 
kultury. Aby zajść wysoko trzeba wykształcić 
w sobie zestaw niezwykłych cech, które spra-
wiają, że ludzie uprawiający sztukę tańca lub 
sport często stają się wzorem dla innych.

W Polsce na różnych uczelniach powstały 
wyspecjalizowane wydziały i instytuty zajmu-
jące się sztuką tańca klasycznego, współczes-
nego oraz choreografią, można tu wymienić: 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
w Warszawie – Wydział Tańca ze specjalnoś-
cią: pedagogika baletowa, choreografia i teoria 
tańca oraz Podyplomowe Studio Teorii Tańca, 
Akademia Sztuki Teatralnej w Krakowie – 
bytomski Wydział Teatru Tańca, Akademia 
Muzyczna w Łodzi – Wydział Sztuk Scenicz-
nych z kierunkiem choreografii i techniki 
tańca, Akademia Muzyczna w Katowicach 
– kierunek taniec. Powstał Instytut Muzyki 

i Tańca Warszawie skupiający inicjatywy 
na rzecz rozwoju sztuki tańca z całej Polski.

Szkolnictwo na poziomie średnim to: 
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. 
Romana Turczynowicza w Warszawie, 
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. 
Ludomira Różyckiego w Bytomiu, Ogól-
nokształcąca Szkoła Baletowa im. Ja-
niny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku, 
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. 
Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu 
i Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. 
Feliksa Parnella w Łodzi. Po transformacji 
w Polsce, powstały również szkoły niepub-
liczne, m.in. w Poznaniu i Katowicach. 

Konkursy 
W Polsce mamy kilka konkursów sztuki tań-

ca, zarówno o zasięgu krajowym, jak i między-
narodowym. W Gdańsku organizowany jest 
Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha 
Wiesiołłowskiego dla uczniów szkół baleto-
wych publicznych i niepublicznych wszystkich 
poziomów, w Szczecinie – Konkurs „Dla 
najlepszego absolwenta szkół baletowych 
w Polsce”, a w Bytomiu – Międzynarodowy 
Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół 
Baletowych im. Bożeny Kociołkowskiej. 
Natomiast w Warszawie, od ubiegłego roku, 
Ogólnopolski Konkurs „Perły Tańca” w sześ-
ciu kategoriach dla profesjonalnych artystów 
baletu. O pierwszej edycji „Pereł Tańca” 
pisaliśmy na tych łamach rok temu (zob. 
„Bez Wierszówki” 4/2019, s. 39).

Koncert bez udziału publiczności w Salach Redutowych im. Fryderyka Chopina Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.  
Bezpłatnie do obejrzenia i wysłuchania na stronie: vod.teatrwielki.pl

Kultura i sztuka tańca
BOŻENA 
KOCIOŁKOWSKA
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Wszyscy jesteśmy 
artystami, ponieważ 
naszym dziełem jest 
sztuka. Odnoszę 
wrażenie, że Instagram 
dał ludziom szansę, aby 
poczuli się jak twórcy. 
Kto nie chciałby z niej 
skorzystać? 

Instagram jest najbardziej popularnym 
fotograficznym serwisem społecznoś-
ciowym połączonym z aplikacją o tej 

samej nazwie, która jest dostępna dla 
różnych systemów operacyjnych. Oferuje 
użytkownikowi edycję zdjęć i filmów, 
różne filtry cyfrowe, a także możliwość 
udostępniania ich w innych serwisach 
społecznościowych. Codziennie na Insta-
gramie pojawiają się miliony nowych 
zdjęć, filmów i postów. Wszystkie są na 
swój sposób wyjątkowe i tworzą podsta-
wę nowej kultury. Świat zmienia się na 
potrzeby tej aplikacji. Wszystko musi 

być fotogeniczne i godne hasztagowania. 
Emily Matchar w felietonie dla portalu 
Smithsonian Magazine uznała, że ten 
fenomen byłoby można nazwać: „insta-
gramizacją świata” (How Instagram Is 
Changing the Way We Design Cultural 
Spaces, smithsonianmag.com, 2017). 
Ludzie poświęcają bardzo dużo czasu 
na to, aby zdobyć jak najwięcej „lajków” 
i obserwujących ich profile osób. Dla nie-
których jest to praca i sposób na życie. Dla 
innych niewinna rozrywka. Jednak tak, 
jak od wszystkich mediów, od Instagrama 
również można się uzależnić. 

Instagramowe szaleństwo opanowało 
również świat sztuki baletowej. Wielu 
artystów tworzy swoje konta w różnych 
celach. Jedni dzielą się swoją twórczoś-
cią, próbując dotrzeć do jak największej 
liczby odbiorców, gdyż uważają, że tylko 
to sprawi, że sztuka będzie „żywa”. Inni 
na przykład chcą stać się gwiazdami na 
skalę światową lub podreperować swoje 
ego i przy pomocy Instagrama dowartoś-
ciować się jako artyści. Pytanie: czy to jest 
dobry kierunek? Czy „obnażanie” świata 
teatru poprzez zdjęcia i filmy zza kulis służy 
tej sztuce? Czy wręcz przeciwnie: świat 
ten traci magię i wszystko, co wcześniej 
wydawało się być ulotne i nieosiągalne 
oraz jednorazowe – staje się popularne, 
wszechdostępne i wszechobecne. Czy 
wstawiane na Instagrama kilkudziesię-

ciosekundowych filmików jest w stanie 
sprawić, że ludzie przestaną przychodzić 
do teatru? Czy wskazane jest, aby arty-
sta dzielił się z widzem całym procesem 
pracy nad spektaklem? Czy pokazywanie 
wszystkiego od strony kulis może sprawić, 
że efekt końcowy zrobi na widzu mniejsze 
wrażenie? Czy Instagram przyczynia się 
do popularyzacji niszowej sztuki jaką jest 
balet, czy wręcz przeciwnie? 

Bożena Kociołkowska – wybitna indy-
widualność sceniczna Teatru Wielkie-
go, primabalerina, choreograf, pedagog 
oraz dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi 
i Gdańsku oraz Szkół Baletowych w Byto-
miu i Warszawie uważa, że „balet nie jest 
zwykłą rozrywką, popisami ładnych tan-
cerek i zgrabnych tancerzy w efektownych 
strojach. Jest zaspokojeniem głębokiej 
potrzeby serca i wyobraźni. Jest sztuką, 
która zaciekawia, wzrusza i uczy. Stoi za 
tym wiele pokoleń tancerzy, choreogra-
fów, pedagogów będących twórcami tej 
wyszukanej dziedziny sztuki” (Balet nie 
jest zwykłą rozrywką. Wywiad z Bożeną 
Kociołkowską, www.zasp.pl, 2017). 

Taniec towarzyszy nam od zarania dzie-
jów. Na przestrzeni wieków wykształciły się 
jego różne formy: od tańca pierwotnego, 
ludowego, dworskiego, poprzez taniec 
towarzyski, klasyczny po współczesny. 

Instagram – szansa czy 
zagrożenie dla sztuki baletu
ANNA MENDAKIEWICZ

Ciąg dalszy na s. 62

FOT. © SUHYEON CHOI / UNSPLASH
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Baletem nazywamy widowisko, które-
go kluczowym środkiem wyrazu jest 

taniec wykonywany zazwyczaj do muzyki 
granej na żywo przez orkiestrę w otoczeniu 
scenografii. Tradycyjny balet klasyczny po-
siada libretto, które jest opowiedziane bez 
użycia słów, poprzez ruch i odpowiednie 
gesty i mimikę twarzy przez profesjonal-
nych tancerzy. Składa się z aktów, które 
są wypełnione scenami grupowymi bądź 
solowymi popisami tancerzy, którzy zostali 
wyszkoleni w technice tańca klasycznego. 
Oprócz baletów klasycznych mamy jeszcze 
te współczesne, które są tworzone przez 
mniej lub bardziej doświadczonych cho-
reografów. 

Nauka w szkole baletowej trwa dziewięć 
lat i zwieńczona jest występem dyplomo-
wym oraz otrzymaniem dyplomu zawo-
dowego tancerza. Kolejnym krokiem jest 
wysłanie CV oraz filmu z wariacjami do 
kilku teatrów, które interesują kandydata. 
Po wstępnej selekcji wybrani tancerze są 
zapraszani do wzięcia udziału w audy-
cjach, które często składają się z kilku 
etapów. Jeśli tancerz spełnił określone 
kryteria, wizualnie i techniczne oraz pasuje 
do danego zespołu, zostaje przyjęty. 
Od tego momentu artysta bierze 
udział w codziennych rozgrzew-
kach (lekcja tańca klasycznego), 
próbach do bieżącego repertu-
aru oraz do nowych spektakli. 
Wiąże się to z ogromnymi moż-
liwościami rozwoju. Kontakt z każ-
dą nowo poznaną choreografią pozwala 
artyście rozwijać swoje umiejętności oraz 
poszerzać artystyczne horyzonty. Bycie 
tancerzem baletowym jest nie tyle zawo-
dem, co sposobem na życie i pasją.  

Współcześnie artyści mają dostęp do 
ogromnej ilości materiałów pomocniczych, 
szczególnie chodzi tu o nowe media, któ-
re umożliwiają kontakt ze sztuką całego 
świata. Wcześniej kroki i choreografie 
były zapisywane tylko specjalnymi tech-
nikami notacji tańca oraz przekazywane 
drogą ustną. Aktualnie w Internecie mamy 
dostęp do mnóstwa nagrań pochodzą-
cych z różnych teatrów, zawierających 
wykonanie choreografii przez różnych 
tancerzy. Artysta ma możliwość oglądania, 
porównywania, uczenia się od innych. To 
wszystko pozwala mu się rozwijać. Acz-
kolwiek może też mieć negatywne skutki, 
takie jak zatracanie swojej indywidualności 
poprzez naśladownictwo. 

Nieumiejętne korzystanie z nowych 
mediów jest ogromnym problemem. 
Oczywiście najbardziej narażone na ne-
gatywny wpływ mediów są małe dzieci, 
najmniej świadome zagrożeń i tego, co 

jest rzeczywistością. Autorka artykułu 
na temat oddziaływania mass mediów – 
Irena Czajkowska uważa, że środowisko 
informacyjne sprzyja bierności, uczy kon-
formizmu i może osłabiać postawy twórcze 
użytkowników (zob. Oddziaływanie mass 
mediów i hipermediów – szanse i zagro-
żenia, „Media – Kultura – Komunikacja 
Społeczna” 1/2005, s. 230-240). „Postawy 
bierne ukształtowane przez media mogą 
manifestować się: zainteresowaniem nie-
wybrednymi treściami, lekceważeniem 
twórczości artystycznej jako sprawy zwy-
kłej i łatwej, dostępnej każdemu” (J. Gajda, 
Media w edukacji, Kraków 2002, s. 45). 
Użytkownicy Instagrama starający się 
być na bieżąco, często nie mają czasu na 
to, aby się zatrzymać i zastanowić nad 
treścią danego posta, zagłębić się w dany 
fragment taneczny i poddać go analizie. 
Szum informacyjny i presja bycia na bieżą-
co, wymusza niechlujność w przetwa-
rzaniu informacji. Odbiór treści 

staje się powierzchowny 
i pozbawiony refleksji. 

Wpisując w wyszukiwarce na Instagramie 
hasło #ballet, mamy możliwość obejrzenia 
około 14 milionów zdjęć i filmów przedsta-
wiających fragmenty choreografii, treningi 
tancerzy, wirtuozowskie piruety, zdjęcia 
przedstawiające ciała tancerzy w różnych 
pozycjach baletowych, a także fragmenty 
spektakli oraz różne zakulisowe sytua-
cje. Znana rosyjska primabalerina Diana 
Vishneva niedawno udzielając wywia-
du dla Agence France Presse, podzieliła 
się swoim niepokojem na temat wpływu 
mediów społecznościowych na tancerzy. 
Uważa, że Instagram oraz filmy umiesz-
czane na YouTube tworzą fałszywy obraz, 
budzą oczekiwania, które utrudniają pracę 
młodym tancerzom i mogą prowadzić 
do dużych szkód. Tancerka podkreśla, że 
wielu uczniów jest bardziej zainteresowa-
nych tym, co widzą za szklanym ekranem 
telefonów niż angażowaniem się w próbę 
baletową. Ta niebezpieczna tendencja jest 
coraz bardziej powszechna. 

Tancerze obserwują wspaniałe rozciąg-
nięte ciała, nie wiedząc i nie rozumiejąc, 

ile pracy trzeba włożyć, aby to osiągnąć. 
Artystka opowiada, że gdy była młoda, 
dla niej istniał tylko balet. Teraz dzieci 
spędzają godziny w mediach społecznoś-
ciowych i to negatywnie wpływa na jakość 
ich tańca na scenie. Nie rozumieją, że 
na efekt trzeba poczekać, że przychodzi 
on wraz z pracą i czasem. Współczesna 
młodzież chce wszystko „na już”. 

Balerina dzieli się swoim niepokojem 
na temat rosnącego wpływu mediów spo-
łecznościowych na kształtowanie młode-
go pokolenia tancerzy. Słowa pedagoga 
(niegdyś jedynego autorytetu) upomina-
jącego tancerza, aby nie przesadzał z roz-
ciąganiem a skupił się na sile nóg, tracą 
na wartości, zostając podważone przez 
efekciarskie instagramowe filmiki, które 
zyskują na mocy dzięki swojej popular-
ności i ogromnej liczbie obserwujących. 
Nauczyciel traci swój wpływ, jego kom-

petencje coraz mniej znaczą. Diana 
Vishneva, która została wyszkolona 

przez legendarną nauczycielkę 
Ludmilę Kovalevą i otrzymała 
najlepsze oceny w historii Szkoły 
Agryppiny Vaganovej w Sankt 

Petersburgu, twierdzi, że bycie 
w czołówce gwiazd baletu na świe-

cie i utrzymanie tej pozycji wiąże się 
z nieustanną pracą nad sobą i wysiłkiem 
(zob. Young ballet stars being ruined by 
Instagram, says Russian prima ballerina 
Diana Vishneva, „The Telegraph”, 2018).

Instagram kreuje iluzję doskonałości, 
wzbudzając nie tylko zachwyt, ale i za-
zdrość. Powoduje obniżenie poczucia 
własnej wartości, szczególnie u tych naj-

bardziej wrażliwych odbiorców. Aplikacja 
ta tworzy nowy „płaski” obraz rzeczywisto-
ści, opierający się na szybkim „rzucie oka” 
na zdjęcie lub film oraz przyciąganiu uwagi 
(zob. H. Kozlowska, Ballet shows what’s 
wrong with Instagram, Quartz, 2018). 
Użytkownik ma coraz mniej czasu na wzbu-
dzenie zainteresowania u widza, który się 
coraz szybciej nudzi. Taka tendencja może 
mieć bardzo szkodliwy wpływ na sztukę, 
która bardzo często wymaga zatrzymania 
się, skłaniając do głębszej refleksji. 

Krytyk tańca „New York Timesa” – Siob-
han Burke – zwraca uwagę na problem 
związany z aspektem fizycznym. Młody 
człowiek chcąc naśladować idola z Insta-
grama, będzie próbował wykonać różne 
nowo poznane triki, co w konsekwencji 
może prowadzić do kontuzji. Takie ewo-
lucje bardzo często wymagają lat pracy 
nad koordynacją i siłą mięśni.

Theresa Ruth Howard w swoim artykule 
dla opiniotwórczego „Dance Magazine” 
pisze o niepokoju, jaki w niej wzbudza 
parada wirtuozów na Instagramie, którzy 
kręcą niewyobrażalne ilości piruetów, 
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są niesamowicie rozciągnięci oraz po-
siadają wyjątkową umiejętność balanso-
wania na jednej nodze. Autorka poddaje 
w wątpliwość ich umiejętności taneczne. 
„Co jeszcze oni potrafią i tak naprawdę, 
czy potrafią tańczyć?” – pyta. Na Insta-
gramie liczy się tylko ekstremalność, 
która jest celebrowana i staje się jedyną 
aspiracją obserwującego, który rzadko 
dostrzega piękno w prostocie, czysto-
ści i solidności techniki. Nie dostrzega 
dobrze ustawionych pozycji (pięknego 
arabesque na 90 stopni), które wyma-
gają pracy i szczególnej koncentracji 
(T. R. Howard, Is Instagram changing 
the dance world’s value system?, dance-
magazine.com, 2018). Tworzy się nowy 
system wartościowania, opierający się na 
„lajkach” i „obserwujących”. Jak często 
młodzież – być może przyszli tancerze – 
chodzą do teatru zobaczyć cały spektakl? 
Dużo prościej jest obserwować gwiazdy 
sceniczne przez Instagrama. 

Media społecznościowe „mogą jednak, 
w sprzyjających warunkach, wyzwa-

lać postawy sprzyjające rozwojowi jed-
nostki. Sieć Internet i media umożliwiają 
twórcze zaistnienie człowieka oraz odkrycie 
talentów. Internet może przyczynić się do 
edukacji estetycznej społeczeństwa. Treści 
Internetu mogą pomagać w autoedukacji 
estetycznej” (I. B. Czajkowska, jw.). Zaletą 
Instagrama jest to, iż dopuszcza on do gło-
su tych, którzy w innych okolicznościach 
nie mieliby szans. Pomaga im w promocji 
ich sztuki i daje szansę na udostępnienie 
jej ogromnej ilości potencjalnych fanów. 

Jeśli chodzi o pozytywne strony tej 
aplikacji – daje ona szansę tancerzom 
na stanie się ambasadorami firm, co po-
maga im zdobyciu dodatkowych funduszy 
np. na rozwój. Oczywiście nie dotyczy to 
„zwykłych” tancerzy, tylko tych, którzy 
mają największe wpływy i są tzw. influ-
encerami. Coraz częściej można spotkać 
się z sytuacją, że student został wypa-
trzony właśnie na Instagramie, co dało 
mu szansę na naukę w prestiżowej szkole 
baletowej. Trudno się nie zgodzić z fak-
tem, że Instagram daje wiele możliwości. 
Oczywiście nie może to być jedyna forma 
audycji, np. do teatru. Nikt nie zamieszcza 
w Internecie filmu z elementami, których 
nie potrafi wykonać i z tym musi się liczyć 
każdy zainteresowany. Często zdarza się, 
że zakręcenie kilku piruetów nie sprawia 
żadnych trudności, jednak, gdy „spytamy” 
o jakość i prawidłową postawę, mogą 
pojawić się problemy. Wiele osób może 
być zawiedzionych występem na żywo 
gwiazdy, która jest obserwowana przez 
tysiące użytkowników. Oczywiście triki 
nie są niczym złym. Jednak trzeba mieć 

świadomość drogi, którą trzeba pokonać, 
aby to osiągnąć. W tańcu prawdziwą war-
tość ma sposób wykonywania poszcze-
gólnych kroków. Taniec jest „płynnym 
przejściem”, które powinno mieć odpo-
wiednią jakość. 

Dobrze jest mieć w zespole instagramo-
wą gwiazdę, gdyż często pośredniczy ona 
w sprzedaży biletów, co jest korzystne 
dla danej instytucji. Niektóre kontrakty 
zawierają już specjalną klauzulę dotyczącą 
działalności w mediach społecznościowych 
(zob. tamże). Nasuwa się jednak pytanie, 
do czego to wszystko dąży, czy jakość sztuki 
na tym nie cierpi? Bo przecież nie chodzi 
o to, ilu „followersów” ma tancerz, tylko 
o to, jak tańczy. Nie powstrzymamy fali, 
która już powstała, aczkolwiek nauczyciele 
powinni brać odpowiedzialność za to, co 
udostępniają. Każdy z nas jest strażnikiem 
i decyduje, który post jest wartościowy. 
Wiadomym jest jednak, że to, co zostało 
raz odpuszczone (dbałość o jakość itp.) 
trudno jest odzyskać.

Według Wiesława Godzica rolą nauczy-
ciela jest zabezpieczanie ucznia przed 
negatywnym wpływem mediów poprzez 
zachęcanie do korzystania z pozytywnych 
wzorów wysokiej kultury, ale i uczenie 
krytycznego z nich korzystania. Nie po-
winniśmy bać się mediów, gdyż tkwi 
w nich ogromna siła twórcza, która ma 
zdolność do intelektualnego prowoko-
wania oraz uczenia (W. Godzic, Uczyć 
mediów czy rozumieć media? w: Peda-
gogika mediów. Materiały Konferencji 
Naukowej, Kielce 2000, s. 44).

Instagram ma coraz większe znaczenie, 
jeśli chodzi o promocję wydarzeń, szkół 
tańca, firm z kostiumami baletowymi, 
a nawet gwiazd baletu. Ważne jest jednak, 
aby to nie było nasze jedyne źródło wie-

dzy. Byłoby wspaniale, gdyby instagramo-
we posty były tylko inspiracją i motywacją 
do ciężkiej pracy. Myślę, że ogromna część 
użytkowników właśnie tak tę aplikację 
traktuje, a przynajmniej mam taką na-
dzieję. Instagram jest źródłem wiedzy na 
temat całego świata, znajdziemy tu dobre 
jak i złe przykłady. Ważnym jest jednak, 
aby posiadać podstawową książkową, 
szkolną wiedzę na temat np. podstaw 
tańca, aby móc ocenić, czy to, co widzimy, 
jest prawidłowo wykonane. Myślę, że 
profesjonalni tancerze mają świadomość 
tego, że utrzymanie nieustającego zain-
teresowania widza podczas trzyaktowego 
baletu jest prawdziwą sztuką, która wy-
maga lat przygotowań. Jest to nie lada 
wyzwaniem, szczególnie współcześnie 
w dobie „30-sekundowych” filmów, gdy 
widz bardzo szybko się nudzi i sukcesem 
jest, gdy poświęci minutę swego życia na 
obejrzenie całego instagramowego filmu.

Czy sztuka baletu jest zagrożona? Myślę, 
że póki co Instagram służy popularyzacji 
baletu na świecie. Trzeba zwrócić uwagę na 
to, iż wielu zdolnych i utalentowanych ar-
tystów również posiada swoje konta w me-
diach społecznościowych i to właśnie oni są 
nadzieją, jeśli chodzi o przyszłość baletu. 
Ciąży na nich ogromna odpowiedzialność 
i powinna ich charakteryzować pewna 
mądrość w selekcjonowaniu informacji, 
które mogą zobaczyć przyszli tancerze. 
Ważnym jest, aby próbować wykorzystać 
moc Internetu w sposób przemyślany, 
dbać o jakość informacji zamieszczanych 
w mediach, tak aby mogły one edukować. 
Balet jest sztuką, która przetrwała wieki. 
Myślę, że dzięki prawdziwym artystom 
ma szansę jeszcze długo istnieć. 

ANNA MENDAKIEWICZ
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Czas przymusowej izolacji spowo-
dowanej epidemią koronawirusa 
był szczególnie uciążliwy dla pod-

opiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”. Dzieci nie mogły brać udziału 
w spotkaniach z Myszką Norką ani uczęsz-
czać na zajęcia rehabilitacyjne, bardzo 
istotne przy ich schorzeniach i niepełno-
sprawnościach.

Ćwiczenie z dziećmi w domach spoczęło 
na barkach rodziców, dlatego Fundacja 
uruchomiła teleporady, podczas których 
opiekunowie mogli skonsultować swoje 
wątpliwości, zadać pytania i uzyskać facho-
we wskazówki od terapeutów Ośrodków 
AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS. 

Rehabilitanci z Ośrodka CEMICUS przy-
gotowywali porady i materiały dydaktyczne 
oraz ćwiczenia do samodzielnego wykona-
nia w domu, które publikowali na profilu 
ośrodka na Facebooku.

Terapeuci z BIOMICUSA, za pośredni-
ctwem Facebooka, czytali swoim małym 
pacjentom ulubione wiersze i bajki, dzielili 
się też wiedzą na temat rehabilitacji i roz-
woju dziecka. Ośrodek AMICUS przygo-
tował dla swoich pacjentów konkursy, 
zagadki i ciekawe sposoby na spędzanie 
czasu w domu. Nie zabrakło również po-
mysłów na ćwiczenia pod okiem rodziców.

W czasie rozłąki podopieczni dzielili 
się z Fundacją zdjęciami i filmami, na 
których ćwiczą w domowych warunkach. 
Dzięki temu wzajemnie się mobilizowali 
i dopingowali do podejmowania aktyw-
ności i nowych wyzwań, tak ważnych dla 
utrzymania sprawności.

Myszka Norka zachęcała dzieci i ro-
dziców do wirtualnych wizyt w muzeach 
i galeriach. Dzieliła się z podopiecznymi 
pomysłami na przysmaki i kreatywną za-
bawę do domu. 

W związku ze stopniowym zdejmo-
waniem obostrzeń przez rząd, Ośrodki 
Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CE-
MICUS od 11 maja wznowią przyjmowanie 
pacjentów. Funkcjonowaniu Ośrodków 
towarzyszą teraz nowe procedury i za-
sady bezpieczeństwa, które muszą być 
bezwzględnie przestrzegane, aby terapia 
była bezpieczna dla podopiecznych, ich 
opiekunów i fizjoterapeutów.

Pamiętajmy, aby w tych trudnych chwi-
lach zadbać o siebie i innych. Bądźmy 

uważni. Wzajemna życzliwość i pomoc 
sprawią, że przetrwamy ten czas w zdro-
wiu, a także staniemy się bogatsi o nowe 
doświadczenia i wiedzę.

Ośrodek Rehabilita-
cji AMICUS powstał 
w 2010 roku jako 
pierwszy obiekt re-
habilitacyjny dla pod-
opiecznych Fundacji 

Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Usprawnianie 
daje im wielką szansę na powrót do zdro-
wia. AMICUS znajduje się w bardzo dobrze 
usytuowanym punkcie Warszawy przy ul. 
Słowackiego 12, w pobliżu stacji metra Plac 
Wilsona. Na 450 m² powierzchni mieszczą 
się 4 sale rehabilitacyjne i 5 gabinetów. Bu-
dowa ośrodka została dofinansowana przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Podopieczni spoza stolicy mogą korzystać 
z fundacyjnego hostelu. 

Ośrodek Rehabi-
litacji BIOMICUS 
działa od 2013 roku. 
Powstał w odpo-
wiedzi na potrzeby 
zwiększającej się 

grupy podopiecznych Fundacji Dzieciom 

„Zdążyć z Pomocą”. BIOMICUS znajdu-
je się przy ul. Pańskiej 96 w Warszawie, 
obok fundacyjnego hostelu, w którym 
zakwaterowywani są podopieczni przy-
jeżdżający z innych miast Polski. Zajęcia 
odbywają się w 2 przestronnych salach 
do terapii grupowej oraz w 7 gabinetach 
pracy indywidualnej. Ośrodek ma 550 m² 
powierzchni.

Ośrodek Rehabili-
tacji CEMICUS roz-
począł działalność 
w 2014 roku. Przyj-
muje nie tylko dzieci, 
ale także już dorosłych 

podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”. CEMICUS znajduje się w samym 
centrum Warszawy – przy ul. Grzybow-
skiej 4. Na 550 m² powierzchni mieszczą 
się: pięć gabinetów pracy indywidualnej, sala 
integracji sensorycznej oraz przestronna sala 
konferencyjna przeznaczona do prowadzenia 
szkoleń i zajęć grupowych. Budowa ośrodka 
została współfinansowana przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego. 

Ośrodki Rehabilitacji AMICUS, BIO-
MICUS, CEMICUS zapraszają do no-
woczesnych, wzorcowych obiektów, na 
wszechstronną rehabilitację oraz zajęcia 
wspomagające rozwój.

Jak sobie radzimy 
w czasach pandemii?
MONIKA SADOWA
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Światu i naszemu krajowi przyszło 
się zmagać z wyjątkowo poważnym 
przeciwnikiem – pandemią, która 

wywróciła cały dotychczasowy porządek. 
Najcięższą walkę muszą toczyć medycy. 

Niedofinansowanie i braki kadrowe służ-
by zdrowia w tej trudnej sytuacji stają 
się wyjątkowo dotkliwe. Na szczęście nie 
brakuje osób i organizacji, które śpieszą 
z pomocą. Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” i Fundacja Sedeka działające 
w ramach Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”, 
również włączyły się w działania na rzecz 
szpitali i placówek zdrowia. 

Fundacje wsparły finansowo Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. NMP w Często-
chowie, a darami rzeczowymi wspomogły 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pie-
lęgniarek i Położnych, Szpital Dziecięcy 
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leś-
nym oraz Klinikę Neurologii Centralnego 
Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego. 

Składamy podziękowania wszystkim 
medykom i całej służbie zdrowia za ich 
trud, serce okazywane chorym i wielkie 
poświęcenie. Cieszymy się, że mogliśmy 
chociaż w drobny sposób, zważywszy 
ogrom potrzeb, wspomóc ich w trudnej 
walce, którą toczą z epidemią COVID-19.

Pomagamy służbie zdrowia 

Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Po-
mocą”, prowadzonego przez Fundację 

Dzieciom, jest ratowanie zagrożonego życia 
dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie 
ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych 
warunkach materialnych. 
Inicjatorem Programu „Zdążyć z Pomocą” 
był profesor Zbigniew Religa, którego Fun-
dacja przyjęła za swojego Patrona. Program 
ten wspiera także Beata Tyszkiewicz jako 
prezydent Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”. 
Fundacja ma obecnie ponad 37 tysięcy 
podopiecznych – są to dzieci z porażeniem 
mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespo-
łem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, 
chorobami nowotworowymi. Przekazujemy 
fundusze na ich leczenie, rehabilitację, za-
kup lekarstw, sprzętu medycznego, pomo-
cy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby.  

Szczęśliwie spotykamy się ze zrozumieniem 
wielu instytucji i osób, które doceniają nasz 
trud i starają się bezinteresownie nas wspierać.

Dzięki Darczyńcom nasi pod-
opieczni mają szansę na szczęśliw-
szą przyszłość, poprawę zdrowia i sprawności 
fizycznej. Fundacja również sama stara się 
o pozyskanie dodatkowych środków finanso-
wych, między innymi prowadząc działalność 
wydawniczą. Zapewniamy podopiecznym 
rehabilitację w naszych ośrodkach: AMICUS, 
BIOMICUS i CEMICUS oraz zakwaterowanie 
dla dziecka i jego rodzica w hostelach pie-
lęgnacyjno-opiekuńczych podczas turnusu. 
Fundacja nie pobiera prowizji od wpłat dar-
czyńców ani opłat za prowadzenie subkont 
podopiecznych, przeprowadza zewnętrzny 
audyt Sprawozdań finansowych. Działalność 
Fundacji nadzorują Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego oraz Ministerstwo Zdrowia.

Misja Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

STANISŁAW KOWALSKI
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Fundacja Sedeka

Pomóż nam realizować  
cele pożytku publicznego

→ Fundacja Sedeka wspiera osoby chore, z niepełnosprawnościami,  
zagrożone wykluczeniem społecznym 

→ Refunduje koszty leczenia, sprzętu medycznego, rehabilitacji  
i innych specjalnych potrzeb podopiecznych 

→ Nie pobiera prowizji ani żadnych opłat

I Ty możesz pomóc!
Przekaż darowiznę

93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

krS 0000338389

www.sedeka.pl 

Wspólnota „Zdążyć z Pomocą”
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Do grona podopiecznych 
Fundacji, z numerem 
37 000, dołączyła 
Zuzanna Pacholczyk, 
która choruje na 
albinizm oczno-skórny. 

Zuzia przyszła na świat w lutym 2019 
roku jako dziecko o jasnej karnacji 
i białych włoskach. Mimo charak-

terystycznej urody dziewczynki, nie po-
dejrzewano niczego niepokojącego. Kilka 
miesięcy później rodziców Zuzi zmartwiło, 
że nie reaguje ona na gesty najbliższych i nie 
rozpoznaje twarzy. Zabrali córkę do lekarza, 
który postawił diagnozę: albinizm oczno-
-skórny, dziecko nigdy nie będzie widzieć. 

Niedorozwój nerwu wzrokowego, hipo-
plazja dołeczka, oczopląs, światłowstręt 
– wszystko składało się na to, że Zuzia 
będzie do końca życia potrzebowała po-
mocy. Badania genetyczne potwierdziły, 
że jest albinosem. 

Z czasem okazało się, że wada wzroku 
jest łagodniejsza, niż początkowo zakłada-
no. Zuzia musi nosić okulary korekcyjne 
z fotochromem i unikać słońca. Aby mogła 
rozwijać się prawidłowo, potrzebuje sy-
stematycznej rehabilitacji, z którą wiążą 
się liczne i częste podróże. W przyszłości 
będzie też potrzebowała specjalistycznych 
urządzeń optycznych. 

Zuzia jest dzieckiem bardzo pogodnym, 
każdego dnia wita świat i rodziców uśmie-
chem, życzymy Zuzi beztroskiego dzie-
ciństwa i przezwyciężania napotykanych 
trudności. 

JEŚLI CHCIELIBYŚCIE PAŃSTWO POMÓC ZUZI...
PROSIMY O PRZEKAZANIE DAROWIZNY: 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5
konto: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
z dopiskiem: „37000 Pacholczyk Zuzanna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”
LUB 1% PODATKU DOCHODOWEGO: 
W formularzu PIT należy wpisać numer: 
KRS 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” prosimy podać:
37000 Pacholczyk Zuzanna

37-tysięczna podopieczna 
Fundacji

Fundacja Sedeka

Pomóż nam realizować  
cele pożytku publicznego

→ Fundacja Sedeka wspiera osoby chore, z niepełnosprawnościami,  
zagrożone wykluczeniem społecznym 

→ Refunduje koszty leczenia, sprzętu medycznego, rehabilitacji  
i innych specjalnych potrzeb podopiecznych 

→ Nie pobiera prowizji ani żadnych opłat

I Ty możesz pomóc!
Przekaż darowiznę

93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

krS 0000338389

www.sedeka.pl 

Wspólnota „Zdążyć z Pomocą”
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Jeśli nie będziecie zabijać tych, którzy 
was zabijają, to nie pomyli wam się 
dobro ze złem... Paremia powyższa 

miała prawo zaistnieć (najpierw jako mo-
ralna intuicja) pośród plemion ludzkich 
już w niepamiętnych czasach. Acz nie na 
samym ich początku. Na początku, czyli 
w zerowym rozdziale dziejów, życie zgłosiło 
pięć swoich kardynalnych potrzeb: roz-
mnażanie go, udostępnianie mu wody pit-
nej, tlenu, energii słonecznej, dziesiątków 
odżywczych pierwiastków oraz to, by raz 
będąc stworzone, nigdy się nie skończyło. 
Natomiast potrzeby rozróżniania dobra 
i zła, pośród głównych potrzeb ludzkości 
na początku jeszcze nie było.

Nefesz i ruach
Garstka będąca niegdyś ludzkością (prak-

tycznie dwie osoby o kultowych imionach: 
Adam i Ewa), nie utrzymałaby się na po-
wierzchni Ziemi, zaludniając ją z czasem, 
gdyby nie nefesz. Niedefiniowalna w swojej 
istocie nefesz była tym, co u wzmiankowa-
nych dwojga osób poruszało krew w ich ży-
łach i mięśnie pod skórą, dawało im odczuć 
zimno, głód i strach, i konieczność płodze-
nia; co ostrzegało ich przed cudzą nefesz, na 
przykład przynależną zwierzętom...

Przy czym zarządzając najprostszą, cie-
lesną sferą człowieka (wraz z należącą do 
niej psyche), nefesz nie śmie spoglądać 
w stronę ruach, czyli jego ducha. Dziedzi-
na ta bowiem zawarowana jest dla boga 
imieniem Bóg. 

Kain i Abel 
Kain... Równie dobrze jak zabił, mógł 

nie zabić. Jako człowiek jaskini, polujący 
i rozniecający ogień, miał wystarczająco: 
mięsa zwierząt i ich kości, kłów, pazurów, 
rogów i kopyt, skór do okrycia. Więc po 
cóż on jeszcze zapolował na brata?

Abel zaś... Z tej samej gliny co Kain, ma-
jący ten sam gatunkowy pokrój, tę samą 
(choć przedwcześnie wyzutą z życia i jego 
potrzeb) nefesz. Kiedy tak oto leży na ziemi 
z rozpłataną głową, wziąć by go nawet 
można za stojącego nad nim Kaina z ka-
mieniem w ręce...

Pierwsze zabicie mające miejsce w owym 
zerowym, moralnie indyferentnym roz-
dziale dziejów ludzkich, odbywające się 
pośród półdzikich, nieosiadłych myśliwych 
z kamieniami – czyż nie było ono zabiciem 
ofiarniczym, błagalno-rytualnym? A tym 

samym – czy nie miało na względzie za-
łożycielskich interesów pierwszej religii? 
Tego się dziś zwyczajnie nie wie. Istota 
Zdarzenia zatarła się wraz z upływem śpie-
szących nie wiedzieć dokąd er, i etiologia 
najdawniejszej zbrodni bratobójstwa po-
zostaje w sferze domysłów.

Świątynia (Göbekli Tepe)
Cóż to było za spectaculum (czyżby za-

wiadywane z Kosmosu?) na ziemskich 
niskościach... Oto z nagła pośrodku pustyn-
nej, jeszcze nawet nieneolitycznej głuszy 
(z czasem, z czasem będzie tu Mezopota-
mia), na wzniesieniu, na wprost najjaśniej 
świecącej gwiazdy Nieba, w sąsiedztwie 
suchych, kolczastych roślin i przebiegają-
cych mimo zwierząt, jak również polujących 
na nie, odzianych w skóry, myśliwych; oto 
pośrodku tego wszystkiego stanęło obok 
siebie (ale jakimże to technologicznym 
cudem?) w wielkich kręgach ponad sto 
kamiennych, litych, prostopadłościennych, 

olbrzymich korpusów (przy dobrej pogodzie 
widocznych ze stratosfery). Każdy ociosany, 
mierzący pięć do siedmiu metrów, ważący 
dwadzieścia do pięćdziesięciu ton, krzepko 
trzymający się podłoża; każdy też z drugim, 
dużo mniejszym, gładkościennym kamie-
niem położonym w miejscu głowy.

Kamień-głowa jest przedstawiony jako 
niemy, bez twarzy. Poniekąd w jego, ale 
i w swoim imieniu wypowiadają się, sławiąc 
obopólną sprawczość, wapienne, antro-
poidalne tułowia − z rzeźbą pracowitych 
ramion po bokach i takichż rąk w okolicach 
pępka. Ich dziełem są stworzone, a przez 
człowieka właśnie oto wykute w kamieniu 
reliefy: lisy pustynne, jaszczurki, lwy, węże, 
niedźwiedzie, byki, dziki, gazele, osły, żu-
rawie, sępy, kaczki, skorpiony... Są też tam 
– na potężnych wizerunkach stworzycieli 
wszystkiego, na ich jakże płodnych, ka-
miennych łonach wyrzeźbione koła, kreski, 
samotne kropki (jeszcze nie pismo).

Wielka niewiadoma
Bywa, że bieg dziejów na ziemskim pa-

dole nagle hamuje, cofa się, zatacza koła, 
a czasem wręcz wraca do własnego punktu 
zero, skąd ponownie zaczyna się wydarzać. 
Wiąże się to zazwyczaj z naruszeniem dobra 
praw moralnych (vide: casus Potopu). Jakie 
jednak prawa moralne mogło złamać – nie 
znając ich jeszcze – stu i więcej megalitycz-
nych, pokrytych reliefami, bosko-ludzkich 
kolosów z okolic przyszłej Mezopotamii 
(ziemia Sumerów, Akadyjczyków, Babi-
lończyków, Asyryjczyków, Chaldejczyków, 
Żydów...; obecnie ziemia Irakijczyków, 
Syryjczyków, a także częściowo Turków 
zamieszkałych na przykład wokół wzgórza 
Göbekli Tepe), że wyrok był tak okrutny? 

Unicestwienie dokonało się przez za-
sypanie ziemią – żywcem pogrzebanie. 
Z czasem na wielkim usypisku wybudo-
wano osadę mieszkalną, a jeszcze później 
na jej miejscu rozwinęło się rolnictwo...

Miliardy miliardów
Jedenaście tysięcy lat liczy sobie (dziś 

odkopywana przez archeologów) najstarsza 
świątynia na Ziemi. Czy jest gdzieś druga 
podobna w całym kosmicznym Uniwer-
sum? Lub choćby tylko w naszej galaktyce 
zwanej Drogą Mleczną? A 300 miliardów 
pozostałych galaktyk, każda z własnym 
wszechświatem skupiającym miliardy 
gwiazd?  Czy wszystko tam jest puste 
w środku, nieme, głuche, ślepe i zimne; 
niemające pytań, niepotrzebujące żad-
nej świątyni?...

Midrasz o moralności i religii
MARZENA 
BURCZYCKA-WOŹNIAK

Göbekli Tepe – pozostałości prehisto-
rycznego sanktuarium, najstarszego zna-
nego miejsca kultu stworzonego przez 
człowieka. Znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie wioski kurdyjskiej Xirabreşk, 
w najwyższym punkcie pasma górskiego 
Germuş (760 m n.p.m.). Według ustaleń 
włoskiego astrofizyka i archeoastro-
noma Giulio Magliego, było miejscem 
kultu Syriusza FOT. © TWITTER / GOBEKLI TEPE
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Na rynku wydawniczym nakładem 
Centrum Badań Europy Wschod-
niej UWM ukazała się książ-

ka dr Magdaleny Krawczyk pt. Kościół 
Ostatniego Testamentu (Olsztyn 2020). 
Na ponad 250 stronach autorka podjęła się 
zadania ukazania genezy, treści postulatów 
etycznych oraz będącej ich skutkiem prak-
tyki moralnej członków Kościoła Ostatniego 
Testamentu w Rosji, który ma niezwykle 
interesujący wymiar eklektyczny. 

Objawienie, do którego odwołuje się 
założyciel tej grupy religijnej – Wissa-
rion (Siergiej Anatoljewicz Torop), który 
uważa się za inkarnację Chrystusa, ma 
mieć charakter uniwersalny, skierowa-
ny do wszystkich ludzi bez względu na 
wyznawaną religię i prezentowany świa-
topogląd. Niesione przez niego przesła-
nie zdaje się mieć charakter pozostający 
w zgodzie z ideami personalizmu, a także 
promuje zachowanie harmonii w posza-
nowaniu dla całego stworzenia. Wissa-
rionowcy pragną przeto żyć w zgodzie 
z prawami natury, dlatego często definiuje 
się tę niezbyt liczną grupę funkcjonującą 
w przestrzeni życia religijnego jako swoi-
sty eksperyment społeczno-ekologiczny.

Pozostając w zgodzie z przyjętymi me-
todami, historyczno-opisową oraz filolo-
giczną, autorka wskazuje na podstawowe 
dokumenty, które poddaje analizie oraz 
na podstawie których omawia doktrynę 
i poszczególne aspekty codziennego ży-
cia wissarionowców, m.in. Najnowszy 
Testament (Последний Завет). W pracy 
nawiązuje także do poglądów zawartych 
w czasopismach wydawanych przez Kościół 
Ostatniego Testamentu, takich jak „Земля 
Обетованная” (Ziemia Obiecana), „Мир 
женщины” (Świat kobiety), „Волшебный 
сундучок” (Magiczna skrzynka), „Страна 
Волшебников” (Kraina Czarodziejów), 
„Исток” (Kraina Czarodziejów), „Детские 
Псалмы” (Psalmy Dziecięce) oraz wska-
zuje materiały, które znajdują się na 
prowadzonej przez Wspólnotę stronie 
internetowej, jak również dokumenty 
instytucji państwowych i wyznaniowych. 

Jak zaznaczyła autorka we wstępie: 
„Celem pracy nie jest krytyka czy obrona 
opisywanej religii, ani uzasadnianie prawd 
wiary. Ukazuje ona natomiast proces for-

mownia się alternatywnych ruchów reli-
gijnych i wyjaśnia istotne treści dogmatów 
Kościoła Ostatniego Testamentu oraz jego 
stosunek do innych wyznań”. 

Publikacja ma charakter interdyscy-
plinarny. Autorka porusza się w obrębie 
różnych dyscyplin, które przy pomocy 
niejednolitych metod i z różnych stanowisk 
rozpoznają zjawisko religii. Stanowi to 
w pracy wartość dodaną. Niewątpliwym 
walorem pracy jest jej wartość poznawcza, 
nie tylko przybliża historię, strukturę, 
oryginalne tezy doktrynalne niedawno po-
wstałego Kościoła Ostatniego Testamentu  

na tle innych ruchów 
religijnych w Rosji, 
ale przede wszystkim 
prezentuje interesują-
ce założenia etyczne 
i będące jej skutkiem 
– zarówno w wymia-
rze społecznym, jak 
i indywidualnym – 
praktyki moralnej wy-
znawców Wissariona. 

Książka w kontek-
ście współczesnego 
ożywienia duchowe-
go i religijnego w Rosji może 
być wstępem, pretekstem do dalszych, inte-
resujących badań. Warto przypomnieć, że 
w latach 2011-2015 badania nad Kościołem 
Ostatniego Testamentu w Rosji prowa-
dziła Joanna Urbańczyk (m.in. w ramach 
projektu z Narodowego Centrum Nauki), 
doktorantka z Uniwersytetu Warszawskie-

go. Zainteresowania badawcze w tym ob-
szarze zaowocowały również publikacjami 
pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego 
dr. Jędrzeja Morawieckiego (m.in. Syberyj-
ska sekta wissarionowców jako fenomen 
społeczno-religijny, 2010).

Dodatkowym walorem publikacji jest to, 
że omawiana książka przybliża polskiemu 
czytelnikowi niedostępne w języku pol-
skim publikacje i zawarte w nich treści, 
stanowiące najważniejsze z pism Kościoła 
Ostatniego Testamentu (zob. Aneks). 

Kościół Ostatniego Testamentu, mimo że 
może być postrzegany jako grupa chrześ-
cijańska, tak naprawdę jest przykładem 
synkrazji międzyreligijnej. Autorka skupiła 
się jednak w swoim opisie głównie na 
elementach dotyczących chrześcijaństwa, 
podobnie zresztą jak w całej przestrzeni 
rosyjskiego życia religijnego.

Promowana przez Wissariona idea in-
karnacji Boga żywego w jego osobie nie 
jest czymś szczególnie oryginalnym ani 
w Rosji, ani w świecie. Sama autorka 
wskazuje kilku innych obywateli rosyj-
skich, którzy mieli podobne doświadcze-
nie własnej tożsamości. Również w innych 
częściach świata jest to zjawisko całkiem 
popularne, wystarczy wspomnieć choć-

by zmarłego 
n i e d a w n o 
w Indiach 
Sa i  Babę . 
N i e m n i e j 
jednak sama 
grupa religij-
na jest rdzen-
nie rosyjska, 
pomimo tego, 
że później do-
łączyli do niej 
przedstawiciele 
innych nacji.

Uważam, że 
książka dr Mag-
daleny Krawczyk 
jest cenną po-
zycją, do której 
sięgną nie tylko 
zainteresowani 

przestrzenią życia religijnego w Rosji te-
olodzy i religioznawcy, ale także etnolodzy, 
historycy, socjolodzy i filozofowie religii, 
a także etycy, w tym z pewnością ci, którzy 
są zaangażowani w rozważania poświęcone 
humanizmowi ekologicznemu.

Kościół Ostatniego Testamentu
Nowość wydawnictwa uniwersyteckiego

MIROSŁAW 
A. MICHALSKI
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Kochani, Maciek 
odszedł robić zdjęcia 
Panu Bogu – tej treści 
wpis pojawił 26 marca 
rano, jako pierwsza 
aktualna informacja 
na stronie Agencji 
Kosycarz Foto Press. 
Godzinę wcześniej, 
otrzymałem tej samej 
treści esemesa. 

Choć wielu z nas wiedziało, że Ma-
ciek w szpitalu walczy o życie, wia-
domość – jak to często w takich 

przypadkach bywa – spadła na nas nagle. 
Wierzyliśmy wszyscy, że wyjdzie z tej walki 
zwycięsko, wszyscy Maćkowi tego życzyli-
śmy, wielu z nas modliło się o to każdego 
dnia tej walki. Stało się inaczej, inne widać 
plany wobec Maćka miał Pan Bóg...

Być fotoreporterem Agencji KFP było 
i jest marzeniem każdego – i to nie tylko 
początkującego fotoreportera z Trójmiasta 
czy Pomorza. Legitymacja Agencji KFP 
otwiera wiele drzwi, nierzadko niedostęp-
nych dla innych, jest gwarancją pełnego 
profesjonalizmu fotoreporterów pracu-
jących dla Agencji, gwarancją świetnej 
jakości fotografii sygnowanych tą marką. 
Maciek często powtarzał: „Nie robimy 
«fot», nie «focimy»”. Nie znosił takich 
określeń i potrafił upomnieć nawet foto-
reportera z wieloletnią praktyką. „My foto-
grafujemy, robimy zdjęcia – dobre zdjęcia”.

Maciek był człowiekiem niezwykle em-
patycznym, wrażliwym na piękno i potra-
fiącym docenić zaangażowanie i wysiłek 
włożony przez fotoreportera w wykonanie 
„zlecenia” czy przyniesiony przez niego 
„temat własny”. Przez te kilkanaście lat 
współpracy z nim wiele się nauczyłem i to 
nie tylko w samej kwestii fotoreporterskiego 
rzemiosła, ale także, a raczej przede wszyst-
kim, wielkiej pokory. Jak wielkiej w tym 
„fachu” potrzeba fotoreporterowi, Maciek 
tej pokory był doskonałym przykładem.

Zawsze z ogromną dumą noszę legityma-
cję Agencji Kosycarz Foto Press. Pamię-

tam, jak przeżywałem, kiedy w serwisie 
pojawiły się pierwsze moje zdjęcia i kiedy 
rok później ich ilość przekroczyła tysiąc, 
a dzisiaj... jest ich już prawie 25 tysięcy.

Dziękuję Bogu, że spotkałem Maćka, za te 
wszystkie chwile z Nim, te w redakcji, i te 
w biegu – na zleceniach; za jego życzliwość, 
zaufanie, za stworzenie WIELKIEGO 
DZIEŁA jakim jest serwis fotograficzny 
Agencji Kosycarz Foto Press z jego wspa-
niałym Zespołem. A w ostatniej dekadzie 
także wspaniałego i doskonale przyjmo-
wanego – nie tylko przez mieszkańców 
Trójmiasta i Pomorza – dzieła wydawni-
czego – albumów w cyklu Fot. Kosycarz. 
Niezwykłe zwykle zdjęcia – jedynej tego 
rodzaju i niepowtarzalnej fotoreporterskiej 
historii Gdańska, Sopotu, Gdyni (i nie tyl-
ko), opowiedzianej zdjęciami Maćka i jego 
taty – Zbigniewa.

Przyszło nam żegnać Maćka w szczegól-
nym okresie – świata sparaliżowanego 
dramatem rozprzestrzeniającej się epi-
demii, która nie pozwala nam fizycznie 
towarzyszyć Przyjacielowi w jego ostat-
niej ziemskiej drodze. A jednak będzie-
my przy nim z pewnością wszyscy, każdy 
na swój sposób: w cichej modlitwie, łzie 
spływającej, zamyśleniu, wspomnieniach. 
Do zobaczenia Maćku!

ANDRZEJ J. GOJKEFO
T.
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Do zobaczenia 
Maćku
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FOT. © ANDRZEJ J. GOJKE / KFP

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 
16 lutego 2020 roku, zmarła w wieku 

92 lat, członkini Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich 

Danuta SzczerSka-ŁawSka

dziennikarka radiowa i telewizyjna, magi-
ster prawa. Przez wiele kadencji aktywnie 
działała w Oddziale Warszawskim SDP, 
zawsze gotowa wesprzeć nas wiedzą praw-
niczą i dobrą radą.

Danuta Szczerska-Ławska była z wykształ-
cenia prawnikiem. Od 1954 roku pracowała 
w Polskim Radiu, po wygraniu konkursu 
na spikera i lektora. Od października 1960 
w Telewizji Polskiej, początkowo w redakcji 
młodzieżowej, z czasem w publicystyce. Au-
torka, realizatorka i prezenterka własnych 
programów społeczno-prawnych, porad-
nikowych i interwencyjnych, np. „LEX”, 
„Prawnik Domowy”, prowadziła cykliczny 
program dla Rzecznika Praw Obywatelskich 
(prof. Tadeusz Zieliński).

Mówiła o sobie: Mam sporo różnych wyróż-
nień – przecież pracowałam bardzo długo. 
Miałam to szczęście, że mogłam pracować 
w zgodzie z moimi zainteresowaniami i na 
ogół aktywnie. Był to cały obszar tematów 
społeczno-prawnych. Co do zainteresowań li-
terackich – zawsze interesowały mnie literacko 
potraktowane biografie ciekawych ludzi i tak 
samo traktowane tematy historyczne. Moje 
credo życiowe: „Nie ma skutku bez przyczyny”, 
a także „Myśl logicznie i sięgaj do źródła”.

Bardzo aktywna w Stowarzyszeniu Dzien-
nikarzy Polskich, delegatka na Zjazdy SDP, 
członkini klubów twórczych. Wielki spo-
łecznik – przez dwadzieścia lat pracowała 
w Komisji Zatrudnienia Wali Koryckiej.

Pogrzeb odbył się 24 lutego 2020 roku 
na Cmentarzu Komunalnym Północnym 
w Warszawie.

Składamy serdeczne wyrazy współczucia 
redaktorowi Bartoszowi Ławskiemu oraz 
całej Rodzinie i Przyjaciołom. 

Koleżanki i koledzy z SDP

Z WIELKIM ŻALEM ŻEGNAMY

śp. kryStynę 
BuDniewSką

WIELOLETNIĄ DZIENNIKARKĘ 
POLSKIEGO RADIA, CZŁONKINIĘ 

ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO 
STOWARZYSZENIA 

DZIENNIKARZY POLSKICH.

NA ZAWSZE POZOSTANIE 
W NASZEJ PAMIĘCI.

RODZINIE ZMARŁEJ 
SKŁADAMY SERDECZNE 
WYRAZY WSPÓŁCZUCIA.

Koleżanki i koledzy z SDP

Maciej Kosycarz 1964-2020
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Po dwutygodniowej walce z chorobą, 13 kwietnia 2020 roku, 
zmarł Andrzej Gędłek – dziennikarz i działacz polonijny, 
członek i były prezes Związku Podhalan w Północnej 

Ameryce, redaktor radia „Na góralską nutę’”, skarbnik Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich w Ameryce. Miał 66 lat. Przegrał 
walkę z koronawirusem.

Andrzej Gędłek urodził się 3 września 1954 roku w Białym 
Dunajcu (woj. małopolskie). Od 27. roku życia mieszkał w Sta-
nach Zjednoczonych. W latach 2011-2014 był prezesem Związku 
Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA).

Przygodę z mediami polonijnymi rozpoczął w 1987 roku; 
najpierw był to program radiowy Związku Podhalan, a od 1992 
roku program „Na góralską nutę”, który prowadził z Józefem 
Bafią (+2014) na falach WPNA 1490 AM.

Góralski duet promował kulturę podhalańską nie tylko w studiu 
radiowym. Dzięki Gędłkowi i Bafii powstał festiwal „Na góralską 
nutę”, który rozrósł się do rozmiaru międzynarodowej imprezy 
zespołów regionalnych z terenów górskich różnych stron świa-
ta. Także dzięki nim w Domu Podhalan odbywa się Konkurs 
Koszyczka Wielkanocnego. 

Andrzej Gędłek znany był z ogromnego zaangażowania w życie 
polonijne. Z niespożytą energią organizował akcje mające na 
celu uratowanie przed zamknięciem najstarszej polskiej świątyni 
w Chicago, kościoła pw. Świętego Wojciecha. 

To dzięki Andrzejowi dowiedzieliśmy się o istnieniu obelisku 
poświęconego Kazimierzowi Pułaskiemu umiejscowionego 
w kompleksie leśnym niedaleko miasteczka Willow Springs na 
południowych przedmieściach Chicago. Andrzej zadbał o to, 
by od 2017 roku dokładnie 13 lipca, w rocznicę odsłonięcia mo-
numentu, odbywały się przy nim uroczystości upamiętniające 
bohatera dwóch narodów. 

Zaangażowanie Andrzeja przekładało się także na działalność 
w polonijnych organizacjach. Andrzej należał do Koła Biały 

Dunajec Związku Podhalan w Ameryce Północnej, w 2011 roku 
został wybrany na najwyższe stanowisko tej organizacji. Preze-
sował związkowi do 2014 roku. 

Był także pomysłodawcą wmurowania tablicy upamiętniającej 
katastrofę smoleńską; tablica została umieszczona w ogrodzie 
Domu Podhalan w Chicago. Należał też do Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, którego był dyrektorem krajowym.

Andrzej Gędłek należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich w Ameryce, był jego skarbnikiem.

Poza aktywnością organizacyjną Andrzej był także przed-
siębiorcą. Niegdyś był właścicielem restauracji „Lucky Man” 
w północnej części Chicago, która jako pierwsza w tym rejonie 
metropolii serwowała potrawy góralskie.

Góralszczyzna, polskość, patriotyzm były dla niego najważ-
niejsze. 

Rodzinie Andrzeja składamy serdeczne wyrazy współczucia. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

SDP W AMERYCE

Andrzej Gędłek 1954-2020

FO
T.

 ©
 Z

BI
GN

IE
W

 JA
RE

M
KI

EW
IC

Z 
/ V

IC
TO

R 
ST

U
DI

O

72



BEZWIERSZÓWKI marzec-maj 2020 pro memoriam

W kwietniu przypada 15. rocznica 
śmierci Jerzego Grzegorzew-
skiego (1939-2005) – reżysera, 

malarza i scenografa, jednego z najorygi-
nalniejszych inscenizatorów polskiej sceny 
powojennej, dyrektora Teatru Narodowego 
w latach 1997-2003. We współczesnej 
historii narodowej sceny wybitny artysta 
odcisnął mocne piętno i niezmiennie po-
zostaje w naszej pamięci.

Jerzy Grzegorzewski szedł drogą ekspery-
mentów i poszukiwań formalnych. Kontynu-
ując tradycje polskiej awangardy XX wieku, 
tworzył autorskie, wielowymiarowe spektakle 
w swoistym stylu – jednak tym własnym 
językiem udawało mu się celnie komentować 
świat wokół, trafiać w nastrój chwili, omawiać 
najbardziej bieżące problemy. Sam też tworzył 
scenografię. Budował unikalny, wyrafinowany 
plastycznie sceniczny świat – niejednokrotnie 
posługując się „obiektami znalezionymi”, 
wyjętymi z ich codziennego kontekstu (pan-
tografy tramwajowe, wnętrza fortepianów 
i innych instrumentów muzycznych, stare 
sprzęty domowe), które po przetworzeniu 
zyskiwały nowy charakter i funkcję.

Grzegorz Niziołek pisał, że „przedstawie-
nia Grzegorzewskiego trzeba studiować 
jak pejzaże czy martwe natury, dlatego 
paradoksem wydaje się ich przemijal-
ność... Grzegorzewski zawsze wyżej stawia 
realność przedmiotu niż jego symboliczne 

sensy. Obecność aktora waży więcej niż 
wykreowana przezeń rola. [...] Kategoria 
obecności staje się więc czymś, co zdaje się 
najlepiej opisywać teatr Grzegorzewskiego. 
[...] Najprościej można powiedzieć, że jest 
to suma indywidualnych perspektyw – 
aktorów, widzów, reżysera. Z materii ich 
pamięci rodzi się po wielokroć spektakl 
– w akcie tworzenia i odbioru. Na zacho-
waniu odrębności tych poszczególnych 
światów Grzegorzewskiemu bardzo zależy. 
Dlatego widzom ofiarowuje dar wolności, 
a aktorom – dar samotności”.

Przyjaciel Grzegorzewskiego z czasu stu-
diów reżyserskich, a potem współpracow-
nik w Teatrze Narodowym, Jan Skotnicki, 
tak charakteryzował sposób jego pracy: 
„Czasami reżyserowi nie wyjdzie kawałek 
sceny i mówi: odłożę to, potem zrobię na-
stępne dwie, a potem wrócę do tej sceny. 
Do takich reżyserów Jerzy się nie zaliczał. 
Jęczał jeden dzień, drugi dzień, pił herbatę, 
strasznie się męczył. Mówię: Jurek, o co 
tobie chodzi? No, przestań jęczeć, do chole-
ry. A on mówi: «Widzisz, jest taki problem 
– ja nie wiem, czy ten parawan stoi tak czy 
tak», i póki tego problemu nie rozwiązał, 
nie poszedł dalej, był uparty jak wół. [...] 
Bardzo uczciwy w swojej pracy, żadnego 
szalbierstwa w sobie nie tolerował. Pod tym 
względem był wzorem do naśladowania”.

Jerzy Grzegorzewski był dyrektorem 
Teatru Polskiego we Wrocławiu i Teatru 
Studio w Warszawie. Po długoletniej od-
budowie Teatru Narodowego ze zniszczeń 
wywołanych pożarem, w roku 1997 objął 

jego dyrekcję artystyczną, na nowo sformo-
wał zespół. Zdawał sobie sprawę, że opinia 
publiczna nieufnie przyjmuje „wiecznego 
awangardystę” na czele narodowej sceny, 
jednak pod jego rządami ożyła na tej scenie 
i tradycja. Premierą „Nocy listopadowej” 
zainaugurował działalność nowego Na-
rodowego jako „Domu Wyspiańskiego”. 
Na utworach Stanisława Wyspiańskiego 
budował też program – co sezon pojawiały 
się kolejne premiery: „Sędziowie”, „We-
sele”, „Akropolis”, „HAMLET Stanisława 
Wyspiańskiego”. Zaprosił do współpracy 
swoich poprzedników: Kazimierza Dejmka, 
Adama Hanuszkiewicza, mistrza pantomi-
my Henryka Tomaszewskiego, uznanych 
twórców, takich jak Tadeusz Bradecki, 
Kazimierz Kutz, Ryszard Peryt, Janusz 
Wiśniewski. Rezygnując z dyrekcji w 2003 
roku, Grzegorzewski pozostał reżyserem 
Teatru Narodowego; jego „Duszyczkę” 
według utworów Tadeusza Różewicza TN 
utrzymuje w repertuarze do dziś.

Z okazji przypadającej 9 kwietnia rocz-
nicy, na zamówienie Teatru Narodowego, 
powstaje pierwsza biografia artysty, której 
autorką jest Maryla Zielińska. 

ANDRZEJ SZTUMSKI, TN

15. rocznica śmierci 
Grzegorzewskiego

„Noc listopadowa” Wyspiańskiego 
w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego; 
premiera w Teatrze Narodowym; na 
pierwszym planie: Mariusz Bonaszewski 
(Piotr Wysocki), Teresa Budzisz-Krzyżanow-
ska (Pallas Atena), 19 listopada 1997 
FOT. © WOJCIECH PLEWIŃSKI / NARODOWY.PL

Jerzy Grzegorzewski podczas 
prób „Nocy listopadowej” 
Stanisława Wyspiańskiego, 1997 
FOT. © KRZYSZTOF MILLER / NARODOWY.PL
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Punkt widzenia
Niektórzy dziennikarze
Patrzą tylko na gaże.
Bez fałszywej skromności,
W ramach solidarności,
Czekam na nich przy barze.

Dziennikarz śledczy
Dziennikarz śledczy to amator,
Co wydał walkę autokratom?
A może to kuszenie losu,
Żeby działalność znanych osób
Wziął pod swą lupę prokurator?

ANDRZEJ ZB. BRZOZOWSKI

Okiem satyryka

O co tak naprawdę chodzi z tym ko-
rona-wirusem? Wirus, jak wirus 

– powoduje grypę i tyle. Ma zwyczaj 
mutować się, co jest dla wszystkich wi-
rusów typowe. Przebieg choroby i liczba 
zgonów też mieści się w średniej staty-
stycznej. Dlaczego więc ten akurat jest 
taki wyjątkowy?

Może najpierw zastanówmy się co by 
się stało, gdyby nie został ujawniony. 
Chyba nikt by go po prostu nie zauważył. 
A jeśli tak, to komu zależało na wywo-
łaniu i podsycaniu paniki? Gdyby rzecz 
się działa w jakimś małym państewku 
rządzonym przez korporację farma-

ceutyczną, to źródeł należałoby szukać 
w tej korporacji sprzedającej na przykład 
maseczki. Wielkie państwo, jakim są 
Chiny nie robi takich małych geszeftów. 
Odwrotnie w tym konkretnym wypadku, 
to raczej finansowo straciły. Co więc zy-
skały na nagłośnieniu sprawy? Dlaczego 
to robią? No, przecież nie z troski o jakąś 
garstkę obywateli!

W kraju pod rządami totalitarnymi 
zwykle chodzi wyłącznie o politykę. I tu 
należy szukać źródła całego zamieszania. 
Gdyby ludziom po prostu zabroniono 
demonstracji ulicznych, to zdesperowani 
przeciwnicy zamordyzmu i tak wylegliby 

na ulice w masowych protestach, co mia-
ło przecież miejsce całkiem niedawno. 
Teraz pozostali w domach, z których 
bezpieka ich wydłubała. Ot i po prob-
lemie z buntownikami! Sprytniejsze od 
wprowadzania stanu wojennego.

Plan się powiódł nie tylko w kraju jawnie 
komunistycznym, ale i w demokratycz-
nych, jak na przykład Włochy. Panika 
rządzi się własnymi prawami. Gdyby przy-
wódca jakiegoś kraju ośmielił się podać 
w wątpliwość zasadność tej zbiorowej 
histerii, musiałby się liczyć z przykrymi 
dla siebie konsekwencjami. Popłoch tłu-
mu, to nie żarty.

Piórem Małgorzaty Todd Koronacja wirusa

10 kwietnia 2020 roku przypada okrą-
gła, dziesiąta rocznica zamachu 

smoleńskiego. Wówczas, po dwudziestu 
latach od koślawego Okrągłego Stołu 
mieliśmy okazję przekonać się, jakie to 
złowrogie siły nadal nami rządziły. 

Przebudzenie było przykre, ale naresz-
cie zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że 
musimy zacząć przeciwstawiać się złu. 
Ostatnie pięć lat pokazało naszą determi-
nację w obronie wartości, z których Zachód 
już zrezygnował, albo rozumie je całkiem 
opacznie. Szkoda.

Święta Wielkiejnocy i walka z wirusem 
nie są najodpowiedniejszym czasem do 
zajmowania się tragedią sprzed dziesięciu 
lat. Media skupiły się wyłącznie na pande-
mii. O niczym innym nie mówią, ale jak 
mówią? Rzetelnie, czy może przeplatają 
fikcję z faktami robiąc nam wodę z mózgu? 

Powtarzanie na okrągło tych samych 
słów, przez tych samych specjalistów od 
wirusów i tych samych obrazów w telewizji 
jest śmiertelnie nudne. Z braku alterna-
tywy, trzeba jednak do tego przywyknąć. 
Z czego się to bierze? Czy z przekonania, 
że widz jest przygłupi i trzeba mu wciskać 
sto razy to samo? Jeśli tak, to nie ma co 

się fatygować w wyszukiwaniu prawdy, 
zwłaszcza, że ta mogłaby nie zadziałać wy-
starczająco silnie na emocje. Oto przykład: 
z braku aktualnych zdjęć dokumentujących 
„wirusowe” zgony we Włoszech, posłużono 
się fotografią trumien sprzed siedmiu lat 
obrazującą przygotowania do pochówku 
niefortunnych uchodźców, którzy utonęli 
u wybrzeży Italii.

Telewizja nie przywiązuje wagi do od-
dzielania fikcji od faktów, a powinna. My 
też jednak powinniśmy, żeby nie obudzić 
się ponownie w nieznanej sobie i wrogiej 
rzeczywistości – tym razem ekonomicznej, 
na co się niestety zanosi.

Fikcyjne fakty

Czy zauważyliście, że wiele osób zna-
nych z ekranów nagle bardzo zbrzydło 

i zaczęło się jąkać? Zawdzięczamy to za-
pewne zaawansowanej technice Skayp’a. 
Z drugiej strony, to może nawet dobrze, 
bo „postępowo”. Brzydota i nieporadność 
w wysławianiu się wyszły nieoczekiwa-
nie naprzeciw światowym tendencjom 
w modzie. 

Przyznać jednak należy, że polska 
szkoła filmowa od dawna wiedzie prym 
w tak zwanej ścieżce dźwiękowej. Nasze 
seriale z seryjnymi, stale tymi samymi 

aktorami, nie mają sobie równych w nie-
wyraźnym bełkocie zastępującym dialog. 
Scenariusze też coraz częściej stają się 
niepotrzebnym balastem, krępującym 
„prawdziwych artystów”. Całą fabułę 
wystarczy przecież sprowadzić do scen 
poczęcia i rozwiązania. A tu wystarczą 
dźwięki, które mówią same za siebie, 
czyż nie!?

Domaganie się dobrej dykcji od aktorów 
na planie, to jak domaganie się sprawied-
liwości od sędziów w sądach. Resortowe 
dzieci głęboko zakorzenione w kulturze 
są nie do wykarczowania. Same stano-
wisk nie oddadzą, a ze strony władz nie 

widać woli umniejszania ich roli. W te 
rewiry „dobra zmiana” się nie zapuszcza, 
pozwalając różnym „wielkim artystkom” 
robić sobie na głowę.

Zostańmy więc w domach, włączmy 
telewizory, wyłączmy myślenie i czekaj-
my na lepsze czasy, które ktoś w swej 
łaskawości nam kiedyś podaruje. Albo 
zacznijmy domagać się nie tylko chleba, 
ale i igrzysk na poziomie, a jeszcze lepiej 
sami zacznijmy tworzyć. Jeśli chórzyści 
mogą śpiewać, każdy pozostając we włas-
nym domu, to na takiej samej zasadzie 
zróbmy teatr, a przynajmniej kabaret. 
Zapraszam chętnych do współpracy.

Chleba i igrzysk
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Pomimo wielu lat, jakie upłynęły od 
ukazania się owego „ABC propa-
gandy”, przedstawione zasady są 

nadal zaskakująco aktualne dla wszystkich 
propagandystów, niezależnie od tego, dla 
kogo pracują. To, co uległo zmianie, to 
jedynie nośniki współczesnej propagandy, 
wykorzystującej przede wszystkim media, 
w których może być ona propagowana, 
prezentowana, udostępniana, stosowana, 
„krzewiona” w oparciu o różne strategie 
i wzorce postępowania. 

Anthony Pratkanis i Elliot Aronson 
w książce Wiek propagandy. Używanie 
i nadużywanie perswazji na co dzień 
twierdzą, że propaganda i manipulacja 
jest równie stara, jak sama cywilizacja, 
posługując się w tym celu przykładami 
z kultury egipskiej i mezopotamskiej. Pro-
pagandę definiują jako zręczne posługiwa-
nie się obrazami, sloganami i symbolami, 
odwołującymi się do naszych uprzedzeń 
i emocji. Jest komunikowaniem punktu 
widzenia, mającym na celu skłonienie nas 
do ,,dobrowolnego” przyjęcia tego punktu 
widzenia za swój.

Kiedy mamy do czynienia z działania-
mi propagandowymi i manipulacyjnymi 
adresowanymi do różnych grup społecz-
nych i poszczególnych ludzi? Jak ujmuje 
to socjolog, prof. Janusz Sztumski wtedy, 
kiedy „celem jest wywieranie wpływu na 
kształtowanie ich myślenia, postaw i zacho-
wań w stosunku do spraw publicznych lub 
określonych wartości politycznych, religij-
nych, moralnych itp., zgodnie z życzeniem 
tego, kto tym właśnie sposobem posługu-
je się lub go firmuje” (Propaganda – jej 
problemy i metody, Katowice 1999, s. 30). 
Cytuję te słowa w połowie kwietnia 2020 
roku, w szczególnym momencie. Polska, 
Europa, praktycznie wszystkie państwa 
świata, zostały zainfekowane koronawi-
rusem SARS-Cov-2, sytuacja jest bardzo 

dynamiczna i trudno jest przewidzieć, co 
jeszcze się wydarzy. 

Zostały zamknięte granice, szkoły, uczel-
nie, instytucje kultury, wprowadzono wiele 
obostrzeń dla obywateli, przebywających 
na obowiązkowej kwarantannie w domach. 
Wielu ludzi choruje, tysiące zmarło z po-
wodu Covid-19, dramatyczne (i drastyczne) 
wiadomości docierają z Włoch, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii, USA... Jednak specjaliści 
stwierdzają, że opanowanie kryzysu i epi-
demii to kwestia czasu, i już dziś martwią 
się, co będzie potem, gdyż to już trzecia 
epidemia po SARS i MERS. Świat stanął 
nad przepaścią i wielu ekspertów dowodzi, 
że po pandemii nic nie będzie już takie 
same. Żaden badacz społeczny nie może 
przewidzieć wszystkich skutków tego, co 
się w przyszłości wydarzy, jednakże jedno 
wiemy na pewno: będą one olbrzymie 
dla gospodarki, polityki, kultury, sportu, 
turystyki, edukacji, ale też zwykłych relacji 
międzyludzkich. Wiele spraw wymagać 
będzie naprawy i przedefiniowania. Skala 
ludzkich traum i tragedii jest również trud-
na do oszacowania, zamknięcie w izolacji 
uderza w psychikę i paraliżuje strachem. 
Ale ludzkość wychodziła już z podobnych 
zakrętów historii wzmocniona. Dlatego 
warto przytoczyć słowa premiera Włoch, 
gdzie doszło do wielu tragicznych wyda-
rzeń: „Trzymajmy się dziś z daleka, aby 
móc objąć się jutro”.

Sytuacja z koronawirusem i jej konse-
kwencje wśród wielu ludzi wywołała lęk, 
przerażenie, olbrzymie emocje, zrozumiałe 
z czysto psychologicznego punktu widzenia, 
gdyż wszyscy obawiamy się o nasze życie 
i zdrowie. Jednakże wraz z realnym wiru-
sem nadspodziewanie szybko rozprzestrze-
nił się wirus dezinformacji, niepewności, 
zwykłego ludzkiego strachu, nakręcaną 
przez media atmosferą zagrożenia. 

Wirus nieprawdziwych informacji (fake 
news) zainfekował media społecznościowe, 
a młyny propagandowe zaczęły swoją pracę 
w nowych warunkach. Skąd o tym wiem? 
Dlatego, iż zawodowo monitoruję media, 

badam je i próbuję zrozumieć, a następnie 
opisać. Przypadek (?) sprawił, iż w tym czasie 
pracowałem nad redakcją naukową mojej 
monografii na temat propagandy (Przeko-
nać, pozyskać, skłonić, Rewizje. Teoretyczne 
i praktyczne aspekty propagandy, Toruń 
2020), dlatego też do wszystkich Czytelni-
ków „Bez Wierszówki” kieruję przestrogę: 
informacji, na tak istotny dla przyszłości 
świata temat, jak pandemia, nie przyjmuj-
my na wiarę. Zawsze sprawdzajmy, skąd 
je czerpiemy. Dosłownie i metaforycznie. 

W jakim sensie? Starajmy się być jak 
John Snow (1813-1858), brytyjski lekarz, 
pionier stosowania zasad higieny w medy-
cynie, odkrywca przyczyn epidemii cholery 
w Soho w Londynie w 1854 roku, który 
podejrzewał, że powodem jest zanieczysz-
czenie wody. Podszedł do problemu bez 
emocji i przesądów: racjonalnie, naukowo. 
Stosując pionierską na owe czasy metodę 
(statystyka wraz z mapą zainfekowanego 
terenu), doszedł do wniosku, że powo-
dem epidemii jest zanieczyszczona woda 
pochodząca z pompy przy Broad Street. 
„Czerpiąc” wiedzę z mediów, „pobierając” ją 
z różnych źródeł, „zasysając” ją z Internetu, 
„pompując” ją do innych ludzi przez media 
społecznościowe, pamiętajmy, jak Snow, iż 
z nie każdej studni można „pić” bezpiecznie. 

Zatruta studnia

MAREK SOKOŁOWSKI

Nakładem 
Wydawnictwa 

Adam Marszałek 
z Torunia ukazała 
się nowa książka 

prof. Marka 
Sokołowskiego 

pt. Obrazy  
i wizerunki. 
Studia nad  

kulturą audio-
wizualną.

Zapraszamy do lektury...

Nowość

W 2019 roku minęło 80 lat od momentu, w którym Elizabeth Briant Lee 
oraz Alfred McClung opublikowali kanoniczna już dziś pracę The Fine 
Art. of Propaganda. A Study of Father Coughlin’s Speeches, w której 
zamieścili siedem zasad perswazyjnych technik, z których przytoczę tylko 
dwie: mieszać w rozumowaniu dane prawdziwe z fałszywymi oraz budzić 
wrażenie, że każdy człowiek (obywatel, członek danej grupy społecznej), 
podziela nasz punkt widzenia. 
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Paskudny zimowy dzień. Pada. Prze-
nikliwe zimno. Rynek w Skoczowie.

– Tu, między ratuszem a restau-
racją – pokazuje Józef Borkała – wyrzu-
cono z samochodu na bruk ciało mojego 
ojca. Leżał tak półtorej doby. Zakrwawiony. 
Ubłocony. Ludzie mieli się napatrzeć: tak 
kończą wrogowie ludowego państwa! Zabili 
go funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej 
i Urzędu Bezpieczeństwa.

Józef Borkała
Był 11 stycznia 1946 roku. Kilkanaście 

godzin wcześniej osaczono, w pobliżu leśnej 
kryjówki używanej przez kilka lat niemie-
ckiej okupacji, dziesięcioosobowy oddział 
byłych NSZ-owców. Miesiąc wcześniej się 
ujawnili. Potem zgłosili się do pracy w mili-
cji. Zostali przyjęci. Ale szybko zrozumieli, 
że ich dni są policzone, gdy zainteresowała 
się nimi służba bezpieczeństwa. Wrócili do 
lasu. Ktoś zdradził. Wysłano oddzielnie dwa 
oddziały. Nie wiedząc o sobie bezpieczniacy 
i milicjanci wzajemnie się ostrzelali. Byli 
partyzanci, doświadczeni w walkach pró-
bowali wyrwać się z kotła. Wywiązała się 
bitwa. Dowódca NSZ-owców zginął.

Ciało Józefa Borkały nie zostało wydane 
rodzinie. Wraz z innymi ofiarami akcji ma-
jącej miejsce pod Skoczowem w nocy z 10 
na 11 stycznia 1946 roku zostało zakopane 
lub spalone. Do dzisiaj syn nie wie co się 
stało z ciałem ojca.

W krótkim czasie po śmierci Józefa Borkały 
została aresztowana jego żona Antonina, mat-
ka trzyletniego synka – tak jak ojciec – Józefa. 
W UB-ckich więzieniach (m.in. w Cieszynie) 
poddano ją torturom, dotkliwie poraniono, 
spowodowane uszkodzenie słuchu.

W czasie pierwszego przesłuchania kopa-
no ją, bito po głowie, po rękach i plecach. 
Umieszczono w celi jednoosobowej. Mu-
siała stać przy drzwiach. Nie mogła siadać 
ani spać. Była bita. Zwolniona została po 
sześciu miesiącach.

Jeszcze do lat 70. niepokojona była przez 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Wy-
chowywała urodzonego w 1942 roku syna. 
W domu nigdy nie rozmawiano o tamtych 
czasach. Całe życie Pani Antoninie towarzyszył 
strach, że tamten koszmar powróci. Syn trak-
towany był przez kontrolującą rodzinę władzę 
jako „element” niepewny, wrogi. Został górni-
kiem. Do emerytury pracował w kopalniach, 
przez wiele lat na dole jako górnik przodowy.

Józef Borkała, syn Józefa, od lat bezsku-
tecznie walczy o zadośćuczynienie za śmierć 
ojca, męczeństwo matki i życie naznaczone 
piętnem zbrodniczej władzy. Sprawy się 
toczą w sądach – okręgowym, apelacyj-
nym. Materiały IPN-owskie jednoznacznie 
potwierdzają fakty. Ale to nie wystarcza 
sędziom. W ich ocenie pojawiają się opinie, 
że „nie udało się udowodnić, ani chciałby 
uprawdopodobnić, że pozbawienie wolno-
ści – aresztowanie matki wnioskodawcy 
związane było z jej działalnością na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego, czy 
też oporu wobec kolektywizacji wsi oraz 
obowiązkowym dostawom”.

Pełnomocnik Józefa Borkały, mecenas 
Andrzej Wołoszyn z Gliwic, wnosi kolejne 
odwołania. Pięć lat temu Sąd Okręgowy 
w Bielsku-Białej zasądził od Skarbu Państwa 
zadośćuczynienie w kwocie 80 tys. złotych. 
Wyrok ten utrzymany został w mocy w roku 
2017 przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. 
Obecnie zgłoszona została apelacja wnio-
skodawcy od wyroku zapadłego we wrześniu 
2019 roku, a rozprawa wyznaczona począt-
kowo na grudzień jest znów przekładana 
o kilka miesięcy.

Pan Józef Borkała ma 77 lat. Ciągle czeka 
na sprawiedliwość. Ta, która przedstawia 
się sumą osiemdziesięciu tysięcy złotych 
sprawiedliwością nie jest. Ktoś walczył, ginął. 
Jakiż to sąd. Jakiż człowiek w todze zamienia 
w swoim sumieniu morderstwo afirmowane 
przez państwo na nędzne zadośćuczynienie. 
I jak to ten ważny człowiek – z orłem na 
łańcuchu – liczy?

Irena Jastrzębowska
...ma dziś 92 lata. Też czeka. I czekają jej 
córki. Tym razem sądy okazują się łaskawe, 
ale z sędziami nie zgadza się pan prokurator.

Pani Jastrzębowska odwołuje się więc do 
prokuratorskich władz, we wrześniu 2019 
roku: „Pomimo tzw. starczego wieku jaki 
osiągnęłam, posiadam znakomitą pamięć, 
inteligencję, zasób wiadomości, zdolność 
logicznego myślenia i wysuwania właściwych 
konkluzji [...]. Jako wdowa po «wyklętym 
żołnierzu» Adamie Jastrzębowskim, który 
doznał ze strony komunistycznego aparatu 
ucisku wieloletniego uwięzienia, bezprzy-
kładnych straszliwych tortur, z zagrożeniem 
utraty życia, a także niewypowiedzianych 
cierpień psychicznych posiadałam i nadal po-
siadam antykomunistyczne przekonania, co 
przekłada się na moje elektoralne wybory”.

Pani Irena pisze więc z ufnością do wła-
dzy, której na imię prawo i sprawiedliwość. 
Stwierdza jednak, że „istnieje autentyczny 

rozziew pomiędzy werbalnymi deklaracjami 
ze strony PiS-u dotyczącymi rzekomego 
docenienia dorobku żołnierzy wyklętych 
i ich materialnego zadośćuczynienia, a au-
tentycznym stanowiskiem jakie prokuratu-
ry realizują w procesach o odszkodowanie 
i zadośćuczynienie”.

Chodzi o to, że Prokuratura Okręgowa 
w Katowicach wniosła – cytuję z listu pani 
Ireny Jastrzębowskiej do Prokuratora Gene-
ralnego (23.09.2019) – „haniebną apelację 
od wyroku sądu pierwszej instancji żądając 
daleko idącego obniżenia kwot pieniężnych”.

Przypomnijmy: Pan Adam Jastrzębowski 
był człowiekiem dzielnym, patriotą, który 
zachował się jak trzeba (to cytat z przed-
śmiertelnych słów „Inki”). Nie bał się w ob-
liczu najpierw brunatnej, a potem czerwonej 
zarazy stanąć do walki z nadzieją i bronią 
w ręku. Ale gdy nadeszło ze wschodu wy-
zwolenie od Niemców, został zniszczony 
rodzimymi rękami. Bez uwzględnienia 
tego, że walczył jako żołnierz podziemia, 
że walczyła wraz z nim, tak – walczyła (!), 
o życie i przetrwanie jego rodzina.

Jeździłem w ciągu ostatnich miesięcy na 
sprawy sądowe i przysłuchiwałem się proce-
som. Potem wertowałem materiały przygoto-
wane przez nieustępliwą gliwicką kancelarię 
– pełnomocnika pani Ireny Jastrzębowskiej. 
Dokumenty odwołań obrońcy, ale także 
niespodziewanych apelacji prokuratury.

Ciągle z nadzieją czekają rodziny. I ja 
czekam. Ale i informuję przez dostępne 
mi media.

Ktoś powie – to tylko jeden z przykładów 
działania bezwzględnej machiny sprawied-
liwości. Ten walec może i drgnął, ale nieste-
ty miażdży również ludzi skrzywdzonych, 
oszczędzając srebrniki należne za krew, ból, 
łzy i lata pogardy.

Pan Adam Jastrzębowski to „żołnierz 
wyklęty”. Nie za bardzo podoba mi się to 
określenie, ale jeżeli już to dodawać trzeba, 
że nie przez ludzi, ale przez bestie.

To wszystko działo się w 1949 roku. Za co 
tak torturowano człowieka?

Za to, że – cytując dalej „Postanowienie” 
prokuratora z 2016 roku: „W rodzimej wsi Ja-
strząbki powiat Mława w okresie letnim 1941 
r. wstąpił do miejscowej organizacji Narodo-
we Siły Zbrojne. W latach 1943-44 zdobywał 
dokumenty dla ukrywających się członków 
organizacji [...]. Przez cały okres okupacji był 
członkiem ruchu oporu, początkowo NSZ, 
a następnie AK. W maju 1945 roku po wyzwo-
leniu terenów Mazowsza został aresztowany 
przez funkcjonariuszy z Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie. [...] 

Palestra
STEFAN TRUSZCZYŃSKI
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osadzono go wówczas w piwnicy siedziby 
Komendy Milicji w Mławie. Przesłuchiwali 
go nieznani mu funkcjonariusze UB. Zapa-
miętał jedynie nazwisko „Złotowski”, który 
był starszym oficerem i prawdopodobnie 
kierownikiem grupy śledczej”.

To było przed laty. Adam Jastrzębowski 
więziony był przez lat pięć. Zbrodniarze daw-
no już nie żyją. Żyje rodzina, której ta sama 
władza zgotowała koszmar egzystencji – lata 
chorób i cierpienia psychicznego, szykany 
na każdym kroku życia codziennego. „Oni 
też byli wyklęci”.

Dziś po latach zabiegów o odszkodowanie 
prokurator z Katowic w apelacji uzasadnia-
jącej z dnia 2 października 2019 roku żonie 
i córkom ofiarom stalinowskich zbrodni 
dokonywanych polskimi rękami redukuje 
zasądzone przez Sąd Okręgowy odszko-
dowanie, wysokość zadośćuczynienia – 
czterokrotnie. Cytuję: „Zarzucam rażącą 
niewspółmierność zasądzonego na rzecz 
wnioskodawczyń wygórowanego zadość-
uczynienia w kwocie po 470 000 zł nieade-
kwatnego do rozmiaru krzywd moralnych 
i fizycznych jakich doznał Adam Jastrzę-
bowski co skutkowało ich bezpodstawnym 
wzbogaceniem [...] wnoszę o zmianę zaskar-
żonego orzeczenia przez rozstrzygnięcie 
o zasądzeniu na rzecz wnioskodawczyń 
w kwocie po 117 500 zł oraz wskazanie, iż 
na działalność na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego (Dz. U. z dnia 23 kwiet-
nia 1991 r.), było co do zasady słuszne”.

No proszę: jednak... słuszne jest zadość-
uczynienie, brzmi łaskawe stwierdzenie 
pana prokuratora.

Krzywda i zadośćuczynienie.
Zbrodnia i nieprawość.
Cytując dalej z pisma Katowickiej Proku-

ratury Okręgowej do Sądu Apelacyjnego 
w tymże mieście, bezczelnie nazywanego 
w czasie wrednego okresu – Stalinogrodem: 
„Wysokość zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę wynikła z pozbawienia wolności 
należy więc do sfery swobodnego uznania 
sędziowskiego, co implikuje stwierdzenie, 
że zarzut wadliwego określenia wysokości 
zadośćuczynienia może być uwzględniony 
jedynie w sytuacjach, w których przyznane 
zadośćuczynienie w sposób oczywisty i rażą-
cy nie odpowiada relewantnym okolicznoś-
ciom, występującym w danej sprawie, jest 
niewspółmierne do stopnia i długotrwałości 
cierpień doznanych przez wnioskującego 
o zadośćuczynienie”.

Trudno spokojnie czytać treść apelacji 
prokuratora. I jeszcze ten język.

Jakaż przepaska oślepia i jakaż waga mie-
rzy ból w złotówkach. To są pytania również 
do Prokuratury Krajowej reprezentowanej 
przez Departament Postępowania Sądowego, 
która w piśmie do pani Ireny Jastrzębowskiej 
i jej córki Ewy Domańskiej (4.10.2019), in-

formuje o zwrocie akt sprawy do Sądu Okrę-
gowego w Katowicach, a także (w sprawie 
cofnięcia apelacji) do Prokuratury Rejonowej 
w Katowicach.

Wiekowa wdowa ciągle czeka z nadzieją.

Edmund Krasowski
Chodzą teraz ulicami i protestują. Jed-

ni liczą ich w tysiące, inni, że jest ich dużo 
mniej. „Togi” nie maszerowały w Gliwicach, 
Bielsku-Białej. Za to „reprezentanci” prze-
ciwni ustawie sądowej głośno szkodzą Polsce 
w Strasburgu i Brukseli. Francuska policja 
leje sędziów długimi pałami, ale to podobno 
u nas palestra cierpi.

Na szczęście trafiają się sędziowie mądrzy 
i sprawiedliwi. Przed kilkoma miesiącami 
chodziłem na sprawy naszego kolegi, wielo-
letniego członka Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich, odważnego nie tylko słowem, 
ale i czynem opozycjonisty z Wybrzeża, 
strasznie poranionego przez ZOMO. Prze-
żył, w szpitalu poznał swoją przyszłą żonę, 
też dziennikarkę, która się nim opiekowała. 
Potem został posłem, mianowano go sze-
fem gdańskiego oddziału IPN-u. przepłynął 
jachtem z kolegami dziennikarzami przez 
Zalew Wiślany na Bałtyk pod lufami dział 
w Bałtyjsku, bez rosyjskiej zgody.

Edmunda Krasowskiego oszkalowano. 
Zrobili to ludzie „z gazety” wydawnictwa 
„Faktu”, niemieckiego właścicielstwa, któ-
rzy wyssali z brudnego palca kłamstwo 
o jego drogowym pijaństwie. Ordynarna 
bzdura i chamstwo niespotykane. Nie 
sprawdzono, albo i sprawdzono specjalnie 
„fakty”. Ukazało się to w wielonakłado-
wej „książeczce” reporterskiej. Wydano 
paszkwil, a potem przez wiele miesięcy 
nie sprostowano łgarstwa i sprzedawa-
no egzemplarze w sieciach dystrybucyj-
nych. Kłamcy nie chcieli zniszczyć nakładu 
„książki”, choć kolejne wyroki to zasądzały.

Człowiek z bohaterską, nieposzlakowaną 
opinią nie tylko został opluty, ale nie mógł 
nawet doczekać się przeprosin i wycofania 
książki z obiegu. Nawet mając już pewne 
dowody przestępstwa, wydawcy sprzedawali 
i zarabiali.

Sprawa trafiła do warszawskiego sądu. 
Trwało długo, ale po kilku miesiącach me-
cenas Maciej Śledź z Gdańska i kancelaria 
adwokacka „Nowosielski i Partnerzy” sprawę 
wygrali. Wydawnictwo zapłaciło pokaźną 
sumę. Była zbrodnia – bo tak trzeba nazwać 
to przestępstwo – ale i kara... nie wiem, czy 
Dostojewski by się ucieszył. Bo wydawcy 
„Faktu” na pewno nie!

Wracam do tej odległej dziś już sprawy, 
ponieważ bardzo chciałbym pisać o mądrych 
i sprawiedliwych sędziach i prokuratorach.

W sądzie warszawskim, bo tu zapadł 
wyrok, godnym zawodu sędzią okazała 
się pani Anna Zalewska. Nie przestraszy-

ła się „redaktorów” wielusettysięcznego 
dziennika i jego mocodawców. Napisała 
obszerne i udokumentowane uzasadnienie 
wyroku. I „Fakt”, który z faktami nie miał 
nic wspólnego zamknął twarz.

Przykro, że nie wszyscy sędziowie tak po-
stępują, niestety mamy złe przykłady. Tuż 
obok, w stolicy, zapadły niedawno zdumie-
wające wyroki na dziennikarzy-celebrytów 
nieproporcjonalne do ich bezczelności i tu-
petu. „Dziennikarzy” szkodzących opinii 
o naszym środowisku.

Wybrańcy czy kasta?
Mamy w Polsce około 10 tys. sędziów, 15 

tys. prokuratorów oraz ponad 40 tys. ad-
wokatów i radców prawnych. W każdym 
stadzie biegają czarne... osobniki. Może to 
i nie owieczki, na które wystarczyłby jeden 
mądry baca.

Trwa próba naprawy. Ale tak jak po czerw-
cowych wyborach ’89 niektórzy znowu mó-
wią, że palestra sama się zreformuje. Niestety 
nadzieja często okazuje się matką głupich.

Adam Słomka z grupą swoich NIEZŁOM-
NYCH, głównie ludzi bardzo zasłużonych dla 
wywalczenia solidarnościowej niepodległości, 
ale i biednych i często schorowanych chodzi 
po sądach i demonstruje przeciwko bezpra-
wiu. Słomka informuje, że wyroki feruje nadal 
około 400 sędziów, którzy skazywali ludzi 
w stanie wojennym, że żyje jeszcze około 200 
takich, którzy w okresie stalinowskim skazy-
wali na śmierć przeciwników politycznych.

Słomka jest głośny, bywa aresztowany. 
Ale naprawdę niezwykle niezłomny. Po-
dobnie jak Zygmunt Miernik, starszy pan, 
którego trzymała – dzisiejsza już władza 
– w celi z kryminalistami, za radykalny, 
tortowy protest!

Jedna pani sędzina poinformowała nas 
onegdaj, że należy do grupy szczególnej. 
Rzeczywiście odpowiedzialność tym ludziom 
powierzona jest wielka. Ale muszą za tym 
iść samokrytycyzm i praktyczne działania 
reformatorskie. Sędziowie, prokuratorzy – 
tak jak my wszyscy – jesteśmy tylko wyko-
nawcami woli suwerena. Jego głos decyduje, 
by wszystko było uczciwie i dobrze rządzone.

WOLNE WYBORY MAMY CZĘSTO.
W stanie wojennym, jak wielu moich 

kolegów, latałem po ulicach przeganiany 
przez ZOMO. Teraz można swobodnie pro-
testować, pisać i mówić co tylko się chce. 
Pieniacze są żałośni i po prostu kłamią. Ale 
zacietrzewienie i upór to trudny przeciwnik.

Palestro! Bądź jak pani Anna Zalewska. 
Oczywiście nie ta, co nie dokończyła oświa-
towej reformy i pojechała precz. Palestro! Ty 
nad poziomy wylatuj. Będziesz wtedy nie 
„kastą”, a ważną grupą zawodową, darzoną 
szacunkiem i sympatią.

Ale kiedy to będzie?

77



BEZWIERSZÓWKInr 3-5 (177-179)dziennikarz i dziennikarstwo

Świat przyśpiesza, a dziennikarstwo 
razem z nim. Niestety, pośpiech i idąca 
za nim niedbałość prowadzą często do 

takich błędów, jak „uśmiercenie” Adama 
Słodowego przez wszystkie największe me-
dia. Reportaż radiowy, gatunek z założenia 
mało newsowy i wymagający czasu, także 
przygotowuje się dziś znacznie szybciej, 
niż kilkadziesiąt czy choćby kilkanaście lat 
temu. Mimo to praca nad reportażem trwa 
stosunkowo długo i składa się z kilku etapów.

Pierwszy to dokumentacja. Zaczyna się od 
wyboru samego tematu (o tym, jak szukać 
pomysłów na reportaże i jak wybierać boha-
terów, pisałam na łamach „Bez Wierszówki” 
w nr 9-10/2019, s. 76-77), potem nato-
miast trzeba dowiedzieć się jak najwięcej 
o danym temacie, przeczytać odpowiednie 
książki, pójść do archiwów, zastanowić się, 
jakich ludzi można nagrać, jak się z nimi 
skontaktować, czy są dostępni, czy dobrze 
mówią itd. Już na tym etapie część tematów 
okazuje się nieodpowiednia. Dla radiowców 
problematyczne bywają na przykład tematy 
historyczne, kiedy upływ czasu decyduje 
o tym, że ubywa świadków wydarzeń. O ile 
fascynujący reportaż prasowy może po-
wstać na podstawie książek, dokumentów 
archiwalnych, rozmów z ekspertami, o tyle 
podobnie skonstruowany reportaż radio-
wy byłby całkowicie niestrawny. W radiu 
bowiem liczą się emocje.

Pamiętam, jak kiedyś poproszono mnie 
w radiu o przygotowanie reportażu o ot-
wockich Żydach. Otwock, miasto niegdyś 
uzdrowiskowe, położone bardzo blisko 
Warszawy, przed wojną było zamieszka-
ne w połowie przez Żydów. W czasie woj-
ny zamknięto ich w getcie, które w 1942 
roku zlikwidowano.

Z getta uratowali się nieliczni. Większość 
z nich już zmarła. Ci, którzy żyją, mieszkają 
w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Ka-
nadzie... Początkowo wyglądało na to, że 
zwyczajnie nie będę miała z kim rozmawiać 
o tym, co się wydarzyło w Otwocku. Na 
etapie dokumentacji przeczytałam jednak 
niezwykłą książkę. Napisał ją Calek Pere-
chodnik, który w otwockim getcie wstąpił 
do żydowskiej policji. Czynnie uczestni-
czył w likwidacji getta – namówił między 
innymi żonę, żeby wraz z ich maleńkim 
dzieckiem wyszła z kryjówki. Do końca 
wierzył Niemcom, którzy przekonywali, że 
rodziny policjantów są całkowicie bezpiecz-

ne. Nie była to oczywiście prawda. Rodzina 
Perechodnika została zamordowana. On 
sam przez długi czas się ukrywał, zginął 
po kapitulacji powstania warszawskiego. 
Zrozpaczony po stracie, w kryjówce pisał 
rodzaj dziennika, który wiele lat później 
wydano pod tytułem Spowiedź.

Okazało się, że w Otwocku jest grupa lu-
dzi, którym ta lektura jest dobrze znana. 
Ogromnie nią poruszeni starają się, żeby 
ślady po otwockich Żydach nie zniknęły. 
Reportaż, który ostatecznie nagrałam, był 
tak naprawdę historią o nich – współczes-
nych mieszkańcach Otwocka. Razem szli-
śmy śladami Calka Perechodnika, budując 
jednocześnie bardzo emocjonalną opowieść 
o tych, którzy próbują ocalić pamięć o daw-
nych żydowskich obywatelach miasta.

Nagrania
W przypadku reportażu radiowego doku-

mentacja często przeplata się z kolejnym 
etapem, czyli nagraniami. Warto nagrywać 
kolejne etapy szukania informacji, źródeł, 
świadków wydarzeń. Wtedy możemy bu-
dować dramaturgię, pokazywać, jak dana 
sprawa się rozwija. Zrobiłam tak przy okazji 
nagrywania reportażu o polskich nacjona-
listach. Mogłam pokazać tylko te postaci, 
które ostatecznie wybrałam do nagrań. 
Zdecydowałam się jednak zamieścić w re-
portażu cały proces zdobywania kontaktów, 
szukania postaci i rejestrowania kolejnych 
spotkań z nimi – ze względów dramatur-
gicznych, ale nie tylko.

Była wiosna 2016 roku. Od pewnego czasu 
widać było, że nacjonaliści stają się coraz 
bardziej aktywni. Marsz 11 listopada co roku 
przyciągał tłumy. Trwał kryzys migracyjny 
i w różnych krajach coraz głośniej było sły-
chać sprzeciw wobec obecności uchodźców 
w Europie. Coraz częściej też dochodziło 
w Polsce do ataków na obcokrajowców lub 
osoby po prostu posługujące się innymi 
językami. Chciałam dowiedzieć się, kim 
są polscy nacjonaliści.

Pierwsze trudności pojawiły się błyska-
wicznie. Jak znaleźć bohaterów? Jeździłam 
na kolejne nacjonalistyczne marsze i de-
monstracje. Próbowałam zagadywać ludzi 
biorących w nich udział, ale spotykałam się 
ciągle z obojętnością lub wręcz niechęcią. 
Kiedy w końcu znalazłam bohaterów, szybko 
okazało się, że trudno się z nimi rozmawia. 
Początkowo miałam nadzieję, że pokażę dzia-
łaczy organizacji nacjonalistycznych przez 
pryzmat ich osobistych wyborów. Porozma-
wiam z ich przyjaciółmi i rodzinami. Jednak 
„moi” nacjonaliści ważyli każde słowo, pilnie 

strzegli swojej prywatności, niechętnie mó-
wili o sobie, za to chętnie wchodzili w niekoń-
czące się potyczki na argumenty. Gdybym 
przygotowywała audycję publicystyczną, 
to może przydałyby mi się takie nagrania. 
W reportażu były do niczego. Zdałam sobie 
sprawę, że nie tędy droga.

Zauważyłam jednak ciekawą rzecz. Spędza-
łam z moimi bohaterami sporo czasu, mając 
nadzieję na to, że w końcu choć trochę się 
otworzą. Jeździłam z nimi między innymi 
do różnych miast na demonstracje, więc siłą 
rzeczy dużo rozmawialiśmy (w samochodzie 
czy po prostu przy kawie, czekając na dane 
wydarzenie). W końcu ze zdumieniem odkry-
łam, że... polubiliśmy się. Groźni nacjonaliści 
zaczynali pokazywać ludzką twarz.

Po kilku miesiącach pracy nad reportażem 
miałam dziesiątki godzin nagrań i żadnego 
pomysłu, jak to wszystko połączyć. Cho-
ciaż Kasia Michalak z Radia Lublin jako 
moja mentorka podrzucała mi pomysły 
na kolejne nagrania (reportaż powstawał 
w ramach stypendium im. Jacka Stwory, 
pod opieką doświadczonej reportażystki), 
były one dla mnie niewykonalne, przede 
wszystkim dlatego, że moi bohaterowie 
bardzo wyraźnie stawiali granice, jak blisko 
siebie mnie dopuszczą. Był to czas, kiedy 
wielu dziennikarzy interesowało się orga-
nizacjami nacjonalistycznymi i ich działa-
cze uważnie śledzili przekazy medialne na 
własny temat. Analizowali je i wyciągali 
wnioski. A ponieważ większość dziennikarzy 
pytała ciągle o to samo, nacjonaliści umieli 
już odpowiadać na ich pytania tak, żeby 
przedstawić się w dobrym świetle.

W Polsce toczyła się wtedy dyskusja (i to-
czy do tej pory), na ile organizacje nacjo-
nalistyczne są groźne, a na ile „cywilizują” 
swoich członków; czy każdy ma prawo do 
wyrażania swojej opinii i gdzie są grani-
ce mowy nienawiści; czy nacjonaliści to 
w rzeczywistości neonaziści; czy zagrażają 
obcokrajowcom w naszym kraju? Zostałam 
częścią swojego reportażu, pokazując swoje 
relacje z bohaterami – sympatię, bo okazali 
się inteligentnymi i – o zgrozo! – całkiem 
miłymi ludźmi, przynajmniej dopóki nie 
rozmawialiśmy o sprawach fundamental-
nych. Ale też drugą stronę medalu – wątpli-
wości, które ciągle towarzyszyły mi podczas 
rozmowy z nimi, bo nigdy nie wiedziałam, 
czy mówią mi prawdę. Nie ufaliśmy sobie 
do końca. Oni mieli świadomość, że niektó-
re ich poglądy są bardzo kontrowersyjne 
i trudne do zaakceptowania przez ogół spo-
łeczeństwa. Ja znałam policyjne statystyki, 
mówiące o tym, że wzrosła liczba ataków 

Krok po kroku
OLGA 
MICKIEWICZ-ADAMOWICZ
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na obcokrajowców czy przypadków mowy 
nienawiści. Częściej niż nad tym, co mówią 
moi bohaterowie, zastanawiałam się nad 
tym, czego mi nie mówią i co ukrywają.

Wiedziałam jednak, że jeśli znowu po-
wtórzę, jak większość dziennikarzy, tylko 
to, że nacjonalistów trzeba się bać, repor-
taż nie wniesie nic nowego. Po rozmowie 
z socjologiem badającym organizacje na-
cjonalistyczne nabrałam przekonania, że 
nacjonalistów trzeba słuchać, bo ich poglądy 
wyrastają z pewnych potrzeb, frustracji, 
lęków. Zepchnięcie ich na margines może 
te lęki i frustracje pogłębiać. Uznałam więc, 
że żeby ten reportaż był interesujący, żebym 
mogła powiedzieć w nim cokolwiek nowe-
go, muszę stać się jego częścią. Zrobiłam 
reportaż o reportażu. Pokazałam kulisy. 
Zamieściłam w nim to, co w przypadku 
innej audycji prawdopodobnie potraktowa-
łabym jak radiowe śmieci: umawianie się 
na rozmowy i ustalanie reguł ich przebiegu. 
Ciągłe odmowy. Przedłużającą się ciszę po 
zadanym przeze mnie pytaniu. Ale też błahe 
rozmowy, które pokazują, że nie wszystko 
nas dzieli, coś także łączy – choćby prob-
lemy z psującymi się samochodami czy 
podobne poczucie humoru.

Nie każdemu jednak mój pomysł na 
reportaż się spodobał. Po jego prezenta-
cji i późniejszej emisji docierały do mnie 
najróżniejsze głosy, często sprzeczne: że 
chyba sama jestem nacjonalistką; że widać 
od razu, że do nacjonalistów jestem uprze-
dzona; że kompletnie nie rozumiem, o co 
chodzi w nacjonalizmie; i najważniejsze 
pytanie: po której właściwie jestem stronie?

Odbiór tego reportażu pokazał mi, jak po-
dzielonym jesteśmy społeczeństwem, a sama 
praca nad audycją stypendialną nauczyła 
mnie przede wszystkim słuchania drugie-
go człowieka, nawet tego bardzo ode mnie 
odmiennego. Reportaż został zakwalifiko-
wany do prezentacji na międzynarodowej 
konferencji IFC w Sztokholmie, znalazł się 
w Antologii Polskiego Reportażu Radiowego 
autorstwa Jana Smyka i uzyskał nominację 
w konkursie SDP o nagrodę im. Stefana 
Żeromskiego. Z perspektywy kilku lat widzę, 
że było to jedno z moich większych zawodo-
wych wyzwań, ale też wspominam tę pracę 
jako niesamowitą przygodę i bardzo jestem 
wdzięczna, że mogłam jej doświadczyć.

Montaż i realizacja
Kiedy mamy nagrane już wszystkie po-

trzebne rozmowy i sceny, przechodzimy do 
kolejnego etapu, czyli do montażu i reali-
zacji: tu zaczyna się magia radia. Montaż 
i realizacja to moje ulubione momenty pracy 
nad reportażem radiowym, chociaż jest 
to zajęcie bardzo pracochłonne, żmudne 
i wymagające dużo czasu. To też chyba naj-
trudniejszy etap przygotowania reportażu. 

Początkujący (na przykład praktykanci czy 
kandydaci na współpracowników Studia 
Reportażu) potrafią na tym etapie często 
utknąć na wiele dni, tygodni, miesięcy... 
Czasami mają dobre pomysły na reportaże, 
solidnie się przygotowują i nagrywają cieka-
we rozmowy, ale zmontowanie audycji (i to 
jeszcze tak, żeby zmieścić się w określonym 
czasie antenowym) ich przerasta. Kluczem 
jest znalezienie pomysłu na to, co chcemy 
przekazać odbiorcy.

Zdarza się, że wracam z nagrań zachwy-
cona, po czym okazuje się, że uległam je-
dynie urokowi osobistemu rozmówcy, a po 
przesłuchaniu dochodzę do wniosku, że tak 
naprawdę nagrania są słabe. Częściej jednak 
jestem podekscytowana tym, jakie możliwo-
ści daje montaż, bo właśnie to jest ten mo-
ment, kiedy z bezładnych nagrań powstaje 
spójna całość – reportaż. To moment, kiedy 
musimy wiedzieć, co chcemy powiedzieć 
naszym reportażem. Nie wystarczy wybrać 
najciekawsze fragmenty. Reportaż musi mieć 
klarowny przekaz, jakąś myśl przewodnią, 
która zostanie w słuchaczu. Od tego, które 
fragmenty nagrań wybierzemy, zależy, jaki 
ten przekaz będzie. Jednym z przykładów 
jest historia moich audycji o wojennej radio-
stacji Łódź Podwodna, kiedy z niemalże tych 
samych nagrań zmontowałam dwa zupełnie 
różne reportaże. Inny przykład to reportaż, 
który przygotowałam z Hanną Bogoryja-
-Zakrzewską o Melchiorze Wańkowiczu, 
zatytułowany „Mel – opowieść o pamięci”.

Ta audycja powstała w 2015 roku, kiedy 
Polskie Radia obchodziło 90-lecie swojego 
istnienia. Przygotowywaliśmy wtedy syl-
wetki różnych reportażystów. Wśród nich 
znalazł się Melchior Wańkowicz. Nie mogło 
go zabraknąć, skoro patronuje jednemu 
z najważniejszych konkursów radiowych. 
Wraz z Hanią solidnie zabrałyśmy się do 
pracy. Najpierw przeczytałyśmy mnóstwo 
książek autorstwa Wańkowicza i jego asy-
stentki, Aleksandry Ziółkowskiej. Potem 
nagrałyśmy chyba wszystkich, którzy mogli 
pamiętać zmarłego w 1974 roku mistrza. 
Wreszcie usiadłyśmy do montażu. Dzie-
siątki godzin rozmów, nagrań i... pustka. 
Garść anegdot, trochę informacji encyklo-
pedycznych o pisarzu, strzępki wspomnień 
rodzinnych i powtarzające się słowa „już nie 
pamiętam”. Jak ułożyć z tego historię? To 
Hania wpadła wtedy na przewrotny pomysł, 
czyli stworzenia reportażu o... niepamięci. 
O tym, jak szybko i łatwo uciekają z na-
szych umysłów wspomnienia o bliskich 
nam ludziach. Jak nawet wielcy tego świata 
skazani są na zapomnienie. W końcu kiedyś 
listy zaadresowane po prostu „Melchior 
Wańkowicz, słynny pisarz” dochodziły bez 
problemu, bo każdy listonosz wiedział, gdzie 
mieszka reporter. Jego książki sprzedawały 
się w tysiącach egzemplarzy. Na spotka-

nia autorskie z nim przychodziły tłumy. 
A dziś? Słynne powiedzenia Wańkowicza 
czy stworzone przez niego słowa nie są już 
powszechnie używane. Nawet w miejscowo-
ści, w której pisarz spędził sporo czasu, nie 
każdy wie, kim był Melchior Wańkowicz. Tę 
właściwość naszej pamięci postanowiłyśmy 
zaakcentować. To jeden z tych reportaży, 
które powstały podczas montażu. Jestem 
pewna, że ktoś inny mógłby z tych samych 
nagrań złożyć kompletnie inną audycję.

Potem przychodzi czas na realizację, którą 
dziś zazwyczaj niestety zajmujemy się sami 
(kiedyś pracowali nad tym reżyserzy dźwięku 
– z braku środków możemy korzystać z ich 
usług jedynie w wyjątkowych przypadkach). 
Ten etap polega na dopracowaniu brzmienia, 
począwszy od technicznych szczegółów, jak 
wyrównywanie poziomów dźwięku różnych 
nagrań, poprzez łączenie ich ze scenami, po 
dokładanie efektów czy muzyki.

Wreszcie, jeżeli uznamy, że reportaż jest 
skończony, przychodzi czas na jego ocenę 
przez szefa redakcji (tak przynajmniej dzieje 
się w Studiu Reportażu, gdzie audycji słucha 
redaktor naczelna Irena Piłatowska). To za-
wsze nieco stresujący moment. Czy audycja 
jest dobra? Czy wszystko jest zrozumiałe? 
Czy reportaż porusza odbiorcę? Nasza szefo-
wa przekazuje nam uwagi, z którymi można 
się zgodzić lub nie. Co ważne, reportażysta 
odpowiada za swój reportaż jako całość. 
Tylko on może coś zmienić, nikt inny nie 
ma prawa ingerować w treść reportażu.  

Nestor niemieckiego reportażu radiowe-
go Leonard Braun mówił zawsze, że każdy 
reportażysta jest w swojej pracy samotny. 
Właśnie dlatego kilkadziesiąt lat temu wraz 
z kilkoma kolegami po fachu zaczął organizo-
wać międzynarodowe spotkania reportaży-
stów, czyli International Feature Conference. 
Początkowo brało w nich udział kilkanaście 
osób, dziś na każde przyjeżdża 100-150 ra-
diowców z całego świata. W trakcie konferen-
cji słuchamy reportaży i dyskutujemy o nich, 
bierzemy udział w warsztatach i wykładach. 
To fantastyczna okazja do nauki, dlatego 
została też przeniesiona na polski grunt. 
W ciągu roku kilka razy mamy okazję do 
spotkań na najróżniejszych warsztatach, 
między innymi podczas jesiennego Semi-
narium Reportażu w Warszawie.

Wysłuchanie reportażu przez słuchacza 
jest ostatnim etapem całego procesu pro-
dukcji. Podczas konferencji, warsztatów 
i spotkań słuchaczami są doświadczeni 
reportażyści, którzy wnikliwie analizują 
każde dzieło. Zaprezentowanie przed nimi 
swojej pracy bywa bardzo stresującym do-
świadczeniem, ale... bywa też niezwykle 
przyjemnym. Jedno nie ulega wątpliwości. 
Najlepiej uczyć się na błędach. Zarówno 
własnych, jak i cudzych.
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Obiegowo powtarzane jest pro-
roctwo z książki The Vanishing 
Newspaper Philipa Meyera, wy-

danej w 2004, że ostatni egzemplarz gazety 
papierowej zostanie sprzedany w 2043 
roku. Jeśli sytuacja wynikła z korona-
wirusa potrwa dłużej niż kilka tygodni, 
to niestety, moment ten może nadejść 
znacznie szybciej.

Nawiasem mówiąc przepowiedni tej 
w książce Meyera nie ma. Jej rzeczywistym 
autorem jest nie kto inny, tylko Rupert 
Murdoch. Meyer, profesor dziennikar-
stwa na Uniwersytecie Północnej Karoliny, 
wyjaśniał później, że Murdoch, przema-
wiając na konferencji Amerykańskiego 
Towarzystwa Wydawców Gazet wkrótce 
po wydaniu książki, wspomniał o niej, 
mówiąc o szybkim spadku liczby dorosłych 
czytających gazety, a następnie „rozwinął 
temat”, podając datę – kwiecień 2043 
roku – jako moment sprzedaży ostatniego 
egzemplarza drukowanego tytułu. Od tego 
czasu, jak opowiada Meyer, wypowiedź 
Murdocha jest przypisywana jemu.

Sam Meyer zresztą patrząc na szybki 
postęp internetowego rynku reklamowe-
go, uznał, że 2043 to data zbyt późna i że 
nastąpi to wcześniej. Mówił o tym m.in. 
na konferencji „The Future of Journalism” 
w 2008 roku.

W tamtych czasach zresztą pisało się 
i mówiło o tym wiele. Sam, o ile pamię-
tam, sporo rozmawiałem o tym z kolegami 
z redakcji „Rzeczpospolitej” po tym, jak 
uruchomiliśmy jej nowoczesne, jak na owe 

czasy, wydanie internetowe, w 1997 roku. 
Pamiętam, że odruchową reakcją wielu 
dziennikarzy była wrogość i chęć walki 
Internetem. Dość trudno było mi wtedy 
tłumaczyć, że zamykanie sieciowej wersji 
gazety nie jest żadnym rozwiązaniem, że 
nadchodzą zmiany nieuchronne i nieubła-
gane, które w dłuższej (choć nie aż takiej 
długiej) perspektywie przetrwa ten, kto 
chwyci internetowego była za rogi.

O tym jak „Rzepa” straciła szanse, które 
wtedy się rysowały pisałem już w dłuższej 
story opublikowanej w maju ub. roku na 
portalu SDP. Nie chcę do tego wracać. 
Ważne jest, że w „Rz”, ale też w wielu 
innych firmach prasowych, wyciągano 
niewłaściwe wnioski z widocznych z roku 
na rok coraz wyraźniej sygnałów schyłku 
druku. Na przykład takie, że trzeba więk-
szość sił i środków kierować na obronę 
sprzedaży papieru a Internet to owszem, 
ale jako wciąż tylko dodatek, traktowany 
zresztą niekiedy jako coś w rodzaju wy-
znacznika prestiżu i nowocześniejszego 
wizerunku tytułu, a nie coś na czym należy 
się zanadto koncentrować.

W ubiegłej dekadzie nastąpiło w dodatku 
coś w rodzaju okresowego boomu na nowe 
tytuły prasowe. Powstał najpierw „Fakt”, 
potem „Dziennik” i „Polska The Times”, 
Agora tworzyła jakieś bulwarówki. Nastał 
ruch i ferment, który chyba trochę zmylił 
polskich wydawców co do perspektyw 
rynku prasy drukowanej.

Rozmowy tuż przed 
premierą iPhone’a
Założyłem w tamtym mniej więcej czasie 

blog w serwisie „Wirtualne Media” i, nie 
zważając na chwilowy entuzjazm branży 

prasowej, pisałem o nieuchronności tego, 
co nadejdzie. To co pisałem wzbudzało 
wiele emocji (sam byłem wówczas po roz-
staniu z „Rz” rozemocjonowany) i pole-
mik, ale powiedzcie sami, czy po latach, 
po krótkim boomie, który został już dawno 
zapomniany, takie słowa, które zapisałem 
7 lutego 2007 roku, nie brzmią aktualnie: 
„Sprzedaż papieru spada im o kilka procen-
tów rocznie. Ktoś widział ostatnie wyniki 
sprzedaży Związku Kontroli Dystrybucji 
Prasy? I będzie spadać. Amerykańskich 
gazety lokalne żyją już głównie z ogłoszeń 
lekarzy i farmaceutyków. Co to znaczy? Ano, 
że średnia wieku ich czytelników jest powy-
żej 55 lat. Może ostatni egzemplarz gazety 
sprzedadzą w 2043 roku, może wcześniej, 
może później. To szczegóły. Ważne, że nie 
umieli i nie umieją z szansy, jaką dostali 
od losu, gdy pojawił się Internet. [...] Dziś 
mogę mówić jednemu z drugim, wydawcy 
prasowemu: całe pieniądze, jakie masz, ła-
duj w Internet, zapomnij o papierze! Mówić 
mogę, ale po co, i tak jest za późno. Całe 
pieniądze trzeba było inwestować wtedy, 
dziesięć lat temu”.

Tamten tekst, sprzed ponad trzynastu 
lat, wywołał dyskusję. Jeden z komenta-
torów, który jak się okazało później w toku 
rozmowy reprezentował prasowy biznes, 
napisał mi tak:

„Sądzę, że wywołany rozwojem Inter-
netu spadek sprzedaży prasy drukowanej 
ma dwie przyczyny: (1) młodzież więcej 
czasu spędza przy komputerze, przede 
wszystkim przy serwisach oferujących 
różne mniej lub bardziej śmieszne filmy, 
a mniej czyta druku. Gdy młodzież nieco 
dorośnie, to przestaną ją bawić YouTuby 
itp., więc nie jest to klientela stracona; 

Prasa drukowana może 
umrzeć na koronawirusa

MIROSŁAW USIDUS

FOT. © ANDRYS / PIXABAY
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(2) prasa jeszcze nie wymyśliła sposobu 
na konkurowanie z Siecią. A może ina-
czej: próbuje ją wykorzystać do własnych 
celów, więc część aktywności przenosi do 
Internetu. Co nie znaczy, że przeniesie tam 
całą aktywność [...].

Wydawnictwa papierowe się dostosują 
i przetrwają. Właśnie dlatego, że papier 
ma przewagę nad ekranem. Moim zda-
niem ze «śmiertelnym ciosem» pospieszył 
się Pan. [...] Mimo gotowych technologii 
wciąż nie ma urządzenia, które mogłoby 
ten cios zadać. [...] Ja jednak stawiam 
na papier. Internet w wielu aspektach 
jest przereklamowany”.

Cytuję ten komentarz, 
bo był bardzo charakte-
rystyczny dla tonu rozmo-
wy o Internecie w kręgach 
branży prasowej w tamtych 
czasach. Tak właśnie się 
uważało, że młodzież do-
rośnie, a jak dorośnie, to 
„nie jest stracona dla pra-
sy”. Chłopina pisał to na 
pięć miesięcy przed premie-
rą pierwszego iPhone’a. My-
lił się, ale jeszcze nie mógł 
wiedzieć, jak bardzo się myli.

A post scriptum do tej dys-
kusji napisało się dekadę póź-
niej. Mój rozmówca napisał na końcu: 
„Podam Panu przykład z autopsji. Proszę 
przyjrzeć się historii Chipa z ostatniego 
roku  Portal ciągle trzyma się mocno, 
mimo olbrzymich, nazwijmy to, zawiro-
wań. Dlaczego? Bo swój prestiż zawdzięcza 
nie tyle temu, co sobą reprezentuje, a temu, 
co reprezentuje gazeta”. W kwietniu 2017 
roku papierowy „Chip” przestał się ukazy-
wać, portal chip.pl wciąż istnieje, ale nie 
wypowiadam się na temat jego kondycji.

Nieuchronność losu druku została po-
twierdzona w przypadku „Chipa” i wielu 
innych tytułów. Z każdym rokiem, z każdą 
kolejną zamykaną gazetą, czasopismem, 
liczba rozumujących tak jak mój rozmówca 
z 2007 roku malała. Już nie mówiło się, 
że „papier wciąż ma przyszłość”. Częściej 
– „dopóki jeszcze zarabiamy na druku, to 
ciągniemy”. To nie miało już nic wspólne-

go z wizją biznesową, lecz 
raczej z odraczaniem wy-
roku.

Ile to mogłoby potrwać? 
Ów 2043 wydaje się chyba 
rozsądną ramą czasową. 
Może ostatni egzemplarz 
poszedłby kilka lat wcześ-
niej może ciut później, 
zwłaszcza w niektórych 
segmentach prasy po-
radnikowej i „czytadla-

nej”. Kto wie ile dokładnie by 
to trwało, ale założyć można, że działoby 
się to w tempie nieprzesadnie gwałtownym, 
czyli tak jak w ostatnich latach.

 
Przyszedł koronawirus 
i wyrównał
No, może jeszcze nie po całości, ale wy-

dawcy papierowych gazet dość szybko 
zauważyli dewastację, jaką epidemia czy-
ni w sprzedaży kioskowej, salonikowej 
i empikowej. Z apelami do czytelników 
o wykupywanie elektronicznych edycji 
i prenumerat wystąpili z jednej strony 
naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis, z dru-
giej Jacek Karnowski z tygodnika „Sieci”.

„Namawiamy do kupowania prasy, do po-
dejmowania prenumeraty, do zapoznawa-
nia się z naszą ofertą online. Tam, gdzie nie 
dociera prasa papierowa, sugerujemy, by 
korzystać z wydań elektronicznych. Oferują 

je już niemal wszystkie tytuły. Przetrwamy 
w służbie dla Czytelnika tylko dzięki Czy-
telnikowi. To relacja nierozerwalna, a dziś 
wyjątkowo Wam i nam potrzebna. Czytajmy 
prasę i walczmy o jakość informacji” napisał 
kilka dni później w specjalnie opublikowa-
nym apelu Prezes Izby Wydawców Prasy, 
Bogusław Chrabota.

Prędzej czy później wszyscy będziemy 
martwi – można by tu powtórzyć słowa 
głębokiej filozoficznej refleksji. W naturze 
człowieka jest jednak, że woli „później”.

Tak też w świecie drukowanej prasy już 
chyba nikt od dawna nie miał złudzeń, że 
koniec papieru nadejdzie. Osób myślących 
tak, jak ten mój internetowy rozmówca 
sprzed lat, już w tym biznesie nie ma. Od 
lat wszyscy już wiedzą, że dni papieru są 
policzone, ale liczyli, że to, co nieuchronne, 
przynajmniej w przypadku ich produktu, 
nadejdzie raczej „później” niż „prędzej”.

Jeśli koronawirus nie ustąpi i obecny 
stan potrwa dłużej niż do Wielkiej Nocy, 
dwa, trzy lub więcej miesięcy, to, jestem 
tego prawie pewien, nastąpi przyspieszony 
zgon papierowej prasy. Jej brak będzie 
tylko jednym i zapewne nie najważniej-
szym wyróżnikiem nowego świata, który 
nadszedłby po tak długotrwałym procesie 
niszczenia gospodarki i naszego życia. I tu 
na razie postawiłbym kropkę, mówiąc zwy-
czajowe w ostatnim czasie: „Zobaczymy”.

Philip Meyer FOT. © INVESTIGATINGPOWER.ORG

FOT. © PIRO4D / PIXABAY
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Dziennikarze będą jedną z naj-
ciężej dotkniętych pandemią 
grup – nie ma co do tego wąt-

pliwości. Nie w sensie medycznym, ale 
życiowym i finansowym. Media, które 
nie są podczepione pod rządowy kurek 
z pieniędzmi (choć w jakimś stopniu 
nawet te), już zaczęły ciąć zatrudnienie 
i wynagrodzenia. Jeśli kończy się tylko 
na tym drugim wariancie, to i tak nieźle. 
Działa tu elementarny łańcuszek ekono-
miczny – i będzie gorzej. 

Media żyją z dwóch źródeł: reklamy 
i sprzedaży (w przypadku tych drukowa-
nych, choć druk należy dzisiaj traktować 
czysto umownie). Są jeszcze media pub-
liczne, które dzięki podpisowi prezyden-
ta, złożonemu tuż przed zamknięciem 
państwa, mają zapewnione finanso-
wanie. Reklama w zasadzie padła, jest 
bowiem nieodmienną prawidłowością, 
że wydatki marketingowe są w trudnej 
sytuacji ścinane jako pierwsze. Posy-
pały się w związku z tym budżety nawet 
dużych medialnych organizacji, w tym 
tych, które nie zależą od sprzedaży, bo 
dla nich reklama jest podstawowym źród-
łem utrzymania.

Tąpnięcie sprzedaży dobija natomiast 
gazety wszelkiego rodzaju. Dramatyczne 
skutki miało zamknięcie niemal w całości 
centrów handlowych, a w wyniku nie-
dopracowanego i niezrozumiałego roz-
porządzenia – w pierwszym momencie 
również znajdujących się tam saloników 
prasowych. Rozporządzenie zmieniono 
dopiero po interwencji Izby Wydawców 
Prasy, ale wiadomo, że i tak ruch w tych 
punktach jest minimalny. A przecież 
sytuacja mediów drukowanych i tak była 
już wcześniej fatalna, między innymi 
w związku z katastrofą Ruchu.

Ogromna część dziennikarzy nie ma 
umów o pracę. Pracują na umowach 
o dzieło, a więc nie przysługują im stan-
dardowe zabezpieczenia. Nie mam z tym 
problemu i nigdy nie miałem – sam tak 
pracuję przez całe życie i nie chciałbym 
tego zmieniać. Nawet teraz nie uważam, 
żeby umowa o pracę w jakikolwiek istot-
ny sposób zabezpieczała moje interesy. 

Jednak od początku epidemii staram się 
wybiegać w przyszłość i zastanawiać się, 
jakie będą długoterminowe konsekwen-
cje tego, co się teraz dzieje. I tu, niestety, 
trudno być optymistą.

Odnotować trzeba przede wszystkim 
głupią, plemienną satysfakcję części 
odbiorców, radujących się problemami 
mediów, których nie lubią. Jakaś grupa 
była zachwycona tym, że „Wprost” i mój 
tytuł – „Do Rzeczy” – zostały zmuszone 
okolicznościami do wydania numerów 
w formie jedynie wirtualnej (kolejny, 
aktualny numer „Do Rzeczy” jest znów 
również w papierze), zaś „Wprost” po 
tym ciosie już się nie podniosło. Inna 
grupa była szczęśliwa, gdy zdecydowano 
się zamknąć kina, bo przecież Helios to 
Agora, a Agora to „Wyborcza” i oby padła 
jak najszybciej!

Z tego tonu wyłamywały się nieliczne 
osoby – jak choćby Wojciech Czuch-
nowski, który na Twitterze, ku zgrozie 
zatwardziałych antypisowców, zauważył, 
że ta tonacja mściwej satysfakcji jest 
bardzo smutna, bo media są w debacie 
publicznej potrzebne, również te, z któ-
rymi się nie zgadzamy.

Podzielam ten pogląd, przy czym epide-
mia i związana z nią zapaść gospodarcza 
będzie tu miała głębsze konsekwencje. 
Najstabilniejsza jest bowiem sytuacja 
mediów państwowych, które są mocno 
zaangażowane w walkę polityczną – a to 
one, dzięki państwowej dotacji, wyjdą 
z kryzysu obronną ręką. Powinny sobie 
też poradzić największe prywatne pod-
mioty mediów elektronicznych, choć 
i tam cięte są budżety. Najtrudniej będzie 
mediom słowa pisanego, które z natury 
rzeczy są najbardziej analityczne, zwłasz-
cza w segmencie tygodników. Fatalna 
będzie sytuacja niezależnych, małych 
podmiotów, działających na pograniczu 
think-tanku i medium. Te żyją w jakiejś 
części z publicznych grantów, ale częściej 
te prawdziwie niezależne – z pieniędzy 
z darowizn, 1 procenta, datków. Jasne 
jest natomiast, że tego typu wydatki to 
pierwsze, co się ogranicza, gdy trzeba 
robić oszczędności – a będą je musie-
li robić wszyscy konsumenci. Również 
1 procent będzie znacząco niższy – jesz-
cze nie w tym roku, ale w kolejnym już 
tak. I to będzie dramatyczny spadek.

To oznacza, że pewnego rodzaju dzien-
nikarstwa, informacji, publicystyki bę-
dziemy mieli więcej a innej mniej. Mniej 
będzie akurat tej bardziej wnikliwej, 
pobudzającej do wątpliwości i myślenia; 
więcej – tej propagandowej, uproszczo-
nej, bo taki jest na ogół przekaz mediów 
elektronicznych. Najmocniejsza będzie 
wsparta publicznymi pieniędzmi pozycja 
mediów państwowych z ich prorządo-
wą narracją, kontrowana przez media 
elektroniczne rządowi wrogie. I to jest 
bardzo zła wiadomość.

Wygląda na to, że tworząc swoją „tarczę 
antykryzysową”, a właściwie tarczkę (bo 
jej zakres i oferowane możliwości są bar-
dzo wąskie i mocno niewystarczające), 
rząd tego sektora kompletnie nie wziął 
pod uwagę. To powinna być inicjaty-
wa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, ale chyba nie ma w tym 
urzędzie refleksji na ten temat.

Media mogą oczywiście skorzystać 
z pomocy na takiej samej zasadzie jak 
wszystkie inne firmy, ale przecież mają 
jednak szczególną funkcję i swoją spe-
cyfikę działania. Z drugiej strony nikt 
nie powinien zakładać, że będą rato-
wane tak, jak dofinansowuje się media 
państwowe. Powinny jednak powstać 
instrumenty pomocowe, skierowane 
specjalnie do nich – i to bez różnicy, 
czy mówimy o mediach prorządowych 
czy antyrządowych, analitycznych czy 
popularnych. To kwestia ocalenia już 
nawet nie jakości debaty publicznej, ale 
samej debaty.

Dla każdego, kto kojarzy, jak dzia-
ła gospodarka, jasne jest, że problem 
z epidemicznym kryzysem ma dwa wąt-
ki. Pierwszy, bieżący, to podtrzymanie 
zatrudnienia i płynności firm, które zmu-
szone są do przestoju, często w wyniku 
decyzji administracji rządowej. Drugi, 
który pojawi się później, kiedy już będzie 
można wznawiać działalność, to popyt, 
który będzie dramatycznie ograniczony, 
ponieważ znacznie biedniejsi niż przed 
kryzysem konsumenci będą redukować do 
minimum swoje wydatki. Zarobią ci, któ-
rzy działają w branżach pierwszej potrze-
by – na przykład w handlu spożywczym 
czy produkcji żywności – ale już nie ci, 
którzy produkują na przykład elektronikę 
użytkową czy handlują samochodami.   

Potrzebny jest program 
pomocy mediom
ŁUKASZ WARZECHA
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Media, za które trzeba zapłacić, 
będą tutaj ostatnie w kolejce wydat-
ków. I nawet agresywna redystrybucja 
(pomysł sam w sobie wątpliwy) niewiele 
by tu zmieniła.

W bardzo wielu programach pomo-
cowych – ale niestety nie w polskim – 
ważne miejsce zajmuje uruchomienie 
pieniędzy pozwalających na podtrzyma-
nie działalności. Nie w formie grantów, 

ale w postaci łatwo dostępnego i taniego 
kredytu. To jest oczywiście czynnik pro-
inflacyjny, ale ekonomiści chyba słusznie 
wierzą, że inflacja nie będzie tu dużym 
problemem, ponieważ przy dramatycz-
nym spadku popytu wzrost cen wydaje 
się mało prawdopodobny.

Tak czy owak, brakuje programu, któ-
ry na takiej właśnie zasadzie dawałby 
mediom, szczególnie tym najbardziej 

narażonym na skutki kryzysu, szan-
sę przetrwania, z uwzględnieniem ich 
całej specyfiki – w tym specyfiki tych 
najmniejszych, dotychczas działających 
tylko za sprawą hojności ich czytelników. 
To dziś może się wydawać mało istotne, 
ale właśnie już teraz powinniśmy myśleć 
o tym, jak będzie zorganizowany świat 
po epidemii.

W czasie pandemii, jak w każdym sta-
nie zagrożenia, dostęp do rzetelnej 

informacji jest kluczowy dla podejmowa-
nia właściwych decyzji. Tymczasem presja 
ekonomiczna sprawia, że kolejne redakcje 
ogłaszają plany redukcji zatrudnienia. 
W ich konsekwencji liczba dziennikarzy 
pracujących w mediach będzie o wiele 
mniejsza niż dotychczas, co będzie mia-
ło negatywny wpływ na jakość mediów 
w Polsce, a co za tym idzie, wpłynie na 
wszystkie dziedziny życia społecznego. 
W dzisiejszych czasach nie ma bowiem 
dziedziny, w której media nie odgrywałyby 
fundamentalnej roli, od polityki i gospo-
darki po kulturę i życie społeczne.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich pragnie stanowczo pod-
kreślić, iż w dobie zagrożenia pandemią 
konieczne są dodatkowe rozwiązania eko-
nomiczne dedykowane mediom i dzien-
nikarzom, gdyż ze względu na swoją rolę 
w społeczeństwie media nie mogą i nie 
powinny działać jak zwykłe przedsiębior-
stwa, które mają przynosić zysk właścicie-

lowi, lecz przede wszystkim muszą działać 
w interesie wszystkich obywateli. Przez to 
jest praktycznie niemożliwe, by bez straty 
na swojej jakości samodzielnie pokonały 
kryzys, w jakim się wszystkie znalazły. 
Kryzys wywołany przez pandemię jest 
szczególnie dotkliwie odczuwany przez 
prasę drukowaną oraz przez media lokal-
ne, także te ukazujące się w Internecie. 
Bez dodatkowej pomocy, w pierwszej 
kolejności będą ofiarami kryzysu wywoła-
nego epidemią koronawirusa, a wraz z ich 
likwidacją w znacznym stopniu osłabi 
się różnorodność, wielość i pluralizm 
mediów w Polsce. 

W opinii Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich Tarcza Antykryzysowa dla Me-
diów i Dziennikarzy powinna obejmować:

1. Subsydiowanie papierowych wydań 
dzienników i tygodników,

2. Specjalne wsparcie dla mediów re-
gionalnych i lokalnych oraz dla dzienni-
karzy freelancerów,

3. Ulgę podatkową na prenumeratę 
prasy (wersji papierowych lub e-wydań), 

4. Finansowe wsparcie niekomercyjnych 
portali i projektów medialnych w Inter-
necie,

5. Utworzenie przez Skarb Państwa Fun-
dacji Dziennikarskiej, która zajmowałaby 
się koordynacją działań związanych ze 
wsparciem środowiska dziennikarskiego.

Wprowadzenie proponowanych roz-
wiązań pomoże dziennikarzom i mediom 
przetrwać kryzys spowodowany epide-
mią, a czytelnikom, słuchaczom i widzom 
umożliwi dostęp do mediów, w których 
w dalszym ciągu będą mogli znajdować 
niezależne, rzetelne i różnorodne ma-
teriały. 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
deklaruje gotowość do włączenia się do 
prac Zespołu Antykryzysowego, działają-
cego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, by wspólnie wypracować 
sposoby pomocy środowisku dziennikar-
skiemu i medialnemu w czasie kryzysu 
wywołanego pandemią koronawirusa.

ZARZĄD GŁÓWNY SDP
Warszawa, 4 maja 2020 

SDP: Apel Zarządu Głównego

W czasie pandemii koronawirusa 
również prasa umiera. Trudny 

czas dla Polaków jest dramatyczną pró-
bą przetrwania także dla wielu tytułów 
prasowych i tysięcy dziennikarzy w nich 
zatrudnionych. Prasa od wielu lat boryka 
się z trudnościami. Poza gazetami, które 
popierają władzę i szczodrze korzystają 
z dotacji oraz uczynnych reklamodawców, 
reszta walczy o przetrwanie.

W dobie epidemii minister kultury za-
powiada pomoc dla artystów i słusznie, 
minister rozwoju zapewnia wsparcie dla 
przedsiębiorców – też racja. Natomiast 
wydawcy pozostają sami z kłopotami 
i widmem upadku. Prasa nie przeżyje bez 
czytelników, ale także bez ogłoszeń i dota-
cji. Wprowadzone obostrzenia w porusza-
niu się sprawiają, że kupienie gazety jest 

dosyć trudne, czasem wręcz niemożliwe. 
Spadają więc nakłady pism. Liczne tytuły, 
szczególnie gazety lokalne, zawieszają 
wydawanie. Coraz więcej tytułów upada. 
Tysiące dziennikarzy zatrudnionych na 
umowie zleceniu lub umowie o dzieło, 
tracą pracę i środki do życia.

Zwracamy się do Premiera, Mateusza 
Morawieckiego, by dostrzegł problemy 
prasy i dziennikarzy. Dziennikarze w sta-
nie epidemii to „żołnierze” na pierwszej 
linii frontu. Bez dziennikarzy, nie ma 
bieżącej, rzetelnej i wiarygodnej infor-
macji. Media jednej barwy nie zaspokoją 
oczekiwań wielu odbiorów.

Apelujemy do rządu by potraktował 
prasę jako ważną dziedzinę życia społecz-
nego. Oczekujemy, że minister kultury, 
dysponujący dotacjami i grantami, nie 

będzie obdarowywał nimi tylko mediów 
„słusznej linii”.

Domagamy się, żeby w tym trudnym 
czasie ogłoszenia rządowe trafiały na łamy 
wszystkich gazet i czasopism.

Stowarzyszenia dziennikarskie, potrze-
bują również wsparcia materialnego, aby 
mogły spełniać statutowe powinności 
wobec środowiska.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypo-
spolitej Polskiej z niepokojem monitoruje 
stan prasy w dobie epidemii. Przestrzegamy 
przed zapaścią rynku prasowego. Już tę 
zapaść odczuwamy. Może się ona pogłębić 
w szczytowym stadium kryzysu gospodar-
czego. Dziś jeszcze zapaści można zapobiec. 
Za kilka tygodni na ratunek będzie za późno.

PREZYDIUM ZG SDRP
Warszawa, 9 kwietnia 2020

SDRP: Oświadczenie Prezydium Zarządu Głównego
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Polska znalazła się na 62. miejscu 
w rankingu wolności prasy Re-
porterów bez Granic World Press 

Freedom Index 2020 – międzynaro-
dowej organizacji pozarządowej, która 
propaguje i monitoruje wolność prasy na 
całym świecie. 

Zestawienie klasyfikuje 180 krajów. Kra-
jami z najlepszym wskaźnikiem wolności 
prasy są (w nawiasie awans/spadek w sto-
sunku do miejsca w poprzednim rankin-
gu z 2019 r.): 1. Norwegia (bez zmian), 
2. Finlandia (bez zmian), 3. Dania (+2), 
4. Szwecja (-1), 5. Holandia (-1), 6. Jamaj-
ka (+2), 7. Kostaryka (+3), 8. Szwajcaria 
(-2), 9. Nowa Zelandia (-2), 10. Portugalia 
(+2). Jedenaste miejsce zajmują Niemcy. 
Francja znalazła się na 34. pozycji, tuż za 
nią jest Wielka Brytania (35). Stany Zjed-
noczone sklasyfikowano na 45. miejscu 
w rankingu wolności prasy. Rosja zajmuje 
149. pozycję, a Chiny – 177. Ranking za-
myka Korea Północna, którą wyprzedza 
Turkmenistan. W stosunku do 2019 roku 
największy awans zanotowała Malezja (ze 
123 na 101), a spadek Haiti (z 62 na 83).

Polska uplasowała się na 62. miejscu; 
jest to najniższe miejsce, jakie nasz kraj 
osiągnął dotychczas w tym rankingu. 
W pierwszym Raporcie RSF (2002) zna-
leźliśmy się na 29. miejscu. Najlepiej wy-
padliśmy w 2015 roku, zajmując miejsce 
18. Rok później Polska spadła na pozycję 

numer 47, w kolejnym roku na 54. miejsce, 
w 2018 roku straciła kolejne cztery pozycje. 
Przed rokiem Polska na 180 państw była 
notowana na 59. miejscu. W najnowszym 
zestawieniu, w naszym regionie gorzej wy-
padły tylko Węgry (89. miejsce) i Ukraina 
(96. miejsce).

W uzasadnieniu Raportu czytamy, że 
„media państwowe przekształciły się 
w tubę propagandową rządu”. 

– Dążenie władzy do podporządkowania 
sobie systemu sądowniczego i rosnąca 
tendencja do penalizowania zniesławienia 
zaczynają mieć wpływ na wolność sło-
wa niezależnych mediów – tak tłumaczą 
spadek Polski w rankingu Reporterzy bez 
Granic. Autorzy rankingu zwracają uwagę, 
że nawet jeśli sądy zazwyczaj zadowalają 
się nakładaniem na dziennikarzy grzywien, 
stosowanie art. 212 k.k. zmusza niezależne 
media do autocenzury.

Ranking World Press Freedom Index 
2020 pokazuje, że najbliższe dziesięć lat 
będzie prawdopodobnie „decydującą deka-
dą” dla wolności prasy z powodu kryzysów, 
które wpływają na przyszłość dziennikar-
stwa: kryzys geopolityczny (agresywność 
modeli autorytarnych), technologiczny 
(brak gwarancji demokratycznych), de-
mokracja (polaryzacja, polityka represji), 
zaufanie (podejrzenie, a nawet nienawiść 
do mediów) i ekonomiczne (zubożenie 
wysokiej jakości dziennikarstwa). 

Do tych pięciu rodzajów kryzysów, któ-
rych metodologia rankingu pozwala nam 
ocenić skutki, doszedł obecnie kryzys zdro-
wotny. – Wchodzimy w decydującą dekadę 
dla dziennikarstwa, związaną z równo-
czesnymi kryzysami, które wpływają na 
przyszłość dziennikarstwa – podkreśla se-
kretarz generalny RSF Christophe Deloire. 

AS, RSF

Polska w rankingu wolności prasy

Centrum Monitoringu Wolności 
Prasy SDP stanowczo protestuje 
przeciwko nierzetelnej ocenie stanu 

wolności mediów w Polsce w 2020 roku 
zawartej w raporcie organizacji Reporterzy 
bez Granic (RSF). Po raz piąty z rzędu 
zostało obniżone miejsce Polski w tym 
rankingu, a według niego poziom wolno-
ści mediów w naszym kraju jest obecnie 
najniższy w historii. Jest to ocena nierze-
telna i krzywdząca dla Polski, ponieważ nie 
oddaje rzeczywistego poziomu wolności 
słowa, wolności mediów i wolności dzien-
nikarzy, jaki jest w naszym kraju.

W tym roku w światowym indeksie wol-
ności prasy 2020 Polska zajęła 62 miejsce 
(na 180 ocenianych państw). Raport zo-
stał opublikowany 21 kwietnia 2020 roku. 
W tym zestawieniu po raz kolejny obniżono 
Polsce tzw. wskaźnik wolności prasy, tym 
razem o trzy pozycje w odniesieniu do roku 
2019. W realizacji zasady wolności słowa 
demokratycznego państwa wyprzedziły nasz 

kraj m.in.: Armenia, Gruzja, Chorwacja, 
Bośnia i Hercegowina, Niger, Mauritius, 
Madagaskar, Tonga, Senegal, Czechy, Sło-
wacja, Litwa, Łotwa. W Europie Środkowo-
-Wschodniej gorzej wypadły tylko Węgry 
oraz Ukraina. Od roku 2015 roku w rankin-
gu organizacji Reporterzy bez Granic Polska 
jest systematycznie umieszczana coraz niżej. 

W 2016 roku spadła z 18. na 47. miejsce, 
rok później na 54., w 2018 na 58., a w 2019 
roku umieszczono nasz kraj na 59. miejscu. 
Według autorów Raportu Polska znajduje 
się „w grupie państw, w których występu-
ją wyraźne problemy z poszanowaniem 
wolności prasy”. W tej samej grupie jest 
m.in. Mongolia, Etiopia i Kirgistan.

Protest CMWP
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CMWP SDP podkreśla, iż jest to oce-
na nierzetelna i krzywdząca dla Polski, po-
nieważ nie oddaje rzeczywistego poziomu 
wolności słowa, wolności mediów i wolno-
ści dziennikarzy, jaki jest w naszym kraju. 
System prasowy w Polsce zabezpiecza 
wolność mediów w sposób wystarczający 
i analogiczny, jak w krajach o ugruntowa-
nej demokracji. Spadek Polski w ogólno-
światowym rankingu wolności mediów 
aż o 44 miejsca w stosunku do „Raportu” 
z roku 2015 roku w ocenie CMWP SDP jest 
absolutnie niezrozumiały i nieuzasadniony. 

Autorzy Raportu po raz kolejny w swo-
im opracowaniu uwzględniają jedynie te 
argumenty, które uzasadniają postawioną 
z góry tezę o niskim poziomie wolności 
słowa w Polsce, a pomijają te, które mogą 
tej tezie zaprzeczyć. Dobór tych argumen-
tów świadczy także o polityzacji stosowa-
nych przez organizację kryteriów oceny 
poziomu wolności prasy. W ten sposób 
Raport staje się narzędziem w konfrontacji 
opcji politycznych w naszej części Europy, 
opowiadając się jednoznacznie po jed-
nej stronie sporu politycznego, w Pol-
sce – po stronie przeciwników aktualnie 
rządzącego obozu politycznego. Nie jest 
to ani rzetelna, ani wiarygodna ocena stanu 
wolności mediów w naszym kraju.

Przykładowo w uzasadnieniu tego-
rocznego spadku w rankingu wskazano 
m.in., iż „podejmowane przez obecny 
rząd próby kontroli systemu wymiaru 
sprawiedliwości zaczynają mieć wpływ 
na wolność wypowiedzi w niezależnych 
mediach” – nie podano jednak żadnych 
przykładów mogących uzasadnić tę rady-
kalną tezę. W Raporcie napisano także, 
iż w Polsce rosną sankcje wobec prasy 

w sprawach o zniesławienie. „Niektóre 
sądy stosują obecnie art. 212 Kodeksu 
karnego, który zezwala na zastosowanie 
wobec dziennikarzy kary za zniesławie-
nie do jednego roku więzienia, podczas 
gdy Kodeks cywilny posiada wszelkie 
niezbędne środki do ochrony obywateli 
przed sprawami potencjalnego, publicz-
nego zniesławienia. Nawet jeśli w przewa-
żającej części sprawiedliwe jest ukaranie 
grzywną dziennikarza, stosowanie art. 212 
Kodeksu karnego zachęca do autocenzury 
w niezależnych mediach” – stwierdza 
organizacja. Zupełnie pominięto przy 
tym fakt, iż wskazany przepis w Kodeksie 
karnym jest pozostałością sytemu komu-
nistycznego, a w obowiązującym brzmie-
niu i numeracji jest w Kodeksie karnym 
od 1997 roku. Warto podkreślić przy tym, 
iż obecne władze w Polsce, nowelizując 
Kodeks karny, zmniejszyły karę grożącą 
skazanemu z ww. artykułu (z dwóch lat 
do jednego roku).

Według autorów rankingu w Polsce 
„«Gazeta Wyborcza» pozostaje głównym 
celem ataków rządowych i sądowych”, 
a „rządowe przemówienia i wiadomości 
pełne nienawiści stały się powszechne 
w mediach publicznych, teraz przekształ-
conych w rzecznika propagandy rządowej”, 
a „ich nowi przywódcy [tzn. mediów pub-
licznych] nie tolerują ani sprzeciwu, ani 
neutralności i zwalniają pracowników, 
którzy się opierają”. Tymczasem nie poda-
no żadnych przykładów uzasadniających 
te tezy, nie przedstawiono danych liczbo-
wych ani opisu faktów. Raport zupełnie 
pomija ogromną różnorodność mediów 
w Polsce, ich swobodne funkcjonowanie 
we wszystkich sektorach i nieskrępowane 

prowadzenie biznesu przez firmy i koncer-
ny medialne, w tym zagraniczne. 

CMWP SDP pragnie więc podkreślić, iż 
w ten sposób Raport organizacji Reporterzy 
bez Granic staje się źródłem mylnych ocen 
realnej sytuacji na rynku mediów w Polsce 
dla wszystkich jego odbiorców, zarówno 
w Europie, jak i na świecie. Dlatego CMWP 
SDP apeluje do dziennikarzy o ostrożność 
i rzetelność przy cytowaniu wniosków za-
wartych w tym Raporcie oraz przestrze-
ga przed ich uogólnianiem w mediach 
ze względu niewielki i subiektywnie wy-
selekcjonowany materiał badawczy, jaki 
poddano analizie oraz brak obiektywizmu 
i rzetelności przy jego ocenie.

Reporterzy bez Granic (fr. Reporters 
Sans Frontières, RSF, ang. Reporters 
Without Borders, RWB) to międzyna-
rodowa organizacja pozarządowa, pro-
pagująca i monitorująca wolność prasy 
na całym świecie, założona we Francji 
w 1985 roku. Ranking wolności prasy jest 
przygotowywany przez nią od 2002 roku. 
Aktualnie opiera się na analizie ankiet 
wysyłanych do wybranych przez RWB 
przedstawicieli mediów w 180 krajach 
wymienionych w rankingu. Nie ma wśród 
nich przedstawicieli najliczniejszej i naj-
starszej organizacji dziennikarzy w Polsce 
– Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
ani przedstawiciela Centrum Monitoringu 
Wolności Prasy, organu SDP, którego za-
daniem jest m.in. publiczne zajmowanie 
stanowiska i udzielanie pomocy dzienni-
karzom w przypadkach zagrożenia wol-
ności słowa.

JOLANTA HAJDASZ
Dyrektor CMWP SDP

Warszawa, 22 kwietnia 2020

Żyję w coraz bardziej surrealistycznym 
kraju. Czytam, że „Centrum Moni-

toringu Wolności Prasy SDP stanowczo 
protestuje przeciwko nierzetelnej ocenie 
stanu wolności mediów w Polsce w 2020 
roku zawartej w raporcie organizacji Re-
porterzy bez Granic (RSF).  Po raz piąty 
z rzędu zostało obniżone miejsce Polski 
w tym rankingu, a według niego poziom 
wolności mediów w naszym kraju jest 
obecnie najniższy w historii. Jest to ocena 
nierzetelna i krzywdząca dla Polski, po-
nieważ nie oddaje rzeczywistego poziomu 
wolności słowa, wolności mediów i wolno-
ści dziennikarzy, jaki jest w naszym kraju”.

Ten protest jest dla mnie czystym surre-
alizmem, bo wydawało mi się, że Centrum 

jest ostatnią instytucją w Polsce, która 
powinna ogłaszać protest w tej sprawie. 
Jak nazwa Centrum wskazuje, ma ono 
monitorować wolność słowa w polskich 
mediach i protestować, jeśli jest ona na-
ruszana przez administrację państwową, 
sądy i biznes. Gdyby zaprotestował rząd 
RP przeciwko takiej ocenie, nie byłbym 
zaskoczony, ale dlaczego Centrum robi 
za rzecznika rządu, tego pojąć nie mogę?!

By wyrobić sobie własne zdanie na temat 
obiektywności RSF sprawdziłem, jakie 
wydarzenia odnotowała ta organizacja 
w roku 2014, a więc tuż przed przejęciem 
władzy przez PiS.

Przeczytałem, że „prokuratorzy i funk-
cjonariusze wywiadu napadli na siedzi-

bę warszawskiego tygodnika «Wprost» 
18 czerwca 2014 roku, próbując przejąć 
nagrania zawstydzające partię rządzącą 
[PO i PSL – przypis mój]. «Wprost» 15 
czerwca spowodował polityczne trzęsie-
nie ziemi, kiedy opublikował szczegóły 
tego, co opisał jako pierwszą serię roz-
mów między politykami, które zostały 
potajemnie zarejestrowane w eleganckiej 
warszawskiej restauracji [...]. Kiedy re-
daktor naczelny Sylwester Latkowski 
trzymał swojego laptopa, policja walczyła 
z nim, a nawet próbowała go uszkodzić, 
przedstawiając fałszywą podstawę ich 
roszczenia do «zabezpieczenia» nagrań.  

Opinia red. Adama Sochy

Czy wolność słowa w Polsce jest zagrożona?

Ciąg dalszy na s. 86
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— W pełni popieramy pracowników 
«Wprost» przeciwko poważnemu atakowi 
na poufność źródeł dziennikarzy – powie-
działa zastępca szefa ds. Badań Virginie 
Dangles, Reporterów bez Granic”.

Dostało się też ministrowi transportu 
Sławomirowi Nowakowi. Został potępio-
ny przez RSF za „Całkowicie niepropor-
cjonalne i wygórowane odszkodowanie, 
którego żąda od magazynu «Wprost» 
w pozwie o zniesławienie z kwietnia 
2013 r. (30 mln złotych). Pismo donio-
sło o jego przyjaźni z biznesmenami, 
którzy często wygrywają kontrakty rzą-
dowe i jego obecności na prywatnych 
imprezach opłacanych przez zamożnych 
dyrektorów korporacji”. „Pozywanie o tę 
kwotę wyraźnie ma na celu zastraszenie 
– stwierdza w konkluzji RSF. – Minister 
używa prawa, aby narzucić cenzurę, gro-
żąc istnieniu magazynu”.

I kolejny polityk z Polski na liście hańby 
RSF: „Klimat zastraszania został wzmoc-
niony przez oświadczenia wicepremiera 
i ministra gospodarki Janusza Piechociń-
skiego skierowane do dziennikarza TVN 
24, gdy zapytano go o możliwą zmianę 
gabinetu 17 maja. „Twoje zachowanie jest 
oburzające, idiotyczne i niedopuszczalne” 
– powiedział Piechociński dziennikarzowi 
na antenie. „Zamierzam poprosić w tym 
tygodniu o spotkanie z przedstawicielami 
twojego kierownictwa”.

„Jesteśmy oszołomieni oświadczeniami 
wicepremiera – stwierdzili Reporterzy bez 
Granic. – Jeśli samo pytanie o skład następ-
nej kadencji zostanie uznane za oburzają-
ce, co stanie się, gdy dziennikarze zaczną 
komentować wybór nowych ministrów?”

Jedynie, czego mi zabrakło, to odnoto-
wania braku transmisji z przesłuchanie 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
z 18 grudnia 2014 roku, mimo wysłania 
przez wszystkie ogólnopolskie stacje ekip 
z kamerami do Pałacu Prezydenckiego. 
Jedynie reporter niszowej stacji Republika 
transmitował wówczas swoim widzom to 
wydarzenie poprzez komórkę.

Zobaczmy zatem, co RSF zarzucają rzą-
dzącym obecnie? Od lat przypominają, że 
sądy stosują nadal art. 212 k.k., na mocy 
którego dziennikarze mogą zostać skazani 
na zniesławienie nawet na rok więzienia. 
CMWP w swoim oświadczeniu stwier-
dza: „Zupełnie pominięto przy tym fakt, iż 
wskazany przepis w Kodeksie karnym jest 
pozostałością sytemu komunistycznego”. 
A co stało na przeszkodzie, by rząd państwa 
o największej wolności słowa na świecie, 
jak twierdzi prezes Jarosław Kaczyński, 
skreślił tę komunistyczną skamielinę? 
Miał na to pięć lat.

Dalej CMWP cytuje z rankingu RSF: 
„Gazeta Wyborcza” pozostaje głównym 
celem ataków rządowych i sądowych”, 
a „rządowe przemówienia i wiadomości 
pełne nienawiści stały się powszechne 
w mediach publicznych, teraz przekształ-
conych w rzecznika propagandy rządo-
wej”, a „ich nowi przywódcy (tzn. mediów 
publicznych – przyp. red.) nie tolerują 
ani sprzeciwu, ani neutralności i zwal-
niają pracowników, którzy się opierają”. 
Centrum komentuje: „Tymczasem nie 
podano żadnych przykładów uzasadnia-
jących te tezy, nie przedstawiono danych 
liczbowych ani opisu faktów”. To Centrum, 
które z nazwy powinno takie przykłady 
rejestrować, potrzebuje dowodów na praw-
dziwość tych zarzutów?! Czytając tekst 
oświadczenia CMWP miałem wrażenie, 
że czytam oświadczenie orwellowskiego 
Ministerstwa Prawdy.

CMWP ubolewa, iż wśród przedstawicieli 
mediów, na których ankietach oparto ran-
king, nie ma przedstawicieli SDP, organu 
SDP – CMWP i temu przypisuje brak ra-
portowi obiektywizmu. Sławomir Jastrzę-
bowski w swoim felietonie całą sprawę 
skwitował tym, że 62. miejsce w rankingu, 
to wynik wysyłania ankiet do wyselekcjo-
nowanych dziennikarzy. Tadeusz Płużański 
domyśla się, że są to dziennikarze „Gazety 
Wyborczej”. Wojciech Pokora przytacza, 
ile to razy Adam Michnik pozywał dzien-
nikarzy z art. 212. Sęk w tym, że każdy 
dziennikarz, który uważa, że jego prawo 
do wolności słowa zostało naruszone, może 
wysłać e-maila do tej organizacji. Skoro nie 
uwzględniono głosu CMWP, to znaczy, że 
Centrum nie zgłosiło żadnego naruszenia 
wolności słowa.

Przyznam ze wstydem, że do tej pory 
w mojej świadomości nie istniała taka 
organizacja jak RSF. Dowiedziałem się 
o niej dzięki oświadczeniu Centrum. Do-
bre i to. Dzięki temu wyślę swoją ankietę. 
Napiszę w niej, iż zostałem zaatakowany 
15 kwietnia na antenie publicznego Radia 
Olsztyn przez posłankę partii rządzącej 
Iwonę Arent: 

Dziennikarz prowadzący poranną roz-
mowę „na żywo” zacytował: Poseł Iwona 
Arent wezwała Bogdana Bachmurę, autora 
tekstu Wszyscy umoczeni („Debata” 2020, 
nr 150) i redaktora naczelnego „Debaty” 
Jana Rosłana do opublikowania przeprosin 
i wpłaty 50 tys. złotych. Niezastosowanie 
się do wezwania spowoduje skierowa-
nie pozwu o ochronę dóbr osobistych 
i zapłatę. 

Dziennikarz zapytał: O co chodzi pani poseł?
Poseł Iwona Arent: Czekam aż „Debata” 

przeprosi mnie. [...] O to chodzi, że pisze 
kłamstwa na mój temat. Do tej pory nie 

zwracałam uwagi, bo uważałam, że jest 
to szmaciarska gazeta, która nie sprawdza 
faktów. Artykuły są pisane przez ludzi, 
a szczególnie przez jednego człowieka, 
który wymyśla sobie w głowie jakieś bzdu-
ry, potem to przelewa na papier, które 
nie mają w ogóle w faktach żadnego po-
twierdzenia.

Marek Lewiński: Tak czy inaczej sprawa 
skończy się w sądzie?

Poseł Iwona Arent: Oczywiście, jeżeli nie 
zostanę przeproszona. Jeśli nie zaprzesta-
nie pan Socha, bo tu chodzi o pana red. 
Sochę, który pisze artykuły na mój te-
mat, bzdury totalne, niezgodne z faktami, 
niezgodne z prawdą, a ostatnio dołączył 
do tego także pan Bachmura, który jest 
wydawcą tej gazety, więc czas najwyższy 
skończyć z tymi kłamstwami, bzdurami, 
które sobie wymyślił chory człowiek, chory 
z nienawiści do mnie i mam nadzieję, że 
wreszcie sąd to rozstrzygnie, bo ja już 
straciłam cierpliwość.

Poseł Arent pozywa nas do sądu za 
artykułu o „Helperze”, stowarzyszeniu 
kierowanym przez jej przyjaciół, małżeń-
stwo Katarzynę i Tomasza K. (b. agenta 
CBA Tomka). Prokuratura oskarża ich 
o defraudację kilkudziesięciu milionów 
złotych publicznych dotacji na domy po-
mocy społecznej. Posłanka była zaanga-
żowana w obronę kierownictwa Helpera, 
składając doniesienia do prokuratury 
na policjantów, prokuratorów i urzęd-
ników, którzy położyli kres wyprowa-
dzaniu milionów z budżetu państwa do 
prywatnych kieszeni. „Debata” wezwała 
poseł Arent, by publicznie wytłumaczyła 
się ze swojego zaangażowania w obronę 
oskarżonych. Odpowiedzią było żądanie 
wpłacenia 50 tys. złotych i przeprosin, 
następnym krokiem będzie pozew.

Teraz wpłynęła kolejne pismo od spółki, 
z którą powiązany jest wiceminister nauki 
prof. Wojciech Maksymowicz. Spółka żąda 
ode mnie i wydawcy „Debaty” wpłaty 30 
tys. złotych i przeprosin. Chodzi o mój 
tekst na temat oferowania przez prywatne 
kliniki powiązane z klinikami uniwer-
syteckimi tzw. terapii komórkowych na 
nieuleczalne choroby jak Stwardnienie Za-
nikowe Boczne, stwardnienie rozsiane czy 
autyzm i pobieranie od chorych od 50 do 
300 tys. złotych, mimo że nie ma żadnych 
podstaw biologicznych i medycznych do 
ich stosowania (artykuł można przeczytać 
w kwietniowej „Debacie” zamieszczonej 
w PDF-ie na stronie sdp.pl).

Na własnej skórze przekonam się więc, 
czy sądy w Polsce zostały podporządko-
wane rządowi i jak to jest z tą wolnością 
słowa w Polsce?

ADAM J. SOCHA

Ciąg dalszy ze s. 85
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Podczas posiedzenia 15 stycznia br. 
Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP 

przyjął uchwałę: „Z powodu licznych sprze-
ciwów, kontrowersji i wątpliwości wobec 
zaproponowanej procedury zmiany logo 
SDP oraz wobec krytyki przedstawionych 
członkom SDP projektów nowego znaku, 
Zarząd Oddziału Warszawskiego składa 

wniosek do Zarządu Głównego SDP o nie-
przeprowadzanie zmiany logo Stowarzy-
szenia w proponowanym trybie”.

Członkowie SDP mogli w grudniu przez 
dwa dni głosować na jedną z jedenastu pro-
pozycji nowego logotypu. Wciąż nie wia-
domo też, ile ta zmiana będzie kosztowała 
Stowarzyszenie. Ponadto wątpliwości budzi 

fakt, że twórca nowego logo został rekomen-
dowany a nie wyłoniony – jak to się dzieje 
w większości instytucji, które chcą zmienić 
swoją identyfikację wizualną – w konkursie. 

Dodatkowym argumentem jest to, że 
zdaniem wielu oceniających żadna z pro-
pozycji nie jest lepsza od dotychczasowego 
logo SDP.

SDP Warszawa Wniosek ws. logo SDP

Do odwołania Biuro Oddziału War-
szawskiego SDP będzie pracować 

w trybie pracy zdalnej.
Składki członkowskie można wpłacać 

bezpośrednio na konto bankowe Oddziału 
Warszawskiego SDP. Numer konta ban-

kowego Oddziału: 58 1020 1156 0000 
7202 0061 6961.

W ważnych sprawach mogą się Pań-
stwo kontaktować e-mailem na adres: 
e.m.k.kijowska@gmail.com. Dalsze infor-
macje dotyczące pracy naszego Oddziału 

będą podawane na naszej stronie interne-
towej: www.sdpwarszawa.pl.

Centrum Medyczne Damiana przy ul. 
Foksal 3/5 jest czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. od 8 do 19, w soboty w godz. 
od 8 do 15. Punkt pobrań czynny do godz. 12.

Biuro Oddziału Warszawskiego w trybie zdalnym

Koleżanki i Koledzy, wszyscy boleśnie 
odczuwamy ograniczenia związane 

z epidemią. Wielu dziennikarzy dotkli-
wie odczuwa skutki izolacji. Nie wszyscy 
mogą skorzystać ze wsparcia rodziny lub 
sąsiadów. Dlatego pomyśleliśmy, że przy-
najmniej w niektórych sprawach możemy 
pomóc sobie nawzajem. Nie raz już człon-
kowie Oddziału Warszawskiego udowad-
niali, że w trudnych sytuacjach potrafią 
się zmobilizować i zadbać jedni o drugich.

Pomoc koleżeńska nie rozwiąże wszystkich 
indywidualnych problemów. Nie rozwiąże 
nawet większości z nich, ale jeśli dzięki 
wzajemnemu wsparciu udałoby się pomóc 

nawet w drobnych sprawach trudnej co-
dzienności, będzie to nasz wspólny sukces. 
Wszyscy członkowie Oddziału Warszaw-
skiego SDP, którzy potrzebują wsparcia 
lub pomocy w zrobieniu zakupów, dotarciu 
do lekarza, załatwieniu spraw urzędowych, 
czy w innych mogą zgłaszać się pod nu-
mery telefonu: 572 015 859, 572 015 860. 
Oczywiście pamiętać należy, że wszystkich 
nas dotyczą ograniczenia wynikające z ak-
tualnie obowiązującego prawa. Dlatego też 
nasza pomoc dotyczy osób zdrowych i nie 
będących w trakcie kwarantanny.

W związku z tym zapraszamy też wszyst-
kich, którzy chcieliby poświęcić odrobinę 

swojego czasu, żeby pomóc swoim koleżan-
kom czy kolegom. Jesteśmy przekonani, 
że również w warunkach epidemii znajdą 
się osoby, które chcą i mogą poświęcić czas 
i uwagę znajomym ze Stowarzyszenia.

Chętnych do udziału w akcji prosimy 
o zgłaszanie się pod numery: 572 015 859, 
572 015 860.

Bądźmy blisko i razem przejdźmy przez 
ten trudny czas. Wierzę, że to wspólne 
doświadczenie wzmocni nas i da wiarę 
w działania stowarzyszeniowe.

Koordynatorem akcji pomocy jest pani 
Ewa Kijowska. ZBIGNIEW RYTEL 

Prezes OW SDP

Pomoc koleżeńska

W związku z wprowadzeniem przez 
rząd obostrzeniami dotyczących 

m.in. przebywania w miejscach publicz-
nych, niniejszym informuję, że podobnie 
jak biura Zarządu Głównego SDP i Od-
działu Warszawskiego, również wszystkie 
sprawy Oddziału SDP w Olsztynie będą 
załatwiane w formie zdalnej. 

Ponadto odwołaniu ulegają wszystkie 
spotkania członków SDP w Olsztynie. Sy-
tuacja taka utrzyma się aż do odwołania. 
Natomiast przypadające w 2020 roku ju-
bileusze dziennikarzy naszego Oddziału, 
planujemy obchodzić wspólnie w grudniu 
br. Bieżące informacje będą zamieszczane 
na stronie internetowej Oddziału: sdpol-
sztynpl.wordpress.com.

W przypadku wymiany legitymacji 
członkowskiej należy przesłać zdjęcie 
wraz z numerem poprzedniej legitymacji 
bezpośrednio na adres: Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich, 00-366 Warszawa, 
ul. Foksal 3/5, opłatę zaś za jej wystawienie 
(10 zł) przelać na konto Zarządu Głównego 
SDP (PKO Bank Polski S.A. nr 03 1020 
1097 0000 7602 0118 6535). 

W sprawach uaktualnienia legitymacji 
i uregulowania składek członkowskich, 
należy kontaktować się ze skarbnikiem 
Oddziału (tel. 504 192 401, e-mail: wcies@
wp.pl). Wpłatę składek należy dokonywać 
wyłącznie na konto Oddziału w Olsztynie 
(Bank Pekao S.A. nr 40 1240 5598 1111 
0000 5031 6164).

Obecna sytuacja związana z pandemią 
koronawirusa wystawia nas wszystkich na 
ciężką próbę i zmienia, nierzadko w spo-
sób dramatyczny, naszą pracę i życie. 
W przypadku trudnej sytuacji bytowej 
można skorzystać z zapomogi przydzie-
lanej przez Komisję Interwencyjną SDP 
z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. Podanie 
należy drogą elektroniczną przesłać na 
adres e-mailowy Oddziału (sdp.olsztyn@
wp.pl). Po udzieleniu rekomendacji, wnio-
sek zostanie przekazany do rozpatrzenia 
przez Komisję.

W tym niezwykle trudnym okresie życzę 
Koleżankom i Kolegom zdrowia i wytrwa-
łości.  IRENEUSZ ST. BRUSKI

Prezes W-MO SDP

SDP Olsztyn Działalność w czasie pandemii

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zaprasza  
na stronę internetową: www.sdpwarszawa.plOddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

WARSZAWA
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Zapraszamy do wypoczynku w fascy-
nującym miejscu na ziemi lubelskiej, 
w Małopolskim Przełomie Wisły – 

miejscu niesamowitej przyrody, kultury, 
pięknej sztuki i życia artystycznego.

Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich (Dom Dziennikarza) 
położony jest na Górze Małachowskiego, 
w samym środku Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego. Powstał w latach 60. 
ubiegłego stulecia. Od lat 90. stopniowo 
modernizowany, jest tradycyjnym miej-
scem spotkań środowiska dziennikarskie-
go, choć nie tylko. Intelektualną przygodę 
z rekreacją na łonie natury łączą tu tak-
że pracownicy administracji publicznej, 
prawnicy, bankowcy i lekarze. To również 
wymarzone miejsce na organizację wesel 
oraz innych imprez okolicznościowych. 

Na terenie całego ośrodka dostępny 
jest bezpłatnie bezprzewodowy Internet. 
Dla gości na terenie Domu Dziennikarza 
znajduje się bezpłatny parking na 120 sa-
mochodów.

Obecnie Dom Pracy Twórczej zyskał opi-
nię idealnego miejsca do organizacji kon-
ferencji, szkoleń, sympozjów i warsztatów 
wielu środowisk akademickich i bizneso-
wych. Dla potrzeb wykładowych Dom dys-
ponuje czterema salami konferencyjnymi 
o zróżnicowanej pojemności (od 20 do 180 
osób; sala duża klimatyzowana). Dostępny 
jest także nowoczesny sprzęt audiowizual-
ny: rzutniki multimedialne przewodowe 
i bezprzewodowe, ekrany prezentacyjne od 

100″ do 200″, profesjonalne nagłośnienie, 
tablice suchościeralne, flipchart, komputery 
stacjonarne oraz komputer przenośny.

Członkowie stowarzyszeń dziennikar-
skich i ich rodziny korzystają z rabatów 
za noclegi.

Serdecznie zapraszam wszystkich chcących 
odpocząć od miejskiego zgiełku oraz tych, 
którzy chcą popracować w ciszy i spokoju.

ANDRZEJ KOCIUBA
Dyrektor Domu Pracy Twórczej

Kazimierz Dolny zaprasza!
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