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Andrzej Klimczak

Prawdziwe 
dziennikarstwo 
istnieje
Takie stwierdzenie można uznać niemal za pro-
wokację w czasach, gdy ludzie mediów w znacz-
nej części postanowili odłożyć na bok zawodo-
we zasady w zamian za pełną miskę i wątpliwe 
awanse.

To przez tę grupę karierowiczów pojawiła się opinia, że prawdziwe dzien-
nikarstwo już nie istnieje. Nic bardziej mylnego. Wystarczy spojrzeć na 
wyniki tegorocznego konkursu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 

które nagrodziło najlepsze materiały edytowane we wszystkich rodzajach mediów 
i obejmujące niemal wszystkie kategorie tematyczne. Materiały dziennikarzy z wie-
loletnim stażem zawodowym nagradzane były na równi z pracami bardzo młodych, 
zdolnych autorów, nadzieją polskiego dziennikarstwa.

Oceniona została nie tylko ważność materiałów prasowych, radiowych, filmo-
wych i fotograficznych, ale przede wszystkim ich rzetelność.

W „Forum Dziennikarzy” przedstawiamy Czytelnikom listę nagrodzonych oraz 
rozmowy z wybranymi laureatami (większość wywiadów z laureatami nagród SDP 
znajdziecie na stronie www.sdp.pl). Te najważniejsze w Polsce nagrody dziennikar-
skie mają znaczenie nie tylko dla ludzi mediów, ale również dla całego środowiska. 
Pokazują stan demokracji w Polsce i kondycję naszego zawodu.

Nie byłoby już rzetelnego dziennikarstwa gdyby nie dziennikarze, którzy pozo-
stali wierni zasadom, a szczególnie tej podstawowej – że dziennikarstwo to służba 
prawdzie.

Nie byłoby zasad, gdyby nie wielcy Polacy, którzy postępowali wbrew obcej, 
wyniszczającej polityce i wynaturzaniu wszystkiego co naturalne i świadczące 
o wielkości naszego narodu. Stąd poświęcenie części tego wydania Janowi Pawłowi 
II i Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W tym roku obchodzimy setną rocznicę 
urodzin świętego JP II oraz czekamy na beatyfikację Prymasa, odłożoną w czasie ze 
względu na epidemię. Obaj wielcy rodacy zdawali sobie sprawę z roli mediów i do-
ceniali heroiczną pracę tych, którzy będąc wiernymi prawdzie, szli pod prąd ide-
ologiom i chwilowym modom. Ich nawoływania do wierności prawdzie i do odwagi 
powinny dzisiaj stanowić dla nas wszystkich inspirację w pracy dziennikarskiej.
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Cechą podstawową naszego kon-
kursu jest to, że nagrody otrzy-
mują nie tylko dziennikarze 

wielkich, ogólnopolskich redakcji, ale 
również przedstawiciele mediów regio-
nalnych i lokalnych. Nie należy do rzad-
kości, że laureatem jest osoba reprezen-
tująca jakieś małe, powiatowe medium.

Wyróżnieni dziennikarze podkreśla-
ją, jak wielką wagę ma dla nich ta nagro-
da – często otrzymana po raz pierwszy. 
Nie chodzi tu jedynie o wymiar finan-
sowy, lecz głównie o docenienie cięż-
kiej, rzetelnej pracy. Te nagrody inspiru-
ją i motywują do twórczej aktywności. 
Nie tylko nagrodzonych, ale również 
tych, którzy w jakiś sposób starają się 

Łowimy to 
co ciekawe, 
cenne, 
zacne

Pomimo przeszkód 
związanych z epidemią, 
jak co roku nagrodziliśmy 
wybrane prace dziennikarzy 
z całej Polski. Dla ludzi 
mediów nagroda SDP jest 
najważniejszą, doceniającą 
co roku prawdziwe 
dziennikarstwo.

Tekst atk
Zdjęcia Adam Jankowski

naśladować swoich redakcyjnych ko-
legów.

Co roku otrzymujemy kilkaset prac 
z całej Polski, które są oceniane przez 
niezależne jury. Namawiam, aby dzien-
nikarze i ich redakcje zgłosiły do przy-
szłorocznej edycji konkursu jak najwię-
cej materiałów.

My łowimy to co ciekawe, cenne, za-
cne. W tym roku, ze względu na pan-
demię, na warszawskiej uroczystości 
w naszej siedzibie przy ulicy Foksal byli 
obecni tylko laureaci głównych nagród. 
Wyróżnionych było dużo więcej. Ta uro-
czystość pokazuje jedną wielką, polską 
redakcję – szlachetne oblicze dzienni-
karstwa. 

konkurs SDP konkurs SDP

GŁÓWNA NAGRODA WOLNOŚCI SŁOWA 
za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące 
nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka, 
ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

I Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Mariusz Pilis – „Sprawiedliwość”, TVP1, 23 października 2019

II Nagroda w wysokości 5 000 zł:
Marek Pyza, Marcin Wikło, Andrzej R. Potocki – „Wojna Gdańska z Polską”, 
Tygodnik „Sieci”, 1 lipca 2019

Wyróżnienie:
Anita Gargas – „Jan Olszewski”, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas”,  
14 lutego 2019

   

NAGRODA WATERGATE 
za dziennikarstwo śledcze, ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich

2 równorzędne nagrody po 6 000 zł każda:
1. Mariusz Zielke – cykl „Afera pedofilska przy produkcjach dla TVP i Polsatu”, 
portal winteresiespolecznym.pl, 4 sierpnia 2019 oraz salon24.pl, 31 grudnia 2019
2. Tomasz Duklanowski – cykl publikacji dotyczących Marszałka Senatu 
prof. Tomasza Grodzkiego, PR Szczecin, listopad-grudzień 2019

Wyróżnienie:
Marcin Jakóbczyk  – „Skradziona tożsamość”, TVN program „Uwaga!”,  
4 i 27 września 2019

Laureaci
Konkursu o Nagrody SDP 2019

Krzysztof Skowroński.
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NAGRODA IM. KAZIMIERZA DZIEWANOWSKIEGO
za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie, ufundowana przez 
Polską Agencję Prasową 

Nagroda w wysokości 10 000 zł: 
Michał Król i ks. Roman Sikoń  – dwa filmy: „Pokój mój Wam daję”, TV Trwam,  
3 sierpnia 2019 oraz „Artur Afryka”, TV Trwam, 10 grudnia 2019

Wyróżnienia:
1. Dariusz Wrzosek – „Wojenne klatki”, TVP Info, 13 października 2019.
2. Paweł Bobołowicz – „Program Wschodni”, Radio Wnet, 30 listopada, 
7 grudnia oraz 14 grudnia 2019
3. Marcin Makowski – „Gra o najwyższą stawkę. Amerykańska ustawa  
JUST Act 447”, Tygodnik „Do Rzeczy”, 6 maja 2019

   

NAGRODA IM. KRYSTYNY GRZYBOWSKIEJ
za publicystykę o tematyce europejskiej, ufundowana przez Fundację  
Macieja Rybińskiego

Nagrody nie przyznano

NAGRODA IM. MACIEJA ŁUKASIEWICZA 
za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację 
wiedzy, ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury 

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Monika Kalinowska – „Łukasz z Bałut”, TVP3 Łódź Pracownia Reportażu,  
28 marca 2019

Wyróżnienia:
1. Agnieszka Szwajgier – „ Paragraf 51”, PR Program 1, 26 kwietnia 2019
2. Katarzyna Pełka-Wolsztajn – „Wileński Łącznik – szlakiem Tyrmanda”,  
TVP Wilno, 27 grudnia 2019

   

NAGRODA IM. JANUSZA KURTYKI

za publikacje o tematyce historycznej, ufundowana przez Instytut Pamięci 
Narodowej. Patron medialny: TVP Historia

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Rafał Geremek – „Niepokonany. Opowieść o generale Stanisławie Maczku ”, TVP1, 
producent: Muzeum Historii Polski, 30 października 2019

I Wyróżnienie:
Marzena Kumosińska – „Skazany na zapomnienie. Wacław Lipiński”, TVP3 Łódź 
dla TVP Historia, 17 listopada 2019

Wyróżnienia równorzędne:
1. Sławomir Koehler – „Zabójstwo Emila Barchańskiego”, TVP1 „Magazyn śledczy 
Anity Gargas”, 14 marca 2019
2. Ewelina Karpińska-Morek i Katarzyna Domagała-Pereira – „Do widzenia 
w niebie”. Likwidacja szpitala w Kobierzynie”, portal Interia, 14 września 2019
3. Tomasz Krzyżak, Piotr Litka, Wiktor Świetlik – „Kiszczak wiedział 
o prowokacji na Chłodnej wymierzonej w księdza Popiełuszkę”, „Jak amerykańska 
Polonia i polski rząd emigracyjny pomagali Żydom podczas II wojny światowej”, 
„Kiszczak Papers. Ostatnie notatki generała Kiszczaka”, portale: polskieradio24.pl 
i polskieradio.pl, 7 stycznia, 25 stycznia, 4 sierpnia 2019
4. Teresa Kaczorowska – dwie publikacje: „Jadwiga chciała pomścić męża”, 
„Rzeczpospolita” magazyn Plus – Minus, 20-21 lipca 2019, oraz „Z Warszawą 
w sercu”, „Forum Dziennikarzy”, lipiec-sierpień 2019

konkurs SDPkonkurs SDP
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NAGRODA IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
za dziennikarstwo ekonomiczne pod patronatem Agencji Rozwoju  
Przemysłu S.A.

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Radosław Jankiewicz – dwa reportaże telewizyjne: „Wyprzedaż majątku PKS 
Poznań”, 10 stycznia 2019, oraz „Komu przeszkadza przekop przez Mierzeję 
Wiślaną?”, 28 marca 2019, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas”

Wyróżnienia:
1. Waldemar Wiśniewski – „Wyróżnij się albo zgiń”, TVP1 program  
„Głębia ostrości”, 30 czerwca 2019
2. Karolina Tomaszewicz – „Oszustwa na rynku Forex”, TVP1 „Magazyn śledczy 
Anity Gargas”, 17 października 2019

   

NAGRODA IM. ALEKSANDRA MILSKIEGO    
dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych  
dla ich społeczności, ufundowana przez FAKRO Sp. z o.o.

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Tygodnik „Kurier Ostrowski”

Wyróżnienia:
1. Dwutygodnik „Nowe Info” 
2. Magazyn „Dzielnicówka” 

NAGRODA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO     
za publikacje o tematyce społecznej, ufundowana przez BP Europa SE  
Oddział w Polsce 

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Olga Doleśniak-Harczuk – „Chodź, pokażę Ci największy burdel Europy”, 
miesięcznik „Nowe Państwo” , listopad 2019

Wyróżnienia:
1. Magdalena Majewska – „Doktorat z bezdomności”, TVP1, 26 marca 2019
2. Tomasz Nowak – „My i oni”, TVP3 Łódź, 20 czerwca 2019
3. Endy Gęsina-Torres – „Tułaczka Marianny”, TVN program „Uwaga!”,  
19 czerwca i 17 września 2019

   

NAGRODA IM. ADOLFA BOCHEŃSKIEGO
za wyróżniające się dokonania dziennikarskie dla dziennikarzy  
do 30 roku życia. Nagrodę wręcza Grupa Energa

Nagroda w wysokości 5 000 zł:
Maciej Piotrowski – „Upadek szpitala w Górze”, 24 stycznia 2019, i „Ciemne 
strony śmieciowego biznesu”, 5 grudnia 2019, TVP1 „Magazyn śledczy Anity 
Gargas”, oraz „Niewinny pedofil”, TVP1 „Alarm!”, 4 kwietnia 2019

Wyróżnienia:
1. Agnieszka Szwajgier – „Mój ci on”, PR Program 1, 22 września 2019.
2. Mateusz Teska – „Rosyjskie nieruchomości w Polsce”, TVP1 „Magazyn śledczy 
Anity Gargas”, 23 maja 2019

konkurs SDPkonkurs SDP
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NAGRODA IM. KAZIMIERZA WIERZYŃSKIEGO    
za publikacje o tematyce sportowej, ufundowana przez PKN ORLEN S.A.

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Paweł Kapusta – „Marcin Gortat: Ogień prawie zgaszony”, Portal Wirtualna 
Polska\WP SportoweFakty, 12 maja 2019

Wyróżnienia:
1. Zbigniew Rytel – „100 lat na dworze królowej”, TVP Sport, 11 października 2019
2. Aleksandra Sadokierska – „Przed szachem i matem”, PR Białystok, 29 kwietnia 2019
3. Jerzy Góra – cykl audycji „Widziane z „Góry””, PR Katowice, czerwiec – sierpień 2019

   

NAGRODA IM. EUGENIUSZA LOKAJSKIEGO

za fotografię o tematyce sportowej, ufundowana przez Totalizator  
Sportowy Sp. z o.o.

Nagroda w wysokości 10 000 zł:
Aleksander Majdański – fotoreportaż z Mistrzostw Świata UCI w Kolarstwie 
Torowym, luty-marzec 2019 

Wyróżnienia:
1. Bartłomiej Zborowski – zdjęcie „Zofia Klepacka podczas treningu na Majorce”, 
8 marca 2019 

2. Rafał Oleksiewicz – zdjęcie z konkursu drużynowego skoków narciarskich  
w Zakopanem, 19 stycznia 2019

   

NAGRODA IM. ERAZMA CIOŁKA
za fotografię społecznie zaangażowaną, ufundowana przez Stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS 

Jury nie przyznało I nagrody

   

II Nagroda w wysokości 4 000 zł:
Jakub Kamiński za fotoreportaż „Warszawski Marsz Niepodległości”,  
11 listopada 2019 

   

NAGRODA IM. PROF. STEFANA MYCZKOWSKIEGO   
Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” za publikacje o problemach 
ochrony środowiska, ufundowana przez PGK Termy Uniejów Sp. z o.o.

Nagroda – voucher na weekendowy pobyt w Kompleksie Aparthotel „Termy 
Uniejów”:
Ryszard Czeraszkiewicz, Zbigniew Smoczek, Andrzej Tomczak – publikacja 
albumowa „Krzyk” wydana pod patronatem Szczecińskiego Klubu Przyrodników, 
Drukarnia i Wydawnictwo Kadruk, sierpień 2019 

Wyróżnienie:
Maciej Kuciel i Patrycja Dzięcioł-Mokwa – „Polska śmietnikiem Europy”,  
TVN program „Uwaga!”, 5 i 6 września 2019

   

NAGRODA SPECJALNA
Fundacji Solidarności Dziennikarskiej

Aleksandra Tabaczyńska – artykuły: „Bliżej prawdy o śmierci za prawdę”, 
„Zabójstwo Jarosława Ziętary – procesu ciąg dalszy”, „Proces ochroniarzy  
– podsumowanie roku 2019”, Wielkopolski Kurier Wnet, kwiecień,  
czerwiec, grudzień 2019

konkurs SDPkonkurs SDP
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i zalegalizowanie prostytucji absolutnie 
nie jest dobrym rozwiązaniem. To jest 
zalegalizowanie przestępczości. Kobie-
ty zawsze na tym tracą. Niezależnie od 
tego, czy są luksusowymi prostytutkami, 
czy dziewczynami ze wschodniej Euro-
py, które są zmuszane do prostytucji. 
Zawsze to zostawia skazę na ich duszy 
i ciele. Dla mnie najistotniejszym jest to, 
że tematu nie wolno lekceważyć. 

Skąd pochodzą prostytutki w Niem-
czech?
W niemieckim przemyśle są też dziew-
czyny z Polski, ale na szczęście nie jest 

ich tak dużo jak myślałam. 
Do prostytucji zmuszane 
są kobiety z Afryki, które 
jeszcze przed wyjazdem 
do Europy uczestniczą 
w obrzędach voodoo i póź-
niej są straszone, że jeśli 
nie będą posłuszne, to ich 
rodziny i je same spotka 
kara z zaświatów. Takich 
kobiet jest dużo w Niem-
czech. Po nich znaczące 
liczebnie grupy stanowią 
Rumunki, Bułgarki, kobiety 
z państw byłej Jugosławii. 
Są też prostytuujący się 
mężczyźni.

Tytuł materiału jest dość 
szokujący…

Materiał nazywa się „Chodź, pokażę 
ci największy burdel Europy”. Temat nie 
należy do delikatnych i tytuł też miał 
być niedelikatny. Pokazuję najciemniej-
sze strony seks biznesu, aby przekazać, 
że jest to coś, co czyni ogromne spusto-
szenia w psychice kobiet.

Jak doszło do realizacji materiału 
pokazującego prawdziwe oblicze 
prostytucji?

Temat zaintrygował mnie 
za sprawą pani Sandry No-
rak. To młoda Niemka, któ-

ra jako szesnastoletnia dziewczyna 
została wciągnięta w prostytucję. 
Udało się jej uciec z tego strasznego, 
przestępczego świata. Dzisiaj opo-
wiada o tym publicznie, jest pro-
pagatorką treści pokazujących, jak 
bardzo prostytucja jest szkodliwa. 
Walczy z lobby proprostytucyjnym 
w Niemczech, które uważa, że jest 
to praca jak każda inna.

Pani Norak uważa zupełnie 
inaczej. Dzięki niej trafiłam do Ma-
rie Mery Klinger – kolejnej kobie-
ty, której udało się wyjść ze świata 

prostytucji. Ona mi bardzo dużo opo-
wiedziała, jak wyglądało jej życie, kiedy 
była prostytutką, jak udało się jej z tym 
zerwać. Opowiedziała też o swojej pra-
cy wychowawczej związanej z uświa-
damianiem młodzieży, że prostytucja 
to wielkie zło i że absolutnie nie można 
o niej mówić w kategoriach normalnego 
zawodu. W Niemczech mówi się o pra-
cy w biznesie seksualnym – „sexarbeit”. 
To oczywiście wielkie nadużycie. To słu-
ży bardzo potężnemu lobby, aby utwier-
dzać kobiety w przekonaniu, że jest to 
zwyczajna praca, po której zakończe-
niu zamyka się drzwi i idzie się do do-
mu. Podczas pisania tego 
materiału miałam również 
kontakt z osobami z dru-
giej strony. 

Poruszyła Pani niezwy-
kle ważny temat, związa-
ny nie tylko z bezpieczeń-
stwem kobiet, ale także 
ich godnością. To temat 
niebezpieczny dla same-
go autora, bowiem uderza 
w przestępcze interesy.

Wiedziałam, że 
temat wiąże 
się z ryzykiem, 

ale chciałam, aby to był 
materiał obiektywny. Jed-
na z bohaterek szybko 
wyprowadziła mnie z błę-
du twierdząc, że nie można obiektyw-
nie pisać o prostytucji, bo ona odczło-
wiecza. Ta druga strona jest niezwykle 
zdeterminowana, bowiem z prostytu-
cją wiążą się ogromne pieniądze. To co 
się dzieje obecnie w państwie nie-
mieckim pokazuje, że opodatkowanie 

Z Olgą Deleśniak-Harczuk, 
zastępcą redaktora naczelnego 
miesięcznika „Nowe Państwo” 
i „Gazety Polskiej Codziennie”, 
ekspertem do spraw niemieckich 
w Instytucie Staszica, 
rozmawia Andrzej Klimczak

Chodź, 
pokażę ci 
największy

burdel 
Europy

W Niemczech 
mówi się 
o pracy 
w biznesie 
seksualnym 
– „sexarbeit”. 
To oczywiście 
wielkie 
nadużycie. 
To służy 
bardzo 
potężnemu 
lobby...

Nagroda SDP 
im. Stefana 
Żeromskiego 
w kategorii 
społecznej

konkurs SDP konkurs SDP

Olga Deleśniak-Harczuk.
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Główna Nagroda 
Wolności Słowa dla 
Mariusza Pilisa za film 
„Sprawiedliwość”

Ten 
temat 
się nie 
przedawnia
Temat stary jak świat, dotyczy 

II  wojny światowej i reparacji 
wojennych. Okazuje się, że już 

w wolnej Polsce, po roku 1989, nie wy-
padało o tym mówić. Było to źle przyj-
mowane, gdy zadawano pytanie, czy 
Niemcy rozliczyli się z nami za szko-
dy, jakie wyrządzili w czasie wojny. 
Temat powrócił jednak w roku 2017. 
Przez następny rok toczyła się dyskusja, 
czy w ogóle jest sens o tym rozmawiać. 
Włączyli się w nią Niemcy, często próbu-
jąc nas ośmieszać, a jednocześnie oka-
zując irytację, że ten temat jest w Polsce 

Czeka nas olbrzymia praca. Mamy 
Niemcom do pokazania dokumenty, 
z których wynika, że winni są nam ponad 
bilion euro. To jest proces niesłychanie 
długi, oparty dzisiaj na stosunkach bilate-
ralnych. Z Niemcami trzeba się ułożyć, ale 
trzeba mieć na to pomysł. Nie znaczy to, 
że należy rezygnować. Dokument, który 
powstał podczas prac parlamentarnego 
zespołu ds. oszacowania polskich strat, 
jest moim zdaniem dokumentem stra-
tegicznym, kierunkującym polską rację 
stanu i politykę międzynarodową w Eu-
ropie. Ten temat się nie przedawnia.

podnoszony. Kiedy spojrzy się na skalę 
dewastacji Polski podczas II wojny i na 
zadośćuczynienie, to wnioski są bez-
względne. Niemcy doprowadzili do sy-
tuacji, w której Polska była najbardziej 
zniszczonym krajem, zarówno od strony 
strat ludnościowych, ale też ekonomicz-
nych, infrastrukturalnych, bankowych, 
produkcyjnych i wszelkich innych. Po 
wojnie, z wypłaconych w ramach repa-
racji dla rożnych państw przez Niem-
ców 100 miliardów, my otrzymaliśmy 
zaledwie 1 procent! Niemcy zasłaniają 
się dzisiaj rożnego rodzaju wątpliwymi 

dokumentami, które wytworzył Bierut 
w 1953 roku. Później werbalnie zostały 
one potwierdzone przez ministra spraw 
zagranicznych Cimoszewicza. Niemcy 
nie mają podstaw, aby blokować nasze 
roszczenia. Jedynym elementem, który 
powoduje, że nasi zachodni sąsiedzi na 
razie mogą spać spokojnie, jest fakt, że 
nie ma takiej instytucji na arenie mię-
dzynarodowej, która spowodowałaby, 
abyśmy mogli z Niemcami usiąść i po-
rozmawiać. Nie ma arbitra. Konstrukcja 
świata powoduje, że nie ma sprzyjającej 
nam opcji. 

konkurs SDP konkurs SDP

Tekst atk Mariusz Pilis.
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Obserwatoria

Raporty na temat zagrożeń plura-
lizmu i wolności słowa w Polsce, 
publikowane – poczynając od ro-

ku 2017 – przez międzynarodowe or-
ganizacje obywatelskie: Reporterów bez 
granic (RBG) czy Freedom House (FH), jak 
również ogłaszane rankingi, nie spełnia-
ją elementarnych wymogów oczekiwa-
nych od tego typu opracowań. Dotyczy 
to także ogłoszonych w lutym 2020 r., 
zdecydowanie tendencyjnych wniosków 
wyciągniętych przez Biuro Instytucji De-
mokratycznych i Praw Człowieka Misji Ob-
serwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (OBWE) z polskich 
wyborów parlamentarnych 2019.

Powodem zafałszowania jest nie-
reprezentatywny, a w wypadku RGB 
i OBWE dodatkowo utajniony, dobór 
autorów i respondentów udzielających 
informacje zewnętrznym obserwato-
rom. Wskazują już na to oburzeni nie-
sprawiedliwą oceną panującej w Polsce 
autentycznej wolności słowa liczni pol-
scy publicyści 1.

1 Artur Stopka, Polska na indeksie. Rzecz o wolności słowa. https://sdp.pl/polska-na-indeksie-rzecz-o-wolnosci-
slowa-analiza-ks-artura-stopki/. Sławomir Jastrzębowski, Panie! Ale czy to jest skandal? https://sdp.pl/
panie-ale-czy-to-jest-skandal-felieton-slawomira-jastrzebowskiego/. Tadeusz Płużański, Jaka gazeta taki 
ranking https://sdp.pl/jaka-gazeta-taki-ranking-komentarz-tadeusza-pluzanskiego/. Wojciech Pokora, 
Paranoje ankietowanych (https://sdp.pl/paranoje-ankietowanych-wojciech-pokora-o-rankingu-reporterow-
bez-granic/).

Obserwatorzy

Problem stał się przedmiotem uwa-
gi rodzących się wreszcie w Polsce orga-
nizacji faktycznie pozarządowych – już 
nie fasadowych, a to znaczy niezależ-
nych finansowo i organizacyjnie, utrzy-
mywanych jedynie przez wolontariuszy 
i transparentne dotacje czy darowizny po-
zyskiwane w drodze dobrowolnych wpłat 
darczyńców. Rodząca się sfera organizacji 
pozarządowych (NGO) staje nareszcie wol-
na od wpływu zarówno polskiego rządu, 
jak i lobby finansowych, z których pły-
ną dofinansowania dla dominujących na 
polskiej scenie NGO fundacji sponsoro-
wanych z międzynarodowych źródeł. I to 
takie organizacje jak np. Centrum Monito-

ringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich, Fundacja Reduta Dobrego 
Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom 
czy Instytut Kultury Prawnej Ordo Juris, ich 
obywatelskie zaangażowanie w obronę 
wolności słowa i dobrego imienia Polski, 
skłaniają do napiętnowania tych rodzi-
mych informatorów i zagranicznych ko-
mentatorów, którzy w imię obcych inte-
resów szkalują naszą Ojczyznę.

Tekst Andrzej Tadeusz Kijowski

Zastrzeżenie
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana 

z oficjalnym stanowiskiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Wolność słowa 
a swoboda ocen

media i SDP

Powodem zafałszowania jest niereprezentatywny, 
a w wypadku RGB i OBWE dodatkowo utajniony, 
dobór autorów i respondentów udzielających informacje 
zewnętrznym obserwatorom.

media i SDP
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W odróżnienia bowiem od FH, 
które deklaruje, że jej zarząd 
jednomyślnie podziela pogląd, 

iż amerykańskie przywództwo na arenie 
międzynarodowej ma zasadnicze znacze-
nie dla sprawy praw człowieka i wolno-
ści, My, Naród, czyli Polacy, doceniając 
wkład USA w odzyskanie przez nasz 
kraj niepodległości, wiemy, że państwo 
prawdziwie niepodległe to takie, które-
go władze nie uznają żadnego świato-
wego przywództwa. 

Nie można tego powiedzieć o oso-
bach potraktowanych jako źródła szka-
lujących Polskę informacji, które po-
wstają w jednym kręgu politycznym, 
ideologicznym i towarzyskim osób zwią-
zanych z ekipą poprzedniej władzy.2

2 Wojciech Biedroń, Autorzy krytycznego raportu FH to współpracownicy Agory, wPolityce.pl, 7 maj 2020, 
https://wpolityce.pl/polityka/499157-autorzy-krytycznego-raportu-fh-to-wspolpracownicy-agory 
3 Annabella Chapman, Pluralizm mediów w Polsce zagrożony. Freedom House 2017.
4 Poland: Anna Wójcik, coordinator at the Wiktor Osiatyński Archive, a rule-of-law monitoring initiative, and 
is cofounder of an English-language resource on rule of law in Poland (ruleoflaw.pl). Miłosz Wiatrowski, PhD 
candidate in contemporary Polish history at Yale University and a researcher working at Polityka Insight.

Opinie wyartykułowane w roku 2017 
przez Annabelle Chapman, autorkę spe-
cjalnego Raportu o zagrożeniach dla plu-
ralizmu mediów w Polsce3 oraz sprawoz-
dawców sytuacji polskiej w światowych 
rankingach: Piotra Araka i Andrzeja 
Bobińskiego w roku 2017, Annę Wójcik 
w 2018 i w 2020 r. wraz z Miłoszem Wia-
trowskim4, są osadzone w ich – czy ra-
czej sponsorujących te badania insty-
tucji – ultraliberalnych przekonaniach. 
Opowiadają się więc po jednej stronie 
dostrzegalnego także w Parlamencie Eu-
ropejskim sporu politycznego. 

Autorzy rzutujących na dalsze oce-
ny raportów dla FH demonstrują depre-
cjonujący ich opracowania brak wiedzy 
merytorycznej. Było to wielokrotnie 

podnoszone podczas konferencji nt. 
wolności słowa organizowanych w la-
tach 2018 i 2019 przez Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich (SDP).

Skoro z pisanego na polityczne za-
mówienie raportu A. Chapman 
z roku 2017 można się było dowie-

dzieć, że w Polsce istnieją tylko dwie, 
a nie cztery znaczące organizacje dzien-
nikarskie: Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich (1700 członków) i Towarzystwo 
Dziennikarskie (66 osób), pominięto zaś 
w ogóle Stowarzyszenie Dziennikarzy RP 
(około 1000 członków) czy liczące około 

600 członków Katolickie Stowarzyszenie 
Dziennikarzy, trudno się dziwić, że w ro-
ku 2020 opinię międzynarodową kształ-
tują już tylko ludzie z towarzyskiego 
kręgu 66 dziennikarzy skupionych wo-
kół koncernu Agora Gazety Wyborczej. 

Ignorowani

Głosu SDP, największej polskiej or-
ganizacji dziennikarskiej, ani oświad-
czeń Centrum Monitoringu Wolności Pra-
sy (CMWP SDP), nie słyszą raportujący 
z Polski urzędnicy bez dziennikarskich 
nazwisk. Lekceważone są też krytyczne 
oceny rankingów fundowanych Polakom 
przez RBG czy FH, wygłaszane przez pol-
skie środowiskowe autorytety. Wśród 
oponentów są bardzo liczni, niekoniecz-
nie bezkrytycznie życzliwi rządom PiS, 

znani publicyści: od Bogusława Chrabo-
ty, Witolda Gadowskiego, Marcina Ro-
li po Bronisława Wildsteina czy Rafała 
Ziemkiewicza, kończąc na francuskim 
korespondencie Bernardzie Margueritte 
(od pół wieku związanym z Polską), któ-
ry 11 czerwca 2018 r. podczas konferen-
cji Media jako służba publiczna, zorgani-
zowanej w siedzibie SDP, mówił: Nurtuje 
mnie jedna kwestia: dlaczego międzynaro-
dowa opinia publiczna w minionym okresie, 
gdy 80 proc. banków i mediów należało do 
kapitału zagranicznego, gdy Polska przy-
jęła rolę wasala Brukseli i międzynarodo-

wej finansjery, a także zagraniczne media, 
nie szczędziły słów uwielbienia. A teraz, gdy 
Polska odrzuca rolę wasala i politykę neo-
liberalną, gdy zaczyna bronić ideałów soli-
darności i sprawiedliwości społecznej, to jest 
potępiana na Zachodzie. 

Opublikowany w 2017 przez Fre-
edom House szczegółowy, acz 
w najwyższym stopniu tenden-

cyjny Raport, skutkujący w następnych 
latach stopniowym obniżaniem oceny 
stanu wolności mediów państwa pol-
skiego, aż po rok 2020, gdy ogłoszono, 
iż Polska odpadła z kategorii „Skon-
solidowanych Demokracji” i stała się 
„Demokracją półskonsolidowaną”, 
to poważny, ale bardzo niebezpieczny 
dokument polityczny. Kompromituje on 
zasłużoną organizację i może mieć skut-
ki odwrotne do zamierzonych.

Pozycja Polski w światowym rankingu wolności słowa Reporterów Bez Granic.

Głosu SDP, największej polskiej organizacji dziennikarskiej, 
ani oświadczeń Centrum Monitoringu Wolności Prasy 
(CMWP SDP), nie słyszą raportujący z Polski urzędnicy 
bez dziennikarskich nazwisk. 

media i SDPmedia i SDP
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Kontrolowani

Warto wskazać, że w tej ogól-
nej ocenie nie wzięto w ogóle 
pod uwagę swobody i bogac-

twa polskiej sieciowej domeny publicz-
nej pomijając nasz kraj w rankingu5 ze 
względu na rzekomy brak danych. Niem-
cy zaś, mimo zdecydowanie restrykcyjnej 
Ustawy sieciowej nakazującej operatorom 
eliminowanie „mo-
wy nienawiści”, oce-
niane są jako kraj, w 
którym swoboda te-
go najważniejszego 
dzisiaj nośnika wol-
nego słowa – nieza-
grożonego w Polsce 
przez jakiekolwiek 
regulacje – uznana 
została przez Free-
dom House za w peł-
ni satysfakcjonującą.

13 maja 2020 r., 
pod osłoną związa-
nego z tzw. pande-
mią powszechnego 
zakazu zgroma-
dzeń, na wniosek 
Letycji Avii – za-
korzenionej w Se-
negalu hebanowej 
deputowanej Fran-
cji z podparyskich przedmieść – usta-
nowiono prawo skierowane przeciwko 
tzw. mowie nienawiści w cyberprze-
strzeni. Tego dnia w ojczyźnie Diderota 
i Rousseau została zniesiona wolność 

5 FREEDOM ON THE NET 2019, The Crisis of Social Media. Freedom House 2019.
6 Jean-Baptiste Regnault , Wolność albo śmierć, 1795, Olej na płótnie.

słowa. Od lipca 2020 r. platformy in-
ternetowe we Francji, podobnie jak od 
stycznia 2019 r. w Niemczech, narażo-
ne być mogą na poprzedzające wyroki 
sądowe abstrakcyjnie wysokie kary za 
nie stosowanie cenzury wobec treści 
sygnalizowanych jako niepoprawne po-
litycznie.6

W tym kontekście zaniżone oceny 
polskich swobód to coś więcej niż błąd. 

To polityczna prowo-
kacja! Władza – każ-
da demokratycz-
na władza! – dąży 
do jej zachowania. 
Przed nadużyciami 
może rządzących 
powstrzymać tylko 
wzgląd na wybor-
ców oraz respekt dla 
obiektywnej opinii 
międzynarodowej 
i związanych z nią 
potencjalnie różno-
rodnych sankcji. 

– Skoro jednak 
szacunek dla wol-
ności mediów obra-
ca się przeciw rzą-
dzącym Polską, jaki 
sens jej przestrzegać, 
szczególnie wobec 
osób otwarcie ata-

kujących naszą niepodległość? – może 
zapytać prący do władzy polityk. I tak, 
fałszywa narracja o naruszeniach de-
mokratycznych swobód może się stać 
… samospełniającą się przepowiednią.

Andrzej Tadeusz Kijowski (ur. 1954)  
– pisarz, publicysta prasowy, felietonista 
radiowy, realizator i prezenter 
telewizyjny. Nauczyciel akademicki. 
Teatrolog. Menedżer i teoretyk kultury. 
Był dyrektorem Centrum Monitoringu 
Wolności Prasy SDP. Obecnie jest 
rzecznikiem Wolności Słowa KRRiT.

Zrazu byłem zaszczycony 
zaproszeniem na spotkanie 
dyskusyjne młodych liberałów 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Ich środowiska przejawiają 
podziwu godne zainteresowanie 
bieżącą polityką polską. Oczywiście, 
i tym razem w wypowiedziach 
dyskutantów aż wrzało od ocen 
działania rządu. Ktoś stwierdził 
prostodusznie, że „obecnie 
rządzący robią co chcą i na dodatek 
nie liczą się z nikim i niczym. 
Polityka to sztuka rządzenia, a nie 
takie czy inne gierki”. Tę opinię 
nagrodzono oklaskami. 

Artyzm 
  polityczny  
 młodych   
liberałów

Zadumałem się.
Nie, ci „obecnie rządzący” 
nie robią co chcą, a co m u s 
z ą, czego oczekuje od nich 
większość narodu. A muszą 
zasypać „grubą kreskę” to-
nami uczciwości politycz-
nej. Pozostały im jeszcze do 
usunięcia z życia publicz-
nego dwie „grube kreski”: 
w środowisku akademików 
i palestrze.

polityka i SDP

Tekst Andrzej Dabik

media i SDP
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Ostatni jest najszkodliwszy, bo 
miażdży poczucie elementar-
nej sprawiedliwości, bez któ-

rej nie ma zdrowych wspólnot. Gnicie 
państw zaczyna się od sądownictwa. 
Smutnym tego dowodem są dzieje na-
szej Rzeczypospolitej od końca XVII w. 
Owych liberałów jakoś nie 
przygnębiają dzisiejsze, 
nierzadko niesprawiedli-
we, wręcz kuriozalnie wy-
roki sądowe, jakby nadal 
była PRL. Nie wadzi im, 
że we współczesnym są-
downictwie pełno ideolo-
gicznych pobratymców 
Rzeplińskiego, starego 
służalcy reżimu komuni-
stycznego o impertynenc-
kim zachowaniu i  odra-
żających intelektualnie 
wypowiedziach, a  także 
sędziów młodszego po-
kolenia, jak Tuleya, dzie-
dziczących, nawet gene-
tycznie, demoralizację 
sądownictwa podporząd-
kowanego polityce Pol-
ski zniewolonej przez so-
wietów. Tamci sędziowie 
skazywali na śmierć lub 
wieloletnie więzienia pa-
triotów polskich z wo-
jennych i powojennych 
organizacji wojskowych 
oraz cywilnych; w maje-
stacie prawa stanowione-
go w Moskwie wymordowali działaczy 
pięciu zarządów Wolności i Niezawisło-
ści. Wydawali wyroki (często najwyż-
sze) nawet w celach więziennych: sła-
wetne tzw. procesy kiblowe.

Dzisiejsza opozycja to głównie ta 
część Solidarności, która w roku 1989 
związała się z pezetpeerowską nomen-
klaturą uwłaszczoną na majątku naro-
dowym. Przy „okrągłym stole” została 
dopuszczona do podziału dóbr i w czę-
ści do władzy, tworząc w swym mnie-

maniu elitę III RP. „Naro-
dziny polskiej demokracji 
dokonały się w okoliczno-
ściach wybitnie niedemo-
kratycznych. Wolę społe-
czeństwa respektowano, 
o ile nie godziła w inte-
resy biznesowe i ideowe 
«elit» uzurpujących so-
bie – rzadko kiedy otwar-
cie – prawo do wyłączne-
go decydowania o losie 
państwa” – napisał Ja-
cek Kloczkowski („III RP 
– państwo nieprzemyśla-
ne” w: „Rzeczpospolita 
1989-2009”). I teraz owa 
„elita” uważa się za siłę 
postępu, spadkobierczy-
nię idei demokratycznych, 
prozachodnich. Ocenia, że 
wszyscy, którzy jej nie ak-
ceptują, to zaścianek kle-
rykalny.

Nasz kolega red. 
Witold Gadow-
ski w jednej ze 

swych pogadanek coty-
godniowych na YOUTUBE 
stwierdził, że jeszcześmy 

nie odtworzyli naszej przewodniej elity 
wymordowanej podczas wojny i w la-
tach pięćdziesiątych, która poczuwała 
się do odpowiedzialności za losy na-
rodu. Polskę chcą zawładnąć ludzie 

nierozumiejący własnej tradycji, naj-
częściej pochodzący ze środowisk ple-
bejskich lub pół-ćwierćinteligenckich 
czy też zdemoralizowanych Polską Lu-
dową. Dramatycznie wciąż brzmi py-
tanie śp. Jana Olszewskiego, sformuło-
wane podczas debaty nad odwołaniem 
jego rządu w nocy z 4 na 5 czerwca 
1992 r.: „czyja ma być Polska?”. Tak, czy-
ja, skoro tzw. opozycja parlamentarna 
publicznie i permanentnie wyszydza 
partię rządzącą i wszystkich jej adhe-
rentów? Politycy tzw. opozycji obraża-
ją swych przeciwników 
politycznych sformu-
łowaniami skrajnie or-
dynarnymi, byle skutek 
był piorunujący, wynaj-
mując do tych czynno-
ści tzw. hejterów, opła-
canych przez niektóre 
samorządy. Opozycjoni-
ści nie mają żadnej kon-
kretnej kontrpropozycji 
rządzenia krajem, za to 
szermują niczym nie-
uzasadnionymi opinia-
mi, na przykład Borysa 
Budki, że PiS doprowa-
dzi nasze państwo do ruiny; opozycja 
aranżuje również publiczne wyśpiewy-
wanie brzydkich wyrazów przez ładną 
dziewczynę lub leżąc na plecach wali 
stopami w blachę ogrodzenia... 

Propaganda antyrządowa opozycji, 
a raczej indoktrynacja, osiąga apogeum 
w inkryminacji, że PiS przyczynił się do 
rozprzestrzenienia wirusa, ponieważ 
rządzący nie przygotowali infrastruk-
tury do jego zwalczania, nie stworzyli 
nań antidotum i nie mieli pomysłu na 
wyjście z kryzysu. 

Na domiar złego politycy opozycji 
– europosłowie wyłonieni w wyborach 
powszechnych – zdradzają Ojczyznę, 
głosując na forum Unii Europejskiej 
wbrew interesom polskim. Toteż nie 
powinno dziwić, że wielu Polakom 
przypomina to zdrady popełniane w la-
tach 1772–1795 i zagładę państwa. 

W zacytowanej na początku wy-
powiedzi młodego liberała 
jest jeszcze inkryminacja, że 

ci „obecnie rządzący (...) nie liczą się z ni-
kim i niczym”. To by znaczyło, że nowo-

cześni liberałowie ocze-
kują odrobiny dyktatury, 
której Polsce wciąż bra-
kowało i dlatego prawie 
zawsze w dziejach nowo-
żytnych było źle. Jedynie 
Piłsudski spowił Rzecz-
pospolitą półdyktaturą. 
Pozamykał w obozach, 
kogo trzeba. Dopóki żył, 
było dobrze. Katastro-
fy oprócz niego nikt nie 
przewidywał. Podobnie 
jak my nie przewidzie-
liśmy zarazy – trzeciej 
wojny światowej, rozpę-

tanej przez Chiny pragnące zdominować 
gospodarkę znienawidzonego Zachodu. 

To, o czym powyżej, byłoby więc 
według liberałów ową brakującą  
PiS-owi „sztuką rządzenia”.... 

Lecz ostatecznie nie żałuję, że po-
znałem ich poglądy; pozwalają mi one 
wyobrazić sobie Rzeczpospolitą za lat, 
powiedzmy, czterdzieści, rządzoną 
przez nich „artystycznie”. A nie jest to 
wizja radosna. Lecz na szczęście nie 
będę już musiał słuchać i czytać żad-
nych polemik politycznych.

polityka i SDPpolityka i SDP

Dzisiejsza 
opozycja to 
głównie ta część 
Solidarności, 
która w roku 
1989 związała 
się z pezetpee- 
rowską 
nomenklaturą 
uwłaszczoną 
na majątku 
narodowym. 
Przy „okrągłym 
stole” została 
dopuszczona  
do podziału 
dóbr i w części 
do władzy, 
tworząc 
w swym 
mniemaniu 
elitę III RP.

Propaganda 
antyrządowa 
opozycji, a raczej 
indoktrynacja, 
osiąga apogeum 
w inkryminacji, 
że PiS 
przyczynił się do 
rozprzestrzenienia 
wirusa...
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Ale stan zagroże-
nia epidemicz-
nego trwa i nie 

wiadomo, kiedy zosta-
nie odwołany. Powoli 
wyłania się także obraz 
przyczyn pandemii. Pre-
zydent Donald Trump 
wspomniał o twardych 
dowodach, dostarczo-
nych przez amerykań-
skie służby specjalne, na „wymknięcie 
się” COVID-19 z laboratorium w Wu-han 
i o kilku apelach, skierowanych do chiń-
skich władz, o uszczelnienie procedur 

Służby państwowe i samorządowe od kilku miesięcy – w związku 
z pandemią koronawirusa – pracują pełną parą. Prezydent i premier 

podejmują wiele trudnych decyzji, „aby w przyszłości uniknąć jeszcze 
trudniejszych”. Już na początku pandemii zamknięto szkoły, restauracje 
i sklepy, kina, muzea i teatry, a także granice państwa. Obecnie następuje 
powolne „odmrażanie” gospodarki, „tarcza antykryzysowa” wspomaga 

mały i średni biznes, powoli wracamy do w miarę normalnego życia, 
oczywiście przy zaostrzonym reżimie sanitarnym. 

polityka i SDP polityka i SDP

Korona-
wirus

Tekst Elżbieta Królikowska-Avis

a odtwarzanie się 
służb państwa

bezpieczeństwa, które zostały zlekce-
ważone. I już można powiedzieć, że 
Polska – w przeciwieństwie do Włoch, 
Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, gdzie 
liczba zakażonych i ofiar śmiertelnych 
jest ok. 10 razy wyższa – poradziła so-
bie z pandemią lepiej niż inne państwa 
Europy. A w atmosferze społecznej i me-
dialnej – choć opozycja i stacje komer-
cyjne wciąż straszą końcem świata – nie 
ma nic z beznadziejności klimatu po-
wieści Camusa „Dżuma” czy „Mszy za 
miasto Arras” Szczypiorskiego. Jest na-
dzieja na w miarę szybkie zakończenie 
epidemii – dostrzega się także jakąś do-
datkową wartość, która się rodzi, choć 
potrzebuje czasu na dojrzewanie.

 Aby uzyskać bazę informacyjną 
dla tej tezy warto przypomnieć, jak 
wyglądała koordynacja służb państwa 

w  pierwszych tygo-
dniach pandemii. Wszę-
dobylscy – prezydent, 
premier i minister zdro-
wia – dwoją się i troją, 
i zyskują zaufanie oraz 
kolejne punkty w róż-
nych światopoglądowo 
sondażowniach, a słup-
ki popularności Prawa 
i Sprawiedliwości pod-
skakują o 4 – 6%. Sieć 19 
szpitali jednoimiennych, 
przeznaczonych dla cho-
rych, znakomita współ-
praca ministra zdrowia 
Łukasza Szumowskiego 
z samorządami (choć 

Warszawa, Kraków i Poznań wciąż sa-
botują wysiłki władz) i mediami pu-
blicznymi, gdzie kilka razy dziennie po-
jawiają się newsy o stanie zagrożenia 

A w atmosferze 
społecznej 
i medialnej – choć 
opozycja i stacje 
komercyjne wciąż 
straszą końcem 
świata – nie ma nic 
z beznadziejności 
klimatu powieści 
Camusa „Dżuma” 
czy „Mszy za 
miasto Arras” 
Szczypiorskiego.
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oraz poradniki, jak radzić sobie z sy-
tuacją. Generalnie – świetny coverage 
radiowy i telewizyjny, poradniki i gorą-
ce linie, gdzie lekarze odpowiadają na 
pytania obywateli. I skuteczna współ-
praca mediów publicznych z resorta-
mi zdrowia i edukacji oraz Kościołem, 
zwiększenie liczby mszy św. i ofer-
ta wyboru dla wiernych: pójść w nie-
dzielę do kościoła czy zostać w domu? 
28 przejść granicznych, gdzie wspólnie 
pracuje straż graniczna, policja, sane-
pid, służby skarbowe i wojsko – nie tyl-
ko terytorialsi, ale i wojska operacyjne. 

I największa akcja logistyczna od dzie-
sięcioleci LOTDoDomu, efekt porozu-
mienia rządu z LOT-em, sprowadzi 
do Polski ze świata – Wielka Brytania, 
Hiszpania i Cypr, Stany Zjednoczone, 
Kanada, Indie i Tajlandia – ok. 140 tys. 
naszych rodaków, którzy z różnych po-
wodów utknęli za granicami kraju. Pa-
miętam, jak zazdrościłam Brytyjczykom 
troski państwa, kiedy po kataklizmach 
czy zamachach terrorystycznych gdzieś 
daleko w świecie, zaopiekowani, wracali 
szczęśliwie do domu. Polacy byli dotąd 
pozostawieni sami sobie. 

Konferencja Episkopatu Polski 
szybko porozumiała się z rzą-
dem i realizując przepisy zagro-

żenia epidemiologicznego, zdecydo-
wała się na dyspensę dla tych, którzy 
wolą w niedzielę zostać 
w domu, na zmniejsze-
nie do 5 liczby wier-
nych uczestniczących 
w mszach św. i dosto-
sowała do sytuacji sys-
tem opieki duszpaster-
skiej. Niezwykle ważna 
„duchowa Eucharystia” 
oraz możliwość łączno-
ści ze wspólnotą Kościo-
ła przy pomocy mediów. 
Ministerstwo Finansów 
pracuje nad pomocą dla 
małego i średniego biz-
nesu w sprawie odrocze-
nia o 3 miesiące spłaty 
podatków oraz składek 
na ZUS, a banki wspomi-
nają o prolongacie kre-
dytów o trzy miesiące. 
Już wypłacono pierwsze 
pieniądze. Piękną posta-
wę zaprezentowało kil-
ka wielkich spółek – Or-
len zaoferował 6, Grupa 
Azoty 3, a Salon Meblowy Agata 1 mln 
złotych na potrzeby walki z Covid-19. 
Nie licząc harcerzy i armii wolontariu-
szy, opiekujących się starszymi, chorymi 
i samotnymi, w tym byłymi żołnierzami 
AK i działaczami opozycji niepodległo-
ściowej. Wygląda to na rodzaj pospolite-
go ruszenia! Akcji i firm jest coraz więcej 
i więcej. Kiedy agendom państwa udaje 
się wejść w układ współdziałania z samo-
rządami, organizacjami pozarządowymi, 

częścią mediów i obywateli, to znaczy, że 
w całym tym zgiełku, niepostrzeżenie, 
pojawiła się nuta, jakiej nie znaliśmy od 
dziesięcioleci. Z jednej strony zrozumie-
nie potrzeb i ciężka praca władzy, z dru-

giej – społeczne zaufa-
nie. Bez tych dwóch 
akceleratorów zjawisko 
nie pojawiłoby się, nie 
miałoby szans. 

 Pracując jako kore-
spondentka w Wielkiej 
Brytanii i obserwując 
życie polityczne i spo-
łeczne tego kraju, czę-
sto zazdrościłam Wy-
spiarzom. Aż do dnia 
referendum ws. Brexi-
tu w 2016 roku ich de-
mokracja działała. Jeśli 
nie jak w szwajcarskim 
zegarku, to na pewno 
sprawnie. Obserwo-
wałam, jak Parlament 
radził sobie z aferami 
korupcyjnymi i obycza-
jowymi polityków, jak 
partie, w imię dobrze 
pojętego własnego in-
teresu, wymiatały ze 
swych szeregów skom-

promitowanych kolegów, jak oczyszcza-
jący jest wpływ mediów i organizacji 
pozarządowych na zdrowie politycz-
ne, publiczne. Nic z tego nie było widać 
w Polsce. Osiem lat temu w rozdziale 
„Nos dla tabakiery” w książce „Róg Pic-
cadilly i Nowego Światu” pisałam, że de-
mokracja działa jak dobrze naoliwiony 
mechanizm, kiedy spełnione są cztery 
warunki: życie publiczne opiera się na 
wspólnej dla władzy i społeczeństwa 

Konferencja 
Episkopatu 
Polski szybko 
porozumiała się 
z rządem i realizując 
przepisy zagrożenia 
epidemiologicznego, 
zdecydowała 
się na dyspensę 
dla tych, którzy 
wolą w niedzielę 
zostać w domu, 
na zmniejszenie 
do 5 liczby wiernych 
uczestniczących 
w mszach 
św. i dostosowała 
do sytuacji 
system opieki 
duszpasterskiej.
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bazie wartości (wciąż 
pamiętamy idee „poli-
tyki moralnej” premiera 
Gladstone’a), są instytu-
cje, które tych wartości 
bronią, armia urzędni-
ków państwowych, któ-
ra je realizuje, a w spo-
łeczeństwie nie ma 
przyzwolenia na uchy-
bianie prawu i dobrym 
obyczajom. 

Pośród wartości, 
o których wspomniałam, mamy: 
interes kraju, służebny charakter 

władzy, prawdę jako podstawę ocen, 
wiarygodność i przyzwoitość osób pu-
blicznych, bo są to politycy, ale i prezes 
mediów publicznych czy strategiczne-
go banku. To pakiet wartości ponadpar-
tyjnych. Dalej – instytucje państwowe, 
które także muszą być wiarygodne, 
działać sprawnie i skutecznie. Po trze-
cie – mamy całą armię civil servants, 

kompetentnych urzęd-
ników państwowych, 
którzy interpretują pra-
wo i podejmują ważne 
dla kraju i obywateli 
decyzje. Urzędnik pań-
stwowy to np. we Fran-
cji czy Wielkiej Bryta-
nii zawód na całe życie. 
Czy takie służby poja-
wiły się w  Polsce po 
1989 roku? Nie. Prze-
cież wszyscy widzieli-

śmy, jak przez lata rządów SLD i PO-PSL 
państwo nie „rozwijało się”, a zwijało 
– szkoły i szpitale, posterunki policji, 
ambasady i konsulaty, nawet laborato-
ria, których sieć trzeba dziś odtwarzać. 
Zwijanie się państwa, oligarchizacja ży-
cia politycznego i gospodarczego, mono-
polizacja mediów komercyjnych i pu-
blicznych, niska świadomość własnych 
praw społeczeństwa, to cechy tamtych 
rządów i tamtych czasów. 

Od razu chcę powiedzieć, że uwa-
żam ludowe przysłowie „nie ma złego 
bez dobrego” za niemądre, bo, owszem, 
bywa inaczej. Ale po raz pierwszy od 
30 lat, że nie wspomnę czasów komu-
ny, widzę w Polsce sygnały przemian de-
mokratycznych, systemowych. Władza 
słucha ludzi – czasem nawet zbyt często. 
Ministerstwa zarządzające segmentami 
państwa are doing their best, starają się 
jak mogą i współpracują na rzecz społe-
czeństwa. Funkcjonują normalnie, na co 
dzień, „ jak na Zachodzie”. Kościół gład-
ko współpracuje z rządem, ministerstwa 
z mediami, a wszyscy razem – dla dobra 
obywateli. Tylko opozycja jeszcze nie 
wie, jaki jest jej status, rola oraz dopusz-
czalne formy działania. W każdym razie 
na naszych oczach odtwarzają się struk-
tury państwa, instytucje, civil servants, 
którzy wiedzą, co mają robić i nie mó-
wią, jak Włodzimierz Cimoszewicz przy 
okazji klęski powodzi: „trzeba było się 
ubezpieczyć”, albo Elżbieta Bieńkowska 
przy innej katastrofie: „sorry, taki mamy 
klimat”. Państwo zaczęło działać!

Wiele można pisać o demokra-
cji, że „prawdziwa” albo „fa-
sadowa”, o polityce, że „mo-

ralna” czy „o rozchwianych wartościach 
indywidualnych i zbiorowych”. Ale 
w istocie niezłym sprawdzianem, czy 
demokracja w kraju działa czy nie, by-
wa stan klęski żywiołowej czy epidemia. 
I odpowiedź na pytanie – czy obywatele 
czują się zaopiekowani przez państwo 
czy nie? – to test na dojrzałość dla wła-
dzy, opozycji i obywateli. Bo w demo-
kracji istnieje coś na kształt sprzężenia 
zwrotnego między oczekiwaniami i po-
trzebami obywateli, a działaniem prezy-
denta, parlamentu, rządu i jego agend. 

Sprawność ekipy rządzącej wyzwala 
z kolei społeczne zrozumienie, wzrost 
postaw obywatelskich i pro-państwo-
wych. Od kilku miesięcy obserwujemy 
to zjawisko i u nas. Jasne, że jest to pro-
ces i zwykle odbywa się metodą: jeden 
krok do przodu, trzy kroki w tył. Ale po-
czątek został zrobiony. I chyba łatwiej 
nam będzie przejść przez okres wielkiej 
próby i zwalczyć koronawirusa – a to, co 
pozostanie w sferze publicznej, sygnały 
funkcjonowania demokracji „jak na Za-
chodzie”, to byłaby wartość dodana.
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Przecież wszyscy 
widzieliśmy, 
jak przez lata 
rządów SLD i PO-
PSL państwo nie 
„rozwijało się”, 
a zwijało – szkoły 
i szpitale, posterunki 
policji, ambasady 
i konsulaty, nawet 
laboratoria, których 
sieć dziś trzeba 
odtwarzać. 
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Przybył do Argentyny, gdy 
miał dwa lata – wraz z ro-
dziną polskich emigrantów. 
W jego domu się nie przele-
wało. Mimo ubóstwa, w wie-
ku 15 lat udało mu się kupić 
jego pierwszy aparat foto-
graficzny. Fotografia stała 
się jego pasją oraz zawodem, 
z którego mógł utrzymać ro-
dzinę. Był samoukiem; wy-
mieniał się profesjonalną 
wiedzą z kolegami oraz brał 
udział w wyjazdach badaw-
czych. Jego wykształcenie 
plastyczne oraz zamiłowanie 
do literatury i muzyki wpły-
nęły na różnorodność dzieł. 
Zanim jednak został zawo-
dowym fotografem, pracował 

w Teatrze Ludowym, 
był pracownikiem 
banku holenderskiego, 
przez krótki okres stu-
diował w Szkole Sztuk 
Pięknych, a w 1945 r. 
założył magazyn Ga-
ceta del Libro. Z czasem 
przeformułował swo-
ją tożsamość z pol-
skiej na argentyńską; 
praktycznie przestał 
mówić w języku oj-
czystym, publicznie 
wypowiadał się tylko 
po hiszpańsku.

ARGENTYŃSKA IKONA FOTOGRAFII MODY LAT 50.: BOLESŁAW SENDEROWICZ

Argentyna to nie tylko Witold 
Gombrowicz. Bolesław 
Senderowicz to argentyński 
fotograf polskiego pochodzenia, 
urodzony w 1922 r. w Łodzi, 
zmarły w 1994 r. w Buenos Aires. 
Był przez prawie pięćdziesiąt 
lat punktem odniesienia 
dla argentyńskich 
fotografów mody 
i reklamy. Jego fotografie 
charakteryzowało 
nowatorskie połączenie 
estetycznego 
wyrafinowania 
z poczuciem humoru 
i oryginalną scenerią. 

„Bolek” 
 dla rodziny, 
„Sender” dla kolegów

Tekst: Joanna Longawa

Zdjęcia: Senderowicz/
Editorial Galería Vasari

wspomnienia SDP wspomnienia SDP
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Od końca lat 40. jego pra-
ce charakteryzował wysoki 
poziom techniczny i este-
tyczny. Z biegiem lat jego 
styl dał mu rozpoznawal-
ność i prestiż. Był przyja-
cielem Annemarie Hein-
rich i Anatole Sadermana, 
którego uważał za swo-
jego nauczyciela. Słynął 
głownie z fotografowania 
swoich modeli w niekon-
wencjonalnych sceneriach; 
głównie były to zdjęcia 
na otwartym powietrzu. 
W ten sposób tworzył dysonans między 
pięknem natury a formą architektonicz-
ną. Zasłynął fotografując głównie gwiaz-
dy kina, np. Antę Garmaz, Karin Pistari-
ni, czy Susanę Giménez. W połowie lat 
50. Senderowicz stworzył własną kon-
cepcję fotografii mody. W tych właśnie 
latach Bolesław był częścią La Carpeta 

de los Diez, grupy fotogra-
fów z Europy. Spotykali się 
w latach 1952–1959 w Bu-
enos Aires w celu promo-
wania modernistycznych 
eksperymentów w  kon-
serwatywnym, typowym 
dla tamtych czasów, śro-
dowisku.

Pod koniec lat 60. XX wie-
ku, wraz z nadejściem epo-
ki masowej konsumpcji, 
studio Senderowicza uro-
sło do miana pioniera ar-

gentyńskiej fotografii reklamowej. Pol-
sko-argentyński fotograf, „Bolek” dla 
rodziny i „Sender” dla kolegów, prze-
prowadził wiele słynnych kampanii 
reklamowych dla renomowanych ar-
gentyńskich i międzynarodowych ma-
rek. W swoim studio wykonywał – ja-
ko pierwszy w Argentynie – fotografie 

w kolorze. Zajmował się re-ka-
drowaniem, retuszowaniem 
i fotomontażem. Pracował tak-
że dla Editorial Abril (czasopi-
sma Corsa i Siete Días) oraz dla 
magazynu kobiecego Claudia. 
Prywatnie był małomówny, pa-
lił fajkę, a w wolnych chwilach 
słuchał muzyki Mozarta. 

Jego prace zostały wystawio-
ne po raz pierwszy w 1990 ro-
ku w stolicy Argentyny, w Ga-
lerii Zdjęć Teatru San Martín pod 
opieką Sary Facio. Prawie dwie 
dekady od śmierci Bolesława, 
po śmierci Andrésa, jego naj-
starszego syna, archiwum fo-
tografa – które składało się z 10 
drewnianych szuflad ze 102 000 
kopert, posortowanych i nume-
rowanych, z datownikiem wy-
tłoczonym atramentem oraz 

32 pudełkami z kontaktami, dowoda-
mi i kopiami papierowymi zdjęć – wpa-
dło w ręce wnuczki, Pauli Senderowicz. 
Ta założyła interdyscyplinarną organiza-
cję, której celem do dziś jest docenianie, 
digitalizacja i rozpowszechnianie prac 
dziadka. Następnie fotografie Bolesła-
wa pokazano w Buenos Aires w 2017 r. 
na wystawach zbiorowych zatytułowa-
nych Mundo Propio i La Unión Que La Fu-
erza oraz w 2018 r. w Culturale San Martìn, 
gdzie wnuczka, malarka, wystawiła pra-
ce Senderowicza w zmienionej formie; 
naniosła na nie pędzlem warstwy ko-
lorów. Paula opublikowała w marcu te-
go roku książkę o dziadku, album z jego 
zdjęciami pod tytułem: „Bolesław Sen-
derowicz. Fotograf”.

Zasłynął 
fotografując 
głównie 
gwiazdy kina, 
np. Antę 
Garmaz, 
Karin Pistarini, 
czy Susanę 
Giménez. 
W apołowie lat 
50. Senderowicz 
stworzył własną 
koncepcję 
fotografii mody.
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Żyłem, oglądałem i pracowałem 
w Telewizji Polskiej, gdy robili 
ją – Gruza, Hanuszkiewicz, Przy-

bora-Wasowski, Szlachtycz, Wojtyszko, 
Walter, Wowo Bielicki, Olga Lipińska, 
Dziedzicowa, Pach, Suzin, Miroszowa, 
Ambroziewicz, Mikołajczyk, Snopkie-
wicz, Maziarski, Kamiński-Kurek, Ro-
stocka i Ryster, Adam Słodowy, autor 
świetnych reportaży i nauczyciel repor-
terów Józef Błachowicz, reżyser Lucyna 
Smolińska-Sroka i jej mąż scenarzysta 
Mieczysław Sroka, Tamara Sołoniewicz, 
Wanda Konarzewska, Krystyna Mokro-
sińska, Jacek Grelowski, Marian Bekaj-
ło, Ryszard Bójko, Ireneusz Engler, Zbi-

gniew Proszowski, Krystian Przysiecki, 
Marek Grot, Wojciech Pijanowski, Woj-
ciech Mann (ostatnio wyrzucony z Ra-
dia), Jerzy Szotkowski, Grzegorz Wasow-
ski (tak, synek), Dariusz Baliszewski; 
a także Janusz Rolicki, Nina Terentiew, 
Antoni Dzieduszycki (ostatni ordynat 
rodu, późniejszy współtwórca Telewizji 
Wisła); za gwiazdy robili i robiły – Boże-
na Walter i Bogumiła Wander, i oczywi-
ście Bohdan Tomaszewski, Jan Ciszew-
ski, Tomasz Hopfer, Jacek Żemantowski, 

Tadeusz Sznuk (na szczęście jeszcze tam 
trwa), no i oczywiście Maciej Szczepań-
ski (o nim będzie za chwilę), Andrzej 
Drawicz, Marian Terlecki (ten mnie fa-
woryzował), Janusz Zaorski (dał mi naj-
więcej pieniędzy na reportaże). 

Niezła to była drużyna. Była!
Zmarli, odeszli, wyrzucono.

I-szy

Zanim będzie o I-szym reżyserze 
TVP – anegdota: idzie „krwawy Maciej” 
(jaki on tam był krwawy, dzisiaj to do-
piero wyrzucają bezpardonowo) kory-

tarzem telewizyjnego molocha, któ-
ry zbudował dzięki protekcji Gierka, 
a z przeciwka podąża osobnik o dłu-
gich włosach. Prezes zatrzymuje się, 
wyciąga dychę i mówi: – Masz i idź się 
ostrzyc. Facio (był to kamerzysta) się-
ga do kieszeni, wyjmuje dwie dychy 
i rzecze: – Masz i się odp…l! Ochroniarz 
Szczepańskiego zareagował, awantura 
była, ale koleś z telewizji wcale nie wy-
leciał. Tak jak np. Wildstein albo Sobala 
(też prezes, tyle że radia).

   „Gie” jak 
Gruza

Tekst Stefan Truszczyński 
Zdjęcia Andrzej Gojke
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...idzie „krwawy Maciej” (jaki on tam był krwawy, 
dzisiaj to dopiero wyrzucają bezpardonowo) korytarzem 
telewizyjnego molocha, który zbudował dzięki protekcji 
Gierka, a z przeciwka podąża osobnik o długich włosach. 
Prezes zatrzymuje się, wyciąga dychę i mówi: – Masz i idź 
się ostrzyc. Facio (był to kamerzysta) sięga do kieszeni, 
wyjmuje dwie dychy i rzecze: – Masz i się odp…l!

Jerzy Gruza.
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Przypomnijmy więc ludzi z tamtych 
lat. Warto. Na początek „G”. „Gie” 
jak Gruza. Jerzy Gruza (4 kwiet-

nia 1932 w Warszawie – 16 lutego 2020 
w Pruszkowie, pochowany na Cmenta-
rzu Wojskowym na Powązkach, kwate-
ra G-TUJE-48; msza pogrzebowa odby-
ła się 21 lutego w Kościele Środowisk 
Twórczych). Przede wszystkim reżyser, 
po PWST w Łodzi (1956), scenarzysta, 
a także okazjonalnie aktor.

Był wysoki, apodyktyczny, bezkom-
promisowy. Wymyślił, zarządził i tak do-
kładnie miało być. No, ale chyba właśnie 
takim powinien być reżyser. Musi wie-
dzieć co chce i powiedzieć jak to zrobić.

Szedł przez długie korytarze woroni-
czowej telewizji energicznym krokiem, 
wypełniał sobą w czasie prób wielkie 
studia, a potem dyrygował w reżyserce 
realizatorem, dźwiękowcem i oświetle-
niowcem. Chłopięta (przy nim), dziew-
częta (nawet te po Sokorskim, były za-
wsze „młode”) stali i stały z otwartymi 
buźkami i słuchali poleceń. Rzadko kto 
odważył się podjąć dyskusję z Gruzą. 
Pewność siebie, surowość oblicza, nigdy 
chwalenie, często ironizowanie – spra-
wiało, że odbierano go z uwagą i napię-
ciem. Może nawet z pewnym strachem. 
Nie było z nim łatwo i delikatnie.

Seriale

Pani Mira Michałowska-Zientarowa 
pisała dialogi do „Wojny domowej”. Wy-
szło 15 odcinków – jak to już wiemy – 
świetnych. Oto tytuły:

„Ciężkie jest życie”, „Bilet za fryzje-
ra” – nagroda specjalna „Minewra 
d’Orgento” Włoskiego Komitetu Filmu 

Młodzieżowego za najlepszy film roz-
rywkowy o tematyce specjalnie nada-
jącej się do młodzieżowych klubów 
filmowych na XVIII MFF dla Dzieci 
i Młodzieży w Wenecji – Włochy lipiec 
1966 r., „Wywiadówka”, „Pierwszy 
dzień”, „Dwójka z azymutu”, „Trójka 
klasowa”, „Polski joga”, „Wizyta star-
szej pani”, „Dzień Matki”, „Zagranicz-
ny gość”, „Co każdy chłopiec”, „Mo-
nolog zewnętrzny”, „Młode talenty”, 
„Nowy nabytek”, „Siła wyobraźni”.

Ale współpraca z Zientarową się 
skończyła, a zaczęła z Krzysztofem Teo-
dorem Toeplitzem. KTT był człowiekiem 
wpływowym. Bystry, ustosunkowany jak 
najwyżej. W tym duecie konkretna ro-
bota wyglądała tak, że Gruza leżał sobie 
na kanapie – paląc, popijając – a Toeplitz 
pochylony nad maszyną zapisywał pod 
dyktando. Trudno dziś dociec, ile do sce-
nariuszy sam wnosił. Podporządkował 
się, mimo że nie był to zwykły wyrobnik 
dziennikarskiego fachu.

Opowiadał mi Marian Bekaj-
ło – z  którym u Gienia Pacha 
robiliśmy wielkie telewizyjne 

transmisje Banków Miast i który był rze-
czywistym ojcem serialu „Dom” – o egza-
minie na dziennikarskie studia. Rzecz się 
działa pod koniec lat 50. na UW. Za sto-
łem wśród egzaminatorów siedział tzw. 
społeczny czynnik. W czerwonym kra-
wacie. Merdał krótkimi nogami (bo był 
malutki). Groźna bruzda na czole i dla 
dodania sobie powagi – fajka. To był wła-
śnie Krzysztof Teodor, zresztą rówieśnik 
Mariana. To drugie imię – Teodor – nie 
brzmiało wówczas zbyt dobrze. Stąd po-
mysł – KTT. Potem przez lata pisał felie-
tony w „Polityce” obok Małachowskiego, 

Passenta, Radgowskiego, Tomaszewskie-
go (owszem, Bohdana) i Waldorffa. Ale 
przy Gruzie był usłużny, taki – po pro-
stu – współautor i sekretarz. Nie chcę nic 
ująć Toeplitzowi. To nie wstyd było uznać 
zwierzchnictwo pana Jerzego.

Plon współpracy J.G. i KTT był świet-
ny: 21 odcinków „Czterdziestolatka” 
w trzech seriach: 

„Trasa Łazienkowska: Toast czyli bliżej 
niż dalej”, „Walka z nałogiem czyli la-
birynt”, „Wpadnij kiedy zechcesz czyli 
bodźce stępione”, „Portret czyli jak być 
kochanym”, „Kondycja fizyczna czyli 
walka z metryką”, „Włosy Flory czyli 
labirynt”, „Judym czyli czyn społeczny”. 

„Dworzec Centralny: Otwarcie trasy 
czyli czas wolny”, „Rodzina czyli obcy 
w domu”, „Pocztówka ze Spitsbergenu 
czyli oczarowanie”, „Cudze nieszczę-
ście czyli świadek obrony”, „Nowy za-
stępca czyli meteor”, „Kozioł ofiarny 
czyli rotacja”.

„Trasa Toruńska: Sprawa Małkiewicza 
czyli kamikadze”, „Kosztowny dro-
biazg czyli rewizyta”, „Gdzie byłaś 
czyli Szekspir”, „Cwana bestia czyli 
kryształ”, „Gra wojenna czyli na kwa-
terze”, „Z dala od ludzi czyli coś swo-
jego”, „W obronie własnej czyli polo-
wanie”, „Smuga cienia czyli pierwsze 
poważne ostrzeżenie”.
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Kolejne tytuły odcinków mówią wie-
le. Dziś jest to zapis historii gospodar-
czej minionej epoki, zapis ludzkiej wia-
ry, że będzie lepiej, naiwności, krytyki 
– ale delikatnie podanej.

Film, teatry i festiwale

W dorobku Gruzy oddzielna kar-
ta to przedstawienia wyreży-
serowane w Teatrze Telewizji – 

„Grona gniewu” Steinbecka, „Szkoła wdów” 
Cocteau, „Trio wg >>Wygnańców<<” Jame-
sa Joyce’a, „Król Edyp” Sofoklesa, „Rewizor” 
Gogola, monodram „Sammy” ze Zbignie-
wem Cybulskim, „Mieszczanin szlachci-
cem” w 1969 r. z ostatnią rolą w życiu Bo-
gumiła Kobieli, „Eryk IV” z zapomnianym 
dziś Markiem Walczewskim.

Aktorów pan Jerzy wybierał zawsze 
najlepszych. Nikt nie odmawiał – Irena 
Kwiatkowska, Kazimierz Rudzki, Alina 
Janowska, Tadeusz Łomnicki, Gustaw 
Holoubek, Andrzej Łapicki, Bogumił 
Kobiela, Wiesław Gołas (komedia „Dzię-

cioł”), Jan Nowicki, Andrzej Kopiczyński, 
Anna Seniuk, Ewa Wiśniewska, Broni-
sław Pawlik, Tadeusz Pluciński, Gustaw 
Lutkiewicz – długo by wymieniać.

Bywało, że i sam obsadzał siebie, ale 
drugoplanowo.

Nie pamiętam go siedzącego. Za-
wsze gdzieś podążał, długim krokiem. 

Był wszędzie. W kinie, teatrze, telewi-
zji. Próby na koncertach w jego reżyse-
rii prowadzone były szybko i sprawnie. 
Gruza to była firma na miarę wielkich 
festiwali – z najważniejszym, między-
narodowym, sopockim. Dachu nad Le-
śną Operą jeszcze nie było. Za to byli 
wspaniali prowadzący – Irena Dziedzic, 
Lucjan Kydryński. Oni też go słuchali. 
To Gruza o wszystkim decydował. I wie-
dział dokładnie, co chciał osiągnąć. 

Był Sopot, a potem Gdynia i długa 
lista dokonań. Często o nim pisano. Do-
brą decyzją było powierzenie mu dyrek-
torstwa w Gdyni. To były wspaniałe lata 
dla Trójmiasta. W Teatrze Wybrzeże Iwo 
Gall, Danuta Baduszko, Hübner, świetni 
aktorzy. A potem Gruza w Teatrze Mu-
zycznym i plejada najlepszych śpiewa-
ków, wielkie musicale: „Skrzypek na 
dachu” (premiera 1984), „Jesus Christ Su-
perstar” (1987), „Les Misérables” (1989), 
„Człowiek z La Manchy” (1991), „Żołnierz 
Królowej Madagaskaru” (1991). Wydarze-
nia artystyczne żyją zwykle krótko. Wła-

dza chętnie w blasku artystów się po-
pularyzuje. Ale płaci niechętnie. Nawet 
najwyższy protektorat nie trwa wiecz-
nie. Tylko perły pozostają we wdzięcznej 
pamięci widzów, słuchaczy i czytelni-
ków. Nakręcił też serial „Tygrysy Euro-
py” (1999) z Januszem Rewińskim i Woj-
ciechem Pokorą. Jeden z recenzentów 

twierdził, że to paszkwil na polski biznes 
i klasę, która ostatnio się wydźwignęła 
finansowo, co jest bzdurą. Gruza napisał 
też dwie książki: 40 lat minęło jak jeden 
dzień (1998), Człowiek z wieszakiem. Życie 
zawodowe i towarzyskie (2003).

Dzień autorski

Pracowałem „u Waltera”. I lepiej 
nie mogłem trafić. Powierzył mi 
przygotowywanie, raz na miesiąc, 

całodziennych programów na niedziele 
– „Dni autorskich”. Wypełniały świątecz-
ny czas antenowy od świtu do północy. 
Zawierały dorobek telewizyjnych tuzów, 
o których napisałem na początku. Pierw-
szy wybrany z kilkunastu był właśnie 
Jerzy Gruza – wówczas główny reżyser 
Telewizji Polskiej (a innej nie było). 

Teraz, po latach, znalazłem w swoim 
prywatnym archiwum scenariusz tego 
dziesięciogodzinnego programu. Ale pa-
miętam, jak w tempie karabinu maszy-
nowego wyliczył mi wówczas, co ma być 
przypomniane. Rozgadał się tylko przy 
nazwisku Jandy. Była wówczas na topie po 
filmie „Człowiek z marmuru” i brawuro-
wo zaśpiewanej piosence „Guma”. Mistrz 
rzekł, a ja zabrałem się do roboty trwają-
cej prawie miesiąc. Musiałem to wszystko 
odszukać, przepisać na taśmy elektronicz-
ne z telerekordingowych (w ten sposób 
nagrywane były odbywające się na żywo 
spektakle), niektóre programy trzeba było 
skrócić i podmontować.

Oto scenariusz dnia autorskiego, 
którego emisja odbyła się 28 stycznia 
1978 roku.

Bożena Walter wprowadza program 
na antenę, przedstawia reżysera i jego 

gości. Pierwszą pozycją jest „Wojna do-
mowa”, odcinek „Co każdy chłopiec 
wiedzieć powinien”. Następnie – roz-
mowa z Panią Mirą Zientarową-Mi-
chałowską, współautorką scenariusza. 
Dalej – „Czterdziestolatek”, 30 minu-
towy montaż z trzech odcinków róż-
nych serii. Potem w studio rozmowa 
z Krzysztofem Toeplitzem. „Poznajmy 
się” to filmiki spółki Jacek Federowicz 
– Jerzy Gruza, „Małżeństwo doskonałe” 
– 30-minutowy montaż z kilku progra-
mów o tym tytule. Fragmenty Festiwalu 
Interwizji w Sopocie i rozmowa z Ire-
ną Dziedzic. Kolejno następują: „Te-
atr Telewizji” – czterdziestominutowy 
spektakl „Trio” z 1961 roku, z udzia-
łem Aleksandry Śląskiej, Adama Ha-
nuszkiewicza i Gustawa Holoubka, po-
tem rozmowa z aktorami. Ciąg dalszy 
z cyklu Teatrów Telewizji w reżyserii 
Gruzy: „Nasze miasto” – prawie dwu-
godzinna projekcja i rozmowa z kryty-
kiem teatralnym Romanem Szydłow-
skim, autorytetem. Program zamyka 
sztuka „Kariera Artura Ui” z Markiem 
Walczewskim w roli głównej. W studio 
rozmowa z aktorem.

W okresie przygotowania programu 
Jerzy Gruza raz czy dwa zatelefonował 
i wpadł na montaż. Wobec poprzednio 
ustalonych planów coś tam dodał, coś 
wyrzucił. Bardzo się starałem, ale któ-
regoś dnia – w złym humorze – bohater 
dnia autorskiego pojawił się w redakcji 
i zaczął wybrzydzać. Poszedłem do Wal-
tera, żeby wyznaczył kogoś innego na 
moje miejsce. Niespodziewanie reżyser 
stanął w drzwiach i usłyszał moje żale: 

– Panie, co pan tu skomli. Pracuje 
Pan ze mną i będzie nadal pracował.
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Nie pamiętam go siedzącego. Zawsze gdzieś podążał, 
długim krokiem. Był wszędzie. W kinie, teatrze, telewizji. 
Próby na koncertach w jego reżyserii prowadzone były 
szybko i sprawnie. 
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Po czym drzwi zamknął z hukiem. 
– No widzisz, Funiek – powiedział 

rozbawiony Mariusz Walter – tak to z ni-
mi jest!

Między przypominanymi 
w „Dniu autorskim” progra-
mami były wstawki nagrywane 

w studio. Musiały się oczywiście łączyć 
w całość przekazu. Były to na ogół roz-
mowy z bywszymi i aktualnymi współ-
pracownikami reżysera.

Jednym z punktów podsumowania 
twórczości był montaż zabawnych fil-
mików satyrycznych pod tytułem „Po-
znajmy się”, przy których śmiała się cała 
Polska. Występował w nich Jacek Federo-
wicz. Starsi pamiętają: było między inny-
mi o wyciąganiu banknotu stuzłotowego 
spod koła samochodu, o skrzynce poczto-
wej mówiącej „dziękuję”, gdy wrzucano 
doń list. Zapytałem, czy mam zaprosić 
do studia pana Jacka. – Nie – odburknął, 
ale potem zmienił zdanie. Zmontowałem 
te miniaturki w piętnastominutowy blo-
czek. Wyszło super. Na montażu się nie 
zjawił. Dał mi wolną rękę. Telefonuję więc 
po emisji (nocą), ciekaw oceny. 

– Siedziałem tyłem do telewizora 
i grałem w brydża z prokuratorem – po-
wiedział. 

„Z prokuratorem” – żebym sobie nie 
myślał, a i tak powszechnie wiadomo 
było, że „ważni” o sympatię Gruzy za-
biegają. 

Taki był. Nieskory, by kogoś pochwa-
lić. Nigdy potem już go o oceny nie py-
tałem.

Natomiast „kawałki” nagrane, w któ-
rych sam występował, na montażu rzeź-
bił pieczołowicie. Ale i tym szybko się nu-
dził. Pewnego razu chłopcy – montażyści 
szarpali się dzielnie, bo szpule z nagra-
niami były ogromne i ciężkie. Trzeba je 
było podnosić prawie na półtora metra 
i umieszczać w maszynie. 

I zaczęło się. „Włóżcie”, „zdejmijcie” 
– dyrygował i ciągle zmieniał zda-
nie. „Nie, nie! Dopiero od momen-

tu gdy przekręcam głowę”. „Albo dajcie 
trochę wcześniej”. Po dwóch godzinach 
zmontowaliśmy zaledwie kilka minut. 
Wreszcie zaklął: – Róbcie sami. Wdział 
długi czarny płaszcz, zawinął 1,5-me-
trowy szal wokół szyi ze zwisem na 
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plecach i poszedł sobie. Poszło wtedy 
szybko. Nad ranem ukończyliśmy mon-
taż całego bloku. Z drugiej strony moż-
na powiedzieć, że artysta miał do ludzi 
zaufanie. Był jaki był.

Thank you sir

Podziękowania się nie doczekałem. 
Ale nigdy o to nie dbałem. Zresztą 
nie on mnie, ale ja jemu jestem 

wdzięczny za to pracowite spotkanie. 
Pamiętam, że jednak doczekałem się 

spojrzenia z uznaniem. Było to na uli-
cy Puławskiej w Warszawie. Na postoju 
taksówek. Stoję, a obok mam wielki wór 
marynarski z grubego, żaglowego płótna. 
Patrzę, podchodzi. Zerknął na mój bagaż. 

– Dokąd to?
– Na „Gusloffa”. Robię film o wraku 

dla Studia 2.
Wyraźnie się zainteresował.
– Będziesz nurkował?
– Będę siedział dwa dni w batyskafie 

z płetwonurkami, oni będą wychodzić 
na wrak.

– Uhm…
Podjechała taksówka. Zostawiłem 

pana reżysera trochę w zdumieniu.
Na widok Gruzy kobitki popiskiwały. 

Gruza ożenił się (trzeci raz) z aktorką ze 
swojego filmu. Była wysoka, usta mia-
ła jak Angelina Jolie, a figurę Bardotki. 

Grała Mariolkę w „Czterdziestolatku”. 
Szczerze mówiąc zdawało się, że to mał-
żeństwo długo nie potrwa. A jednak było 
już na całe życie. W męsko-damskich 
sprawach nigdy nie można być pewnym. 
Został ojcem. Syn miał chyba dość arty-
stów, bo jest finansistą – prawnikiem. 

Do naczelnego – Mariusza Waltera, 
który po kilku latach zrobił mnie jed-
nym ze swoich zastępców, wchodził 
Jerzy Gruza bez pukania. Mówił swoje 
i wychodził. Ja wam myśl rzucam, a wy 
ją łapcie. 

W Gdyni mieszkał w willi na szczy-
cie Kamiennej Góry, oddzielającej mia-
sto od Zatoki Gdańskiej. Wiało, jak 
to w Gdyni, ale widok był przepięk-
ny. Wspaniała, zaprojektowana przez 

świetnych urbanistów i architektów 
Gdynia i coraz bardziej duszna War-
szawa. Tak krążył. Castingował, pisał 
scenariusze i reżyserował. Kochali go 
ludzie i walili tłumnie na spektakle. 
Pięćset razy wystawiono w teatrze mu-
zycznym „Fiedler on the roof”. 

Nawet nie wiem, czy w Gdyni 
Jerzy Gruza ma swoją ulicę, 
skwer, schody w parku? A jest 

tam tego sporo na wzgórzach. Na Ka-
miennej jest historyczna willa kapita-
na kapitanów – Borchardta. Gruza po-
mieszkiwał opodal. Był dobrym duchem 
miasta. Może by go upamiętnić?

Do naczelnego – Mariusza Waltera, który po kilku 
latach zrobił mnie jednym ze swoich zastępców, wchodził 
Jerzy Gruza bez pukania. Mówił swoje i wychodził. 
Ja wam myśl rzucam, a wy ją łapcie. 
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Napisali ją i wydali: Wojciech Su-
mliński – dziennikarz śledczy 
i publicysta, Ewa Kurek – histo-

ryk KUL i Tomasz Budzyński – były szef 
Delegatury Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego w Lublinie (w stopniu ma-
jora). Sam jej tytuł „Powrót do Jedwab-
nego” rzeczywiście przeraża – tchórzy, 
głupców, karierowiczów. Od roku 2000 
wmawia się nam bowiem, że zbrodnię 
na miejscowych Żydach, sąsiadach, po-
pełnili w lipcu 1941 r. Polacy. Bo w roku 
2000 Jan Tomasz Gross, obywatel USA, 
z  pochodzenia, niestety, Polak, naj-
większy kłamca wśród kłamiących hi-
storyków, powymyślał w swej książce 
„Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskie-
go miasteczka” (wyd. Pogranicze, Sejny 
2000) rożne fake newsy mające dowo-
dzić wyłącznie naszej winy...

To pomówienie miało i ma moc ra-
żenia bomby neutronowej. Nawet więk-
szość niby wolnych duchowo obywateli 
III RP ze swymi państwowymi przywód-
cami i tzw. autorytetami moralnymi, 
politycznymi, umysłowymi, a  nawet 
Kościołem!, uwierzyła, że istotnie na-
si rodacy zabili w Jedwabnem swych 
żydowskich współmieszkańców. Lech 
Kaczyński, ówczesny minister spra-
wiedliwości, przyjąwszy tę wersję za 
prawdziwą, podjął decyzję o zakończe-
niu prac ekshumacyjnych prowadzo-
nych przez Instytut Pamięci Narodowej 
z powodu „wyczerpania możliwości 
badawczych”. Potem prezydent Broni-
sław Komorowski pojechał do Stanów 
Zjednoczonych i kajał się wobec tam-
tejszych Żydów za tę „zbrodnię polską”. 
Cały świat oklaskiwał te akty ekspiacji.

Ekshumację rzeczywiście przerwa-
no – z powodu nalegań rabina Michaela 

Schudricha tłumaczącego, że zabrania 
jej religia żydowska. A to jest blaga, jak 
twierdzą autorzy „Powrotu do Jedwabne-
go”, ponieważ według kanonów staroza-
konnych można, owszem, ekshumować 
ciała zmarłych Żydów – pod warunkiem 
przeniesienia ich później do innej mogi-
ły. Niemożliwe, żeby rabin Schudrich nie 
znał tej prawdy, ale ją sfałszował, właści-
wie unicestwił, a myśmy mu uwierzyli. 
Żydowskie prawo religijne (tu zmistyfi-
kowane) okazało się więc silniejsze od 
prawa polskiego, od naszego państwa... 

W „Powrocie do Jedwabnego” 
ekshumację, której nie było, 
przerwano zaraz po jej rozpo-

częciu, albowiem wynik już pierwszych 
działań pokazał, że zbrodnię popełnio-
no inaczej niż w ponurych rojeniach 
J. T. Grossa, hojnie zapewnie wynagra-
dzanego przez Żydów amerykańskich. 
Punktem wyjścia do zdemaskowania je-
go zmyśleń jest łuska pocisku wystrzelo-
nego z karabinu maszynowego, którego 
w roku 1941 jeszcze nie było w regula-
minowym uzbrojeniu Niemców, a do-
piero testowano jego przydatność bo-
jową, celność i szybkość wystrzeliwania 
pocisków – w Jedwabnem na Żydach. 
Archeolog Małgorzata Grupa, doświad-
czona w badaniach katyńskich i pro-
wadzonych w innych miejscach kaźni, 
opowiada narratorowi o ustawicznej 
kontroli pracy polskich archeologów, 
dokonywanej przez Schudricha i jego 
pomocników, i notorycznym narzucaniu 
im innej koncepcji działań, zmuszaniu 
do wykonywania odmiennych czynności 
w miejscach nieprzewidzianych zasada-
mi archeologii. 

Wreszcie protest środowisk żydow-
skich w Polsce i na świecie wobec  

Ta książka 
ma już własną 
historię, 
choć wyszła 
pod koniec 
minionego roku. 
Smętną historię 
– taką, jak treść. 
Nikt nie chciał 
jej promować. 
Jedynie 
Stowarzyszenie 
Dziennikarzy 
Polskich w swej 
warszawskiej 
siedzibie 
użyczyło salę 
na pokazanie 
opinii 
publicznej tego 
opracowania.

Przedsiębiorstwo 
Jedwabne

Tekst Jacek Wegner

felieton SDP felieton SDP
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dalszego rozkopywania miejsc spoczyn-
ku Żydów jedwabieńskich był tak gło-
śny, słyszalny od Berlina przez Pekin do 
San Francisco, że Polacy musieli prze-
rwać prace. 

Owo zaniechanie prac wykopa-
liskowych to druga zbrodnia 
w Jedwabnem i trzecia po oficjal-

nej ocenie pogromu kieleckiego z 1946 r. 
– zabito prawdę. Państwo polskie zgadza 
się zaś z oszczercami. A im chodzi o to 

co zawsze: miliardy, miliardy dolarów 
odszkodowania za własność pozosta-
wioną u nas przez ich przodków, których 
wymordowali Niemcy. 

Nie myśmy spowodowali, że teraz 
należą do nas, niech więc po-
tomkowie Żydów polskich za-

bitych przez Niemców od nich dopomi-
nają się tzw. roszczeń, my zaś możemy 
owym wnukom i prawnukom żądającym 
pieniędzy od żydobójców niemieckich 
udostępnić archiwa, żeby dobrze poli-
czyli, ile Niemcy są im winni. 

Jedwabne jest więc, korzystając 
z tytułu książki Normana Finkelsteina, 
przedsiębiorstwem mającym za dwa, 
trzy pokolenia przynieść olbrzymie zy-
ski Żydom amerykańskim, bez wzglę-
du na to, czy są lub byli spokrewnieni 

z zamordowanymi przez Niemców Ży-
dami polskimi. Teraz trwa, jeśli można 
posłużyć się językiem wojskowym, przy-
gotowanie artyleryjskie. Po nim nastą-
pi natarcie. I jeśli Polska będzie nadal 
państwem tak słabym politycznie jak 
dzisiaj, to jak się obronimy?

Wciąż powtarzam, że Polsce bra-
kuje przywódcy, powiedzmy, półdyk-
tatora, który umiałby przeciwstawić się 
wszelkim nikczemnościom rodzimym 

i obcym, choćby za cenę ostracyzmu 
społeczeństwa własnego czy między-
narodowego. Naszą dawną odwagę poli-
tyczną zniszczyła czterdziestopięciolet-
nia niewola, kiedy za nieprawomyślność 
groziło złamanie kariery, zepchnięcie 
na margines czy pozbawienie środków 
do życia lub nawet życia. Autorzy przy-
taczają sentencję Churchilla: „Człowiek, 
który zgadza się ze wszystkimi, nie za-
sługuje na to, by zgadzałby się z nim kto-
kolwiek”. Te słowa inteligentnego cynika 
odnoszą się również do wspólnot naro-
dowych i społecznych – do nas także, 
niestety.

Głównym – jeśli można tak klasy-
fikować – narratorem książki jest Woj-
ciech Sumliński, znany z dokonań pu-
blicystycznych, ale też z wystąpień 

ex cathedra wobec naszego esdepow-
skiego gremium. To nader odważny 
dziennikarz i zarazem znakomity ga-
wędziarz, jego wynurzenia w „Powrocie 
do Jedwabnego” czyta się z zapartym 
tchem. Wszelako może niekiedy rażą 
zbyt często używane kolokwializmy, na-
wet trywializmy leksykalno-frazeolo-
giczne, których w ogóle nie powinno być 
w tym opracowaniu, gdyż nie współ-
brzmią z powagą tematu, ze stylistyką 
głównego nurtu ewokacji, np.: „uśmiać 
się po pachy”, „nietrzymanie się kupy”, 
„wkurzać”, fajnie”, „urwać się z choin-
ki” itp. Może też w jego narracji za dużo 
drobnych faktów bezpośrednio niezwią-
zanych z głównymi wątkami, np. że nar-
rator jedzie samochodem, zatrzymuje 
się, słucha nagrań itd. One, na pewno 
wbrew intencjom narratora, zmniejsza-
ją dramatyzm opisów, a jest on prze-
cież powabem warsztatowym tego dzie-
ła eseistyczno-reportażowego.  

I na koniec pozwolę sobie wyartykuło-
wać mój prywatny maleńki sprzeciw. 
Otóż nie odpowiada mi tak sformu-

łowana myśl: „Państwo Polskie jest pań-
stwem tylko polskim”. Słyszę tu wszak 
pogłosy sporów przedwojennej sanacji 
z endecją. Pierwsza głosiła, że Państwo 
Polskie jest własnością wszystkich je-
go obywateli, druga zaś, że to własność 

felieton SDP felieton SDP

Nie myśmy spowodowali, że teraz należą do nas, niech 
więc potomkowie Żydów polskich zabitych przez Niemców 
od nich dopominają się tzw. roszczeń, my zaś możemy owym 
wnukom i prawnukom żądającym pieniędzy od żydobójców 
niemieckich udostępnić archiwa, żeby dobrze policzyli, 
ile Niemcy są im winni.

A dzisiejsi potomkowie w ogóle nie wiedzą, że nasz 
naród jest ich dobroczyńcą i odrzucają wiedzę, 
że wymarzone od tysiącleci państwo żydowskie wskrzesili 
– za przyzwoleniem gen. Władysława Andersa – byli 
oficerowie Wojska Polskiego...

jedynie Polaków. Owo drugie stwierdze-
nie „własności” – czy tego chcemy, czy 
nie chcemy – było jednym z małych, acz 
ostrych kamyków dokładanych do ol-
brzymiego skądinąd ogrodu niechęci do 
Żydów, współobywateli, współwłaścicie-
li, obojętne, czy szanowali tę własność.

Aczkolwiek Żydzi w II Rzeczy-
pospolitej nie chcieli sobie 
uświadomić, że rządząca sana-

cja traktowała ich jak pełnoprawnych 
współwłaścicieli Państwa Polskiego, 
dlatego ich olbrzymia większość za-
chowywała się po napaści Niemców, 
mniej więcej do połowy 1941 r., wobec 
nas haniebnie, zdradziła nas. A dzisiej-
si potomkowie w ogóle nie wiedzą, że 
nasz naród jest ich dobroczyńcą i od-
rzucają wiedzę, że wymarzone od ty-
siącleci państwo żydowskie wskrzesili 
– za przyzwoleniem gen. Władysława 
Andersa – byli oficerowie Wojska Pol-
skiego, na przekór politycznemu wy-

rachowaniu Zachodu. I współczesnego 
swego postępowania, w kraju i za gra-
nicą, nie poczytują za zdradę Polaków. 

Podobno w tradycyjnej mentalno-
ści żydowskiej funkcjonuje powiedze-
nie skierowane do niewdzięcznego bliź-
niego: „Ile musiałem ci sprawić dobra, 
że tak mnie nienawidzisz?”

 Właśnie!
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kanonizacje. Zawsze przybywał do ludzi, 
także do nas, z dobrym, mądrym i aktu-
alnym przesłaniem. 1979 rok, pierwsza 
pielgrzymka do Polski i końcowe słowa 
homilii w Warszawie: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi” 
– tak brzemienne w skutki. Albo pod-
czas tej samej wizyty, „wielkie bierzmo-
wanie Polski” na krakowskich Błoniach. 

Podczas drugiej pielgrzym-
ki w 1983 roku, już w zu-
pełnie innych okoliczno-
ściach, jeszcze w  stanie 
wojennym, wołał: „Pokój 
Tobie Polsko, Ojczyzno mo-
ja!” Często powtarzał nam 
w niedobrych czasach: „du-
cha nie gaście!”, „musicie 
być mocni!”, i to pamiętne: 
„nie lękajcie się!” Zawsze 
opowiadał się po właściwej 
stronie, a Jego oceny wspa-
niale potwierdził czas. Co 
to znaczy? Np. bronił cywi-
lizacji życia przed cywiliza-
cją śmierci, wolności – ale 
nie tej lewicowej, indywi-
dualistycznej, „od wszyst-
kiego” – lecz „do” dobra, 
połączonej z dorosłością 
i odpowiedzialnością za 
rodzinę, religię, ojczyznę. 
Była prawda jako jedyne 
kryterium oceny, sprawie-
dliwość i pomoc dla po-
trzebujących. To On wciąż 

przypominał o konieczności istnienia 
wartości, także w polityce, która po-
zbawiona wartości wyradza się w dyk-
taturę. Wiedział o tym jakąś wspaniałą 
intuicją, bo przecież sam nie doświad-
czył życia w Polsce demokratycznej. 

 W niedzielę, 17 maja 
– w przeddzień 
jubileuszu 100-lecia 
urodzin Jana Pawła II 
(uroczystości trwały 
trzy dni) – cała Polska 
dziękowała za długi 
i ważny pontyfikat 
naszego Papieża. 
Tę datę celebrowały 
Wadowice i Kraków, 
Jasna Góra i Warszawa, 
i wiele innych miejsc 
w kraju i na świecie.

ze świętym

Msze św., koncerty, recytacje poezji 
i spektakle teatralne według tek-
stów Karola Wojtyły, przywoły-

wało się fragmenty jego homilii, sięgało po 
zdarzenia z biografii, przypominało rodzinę 
– także w kontekście przygotowań do beaty-
fikacji ojca Karola i mamy Emilii. Wypowia-
dali się ludzie, na których życie Papież miał 
bezpośredni wpływ, duchowni, naukowcy 
z kraju i zagranicy, pisarze, dziennikarze, 
starzy i młodzi. W ciąg uroczystości włą-
czyło się państwo i media publiczne, radio 
i telewizja, organizacje kościelne, pozarzą-
dowe i mnóstwo ludzi, po prostu z potrzeby 

serca. Plus znakomity pomysł – świato-
wa inicjatywa internetowa „Thank you 
God for John Paul the Second”. 

Motyw wiodący jubileuszu stano-
wiło hasło – Jan Paweł II i jego 
nauka. To nie historia, nostal-

gia za dawnymi, dobrymi czasami, kiedy 
mieliśmy swego Obrońcę w Watykanie, 
który myślał za nas, wspierał i krze-
pił. To wskazanie, że Jego 
myśli i zachowania mogą 
być dla nas pomocą i dziś 
– AD 2020 – bo ich treść nie 
zdezaktualizowała się ani 
na jotę. Widoczne były tak-
że próby sięgnięcia w głąb 
Jego pontyfikatu i przypo-
mnienia, że Jego encykliki, 
kazania, poezja i dramaty 
to skarb wciąż czekający na 
odkrycie. W historycznym 
przesłaniu Benedykta XVI 
do Kurii Krakowskiej znala-
zło się zdanie –„Jan Paweł II 
był tym, w którym objawiła 
się mądrość i dobroć Boga”. 
Słyszało się także sugestie: 
„Mamy Leona Wielkiego 
i Grzegorza Wielkiego, któ-
rzy byli dla Kościoła rzym-
skokatolickiego mężami 
opatrznościowymi. Teraz 
historia winna przydać ten 
przydomek i Janowi Pawło-
wi II, który potrafił przekła-
dać Ewangelię na życie co-
dzienne ludzi, był mądrym i odważnym 
reformatorem Kościoła, zmienił mapę 
Europy i przyczynił się do upadku ate-
istycznego Imperium Zła”. 

27 lat pontyfikatu, 104 pielgrzym-
ki do 129 krajów, 1340 beatyfikacji, 483 

Tekst Elżbieta Królikowska-Avis
Zdjęcia Andrzej Klimczak (2), arch. Kard. Mariana Jaworskiego (1)
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Podczas drugiej 
pielgrzymki 
w 1983 roku, 
już w zupełnie 
innych 
okolicznościach, 
jeszcze w stanie 
wojennym, 
wołał: „Pokój 
Tobie Polsko, 
Ojczyzno 
moja!” Często 
powtarzał nam 
w niedobrych 
czasach: „ducha 
nie gaście!”, 
„musicie być 
mocni!”, i to 
pamiętne: „nie 
lękajcie się!”

Stulecie
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Mógł to przewidzieć, wczytany mocno 
w Dekalog, który przecież mówi co do-
bre, a co złe. Swoją ostatnią książkę 
„Pamięć i tożsamość” poświęcił jeszcze 
jednej ważnej sprawie – konieczności 
zakorzenienia człowieka w tym co było. 
Przypominał, że „trzeba budować naszą 
tożsamość na testamencie przeszłości 
i pamięci”. Że nie jesteśmy, jako naród, 
tylko „na dziś”, ale na jutro, na zawsze. 

Tak, to prawda, Karol Wojtyła otrzy-
mał od Pana Boga wiele talentów: 
wszechstronne wykształcenie, od-

wagę, charakter, wspaniały głos, nieby-
wałą pracowitość, znakomity kontakt 
z ludźmi i dar powołania. Nie tylko żad-
nego z nich nie zmarnował, ale i je w ja-
kiś sposób pomnożył. Wykorzystał te 
dary w swojej ciężkiej, samotnej pracy 
głowy Kościoła katolickiego dla dobra lu-
dzi i świata. Przeciwnicy twierdzili – „to 
rygorysta”. Jasne, bronił nauki moralnej 
i społecznej Kościoła przed eksperymen-
tami. Ale nie było chyba papieża, który 
tak wiele mówił o miłosierdziu Bożym. 

Twierdził, że potrzebna jest struktura, 
która utrzymuje religię, wiarę w jakimś 
porządku, nie pozwala jej na rozpad 
z przyczyn już to zewnętrznych, już we-
wnętrznych. Ale i tak na koniec pozosta-
je miłość Boga, na którą zawsze moż-
na liczyć. Te trzydniowe uroczystości 
to przypomnienie Polsce i światu o świę-
tym Janie Pawle II, ale także o Dekalogu, 
przewodniku i poradniku – i jak winien 
przekładać się na nasze codzienne życie 
100 lat po narodzinach i 15 lat po śmierci 
świętego Jana Pawła II. 

A oto kilka obrazków, które wywołu-
je w mojej pamięci hasło „JP II” .

Październik 1978, dom przy gospo-
darstwie ogrodniczym moich Rodziców. 
Siedzimy przy kolacji, rozmawiamy, te-
lewizor włączony. Nagle biały dym nad 
Kaplicą Sykstyńską i informacja z Waty-
kanu: „habemus papam” i „kardynal Ka-
rol Vojtyla”. Pamiętam nasze twarze, peł-
ne zdumienia i radości. Nareszcie jakaś 
dobra wiadomość, przeczucie, że „jesz-
cze nie wszystko stracone”. I tak było. 

Październik 1979, wakacje we Wło-
szech, w tym oczywiście Watykan. 
Środa, Plac św. Piotra, wypełniony 

tysiącami pielgrzymów, czekamy na pu-
bliczną audiencję. Obok grupa Niemców 
z Bawarii z koszmarną gigantyczną pła-
skorzeźbą w drewnie typu jeleń na ryko-
wisku. Nagle gwar zmienia się w krzyk, 
Papież wjeżdża w papamobile, w prawo, 
wysiada i idzie już pieszo wzdłuż tłumu. 
Kiedy jest już blisko, krzyczę głośno: „Oj-
cze Święty! Ojcze Święty!”. Na dźwięk 
polskiej mowy uśmiecha się i podchodzi. 
Klękam i jeszcze raz: „Ojcze Święty, pro-
szę na siebie uważać w Irlandii!” (za kil-
ka dni jechał z pielgrzymką na Zieloną 
Wyspę). „Będę uważał, dziecko, obie-
cuję!” – odpowiedział, skinął na kogoś 
z asysty, a ten podał mi plik małych por-
tretów z faksymilką podpisu. Wszystko 
było takie podniosłe i wzruszające.

Kilka dni potem w Padwie trafiliśmy 
na uroczystości ku czci jakiegoś lokal-
nego świętego patrona. Uliczny festyn, 
ludzie stoją z kieliszkami wina, gawę-
dzą. Kiedy się dowiadują, że jesteśmy 
Polakami, zapraszają i częstują zacnym 

trunkiem. A potem jeden z nich biegnie 
do domu i przynosi gazetę L’ Osservatore 
Romano z dnia wyboru papieża i kasetę 
z piosenką popową „Voytyla disco song”, 
i wręcza nam prezenty. Obie pamiątki 
mam do dziś.

27 lat radości i dumy, kilka piel-
grzymek do Polski i ten tragiczny dzień, 
2 kwietnia 2005 roku. Transmisja tele-
wizyjna z uroczystości pogrzebowych 
naszego Papieża. Zapłakane tłumy z ca-
łego świata, ok. 300 tys. ludzi, wiatr prze-
rzucający karty Ewangelii na skromnej 
trumnie. I lęk, co teraz będzie? I nagle 
baner „Santo Subito!”. Ziarno zostało za-
siane. W październiku tego roku wybory 
parlamentarne wygrała partia narodo-
wa i katolicka. Trzy kroki w tył, i w maju 
i październiku 2015 roku znów zwycię-
stwo. Teraz mamy drugą kadencję partii 
katolickiej, i czekamy na wybory prezy-
denckie, w których największe szanse ma 
kandydat, który wyrósł i wychował się na 
moralnej i społecznej nauce Jana Pawła 
II (ten kandydat, Adnrzej Duda, ostatecz-
nie wygrał wybory – przyp. JK). Wciąż to 
samo, chodzi o wartości.

SDP i Jan Paweł II
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się bankrutem, a przywódcy państw 
zachodnich jeszcze wówczas tego nie 
chcieli i woleli papieża znad Wisły niż 
gospodarczego karła w sercu Europy. 
Po drugie – a to było nieszczęście całej 
Polskiej Zjednoczonej Polskiej Partii Ro-
botniczej – papież był Polakiem. Gierek 
wiedział, że niewpuszczenie Głowy pań-
stwa watykańskiego do jego ojczyzny 
mogłoby pobudzić i tak już sfrustrowane 
biedą społeczeństwo do gwałtownych 
wystąpień antyrządowych. Dlatego, choć 
dla przywódców partyjnych rządzących 
Polską przyjazd papieża był prawdzi-
wym nieszczęściem, musieli go jednak 
przyjmować. Tymczasem nikt – ani my, 
katolicy, ani oni – nie wiedział, że piel-
grzymki papieża do Polski, w ogóle je-
go pontyfikat, będą właśnie początkiem 
końca sowiecko-pezetpeerowskiej dyk-
tatury. Owa przyszłość była jeszcze wte-
dy zakryta przed ludźmi. 

Poszedłem w czerwcu 1979 r. na ów-
czesny plac Zwycięstwa (dziś Pił-
sudskiego), ale nie zdołałem dojść 

blisko ołtarza, toteż uczestniczyłem we 
mszy św. wśród drzew Ogrodu Saskiego, 
przylegającego do placu. Widziałem rą-
bek szat liturgicznych celebransa i sły-
szałem jego głos donośny, kiedy wzywał 
Ducha Świętego na pomoc w przemianie 
świata i jego – mojej – Ojczyzny. Lecz 
po mniej więcej roku byłem trochę za-
wiedziony, że reżim polsko-ludowy po 
takim, jak w myślach nazywałem, eg-
zorcyzmie, nawet nie drgnął. Bo mia-
łem małą wiarę i niewielkie rozeznanie 
polityczne... 

W sierpniu następnego roku by-
łem w Bułgarii. Któryś z turystów dys-
kretnie powiedział, że podobno w kra-
ju wybuchają strajki. Pojechaliśmy do 

Burgas, gdzie były dostępne gazety ob-
cojęzyczne. Polskie pisały o „chwilowych 
przerwach w pracy”; zachodnie – że na 
polskim wybrzeżu wybuchają strajki, 
a robotnicy oprócz większych zarob-
ków żądają swobód politycznych. Przy-
pomniała mi się modlitwa Najwyższego 
Kapłana na pl. Zwycięstwa. O nie! Teraz 
nie będzie jak w Poznaniu w 1956 r. 

Sternik 
  duszami 
napełnionej 
  łodzi
Ostatnie godziny przed 
powrotem do Polski 
spędziłem spacerując po 
paryskim bruku, a raczej 
betonie. Była to epoka, 
jak ją wtedy nazywano, 
„odprężenia”, w żargonie 
politycznym  „détente”. 
Zachód się rozbrajał, 
a Rosja sowiecka, 
udając, że czyni to samo, 
przygotowywała atak na 
Danię, skąd miało  nastąpić 
uderzenie na kraje Europy 
zachodniej, w razie 
konieczności z bronią 
jądrową. Ale w tamtym 
czasie nikt tego nie 
wiedział i wszyscyśmy 
byli zadowoleni z  
„odprężania”.

Spokojnie przyglądałem się wi-
trynom sklepowym, widziałem 
gazety wyłożone na półkach od-

powiedników naszych kiosków. I na-
gle uwagę przykuł wielki tytuł, bodaj-
że w „Le Monde”, o śmierci wybranego 
przed miesiącem papieża Jana Pawła I. 
Owładnęły mną irracjonalne uczucia, 
że coś zmieni się w skali globalnej i zlą-
kłem się tego przeczucia. 

W październiku, już w kraju, dozna-
łem natomiast euforii i byłem już pe-
wien, że po wyborze kard. Karola Woj-
tyły na papieża rzeczywiście coś się 
zmienia – na lepsze... 

Najwyższy gensek musiał się zgo-
dzić, w przeciwieństwie do siermiężne-
go Gomułki, na przyjazd papieża, bo po 
pierwsze – gospodarka polska, mimo 
że zajmowała dziesiąte miejsce wśród 
krajów rozwiniętych, upadła tak nisko, 
że  bez pomocy finansowej Zachodu 
Polska Rzeczypospolita Ludowa stałaby 

Tekst Jacek Wegner
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Niemal z całą pewnością byłem przeko-
nany, że te zmagania zmiotą z naszego 
regionu geopolitycznego brudy, w ja-
kich żyliśmy od tzw. manifestu PKWN 
z 1944 r. 

Na razie zrozumiałem tylko, 
że w październiku 1978 r. zaczęła się 
epoka przeciwna „deténte”, czyli epoka 
„naprężenia”, „tension”, walki dobra ze 
złem, którą zainicjował papież. Wkrótce 
znalazł za oceanem potężnego sprzy-
mierzeńca, który też podjął walkę po-
lityczną z imperium zła. Obaj wygrali.

Bronią papieża były przemówienia 
na spotkaniach z wiernymi, pełne pa-
sji, erudycji i humoru. Drugi oręż to en-
cykliki. 

Te pierwsze podbijały serca słucha-
czy. Namiestnik Jezusa upodobał sobie 
młodzież, może dlatego, że miał duszę 
młodą; z młodymi znajdował wspólny 
język, widok tysięcy mło-
dych twarzy wyzwalał 
w nim radość, a ona mate-
rializowała się żartami, na 
które słuchacze reagowali 
entuzjastycznie – to było 
owo wzajemne porozumie-
nie. Dzięki niemu wymyślił 
nową formułę katechiza-
cji młodych: Światowe Dni 
Młodzieży. Trwają do dziś. 
Stały się więc tradycją Ko-
ścioła. 

Lecz Jan Paweł II – po-
uczając i żartując – narzu-
cał rygory moralne. W 1983 
r. na Jasnej Górze powiedział młodym, 
że mają od siebie wymagać, nawet jeśli 
nikt nie będzie od nich wymagać. Kie-
dyś znów do wpatrzonych w niego mło-
dych ludzi wołał z lekka poirytowany, 

widocznie zdenerwował go jakiś przed-
stawiciel władzy, że Polska to jego mat-
ka, a tu stoją przed nim jego siostry 
i bracia. Geneza darzenia Rzeczypo-
spolitej przez szlachtę uczuciem zgo-
ła synowskim tkwi w XVI i XVII w. Tym 
toposem posłużył się także Sienkiewicz 
w „Trylogii”. 

Papież pouczał wszystkich rodaków: 
„nie pragnijcie takiej Polski, która by was 
nic nie kosztowała”. A na Westerplatte 
wołał: „każdy znajdzie w życiu jakieś 
swoje Westerplatte, jakąś słuszną spra-
wę, o którą nie można nie walczyć”. 

Jaki jest dzisiejszy rezonans tych 
i wielu innych wskazań i wezwań? 
Cała prawie kultura zachodnia 

owładnięta jest żądzą infernalną zdo-
bywania majątku. Nie wartości ducho-
we, a pieniądz rządzi światem współ-
czesnym, jak w XVIII w. Nawet dawni 

entuzjastyczni słuchacze 
Jana Pawła II przedkładają 
nad powinności, o jakich 
mówił, rozkosze przeżyć 
łatwych i materialne sa-
tysfakcje. W zachodniej 
cywilizacji oprócz hedoni-
zmu szerzy się relatywizm 
moralny, liberałowie z le-
wakami narzucają więk-
szości swą antychrześci-
jańską ideologię. Wydaje 
się jednak, że ich ekscesy 
przeminą wkrótce, gdyż są 
tylko krótkotrwałą reak-
cją ciemności na świętość 

i wielkość Następcy św. Piotra; trawestu-
jąc Słowackiego, który zresztą wieszczył 
„słowiańskiego papieża”, można rzec, że 
papież był sternikiem naszymi duszami 
napełnionej łodzi. Trzeba z determinacją 

papieża, jego uporem, odwagą i konse-
kwencją, przeciwstawiać się wybrykom 
lewaków-liberałów, nader agresywnych 
i wrzaskliwych – aż doj-
dzie do odkażenia ca-
łej kultury zachodniej 
z pandemii lewicowo-
-liberalnej. 

W encyklikach 
wymiar im-
peratywny 

jest na dalszych pla-
nach, są to bowiem 
dzieła par excellence 
naukowe i wyrastają 
z wielkości umysłowej 
Jana Pawła II. Przez 27 
lat pontyfikatu napisał 
ich 14, czyli mnie więcej 
jedną co półtora roku. 
Podejmuje w nich tema-
ty dla zwykłego zjadacza 
chleba, powiedziałbym, 
„ciężkie” – filozoficzne, 
teologiczne – a ujmuje je 
tak, jakby o nich rozma-
wiał z odbiorcą. Czytając 
te encykliki wydaje się, 
że papież siedzi obok 
i opowiada. 

Najbardziej chyba 
urzeka encyklika z roku 1998 – „Fides et 
ratio”. Autor na podobieństwo scholasty-
ków średniowiecznych koreluje tu wiarę 
i rozum, lecz czyni to w sposób niescho-
lastyczny, a nowoczesny, gdyż ewokuje 
swe przemyślenia w odniesieniu do naj-
nowszych prądów umysłowych, nawet 
nie zawsze katolickich. 

Oddziela Objawienie od rozumu, 
lecz wiarę uzależnia od myślenia; cytu-
je św. Augustyna; w moim odczytaniu, 

treść tego przytoczenia jest kwintesen-
cją tej encykliki. „Sama wiara jest ni-
czym innym, jak przyzwoleniem myśli 

(...) Każdy kto wierzy, 
myśli – wierząc my-
śli i myśląc wierzy (...). 
wiara, jeśli nie jest my-
śleniem, nie istnieje (...). 
Jeśli usuwamy przyzwo-
lenie rozumu, usuwamy 
wiarę, ponieważ bez 
przyzwolenia rozumu 
nie można wierzyć”. Do-
brze by było, żeby te fra-
zy przeczytali i przemy-
śleli agnostycy i ateiści 
wszelkiej maści, którzy 
niewiarę w Stwórcę tłu-
maczą swym niby wy-
bujałym, wykwintnym 
racjonalizmem... 

Zadziwia też w tej 
encyklice pojęcie 
tradycji, nie tyl-

ko w znaczeniu Świę-
tej Tradycji Kościoła, 
nierozerwalnie związa-
nej z Objawieniem, na-
tomiast powszechne, 
utylitarne, rozumiane 
jako atrybut konser-

watyzmu, twórczego konserwatyzmu. 
Święty papież napisał bowiem: „To my 
należymy do tradycji i nie mamy pra-
wa samodzielnie nią rozporządzać. Wła-
śnie to zakorzenienie w tradycji pozwala 
nam dziś sformułować myśl oryginalną, 
nową, otwierającą perspektywy na przy-
szłość.” A przecież wiemy, że tradycja 
jest energią kultury, „samodzielne nią 
rozporządzanie” byłoby więc jej dewa-
stacją...

Bronią 
papieża były 
przemówienia 
na spotkaniach 
z wiernymi, 
pełne pasji, 
erudycji 
i humoru. 
Drugi oręż 
to encykliki. 

Najbardziej 
chyba urzeka 
encyklika z roku 
1998 – „Fides et 
ratio”. Autor na 
podobieństwo 
scholastyków 
średniowiecznych 
koreluje tu wiarę 
i rozum, lecz 
czyni to w sposób 
niescholastyczny, 
a nowoczesny, 
gdyż ewokuje 
swe przemyślenia 
w odniesieniu 
do najnowszych 
prądów 
umysłowych, 
nawet nie zawsze 
katolickich. 

SDP i Jan Paweł IISDP i Jan Paweł II



56 FORUM DZIENNIKARZY ·  03(137) 2020 57

Zacząłem od anegdotycznych 
zwierzeń, niech mi więc będzie 
wolno zakończyć podobnie. Otóż 

w latach osiemdziesiątych minionego 
wieku nie pracowałem w zawodzie. 
Przez pewien czas kierowałem warsz-
tatem samochodowym właściciela 
w wieku mojego ojca z małym naddat-
kiem. Mieszkał w centrum Warszawy, 
w apartamencie tak luksusowym, jakby 
to było w okresie II Rzeczpospolitej. Był 
sam, nigdy nie poznałem nikogo z je-
go bliskich czy choćby znajomych. Nic 
o sobie nie mówił, był dla mnie anoni-
mowy, chociaż znałem jego imię i na-
zwisko, tudzież adres. Codziennie lub 
co drugi dzień krótko i zwięźle rozli-
czałem się z utargu. Nigdyśmy nie po-
dejmowali innego tematu, jak sprawy 
warsztatu, którego prowadzenie mi po-
wierzył. Pewnego razu oświadczył, że 
likwiduje swe małe przedsiębiorstwo, 
bo mu się już nie opłaci, a ponieważ 
było to przed kolejną czy po kolejnej 
pielgrzymce papieża do Polski, to nie-
jako à propos, spontanicznie, bez na-
szej woli, zaczęliśmy rozmowę o Janie 
Pawle II. Dowiedziałem się, że mój pra-
codawca, dzięki jakimś nieujawnionym 
mi koneksjom, wyjednał sobie audien-
cję u następcy św. Piotra. I tak mi o niej 
powiedział: – Chciałem papieżowi po-
wiedzieć coś ważnego, tymczasem gdy 
go zobaczyłem przed sobą, rozpłakałem 
się; ja, stary Żyd, płakałem przed papie-
żem i nie mogłem wydusić z siebie sło-
wa. On też nic nie mówił, tylko uścisnął 
mi głowę, szlochałem. Pobłogosławił. 
I takie to było moje spotkanie z Głową 
waszego Kościoła.

Bo św. Jan Paweł Wielki miał jeszcze 
jeden przymiot – niezwykłą charyzmę. 

A był to – jak zresztą cały jego pontyfikat 
– dar Boży przekazany światu i Polakom. 
Dlatego jestem pewien – powtarzam – 
że dzisiejsze zawirowania moralne, któ-
re konserwatystów napełniają zgrozą, 
przeminą rychło i do kultury zachodniej 
powróci tradycja chrześcijańska, ponie-
waż papież, Człowiek Boży, powiedział, 
że „nie mamy prawa samodzielnie nią 
rozporządzać”.

PS. Wierzę w dogmat o nieomyl-
ności papieży. Przecież oni są depozy-
tariuszami nauki Prawodawcy naszej 
wiary i kultury, oczywiste więc, że nie 
mogą się mylić w przekazywaniu nam 
Jego nauki. Wszelako, wypowiadając się 
o polityce, papieże nieraz błądzili. Mic-
kiewicz rzucił ówczesnemu papieżowi: 
„wiedz o tym, że Duch Boży jest w blu-
zach paryskiego ludu”. Niedawno papież 
Franciszek Litwinom publicznie współ-
czuł, że musieli przed wiekami i przez 
wieki zbrojnie przeciwstawiać się eks-
pansji Niemców i Polaków, którzy dążyli 
do odebrania im niepodległości. Polacy! 

Miałbym też uwagę do czynu 
politycznego wielkiego Pola-
ka na Stolicy Piotrowej. Kiedy 

umarł Jurij Andropow, papież wysłał do 
KC KPZS depeszę kondolencyjną. Dla-
czego to zrobił? Czy liczył, że będzie 
mógł pielgrzymować do Rosji? Najda-
lej na wschód europejski udało mu się 
przyjechać jedynie na Ukrainę, bo Ruś 
przed stuleciami rozwijała się na styku 
z kulturą polską. Dopóki Rosja jest Rosją, 
z upolitycznionym do granic ostatecz-
nych prawosławiem, fanatyczną manda-
tariuszką chrześcijaństwa bizantyńskie-
go, dopóty myśl o odwiedzeniu jej przez 
jakiegokolwiek papieża to mrzonka.

Do Watykanu jechałem wtedy po raz drugi. 
Tym razem na rocznicę śmieci Jana Pawła II. 
O bagażu wspomnień z 6-8 kwietnia 2005 roku 
nie zapomniałem – jechał ze mną. Kiedy dotarłem 
i stanąłem na Placu Św. Piotra, byłem pewien, 
że kadry zatrzymane na papierze fotograficznym 
i w mojej wyobraźni znów ożyją. 

 na papierze 
  i w pamięci

Tekst i zdjęcia Tadeusz Poźniak
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Ten czas pielgrzy-
mowania wpisał 
się w moje życie 

bardzo wyjątkowo. Z jed-
nej strony jechałem ja-
ko relacjonujący wy-
darzenia fotoreporter, 
a z drugiej jako zwykły 
pielgrzym chcący mo-
dlitwą oddać cześć Ojcu 
Świętemu. 

Pogodzenie z sobą 
tych dwóch ról jest trud-
ne, ale wiem, że możli-
we. Do dziś nie mogę 
zapomnieć chwili, gdy 
po przechytrzeniu pilnujących karabi-
nierów i po długim oczekiwaniu w ko-
lejce na wejście do bazyliki Św. Piotra 

ujrzałem leżącego na 
katafalku Ojca Świętego. 
Szedłem wtedy z apara-
tem tuż przy oku i gdy 
po naciśnięciu spustu 
migawki zobaczyłem 
w wizjerze postać Jana 
Pawła II, serce mi zamar-
ło. Zobaczyłem bowiem 
nie tego człowieka, któ-
rego pamiętałem. Nie by-
ło w nim niestrudzonego 
papieża-pielgrzyma. Był 
bardzo zmieniony. 

Trzeba było wtedy 
nieco odejść od trumny, 

rozejrzeć się po bazylice, aby zrozumieć, 
co się stało. Wokół ludzie – klęcząc, sie-
dząc lub stojąc i oglądając na kamerze 

wideo zarejestrowany przed chwilą obraz 
– szlochali, płakali i wycierali łzy. Widok 
i atmosfera były tak niesamowite, że nic 
innego nie przychodziło mi do głowy, jak 
tylko zgiąć kolana, powstrzymać łzy i za-
topić się w modlitwie. 

SDP i Jan Paweł II

Ten czas 
pielgrzymowania 
wpisał się w moje 
życie bardzo 
wyjątkowo. 
Z jednej strony 
jechałem jako 
relacjonujący 
wydarzenia 
fotoreporter, 
a z drugiej jako 
zwykły pielgrzym 
chcący modlitwą 
oddać cześć Ojcu 
Świętemu. 

Kiedy chcę przywo-
łać wspomnienia 
z tamtych dni i za-

mknąć je w jednym symbo-
licznym kadrze, przychodzi 
mi na myśl zdjęcie wyko-
nane w dniu pogrzebu pod 
Koloseum. Młody mężczy-
zna mocno trzyma na nim 
w jednej ręce biało-czerwo-
ną flagę, a w drugiej pry-
watną fotografię z audien-
cji. Ten chłopak, podobnie 

jak wielu Polaków, przyjechał, bo odszedł 
na zawsze ktoś bardzo mu bliski.

Cieszę się, że mogłem wraz z piel-
grzymami pożegnać Ojca Świętego, 
a cząstkę atmosfery zatrzymać na pa-
pierze fotograficznym i w pamięci.
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Mój „kontakt” z Karolem Wojtyłą 
zaczął się od zwykłego komu-
nikatu radiowego, a następnie 

telefonu do przełożonego jednego ze sta-
rych klasztorów pod Poznaniem, gdzie 
odbywał się ślub i wesele najlepszego 
kontratenora w Polsce. Tuż po wypowie-
dzeniu przez kapłana słów skierowa-
nych do dwójki młodych ludzi – moich 
przyjaciół, i około trzystu zgromadzo-
nych wokół nich weselników: „Co Bóg 
złączył, człowiek niech nie rozdziela”, po-
jawiła się informacja, a może nietypowe 
życzenie dla tych dwojga: „Mamy papieża 
Polaka, jest nim Karol Wojtyła”. Podwójna 

radość ogarnęła wszystkich. Tańcom, 
dyskusjom, rozważaniom nie było końca 
w ten wyjątkowy październikowy dzień 
1978 roku.

Gest nieznajomej

Niemal rok później nowy papież, 
który przybrał imię Jan Paweł II, odwie-
dza ojczyznę i oczywiście ukochane 
przez Niego góry. Najpierw czekam na 
Niego na trasie przejazdu z lotniska do 
centrum Warszawy, a potem jadę do Kra-
kowa, Częstochowy, Nowego Targu. Z tej 
wizyty najbardziej pamiętam późny  

Lekcja 
wiary

Mieliśmy papieża Polaka, 
który został świętym
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Od śmierci Jana Pawła II minęło zaledwie piętnaście 
lat, a już niewiele pozostało w naszej pamięci z Jego 
pontyfikatu. Daty, wydarzenia, gesty, słowa – wszystko 
zlało się w jedną całość pozostającą jako wielkie 
wspomnienie o niezwykłym człowieku. Szczegóły uleciały, 
bo może nie były istotne, bo może ważniejsza była 
otoczka spotkań z Nim i myśli, które po sobie pozostawił, 
niż na przykład Jego spojrzenie, fakt uczestniczenia we 
wspólnej liturgii, czy to, że fotograf zrobił nam wspólne 
zdjęcie, którym możemy się pochwalić znajomym. 

SDP i Jan Paweł II SDP i Jan Paweł II

Częstochowa 1991. Wspólny śpiew 
hymnu ŚDM Abba Ojcze.

Częstochowa 1991. 
Było nas milion 
sześćset tysięcy.

Częstochowa 1991. Papież wśród młodych.
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wieczór w Krakowie, kiedy to błąkając 
się po nieznanej blokowej dzielnicy 
bezskutecznie szukałam ludzi – zna-
jomych moich przyjaciół, u których 
miałam przenocować. Pewna kobieta, 
starsza ode mnie zaledwie o kilka lat, 
zapytała, czy jadę następnego dnia do 
Nowego Targu na spotkanie z Papieżem. 
Przytaknęłam i zaczęłam dopytywać 

się o drogę do bloku stojącego, jak się 
okazało, przy źle zapisanej ulicy i nie-
kompletnych numerach. Natychmiast 
stwierdziła, że nigdzie dalej nie pójdę 
i będę nocować u niej. 

W jej maleńkim mieszkanku gnieź-
dziło się kilka osób. Ona spała na wąskim 
łóżku za przepierzeniem w niewielkiej 
kuchni. Odstąpiła mi fragment tego łóżka. 

Poczęstowała herbatą, na-
karmiła. Poszłyśmy spać. 
Nad ranem dostałam kawa-
łek bułki, pożegnałyśmy się, 
zaczęłam szturmować dwo-
rzec, a raczej pociąg jadący 
w stronę gór. Nie wiem, jak 
ta kobieta miała na imię, 
w jakiej dzielnicy miesz-
kała, ale dzięki niej byłam 
wyspana i najedzona. Ni-
gdy już jej potem nie spo-
tkałam, nie podziękowa-
łam, ale to jej gest dał mi 
siłę wędrować przez ukwie-
cone łąki w stronę sektorów 
dla wiernych i majaczącego 
na horyzoncie drewniane-
go ołtarza, przy którym Jan 

Paweł II celebrował mszę 
świętą dla górali. 

Trudne pytanie

Jest koniec grudnia 1980 
roku. W drodze do Rzy-
mu wykańczam dzier-

ganie swetra ze złocistej 
wełny, bo tylko w takim ko-
lorze była w sklepie. Chcę 
ubrać coś nowego na Euro-
pejskie Spotkanie Młodych 
z bratem Rogerem (chodzi 
o Rogera Schütza), zało-
życielem Ekumenicznej 
Wspólnoty Taizé, i oczywi-
ście na spotkanie z papie-
żem Janem Pawłem II.  

Jest koniec 
grudnia 1980 
roku. W drodze 
do Rzymu 
wykańczam 
dzierganie 
swetra ze 
złocistej 
wełny, bo tylko 
w takim 
kolorze była 
w sklepie. 
Chcę ubrać coś 
nowego na 
Europejskie 
Spotkanie 
Młodych...

SDP i Jan Paweł II

Częstochowa 1991. Kapłani oczekujący na liturgię.

Częstochowa 1991. 
Coś zaintrygowało 
purpuratów.

Częstochowa 1991. Telewizja ma swoje prawa.

Częstochowa 1991. 
Pozwólcie mi powiedzieć.
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Kiedy dotarliśmy całą gru-
pą do Watykanu, brat Ma-
rek, jedyny wówczas Polak 
we wspólnocie braci z Ta-
izé, zaprowadził nas do Sa-
li Klementyńskiej w Pałacu 
Apostolskim, wzniesionym 
w XVI wieku przez papieża 
Klemensa VIII, gdzie ściany 
pokryte są renesansowymi 
malowidłami. Zgromadzi-
li się tam wszyscy Polacy, 
którzy uczestniczyli w spo-
tkaniu Taizé w Rzymie. By-
ło to trzecie tego typu spo-
tkanie tezeackie i pierwsze 
w stolicy Italii.

Kiedy pojawił się 
Karol Wojtyła, za-
częliśmy śpiewać 

kolędy. Po dwóch, trzech 
zwrotkach chcieliśmy 
zmienić kolędę, bo nie-
wielu z nas znało słowa 
pozostałych zwrotek. Jan Paweł II za-
wstydzał nas. Znał je wszystkie, więc 
wyciągaliśmy śpiewniki i tak trwaliśmy 

na wspólnej radosnej śpie-
wanej medytacji. Z tego 
śpiewania przeszliśmy 
do rozmowy. Mieliśmy do 
Papieża mnóstwo pytań, 
a On jak dobrotliwy ojciec 
spokojnie tłumaczył, wy-
jaśniał. Ponieważ byliśmy 
na spotkaniu ekumenicz-
nym, jedno z pytań doty-
czyło możliwości wiary lu-
dzi różnych religii w tego 
samego Boga. Pytanie było 
niezwykle trudne, a jesz-
cze trudniejsza odpowiedź. 
Papież wówczas podkre-
ślał, że mamy jedynego 
Boga, ale nie wszyscy o Je-
go istnieniu wiedzą albo 
chcą wiedzieć, i nie wszy-
scy w Niego wierzą. Mówił 
też o miłosierdziu, którym 
Bóg obdarza każdego czło-
wieka, ale nie każdy czło-

wiek chce to miłosierdzie przyjąć. Zasta-
nawiałam się wówczas, czy mogą istnieć 
różne drogi dochodzenia do tego samego 

Boga? A co zrobić z wyznawcami reli-
gii, w których Bóg został zastąpiony ni-
cością? Czy oni też wierzą w Boga, ale 
o tym nie wiedzą?

Po tym rzymskim spotkaniu wróci-
liśmy do domów z garścią tematów do 
przemyślenia. Nic dziwnego, że dwa la-
ta później, co prawda w znacznie okro-
jonym składzie ze względu na stan 

wojenny, ale i kolejnych kilka lat póź-
niej, ponownie spotkaliśmy się w Rzy-
mie. Drążyliśmy głównie problem 
skandalicznego podziału wewnątrz 
chrześcijaństwa. Z Janem Pawłem nie 
rozmawialiśmy już tak bezpośrednio, 
gdyż spotkania z Nim były regularną na-
uką na temat, ogólnie mówiąc, drogi do 
Boga każdego z nas. 

Kiedy pojawił 
się Karol 
Wojtyła, 
zaczęliśmy 
śpiewać kolędy. 
Po dwóch, 
trzech 
zwrotkach 
chcieliśmy 
zmienić kolędę, 
bo niewielu z 
nas znało słowa 
pozostałych 
zwrotek. 
Jan Paweł II 
zawstydzał 
nas. Znał je 
wszystkie...

Papież w Polsce, Warszawa VI 1983,  
Jest coraz bliżej.

Rzym 1980. Mam zdjęcie z Papieżem. Autorka w grupie 
uczestników ekumenicznego spotkania Taizé.

Nowy Targ 1979. Warszawa 1979. Krakowskie Przedmieście.

SDP i Jan Paweł II SDP i Jan Paweł II

Rzym 2005, wśród polskich flag znalazły się flagi Pakistanu i Irlandii.
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Światowe  
Dni Młodzieży

Być może trochę pod 
wpływem tych eku-
menicznych spotkań 

w Rzymie i nie tylko, a mo-
że i pielgrzymek, również 
do Polski, podczas których 
młodzi często „przeko-
marzali się” z Papieżem, 
śpiewając pod Jego oknem do późnych 
godzin nocnych, zrodził się pomysł or-
ganizowania Światowych Dni Młodzieży. 

Inicjatorem był sam Jan 
Paweł II, przez niektórych 
nazywany Wielkim, bo 
wiedział, że takie spotka-
nia z papieżem są potrzeb-
ne. Każdy z nas, zwłaszcza 
tu, „za żelazną kurtyną”, 
poszukiwał ludzi żyjących 
w prawdzie, autorytetów, 
które nie będą mówić na 
okrągło, tych, którzy dadzą 

przykład do naśladowania, ale w kontek-
ście miłości, wiary, dzięki którym można 
budować, a te budowle się nie zawalą. 

Zaczęło się od Rzy-
mu. Potem by-
ło Buenos Aires, 

Santiago de Compostela 
i wreszcie w sierpniu 1991 
roku Częstochowa. Przy-
jechali wówczas ludzie 
z całego świata – 1,6 mln 
młodzieży. Chociaż zda-
rzały się też osoby nie-
co starsze. Częstochowa 
została całkowicie „za-
lana” „plecakowiczami” 
posługującymi się naj-
różniejszymi językami, 
w tym również zza naszej 
wschodniej granicy. Przy-
jechali z własnymi zwy-
czajami, piosenkami, tań-
cami, flagami, gitarami. A wraz z nimi 
cała plejada księży, zakonnic. Nie prze-
szkadzało im spanie na gołej ziemi, brak 
wygód, prowizoryczne sanitariaty. Byli 

uśmiechnięci, rozmodleni, dyskutujący, 
a przede wszystkim szczęśliwi.

Wsłuchiwali się w płynące z głośni-
ków słowa: „Pracować wielkodusznie nad 

budową społeczeństwa odzna-
czającego się stałym poszuki-
waniem sprawiedliwości, zgody, 
solidarności i pokoju. Oto ideał, 
który odsłania każdemu bogac-
twa daru z samego siebie oraz 
służby. Ideał, jaki każdy w so-
bie nosi”.

Kilkanaście lat później 
wielu z nich – zapłakanych, 
zrozpaczonych – dotarło do 
Rzymu, aby po raz ostatni 
„pomachać” Papieżowi. A po-
tem były jeszcze dwa spo-
tkania, zdecydowanie mniej 
liczne: beatyfikacja i kano-
nizacja. Co z tego pozostało? 
Mieliśmy papieża Polaka, któ-
ry został świętym. 

Zaczęło się od 
Rzymu. Potem 
było Buenos 
Aires, Santiago 
de Compostela 
i wreszcie 
w sierpniu 
1991 roku 
Częstochowa.

SDP i Jan Paweł II SDP i Jan Paweł II

Częstochowa 1991. U was Solidarność, u nas Głasność, a łączy nasz Papież.

Rzym 2005. Też złożę swój podpis.

Rzym 2005. Przeważały polskie flagi z kirem.
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Pierwszy raz – Rzeszów 1991

To było podczas pielgrzymki Jana 
Pawła II, którą obsługiwałem 
dla wychodzącego wówczas 

w Rzeszowie Dziennika Obywatelskiego 
A-Z. Po mszy św. na błoniach przy ko-
ściele Najświętszego Serca Jezusowego 
(dzisiejsza katedra), papież 
miał konsekrować tę świą-
tynię. W uroczystości mia-
ło uczestniczyć bodaj tylko 
200 osób. Wśród tych, któ-
rzy otrzymali zaprosze-
nie, byłem i ja. Przed spo-
tkaniem przeprowadziłem 
proste rozumowanie: „Pa-
pież, po konsekracji, przej-
dzie środkiem kościoła do 
papamobile. Jeżeli więc 
usiądę na skraju ławki, to 
przejdzie obok mnie. Mo-
że nawet uda mi się z nim 
przywitać”. 

Jak pomyślałem, tak 
zrobiłem. Po czym za-
cząłem się rozglądać po 
kościele za Anią, fotore-
porterką z mojej gazety. 
W pewnym momencie po-
czułem ciężar czyjejś rę-
ki na ramieniu. – Co się, 
kolego, tak rozglądasz 
– zmarszczył groźnie brwi 
funkcjonariusz BOR. Zaczą-
łem tłumaczyć, że jestem dziennikarzem 
i chcę jeszcze ustalić szczegóły z koleżan-
ką, która będzie robić zdjęcia. Najwyraź-
niej nie zrobiło to wrażenia na BOR-o-
wiku. – Legitymacja prasowa! – syknął. 
Wyjąłem, pokazałem. Długo ją studiował, 
po czym nerwowym ruchem mi ją oddał. 

(Prawie) wszystko potoczyło się 
zgodnie z moim planem. Kiedy Ojciec 
Święty szedł już środkiem kościoła do 
papamobile, ci, którzy byli najbliżej, 
ruszyli, by się z nim przywitać i ucało-
wać mu rękę. Kiedy był dwa metry ode 
mnie, ruszyłem i ja. Tuż przed spotka-
niem się naszych dłoni poczułem moc-

ne szarpnięcie za rękę. To 
„mój” BOR-owik postano-
wił przypilnować mnie do 
końca. Nie zdążyłem Jano-
wi Pawłowi II uścisnąć rę-
ki. Moje palce ześlizgnęły 
się po jego dłoni. Poczu-
łem, jak przeszywa mnie 
dreszcz. 

Powinienem właści-
wie podziękować niezna-
jomemu BOR-owikowi. 
Dzięki niemu przeżyłem 
to spotkanie z papieżem 
głębiej. A i wspomnień 
mam więcej.

Drugi raz  
– Wilno 1993

Na obsługę wrześnio-
wej pielgrzymki Jana Paw-
ła II na Litwę pojechałem 
z Andrzejem, współpra-
cownikiem „Nowin” – naj-
większego podkarpackie-
go dziennika, w którym już 

wówczas od kilku miesięcy pracowa-
łem. Andrzej sporo jeździł na Wschód, 
miał tam wielu znajomych, więc na-
czelny stwierdził, że może być mi po-
mocny podczas wyjazdu. Pojechaliśmy 
bez akredytacji, a jedynie z namiara-
mi na radcę-ministra Ambasady RP  

Byłem od Jana Pawła II na wyciągnięcie ręki 
trzykrotnie. Za każdym razem w nietypowych 
okolicznościach…
Tekst Jaromir Kwiatkowski, zdjęcia archiwum autora

Dotyk        
papieżapapieża

Tuż przed 
spotkaniem 
się naszych 
dłoni poczułem 
mocne 
szarpnięcie za 
rękę. To „mój” 
BOR-owik 
postanowił 
przypilnować 
mnie do końca. 
Nie zdążyłem 
Janowi Pawłowi 
II uścisnąć ręki. 
Moje palce 
ześlizgnęły się 
po jego dłoni. 
Poczułem, jak 
przeszywa 
mnie dreszcz. 

SDP i Jan Paweł II SDP i Jan Paweł II

Konsekracja kościoła NSJ w Rzeszowie, 2 czerwca 1991. Autor w białych butach.
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Mariusza Maszkiewicza. Poszliśmy do 
ambasady i poprosiliśmy Maszkiewicza 
o pomoc. On gdzieś podzwonił, w efek-
cie udało nam się otrzymać akredytację. 
Ale zwykłą, w sektorze dla dziennikarzy 
piszących.

Tak „uzbrojeni” uczestniczyliśmy 
m.in. w spotkaniu papieża z Po-
lakami w kościele Świętego Du-

cha w Wilnie. Andrzej, który – podobnie 
zresztą jak ja – marzył o tym, by dostać 
się jak najbliżej Ojca Świętego, zapropo-
nował, byśmy dopchali się na miejsca 
pool 0 (najbliższe, z reguły przeznaczo-
ne dla ekip telewizyjnych). Nie byłem 
przekonany do tego pomysłu, bo formal-
nie nie mieliśmy prawa do tych miejsc. 
Andrzej zaczął mi tłumaczyć: – Ja dużo 
jeździłem na Wschód, tu jak się nie ro-
zepchniesz, to nic nie masz.

Dotarliśmy do sektora pool 0. Na-
gle stanął przed nami wysoki litewski 

„BOR-owik”. Identyfikator miał na wy-
sokości moich oczu, więc jego nazwisko 
pamiętam do dziś – Irmantas Strziszka. 

– „Pula” jest? – zapytał. 
– Noooo, nie ma – odpowiedziałem 

zgodnie z prawdą, uznając, że przepy-
chanka z rosłym funkcjonariuszem nie 
ma najmniejszego sensu, zwłaszcza, że 
nie mamy racji. 

– To schoditie – stwierdził Irmantas 
po rosyjsku, pokazując sektor dla dzien-
nikarzy prasowych. 

Byłem już gotów zejść, ale Andrzej 
ani myślał to zrobić. Zaczęli się z „BOR-
-owikiem” przekomarzać, aż ten, już 
bardzo poirytowany, zrobił taki ruch, 
jakby chciał chwycić Andrzeja za poły 
marynarki.

– Oj, niedobrze – pomyślałem. 
Ale Andrzej z niezmąconym spoko-

jem stwierdził do Litwina po rosyjsku: 
– Choczesz ty mieżdunarodnyj skandal? 

Irmantas „zgłupiał”. – Niet – wy-
krztusił.

– Ja toże nie choczu – wszedł mu 
w słowo Andrzej. – Ostaw nas.

Irmantas, zrezygnowany, machnął 
ręką i… odszedł.

Dzięki temu byliśmy w pierwszym 
rzędzie uczestników spotkania i uści-
snęliśmy papieżowi dłoń, gdy już żegnał 
się z Polakami zgromadzonymi w ko-
ściele Świętego Ducha.

Trzeci raz 
– Rzym 2001

Korzystając z zapro-
szenia ks. Macieja 
Kucharzyka, salety-

na, zabrałem się do Włoch 
z „Wesołymi Nutkami”, 
scholą dziewczęcą działa-
jącą przy parafii Matki Bo-
żej Saletyńskiej w Rzeszo-
wie. Dziewczęta jechały do 
Rzymu z nadzieją, że uda 
im się spotkać z papieżem 
na prywatnej audiencji. 
Ks. Maciej, opiekun zespo-
łu, kontaktował się w tej 
sprawie z ojcem Konradem 
Hejmo. Zakonnik kazał być 
dobrej myśli. Doradził, by-
śmy w środę (25 kwietnia), 
przed audiencją generalną, pojawili się 
na Placu św. Piotra już przed godziną 8, 
zajęli jak najlepsze miejsca w sektorze 
i byli widoczni.

Pobudka o 5.30. Szybkie śniadanie. 
Na Plac św. Piotra dotarliśmy kilka mi-
nut przed 8. Mieliśmy wejściówki do 
sektora A – najbliżej papieskiego tronu. 
Grupa obok (jeżeli dobrze pamiętam, 

Amerykanie) miała takie same. Dziew-
czynki puściły się pędem w kierunku 
sektora. Tamci również zerwali się do 
biegu, ale nie daliśmy im żadnych szans. 
Zajęliśmy miejsca na samym przodzie, 
wzdłuż barierek. Przed nami był tylko 
kawałek wolnej przestrzeni, papieski 
tron i bazylika.

O. Hejmo zasmucił nas – raczej 
nie mamy szans podejść do papie-

skiego tronu. W audiencji 
uczestniczyło 2200 Pola-
ków. – Samych pielgrzy-
mek z Krakowa jest 5. Ko-
go wybrać? – rozłożył ręce 
dominikanin.

O 10.30 na placu po-
jawił się papamobile z Oj-
cem Świętym. Owacje. Sa-
mochód objechał sektory. 
Kiedy przejeżdżał koło nas, 
zaczęliśmy krzyczeć na ca-
łe gardło: – Kochamy cię, 
Ojcze Święty! 

Powitanie grup w róż-
nych językach. Wreszcie 
po polsku.

– Witam scholę „Weso-
łe Nutki” z Rzeszowa – to 
papieskie zdanie powitała 
głośna owacja kilkudzie-
sięciu dziewczynek w nie-
bieskich togach z żółtymi 

kołnierzami. Po chwili słychać już było 
ich śpiew: „Nie boję się, gdy ciemno jest, 
ojciec za rękę prowadzi mnie”. Papież 
chwilę słuchał. Przerwaliśmy, zgodnie 
z naszymi ustaleniami, po odśpiewa-
niu refrenu.

Po katechezie, krótkie papieskie 
pozdrowienie w kilku językach i już na 
schodach ołtarza polowego zaczęły  

Korzystając 
z zaproszenia 
ks. Macieja 
Kucharzyka, 
saletyna, 
zabrałem się 
do Włoch 
z „Wesołymi 
Nutkami”, 
scholą 
dziewczęcą 
działającą 
przy parafii 
Matki Bożej 
Saletyńskiej 
w Rzeszowie.

SDP i Jan Paweł IISDP i Jan Paweł II

Audiencja na Placu św. Piotra, 25 kwietnia 2001 r. Zdjęcie wykonałem osobiście.
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ustawiać się delegacje, którym dane bę-
dzie spotkać się z Ojcem Świętym bez-
pośrednio. – W tej chwili jesteście już 
bez szans na wyjście do ołtarza – stwier-
dził pan Krzysztof, nasz sąsiad w sekto-
rze, Polak z Jarosławia mieszkający od 
lat we Francji. – Ale nie martwcie się. 
Mieliście najlepsze miejsca na placu 
– pocieszał.

– Śpiewamy – zarządził ks. Maciej. 
„Czarna Madonna”, „Alleluja” w hisz-
pańskich rytmach, a także 
„przeboje” papieskich piel-
grzymek do Polski. Śpiew 
stawał się coraz głośniejszy. 

W pewnym mo-
mencie zauwa-
żyliśmy, jak 

osobisty sekretarz papie-
ża, bp Stanisław Dziwisz, 
pokazał ojcu Hejmo naszą 
grupę. Dominikanin pod-
szedł do panów z ochrony 
w ciemnych garniturach, 
Włochów, i coś im zaczął 
tłumaczyć. Jeden z nich 
zbiegł do nas: – Pater! Pa-
ter! – wołał. Pokazaliśmy 
mu księdza Macieja. Włoch 
poszedł w jego kierunku. 
Za chwilę nie było wąt-
pliwości. – Jeeeeeeeestttt! 
– dziewczynki aż podska-
kiwały z radości.

Obsługa otworzyła 
bramę do sektora. Porząd-
kowy nie chciał jednak 
wypuścić mnie i kolegi. 
– Children only – tłumaczył. Pokazaliśmy 
nasze identyfikatory. – Manager! Mana-
ger! – krzyczeliśmy jeden przez drugie-
go. Włoch odpuścił. Wyszliśmy z sektora.

Kiedy szliśmy za dziewczynkami 
środkiem placu do tronu papie-
skiego, czuliśmy się jak wielkie 

gwiazdy. Różnojęzyczni pielgrzymi kla-
skali nam, pokazywali kciuki skierowa-
ne do góry, krzyczeli: bravo! bravo! 

Stanęliśmy na schodach ołtarza po-
lowego. – Śpiewajcie! Śpiewajcie! – po-
pędzał ojciec Hejmo. Zaczęliśmy od 
„Nie boję się, gdy ciemno jest”. Później 
przyszła pora na „Góralu, czy ci nie żal”. 

– Ciągniemy! Dłuuuugo! – 
komenderował ks. Maciej, 
uśmiechnięty od ucha do 
ucha. Przy wyjątkowo uda-
nym „Góraaaaaaaaaaalu, 
czy ci nie żaaaaaaaaaaaal”, 
papież przerwał na chwi-
lę przyjmowanie delegacji, 
spojrzał w naszą stronę, 
uśmiechnął się i pozdro-
wił nas ręką. Poczuliśmy, 
jak rosną nam skrzydła.

Zaintonowaliśmy „Ma-
ryjo, Matko z La Salette”, 
powoli przesuwając się za 
ołtarz polowy (do tronu pa-
pieskiego podchodzi się od 
tyłu). Następnie „Sto lat!”. 
Jeszcze tylko „Czarna Ma-
donna” i już staliśmy przy 
tronie. Jako ostatnia grupa.

– Oni są od biskupa 
Górnego – przedstawił 
grupę papieżowi ojciec 
Hejmo. – Jesteście z Rze-
szowa – raczej stwierdził 
niż zapytał Ojciec Święty. 

Ks. Maciej krótko przedstawił scholę 
i poprosił o błogosławieństwo. – Z serca 
wam błogosławię – powiedział papież. 
Cały czas pracowało trzech fotografów, 

którzy robili nam grupowe zdjęcia z Ja-
nem Pawłem II. Ojciec Święty, wyraź-
nie ożywiony, uśmiechał się, a w jego 
oczach widać było błysk. Obsługa dys-
kretnie wypychała te dziewczynki, któ-
re już przywitały się z papieżem. Nie 
wszystkim było to dane, nie było cza-
su. – Kto jeszcze nie był blisko, niech 
podejdzie. Ale tylko małe dziewczynki 
– zarządził ojciec Hejmo. Jak się później 
dowiedzieliśmy, „Wesołe Nutki” spę-
dziły najwięcej czasu przy papieskim 
tronie i opóźniły godzinę zakończenia 
audiencji.

Jan Paweł II opuścił plac już nie 
w papamobile, lecz w czarnej limuzynie. 
Przejeżdżając obok, pobłogosławił nas. 
Za chwilę zniknął za watykańską bramą. 

W pewnym 
momencie 
zauważyliśmy, 
jak osobisty 
sekretarz 
papieża, 
bp Stanisław 
Dziwisz, 
pokazał 
ojcu Hejmo 
naszą grupę. 
Dominikanin 
podszedł 
do panów 
z ochrony 
w ciemnych 
garniturach, 
Włochów, 
i coś im zaczął 
tłumaczyć.

– Dziękujemy! Dziękujemy! – skandowa-
liśmy pod adresem ojca Hejmo. Domi-
nikanin tylko się uśmiechał.

Zeszliśmy na Plac św. Piotra. Dziew-
czynki z płaczem padały sobie 
w ramiona. To był płacz radości 

i wzruszenia. Długo trwało, zanim do-
szły do siebie…

PS Małe wyjaśnienie: Janowi Pawło-
wi II towarzyszyłem osobiście od 1983 
roku w każdej jego pielgrzymce do Pol-
ski, w tym od 1991 roku jako dziennikarz 
(w jednym lub kilku miejscach trasy). 
Kilkakrotnie uczestniczyłem w środo-
wych audiencjach papieża. Wiele razy 
byłem dość blisko Ojca Świętego. Ale ni-
gdy tak blisko, jak w tych trzech przy-
padkach, które opisałem. 

SDP i Jan Paweł II

Schola „Wesołe Nutki” u papieskiego tronu. Autor z tyłu, pierwszy z prawej.
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Nie potrafię powiedzieć, kiedy 
nadzieja na zmiany w Polsce 
ogarnęła społeczeństwo. Może 

w 1979 roku, gdy podczas Mszy św. na 
ówczesnym Placu Zwycięstwa w War-
szawie z ust Ojca Świętego padły pro-
rocze słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi!”. Pierwsi podjęli papie-
skie wezwanie do walki z komunizmem 
robotnicy i lawina się potoczyła. Solidar-
ność, stan wojenny itd...

Nie śledziłam tej historycznej pierw-
szej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczy-
zny. Uczelnia wysłała nas na badania te-
renowe na głęboką wieś, przebywaliśmy 
w jakiejś opuszczonej szkole, gdzie nie 
było nawet telewizora.

Zamach na Ojca Świętego 13 maja 
1981 roku przeżyłam na Malcie. Byłam 
tam razem z Zespołem Pieśni i Tańca Po-
litechniki Poznańskiej. Przypłynęliśmy 
tam promem z Sycylii pod koniec kwiet-
nia. Po wylądowaniu w Valletcie jakże 
nam było miło, kiedy zapytano nas, skąd 
jesteśmy. Po odpowiedzi, że z Polski, pa-
dały dwa nazwiska: Wojtyla i Walesa. 
W drodze powrotnej 17 maja mieliśmy 
zamówioną prywatną audiencję u Ja-
na Pawła II. 13 maja szykowaliśmy się 
już do powrotu, ostatnie koncerty i za-
kupy pamiątek....W jednym z maleń-
kich sklepików sprzedawca słysząc obcą 
mowę powiedział nam po maltańsku, 
a potem na migi, że Ojciec Święty został 

postrzelony na Placu św. Piotra. Przera-
żenie, a potem ulga, gdy usłyszeliśmy, 
że papież przeżył. Smutny to był czas, 
przepełniony modlitwą, bo nikt z mojego 
otoczenia nie wyobrażał sobie, że może 
zabraknąć naszego Wielkiego Rodaka.

Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II 
w czerwcu 1983 roku przebiegała w zgo-
ła odmiennych warunkach. Pod koniec 
stanu wojennego, gdy wielu działaczy 
Solidarności wciąż przebywało w więzie-
niach, bądź było internowanych, spotka-

nie z Papieżem Polakiem dodawało otu-
chy. Jakże w tej sytuacji wymowne było 
hasło przewodnie pielgrzymki: „Pokój 
Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”. 

Wiele moich koleżanek i kole-
gów pielgrzymowało za papie-
żem codziennie w inne miej-

sce. Ja byłam w Poznaniu i we Wrocławiu 
20 i 21 czerwca. W Poznaniu na Łęgach 
Dębińskich na widok Jana Pawła  II zapa-
nowała niemalże histeria. Nie zapomnę 
wrzasku, gdy zwrócił się do młodzieży 
akademickiej. Miałam szczęście, bo Oj-
ciec Święty przejechał papamobile tuż 
obok mnie. Byłam przerażona widząc 
Go w szklanej klatce, ale z Jego twarzy 
emanował spokój, który  uciszał wszelkie 
niepokoje. Lecz moje wzruszenie trudno 
było opanować, łzy same płynęły.

Po mszy wskoczyliśmy z przyjaciół-
mi do pociągu i pojechaliśmy do Wrocła-
wia, bo następnego dnia na wrocławskim 
hipodromie było kolejne spotkanie  

Wybór Karola Wojtyły na papieża wiąże się z początkiem moich studiów 
etnologicznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Ze zdwojoną siłą przeżywałam ten moment. Świeżo upieczona studentka, 
nowe środowisko, koleżanki i koledzy. Dopiero zaczynałam poznawać 

uczelnię, życie studenckie, a tu 16 października gruchnęła jak grom 
z jasnego nieba wieść – Polak kardynał Karol Wojtyła został papieżem! 

Najpierw niedowierzanie, potem radość i duma... W telewizji reżimowej 
pokazywali tylko migawki. Słynne Habemus Papam i widok Ojca Świętego 

w oknie pałacu papieskiego, błogosławiącego świat – budziły euforię, 
że na naszych oczach dzieje się coś wielkiego. Budziła się niczym nie 
poparta wiara, że teraz wszystko się zmieni, że nasz papież pomoże 

nam uwolnić się spod skrzydeł Związku Radzieckiego.

W jednym z maleńkich sklepików sprzedawca słysząc obcą 
mowę powiedział nam po maltańsku, a potem na migi, 
że Ojciec Święty został postrzelony na Placu św. Piotra. 
Przerażenie, a potem ulga, gdy usłyszeliśmy, że papież przeżył.

jak miliony podobnych

SDP i Jan Paweł II SDP i Jan Paweł II

Tekst Jolanta Danak-Gajda

Wspomnienia
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z papieżem.  Gościnną kolację i krótki 
nocleg otrzymaliśmy u nieznajomej mi 
rodziny działaczy Solidarności. Do dziś 
pozostała mi pamiątka – krzyżyk z or-
łem, wykonany przez więzionych dzia-
łaczy z mosiężnej monety.  Gdy o świcie 
piechotą dotarliśmy na hipodrom, były 
już tam tłumy, Głęboko w serce zapa-
dły mi wypowiedziane przez papieża 
i potem powtórzone słowa błogosła-
wieństwa z Kazania Na Górze –  „Błogo-
sławieni, którzy łakną i pragną sprawie-
dliwości, albowiem oni będą nasyceni”. 
Wówczas, w stanie wojennym, brako-
wało tej sprawiedliwości.

Nie zapomnę szpaleru uzbrojonego 
w długie pały ZOMO, gdy rozen-
tuzjazmowany tłum wiernych 

wychodził z hipodromu. To była wielka 
manifestacja wolności. Ktoś krzyknął: –
Chodźcie z nami, dziś nie biją! Tłum pod-
chwycił to hasło i powtarzał: – Chodźcie 
z nami, dziś nie biją! Zomowcy stali jak 
zaczarowani, żaden się nie ruszył...

Kolejne pielgrzymki śledziłam już 
w telewizji. Padały za każdym razem 
ważne słowa, karcące, dodające otu-
chy, zawsze mądre i trafione. Każda 
pielgrzymka to było ładowanie akumu-
latorów w szarej rzeczywistości PRL-u.

Aż w końcu w roku jubileuszowym 
2000 sama wybrałam się na pielgrzymkę 
do Rzymu. Przeszłam przez Święte Wro-
ta, otwierane tylko w latach jubileuszu, 
a potem uczestniczyłam  w środowej 
audiencji na Placu Św. Piotra. Tłumy jak 
zwykle wielkie i jakie było moje szczę-
ście, gdy Ojciec Święty przejechał obok 
nas i pobłogosławił. Chorobę już było po 
nim wyraźnie widać. Zdałam sobie spra-
wę, że być może już ostatni raz widzę 
na żywo Jana Pawła II. Tak też się stało...

Gdy odszedł, miałam świado-
mość, jak pewnie większość ro-
daków, że skończyła się ważna 

epoka w moim życiu. To jest tak, jak-
by zaszło słońce, dobro odeszło, zginął 
drogowskaz i wszyscy zaczęliśmy błą-
dzić. Myślę, że tak jest do dziś.  Pytanie, 
co nam pozostało z nauk, które głosił 
Jan Paweł II? Wiele – być może tylko dla 
jednostek. Zapomnieliśmy, jak ważne 
słowa padały podczas kolejnych piel-
grzymek Ojca Świętego w Ojczyźnie.

Tłumaczymy, że taki jest polski 
katolicyzm – ludowy, powierzchowny, 
widowiskowy, ograniczający się do ze-
wnętrznych oznak wiary. Czy tak powin-
no być? Nie tego uczył nas święty dziś 
Jan Paweł II.

Kiedy robiłam reportaż 
radiowy o słynnym 
podróżniku Jacku 
Pałkiewiczu, usłyszałam 
powiedzenie: „strach 
to druga połowa odwagi”. 
Często o tym myślałam, 
bowiem lęk towarzyszy 
nam od dzieciństwa. 
Zastanawiałam się 
też, dlaczego jeden 
z najważniejszych motywów 
nauki naszego wspaniałego 
Papieża Jana Pawła II to był 
wręcz nakaz: „Nieźlękajcie 
się”. Zrozumiałam to 
po latach doświadczeń, 
także dramatycznych, 
kiedy walczyłam o życie 
ukochanego męża, który 
zachorował na raka trzustki. 
Wiele osób, którym się 
nagle rozpada świat, po 
prostu załamuje się. Mnie 
pomógł Jan Paweł II i warto 
to utrwalić.

SDP i Jan Paweł II

Jan 
Paweł 

II 
dodał 

mi 
odwa-

gi...
Tekst Anna Maria Piwowarska

Najpierw jednak muszę się cofnąć 
do roku 2005. Wówczas, po przy-
musowym opuszczeniu mojego 

ukochanego Radia Wrocław i przejściu 
na wcześniejszą emeryturę, zajęłam 
się kształceniem studentów dzienni-
karstwa we wrocławskiej Dolnośląskiej 
Szkole Wyższej. Założyliśmy w ramach 

ćwiczeń internetowe Radio „Bit”, któ-
re grupa studentów pod moim kierow-
nictwem tworzyła z autentyczną pasją. 
Mieliśmy coraz więcej słuchaczy i zwró-
cili się do nas z prośbą o patronat me-
dialny młodzi ludzie, którzy wybierali 
się do Ameryki Południowej, by zdobyć 
szczyt Aconcagua (6959 m n.p.m.). 

SDP i Jan Paweł II
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krwotok zagrażający życiu męża, zoba-
czyłam złotą aureolę wokół głowy na 
portrecie Papieża. Poczułam spokój. Po 
chwili przyszła wiadomość od profeso-
ra, że mąż będzie żył. Papież podarował 
nam prawie dwa lata małżeńskiego ży-
cia. Przestaliśmy się bać i czekaliśmy 
z ufnością na ciąg dalszy łask, do któ-
rych jest bardzo łatwo się przyzwyczaić. 

Po nawrocie choroby i utracie nadziei 
na powodzenie radioterapii, trudno się 
było pogodzić ze śmiercią Męża. Kiedy 
załamana i zagubiona trwałam w żało-
bie, otrzymałam w ubiegłym roku opty-
mistyczną wiadomość od Joli Danak, 
przyjaciółki z Radia Rzeszów. Czekało 
na mnie miejsce na wyprawę trekkin-
gową do Ameryki Południowej, w okolice 
Parku Narodowego Aconcagua! W spo-
sób dla mnie niezrozumiały podjęłam 
natychmiast decyzję, jakby Ktoś to za 
mnie zrobił. Ja, osoba w wieku 70+, bez 

To było naturalne, że studenci zgromadzili się koło 
plakatu, ktoś nakleił zdjęcie, ktoś napisał „nie lękamy 
się”. Spontanicznie składano podpisy. Powstała pamiątka 
o wartości archiwalnej, o której potem zapomniano. 
Na szczęście znalazłam ten plakat, i to w momencie 
najtrudniejszym w moim życiu.

przygotowania, z ryzykiem finansowym, 
miałabym podjąć się tak ogromnego wy-
zwania? Coś jednak we mnie mówiło: 
„Nie lękaj się, dasz radę, odzyskasz siły 
fizyczne i psychiczne!” Coś? Nie, KTOŚ 
– Jan Paweł II po raz kolejny pomógł mi 
przezwyciężyć strach, tym razem przed 
życiem samotnym, bez ukochanej oso-
by... Wszystko się udało, powstała ważna 

audycja, nagrana przez moją studentkę 
(do odsłuchania na stronie www.radio-
rodzina.pl w zakładce „Dziś w Kościele”).

Teraz w okresie pandemii korona-
wirusa mądrzy naukowcy mówią 
o strachu społecznym, który robi 

swoiste spustoszenie w naszym wcze-
śniej poukładanym świecie. Jaki będzie 
ten nowy świat, zależy od nas i od inter-
pretacji myśli naszego wielkiego autory-
tetu Św. Jana Pawła II, który z ojcowską 
radą przemówił do nas: Nie lękajcie się! 
Po prostu...

Nikt nie chciał im pomóc w nagłośnie-
niu tej wyprawy, a my byliśmy po pro-
stu otwarci. Warto dodać, że prowadzący 
program mieli przy okazji świetne ćwi-
czenia z dykcji w wymawianiu trudnej 
nazwy góry. W holu uczelni wisiał plakat 
z pięknym zdjęciem pasma Aconcagua, 
z napisem Patronat medialny Radia „Bit”... 
idziemy w górę (aluzja do naszego stop-
niowego rozwoju). I wówczas nadszedł 
ten pamiętny dzień, dzień odejścia do 
Domu Ojca naszego przewodnika du-
chowego, wielkiego autorytetu – JP II (tak 
właśnie nazywano pokolenie młodzieży 
mu współczesnej).

To było naturalne, że studenci zgro-
madzili się koło plakatu, ktoś nakleił 
zdjęcie, ktoś napisał „nie lękamy się”. 
Spontanicznie składano podpisy. Po-

wstała pamiątka o wartości archiwalnej, 
o której potem zapomniano. Na szczę-
ście znalazłam ten plakat, i to w mo-
mencie najtrudniejszym w moim życiu.

 My, dziennikarze, kochający szcze-
rze ten zawód, często dajemy z siebie 
wiele, nawet kosztem rodziny poświę-
camy się dla tej ciekawej, ale bardzo 
stresującej pracy. Rozstanie z ukocha-
nym studiem i mikrofonem po 25 latach 

pełnienia misji – zauważanej i nagra-
dzanej – nie było łatwe. Powiem wprost 
– było to dramatyczne i niesprawiedliwe. 
Nie zapomnę okazania mi w trudnych 
momentach solidarności i szczerego po-
parcia ze strony kolegów z branży. Wisia-
ła nade mną jak wyrok groźba zwolnie-
nia dyscyplinarnego, bez jakiegokolwiek 
udowodnienia winy. Nie przetrwała-
bym tego, gdyby nie oparcie w rodzinie, 
a głównie w mężu i wierze w miłość, za-
sady, w sens bycia uczciwym. 

I wtedy zrozumiałam, co liczy się 
w życiu naprawdę. Zaczęłam uczyć 
młodych ludzi tego co umiałam ja-

ko doświadczony zawodowo i życiowo 
dziennikarz. Ta praca dawała mi wiele 
radości i satysfakcji zawodowej. Nad-
szedł jednak czas próby. Moje szczęśli-

we życie zachwiała poważna choroba 
męża. Rak trzustki to wyrok. Rozpoczę-
ła się walka i nieustający kontakt ze 
świętym już wówczas Janem Pawłem 
II. Kiedy profesor Marek Durlik ze szpi-
tala MSW w Warszawie podjął się ope-
racji, wiedziałam, że przy nawet tylko 
10 % szans to się uda, bo w kaplicy są 
relikwie Jana Pawła II i gorąca modli-
twa do Niego pomoże. Kiedy wystąpił 
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Była Pani na pogrzebie prymasa Ste-
fana Wyszyńskiego – tej wielkiej ma-
nifestacji 31 maja 1981 roku na Placu 
Zwycięstwa? 
Nie, nie mieszkałam wtedy w Warsza-
wie, ale na Pomorzu. Nigdy też nie ze-
tknęłam się z prymasem. 

Kiedy pojawił się w Pani życiu?

Nie potrafię powiedzieć. Od 
dziecka miałam świadomość, 
że jest ważną postacią. Głęb-

sza wiedza przyszła wraz ze studiami. 
Z wykształcenia jestem bowiem histo-
rykiem, a także dziennikarką. Życiem 
religijnym, Kościołem zajmowałam się 
pracując w „Rzeczpospolitej”, więc czę-
sto o nim czytałam, a także pisałam. 
Natomiast pierwsze wydanie biografii 
prymasa, której jestem autorką, ukaza-

ło się w 2009 roku. Była to propozycja 
wydawnictwa „Świat Książki”. Dobrze, 
że nie wiedziałam, ile będzie kosztowa-
ła pracy, bo nigdy bym się tego nie pod-
jęła. Zrozumiałam wtedy, dlaczego od 
czasu biografii napisanej przez Andrze-
ja Micewskiego, która wyszła rok po 
śmierci prymasa, nikt przede mną nie 
podjął kolejnej próby. Zrobić bowiem 
dobrą i ciekawą syntezę życia i dzieła 
prymasa jest niezmiernie trudnym za-
daniem z uwagi na ogrom materiału, 

    Prymas 
Wyszyński 
doradzałby 
 miłość 

Z dr. Ewą K. Czaczkowską, 
historykiem, publicystką,  
autorką książek o kardynale 
Stefanie Wyszyńskim, 
wykładowcą UKSW, 
rozmawia Alina Bosak

który trzeba poznać i dokonać jego 
sensownej selekcji. Prymas był posta-
cią wielowymiarową, a pełnione przez 
niego funkcje daleko wykraczały poza 
sferę kościelną. Zostały po nim tysią-
ce dokumentów, kazań, listów, zostały 
książki, dziennik Pro memoria… Cieszę 
się, że zdołałam jeszcze porozmawiać 
z wieloma świadkami jego życia, z któ-
rych w ciągu tych dwunastu lat połowa 
już odeszła. 

7 czerwca w Warszawie, na tym sa-
mym placu co niegdyś pogrzeb pry-
masa (dziś jest to Plac Piłsudskiego), 
miała odbyć się uroczystość jego be-
atyfikacji. To również tutaj Jan Paweł 
II w 1979 roku powiedział: „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi, tej ziemi”. Tamtą pierwszą 

pielgrzymkę papieża do Polski uwa-
ża się za jeden z impulsów wybuchu 
„Solidarności”. Zatem miejsce jest 
symboliczne. Czy pozostanie miej-
scem uroczystości beatyfikacyjnych 
po tych wszystkich zmianach wymu-
szonych epidemią?

Z wypowiedzi kardynała Nycza 
można wnioskować, że być mo-
że nastąpi zmiana miejsca. Na-

tomiast Plac Piłsudskiego rzeczywiście 
jest miejscem bardzo symbolicznym. 

Prymas był postacią wielowymiarową, a pełnione przez 
niego funkcje daleko wykraczały poza sferę kościelną. 
Zostały po nim tysiące dokumentów, kazań, listów, 
zostały książki, dziennik Pro memoria… 
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Tutaj jak w soczewce wielokrotnie sku-
piały się losy Polski. Miał tego świado-
mość kard. Wyszyński, który po mszy 
św. odprawionej przez Jana Pawła II 
w 1979 roku, pytany przez Jana Nowa-
ka-Jeziorańskiego, o czym myślał, sie-
dząc zamyślony nie przy ołtarzu, ale 
naprzeciwko, wśród ludzi – wyznał, 
że o  proroctwie kardynała Augusta 
Hlonda. Prymas Hlond przed śmier-

cią w 1948 roku mówił, aby trwać przy 
Matce Bożej, bo zwycięstwo, gdy przyj-
dzie, to przez Maryję. I Wyszyński tam, 
na placu, zobaczył, że to proroctwo 
właśnie spełnia się na jego oczach. Bo 
w tym miejscu, które komuniści nazwa-
li Placem Zwycięstwa, pod ich rządami, 
w sercu stolicy państwa Bloku Wschod-
niego, przy krzyżu, którzy postawili sa-
mi komuniści, papież-Polak odprawia 
mszę św. Czy ktokolwiek po ludzku 
mógłby to wymyśleć? Prymas pamięcią 
obejmował dłuższy czas – jako gimna-
zjalista, na początku XX wieku, widział 
w tym miejscu wielki Sobór Aleksan-
dra Newskiego, który Rosjanie postawi-
li w centrum Warszawy jako symbol ro-
syjskiej dominacji nad Polakami.

Karola Wojtyłę wybrano na papieża 
i zaraz świat obiegło zdjęcie, jak klęka 

przed Wyszyńskim. Jan Paweł II powie-
dział: „Nie byłoby papieża, gdyby nie 
prymas”. Myśli Pani podobnie? 

Owszem, ale co ważniejsze, czuł 
to sam Karol Wojtyła. Słowa „nie 
byłoby papieża, gdyby nie pry-

mas” kryją w sobie wiele treści. Oczy-
wiście, gdyby Wojtyła nie był wielką, 
charyzmatyczną osobowością, człowie-
kiem głębokiej wiary i wielkiego inte-

lektu, nie zostałby wybrany. Ale ważne 
były także okoliczności. To za sprawą 
prymasa Wyszyńskiego Kościół w Pol-
sce był silny. Gdyby był jednym z wie-
lu słabych i zniszczonych Kościołów 
w  bloku krajów socjalistycznych, nie 
mogłaby w nim wyrosnąć taka postać 
jak Wojtyła, a przynajmniej nie byłaby 
znana Kościołowi powszechnemu. Ko-
muniści w Polsce nie mogli biskupom 
zabronić udziału w Soborze Watykań-
skim II. Wprawdzie we wszystkich se-
sjach uczestniczyło ich tylko dziewię-
ciu, ale był wśród nich Karol Wojtyła. 
I to właśnie na soborze Kościół poznał 
Wojtyłę, który w kolejnych latach jeździł 
po świecie. Jak wspominają współpra-
cownicy prymasa, on postawił na swo-
ją działalność w Polsce, a reprezentację 
polskiego Kościoła za granicą zostawił 
kardynałowi Wojtyle. Wyszyński jako 

prymas poza wizytami w Rzymie i jed-
nej w Niemczech nie wyjeżdżał z kraju.

W interpretacji słów papieża 
o  prymasie istotna jest, moim zda-
niem, jeszcze jedna kwestia. Cho-
dzi o  udział prymasa Wyszyńskiego 
w konklawe. Utrwaliło się wspomnie-
nie austriackiego kardynała Franza Kö-
niga, który relacjonował, że kiedy za-
pytano Wyszyńskiego – a warto dodać, 
że i na niego podczas konklawe padło 
kilka głosów – czy nie czas na papieża 
z Polski, ten odpowiedział, że sam jest 
za stary, a ten młodszy, czyli kardynał 
Wojtyła, nigdy papieżem nie zostanie, 
bo nie jest znany. Takie słowa zapewne 
padły, ale są tylko fragmentem więk-
szej całości. Od momentu, kiedy jeden 
z papabili, czyli włoski kardynał Siri, 
zadeklarował przekazanie głosów na 
kardynała Wojtyłę, prymas Wyszyński 
zaczął bardzo aktywnie na jego rzecz 
lobbować. Myślę, że i to miał w pamię-
ci Jan Paweł II, gdy w listopadzie 1978 
roku dziękował w liście prymasowi za 
opatrznościowy udział w konklawe. 

Warto też pamiętać, że gestów 
wzajemnego przyklękania, 
ucałowania dłoni, było wię-

cej. Pierwszy tuż po wyborze, jeszcze 
w  Kaplicy Sykstyńskiej, kiedy elekto-
rowie podchodzili do nowo wybranego 
papieża, by złożyć mu hołd. To były mo-
menty wielkiego wzruszenia dla obu – 
papieża i prymasa – o czym z dyskrecją, 
ale i drżeniem serca pisał kard. Wyszyń-
ski w dzienniku Pro memoria. 

Wojtyła był bezwzględnie lojalny wo-
bec Wyszyńskiego, ale też Wyszyń-
ski był lojalny wobec Wojtyły. Co nie 
oznacza, że mieli to samo zdanie na 

każdy temat. Wyszyński uważał, że 
system polityczny będzie trwać, Woj-
tyła – że Kościół powinien przyczynić 
się do jego zmiany. 
Na taką różnicę między nimi dwoma 
wskazywał kardynał Agostino Casaro-
li, bliski współpracownik Jana Pawła II. 
Wyszyński rzeczywiście zawsze brał 
pod uwagę okoliczności geopolitycz-
ne i podkreślał, że w Polsce nie dojdzie 
do zmiany systemu politycznego, jeżeli 
nie nastąpią zmiany w Rosji. Jego stałą 
troską było to, aby w Polsce nie doszło 
do rozlewu krwi. Obawiał się zbrojnej 
interwencji ZSRR, takiej jak na Wę-
grzech w 1956 roku. Wojtyła natomiast 
nie myślał o stosunkach państwo-
-Kościół w kategoriach racji stanu. 

Komuniści w Polsce nie mogli biskupom zabronić udziału 
w Soborze Watykańskim II. Wprawdzie we wszystkich sesjach 
uczestniczyło ich tylko dziewięciu, ale był wśród nich Karol 
Wojtyła. I to właśnie na soborze Kościół poznał Wojtyłę, 
który w kolejnych latach jeździł po świecie.
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Uważał, że z polityki nie można wyklu-
czyć osądu moralnego. Można powie-
dzieć, że ich myślenie w praktyce ży-
cia społeczno-politycznego Polski się 
uzupełniło – wybuch „Solidarności”, 
popieranej przecież przez Kościół, był 
rewolucją ducha, ale jej dokończenie 
było możliwe dopiero po pierestrojce 
w ZSRR. Do tych niewielu różnic mię-
dzy kardynałami Wyszyńskim i Wojtyłą 
dodałabym odmienne w latach 70. sta-
nowiska wobec rozwoju uczelni kato-
lickich. Kardynał Wojtyła dążył do re-
aktywacji wydziałów teologicznych na 
wszystkich uczelniach, na których ist-
niały przed wojną. Prymas Wyszyński 
uważał, że wystarczą ATK i KUL. Dodaj-
my, że prymas wolniej wprowadzał po-
stanowienia Soboru Watykańskiego II. 
Ale naprawdę te różnice nie były wiel-
kie. Jan Paweł II trzynaście lat po śmier-
ci prymasa powiedział, że byli sobie bli-
scy i naprawdę się rozumieli. 

Prymas Tysiąclecia, mąż stanu, inter-
reks… różnymi słowami próbuje się 
ukazać rolę, jaką odegrał w historii pol-
skiego Kościoła i Polski prymas Wy-
szyński. Według Pani, które jest naj-
trafniejsze? 

Każde ma swoje uzasadnienie. 
Nazwano go Prymasem Tysiąc-
lecia, ponieważ wprowadził 

Kościół w Polsce w drugie tysiąclecie, 
a Jan Paweł II w czasie pierwszej piel-
grzymki dodał jeszcze jedną interpre-
tację, mówiąc, że „takiego Ojca, Paste-
rza i Prymasa Bóg daje raz na tysiąc 
lat”. Niewątpliwie był również mężem 
stanu – kimś, kto widząc dalej i szerzej 
wyznaczał kierunki działania w dłuż-
szej perspektywie, i to nie tylko dla 

Kościoła, ale i dla całego narodu. Był li-
derem, który prowadził, ale brał też za 
tę drogę pełną odpowiedzialność. Nie 
bał się wziąć odpowiedzialności, choć 
była ogromna, korzystać w pełni z nad-
zwyczajnych uprawnień, jakie nada-
ła mu Stolica Apostolska. Wyszyński 
był interreksem. Wprawdzie w pierw-
szym okresie prymasostwa irytowało 
go to porównanie, on chciał być „tylko” 
biskupem, pasterzem. Ale od 1956 ro-
ku, czyli napisania Jasnogórskich Ślu-
bów Narodu Polskiego, wszedł w trady-
cję prymasów I Rzeczpospolitej, którzy 
sprawowali władzę w okresie bezkróle-
wia – a takim dla większości Polaków 
był czas PRL z narzuconym systemem 
politycznym. Władza prymasa Wy-
szyńskiego miała charakter duchowy. 

On walczył o obronę ducha i duszy Po-
laków przed ateizacją, zniszczeniem 
polskiej tożsamości wyrosłej na chrze-
ścijaństwie i kulturze zachodniej. Ale 
gdy chodzi o tytuły, to myślę, że dla 
niego najważniejszy jest ten, który 
niebawem otrzyma: błogosławiony. 
Beatyfikacja prymasa przypomina, że 
nawet w najtrudniejszych okoliczno-
ściach można pełnić najważniejsze 
funkcje i jednocześnie rozwijać w so-
bie świętość. 

Sytuacją bez wyjścia wydawała się po 
II wojnie światowej sytuacja Kościo-
łów w bloku wschodnim. Niedawno 
wpadła mi w ręce wydana w 1949 ro-
ku „Historia Wszechzwiązkowej Ko-
munistycznej Partii (Bolszewików)”. 
Otworzyłam na chybił trafił i pierw-
sze zdanie, które zobaczyłam, mówi-
ło o wolności do krytykowania Kościo-
ła i religii. Zamiast prawa do wolności 
wyznania – prawo do krytykowania. 
Utrzymać znaczenie Kościoła w takich 
warunkach to ogromne osiągnięcie.

Tak, to jedna z najważniejszych za-
sług prymasa Wyszyńskiego – nie 
tylko ocalenie, ale także umoc-

nienie wiary i Kościoła. Kiedy prymas 
umierał, Kościół miał ogromny autorytet 
w społeczeństwie, a ze zdaniem pryma-
sa liczyli się wszyscy, także komuniści. 
Prymas osiągnął to dzięki szczególnej 
umiejętności – łączenia niezłomności 
w sprawach wiary z elastycznością dzia-
łania. On po prostu wiedział, kiedy mó-
wić non possumus, a kiedy rozmawiać, 
iść na ustępstwa w tym, w czym można 
było. Z tego powodu na przykład w 1950 
r. zdecydował o podpisaniu z rządem 
Porozumienia, które było w Kościele 

krytykowane, ale po latach okazało się, 
że dzięki niemu o trzy lata zostało opóź-
nione zasadnicze uderzenie w Kościół, 
jakim było wydanie dekretu o obsadzie 
duchownych stanowisk kościelnych 
i w końcu aresztowanie prymasa. 

Przeciągnięcie ataku na koniec okresu 
stalinowskiego miało duże znaczenie. 
To nie była z jego strony taktyka, o czym 
pisał w dzienniku Pro memoria. On liczył, 
że żadnego ataku nie będzie, że władze 
będą przestrzegać Porozumienia. Długo 
miał nadzieję, że polski model komu-
nizmu będzie inny niż sowiecki. W roz-
mowach z przedstawicielami władz tłu-
maczył, że ateizm, czy bezbożnictwo, 
jak mówił, nie muszą być immanentną 
cechą komunizmu. W  tym się pomy-
lił. A nadzieje prymasa na możliwość 
porozumienia się Kościoła z rządem 

Dr Ewa K. Czaczkowska 
Doktor historii, dziennikarka, 
publicystka i biografistka. Przez ponad 
20 lat publicystka „Rzeczpospolitej”, 
od 2012 roku pracownik naukowy 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert 
naukowy Muzeum Jana Pawła II i 
Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. 
Autorka książek biograficznych: prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, św. Faustyny 
Kowalskiej, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Jest członkiem Zespołu Redakcyjnego 
przygotowującego publikację 
dzienników Wyszyńskiego Pro memoria. 
Uczestniczyła także w opracowaniu 
Positio podczas procesu beatyfikacyjnego 
prymasa. Jego postaci poświęciła kilka 
książek: Kardynał Wyszyński. Biografia 
(2009 i 2013), Stefan Wyszyński. Pro 
memoria tom II:1953 (2017), Będziesz 
miłował… Krótka historia życia Stefana 
Wyszyńskiego, prymasa Polski (2019). 
Najnowsza – Prymas Wyszyński. Wiara 
nadzieja miłość  – ukazała się w 2020 
roku nakładem Wydawnictwa SIW Znak.
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komunistycznym dla dobra człowieka – 
obywatela i wierzącego – ostatecznie po-
grzebały wydarzenia roku 1953. 

Prymas Wyszyński rozmawiał z ko-
munistami… Z Bierutem, z Gomułką, 
Gierkiem. To była gra, kto kogo prze-
chytrzy? Wiemy, że rządzący chcie-
li posłużyć się prymasem w 1980 r., 
kiedy strajk w Stoczni Gdańskiej roz-
począł wielką falę protestów i dał po-
czątek „Solidarności”. Czy nawołując 
wtedy do spokoju, prymas nie zacho-
wał się zbyt asekurancko? 
Nie, to nie była gra. Prymas nigdy nie 
grał, choć owszem, zetknęłam się już 
z takimi określeniami, przeniesiony-
mi przez historyków ze świata polityki. 
Wyszyński w rozmowach z władzami 
był zawsze świadkiem Chrystusa, któ-
rzy domaga się prawdy i sprawiedliwo-
ści w życiu publicznym. Prawdą jest, 
że prymas, który zawsze miał na uwa-
dze, by nie doszło w Polsce do rozlewu 
krwi, w pierwszym okresie strajków na 
Wybrzeżu w 1980 r. był ostrożny. Oba-
wiał się, że strajki mogą być prowokacją 
spowodowaną walkami wewnętrznymi 
w partii, że doprowadzą do interwen-
cji Moskwy. Wynikiem tej ostrożności 
było kazanie wygłoszone 26 sierpnia 
1980 r. na Jasnej Górze, które przez wła-
dze w okrojonej formie zostało podane 
w  mediach. Kazanie, istotnie, było źle 
przyjęte przez strajkujących i popiera-
jących strajki. Jednak następnego dnia 
Rada Główna Konferencji Episkopatu 
Polski, pod przewodnictwem prymasa, 
wydała komunikat, który daleko bardziej 
popierał postulaty robotnicze, szczegól-
nie te dotyczące praw człowieka, w tym 
do swobodnego zrzeszania się. A już po 

7 września, czyli przyjęciu Lecha Wa-
łęsy, prymas stał się niejako doradcą 
„Solidarności” o  szczególnym statu-
sie, a niebawem mediatorem w ostrych 
konfliktach między władzą a związkiem. 
Prymas wspierał związkowców, odegrał 
zasadniczą rolę w  doprowadzeniu do 
rejestracji „Solidarności” Rolników In-
dywidualnych, a jednocześnie starał się 
zachować, jak mówił, dystans do wszyst-
kich stron, na wypadek, jak pisał, „sytu-
acji bez wyjścia”. 

Czy miał chwile zwątpienia? Czy pry-
masa trapiły wątpliwości przy decy-
zjach, jakie podejmował w związku 
z wydarzeniami politycznymi? Za nie-
które był przecież krytykowany. Cho-
ciażby za list biskupów polskich do 
biskupów niemieckich, za słowa „wy-
baczamy i prosimy o wybaczenie”, któ-
re dziś uznawane są za podwaliny pol-
sko-niemieckiego pojednania, bo ono 
z opóźnieniem, ale jednak nastąpiło. 

Nie mogę powiedzieć, że prymas 
żałował listu do biskupów nie-
mieckich, ale na pewno mocno 

rozczarował go brak niemieckiej odpo-
wiedzi adekwatnej do słów polskich bi-
skupów. Ceną zaś listu był wściekły atak 
komunistów na samego prymasa i bi-
skupów, który w jakiejś mierze przyniósł 
chwilowy skutek, czyli obniżenie zaufa-
nia do prymasa, bo wielu Polaków dwa-
dzieścia lat po wojnie nie było jeszcze 
gotowych na przebaczenie Niemcom. 
Ale praca duszpasterska przyniosła sku-
tek i po kilku miesiącach szala sympatii 
znów przechyliła się w stronę prymasa. 
Ze wspomnień osób bliskich wiemy tak-
że, że do końca życia kard. Wyszyński 
powracał do podpisania przez episkopat 

Porozumienia z rządem w 1950  roku. 
Powtarzał, że tak należało postąpić, ale 
skoro powracał do tamtej decyzji, być 
może miał jakieś wątpliwości. Na pew-
no nie miał żadnych, gdy chodzi o ob-
ranie drogi maryjnej. Pod koniec życia 
pisał, że choć wiele rzeczy w życiu pra-
gnąłby uczynić inaczej, lepiej, w tej jed-
nej nic by nie zmienił. To była najlepsza 
cząstka jego życia. Na tej drodze budo-
wał cały program dla Kościoła. 

Wyszyński utrwalił silny rys maryjny 
polskiego katolicyzmu, a także oparł 
obronę Kościoła na katolicyzmie ludo-

wym, a nie intelektualnym. Czasem 
czyni się z tego zarzut.
Niesłusznie. Proszę zauważyć, że silny 
rys maryjny był cechą pobożności nie 
tylko Wyszyńskiego, ale również Wojty-
ły. A Wojtyły środowiska tzw. inteligen-
cji katolickiej za to nie krytykują. Kult 
maryjny to bowiem nie tylko określone 
formy pobożności, to nie tylko uczucia, 
ale przede wszystkim styl życia – taki, 
jaki wskazywała Maryja. I tego uczył 
Wyszyński – nie emocji, ale wierności 
Chrystusowi aż po krzyż. A że ucznio-
wie kiepscy – to już zarzut nie do nie-
go. Trzeba też pamiętać, że po II wojnie 

światowej długo nie mogły działać sto-
warzyszenia, organizacje katolickie, 
w związku z czym prymas świadomie 
postawił na formy katolicyzmu ludo-
wego, chcąc objąć programem mile-
nijnym jak najszersze kręgi wiernych. 
Wiedział, że jeżeli Polacy mają przeciw-
stawić się systemowej ateizacji, to mo-
gą to zrobić tylko jako masa, a nie ja-
ko elitarne grupy katolików. I w tym się 
nie pomylił. Do tego też potrzebne by-
ły, charakterystyczne dla katolicyzmu 
ludowego, wielkie celebracje, takie jak 
w okresie Wielkiej Nowenny i Millenium 
Chrztu Polski. Zasługą prymasa było to, 

że po raz pierwszy po wojnie wyprowa-
dził Polaków na ulice w celach pokojo-
wych, religijnych i pozwolił się policzyć; 
zobaczyć, że takich jak oni wierzących 
i tak jak oni myślących jest wielu. To bu-
dowało wewnętrzną siłę. Podobnie jak 
pielgrzymka papieża w 1979 roku, mia-
ło ogromne znaczenie psychologiczne 
i wpływ na wydarzenia w 1980 roku. 

Prymas mówił: „Nie jątrzyć, nie dzie-
lić ludzi, nie przeciwstawiać ich sobie, 
nie wywoływać przygnębienia. Godzić 
i uspokajać, jednoczyć, łączyć”. Dosko-
nale zdawał sobie sprawę, że poprzez 

Proszę zauważyć, że silny rys maryjny był cechą pobożności 
nie tylko Wyszyńskiego, ale również Wojtyły. A Wojtyły 
środowiska tzw. inteligencji katolickiej za to nie krytykują. 
Kult maryjny to bowiem nie tylko określone formy 
pobożności, to nie tylko uczucia, ale przede wszystkim styl 
życia – taki, jaki wskazywała Maryja.
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rozbijanie jedności najłatwiej naród 
utrzymać w zniewoleniu. Maksymie 
„dziel i rządź” przeciwstawiał cnotę 
miłości. Czy dlatego powiedziała Pa-
ni, że mógłby być patronem szefów?

Również z powodu tego, co mó-
wił o pracy. Jego nauczanie na 
ten temat, jak i na wiele innych, 

jest dziś bardzo aktualne. Wyszyński 
stawiał pracę wysoko w hierarchii war-
tości. Uważał, że ma ona olbrzymie 
znaczenie dla rozwoju moralnego i du-
chowego człowieka, że poprzez pracę 

człowiek może się doskonalić. Ale to 
w dużej mierze zależy od warunków 
pracy, na które mają wpływ właścicie-
le, menedżerowie, wszelkiego szczebla 
szefowie. To od nich często zależy, czy 
człowiek wychodzi z pracy – jak mówił 
prymas – lepszy czy też upodlony. Upa-
dla mobbing, zaniżanie płacy, zawyżo-
ny czas pracy itp. 

W pierwszym okresie społecznej 
izolacji spowodowanej epidemią mówi-
łam, że prymas jest dobrym patronem 
na ten czas, ponieważ sam doświad-
czył izolacji, czyli internowania, w do-
datku w bez porównania trudniejszych 
warunkach. Może nam dać wskazówki, 

jak owocnie przeżyć ten czas zamknię-
cia. Dziś myślę, że ma nam dużo do po-
wiedzenia także na czas po pandemii. 
Już wzrosło bezrobocie, warunki pracy 
zmieniają się. Dlatego warto przypo-
minać naukę prymasa, że do życia spo-
łecznego trzeba wprowadzić miłość. Nie 
jest ona kategorią ekonomiczną, ale bez 
niej, bez miłości społecznej, świat nie 
stanie się bardziej ludzki. Trzeba z jej 
pomocą kształtować relacje w zakła-
dach pracy, w życiu publicznym, poli-
tycznym. O to jest nam bardzo trudno. 

Chodzi o „nowych ludzi plemię”?

Tak, o ludzi ukształtowanych 
w  duchu chrześcijańskich za-
sad. Chodzi o odnowę samego 

człowieka, jego sumienia. Bo to od su-
my takich odnowionych ludzi zależą 
stosunki ekonomiczne, społeczne, po-
lityczne. Człowiek musi najpierw sam 
się zmienić, aby potem zmienić wa-
runki życia społecznego. Prymas mówił 
działaczom „Solidarności”, że nie cho-
dzi o to, by jedną klikę złodziei zastąpi-
ła inna klika złodziei. Żeby klucz do ka-
sy państwowej jednym wyrywali inni. 
Chodzi o to, aby ludzie stali się lepsi. To 
wciąż jest nasze życzenie.

W pierwszym okresie społecznej izolacji spowodowanej 
epidemią mówiłam, że prymas jest dobrym patronem 
na ten czas, ponieważ sam doświadczył izolacji, czyli 
internowania, w dodatku w bez porównania trudniejszych 
warunkach. Może nam dać wskazówki, jak owocnie 
przeżyć ten czas zamknięcia. 

Dostaliśmy czas,
  aby się lepiej
   przygotować
O księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim opowiada 
siostra Beata Dzido, nazaretanka, przełożona domu w Komańczy, 
w którym więziony był Prymas Polski.

Tekst i zdjęcia Andrzej Klimczak

SDP i Prymas Wyszyński

W sierpniu 1956 r., 
w czasie Jasnogórskich 

Ślubów Narodu Polskiego, 
zebrało się milion ludzi, ale 

nie było Prymasa. Teraz 
może się okazać, że na 

beatyfikacji będzie Prymas, 
a nie będzie miliona ludzi.

SDP i Prymas Wyszyński

Siostra Beata Dzido.



FORUM DZIENNIKARZY ·  03(137) 2020 91

Przed przyjazdem do Komańczy na 
placówkę, moja znajomość osoby 
Prymasa była prawie żadna. Wie-

dzę o Nim uzupełniam każdego dnia 
od momentu, kiedy znalazłam się tu-
taj i stanęłam przed wyzwaniem, aby 
opowiadać o kardynale Wyszyńskim 
ludziom odwiedzającym miejsce jego 
internowania.

Mieszkam tutaj od trzech lat. Pocho-
dzę z diecezji siedleckiej. Nie jestem hi-
storykiem, dlatego trudno mi było opa-
nować materiały związane z Prymasem, 
tak, aby były prawdziwe i jednocześnie 
istotne dla odbiorcy. Kiedy zaczęłam po-
znawać prace Prymasa i czytać o nim 
samym, zrozumiałam, jak bardzo nietu-
zinkowa to postać. Nabrałam przekona-
nia, że wreszcie mogę z pasją opowiadać 
o Nim ludziom. 

odebrał przywilej wycho-
dzenia na spacery. 

Ten gest zrobił na 
mnie ogromne wrażenie. 
Kardynał Wyszyński ode-
brał sobie dobrowolnie 
ostatni kontakt ze światem 
zewnętrznym, aby ratować 
grzesznika. To musiało być 
niezwykle trudne, bowiem 
jego trasa z domu interno-
wania wiodła najczęściej 

do figury Matki Bożej Leśnej, u stóp któ-
rej znajdował ukojenie i czerpał siłę.

Przebaczanie było dla Wyszyńskiego 
nieodłącznym elementem Jego uświęco-
nego życia. Podobnie jak list do bisku-
pów niemieckich, w którym wybacza 
i prosi o wybaczenie. Po odzyskaniu wol-
ności Prymas nigdy nikomu niczego 

Czas internowania w Komańczy in-
teresował mnie najbardziej. Młodszemu 
pokoleniu muszę przekazywać posze-
rzoną wersję wiedzy o Prymasie, bo-
wiem jest On dla młodych ludzi posta-
cią mało lub w ogóle nieznaną. 

Poznawałam Prymasa również po-
przez ludzi, którzy znali go osobiście. 
To zupełnie co innego – czytać książkę 
o Prymasie, a co innego – słuchać czło-
wieka, który go znał. Do naszego domu 
przyjeżdżają jeszcze osoby, które były 
bardzo blisko związane z kardynałem 
Wyszyńskim – księża i biskupi. W tym 
domu bywała Maria Okońska, założy-
cielka Instytutu Prymasowskiego, oraz 
współpracujące niegdyś z Wyszyńskim 
współtwórczynie Instytutu. Prymas od-
cisnął bardzo mocny znak na życiu wie-
lu ludzi. Nie tylko tych, których znał oso-
biście. Dzisiaj zafascynowane postacią 
Prymasa jest nowe pokolenie Polaków. 
Często szuka ono Jego śladów.

Duch i patriotyzm

Przed epidemią odwiedzało nas 
ok.  1,5 tysiąca osób tygodniowo. 
Ze względu na drewnianą konstrukcję 
budynku nie wszystkie miejsca są udo-
stępniane zwiedzającym. Do nich, nie-
stety, należy też pokój Prymasa, w któ-
rym spędzał bardzo wiele czasu podczas 
internowania, pracując i modląc się.

Doskonale potrafił łączyć sferę 
religijną z patriotyczną. Odwie-
dzający Komańczę częściej jed-

nak interesują się warstwą duchową, 
która jest dla nich fascynującą inspi-
racją. Być może ma na to wpływ rów-
nież charakter tego miejsca. To niegdyś 
przez rok Jego więzienie, do dzisiaj jest 

klasztorem, który w sposób naturalny 
eksponuje wartości duchowe. 

Odwiedzający odnajdą tutaj myśli 
i idee, które miały lub mają nadal bez-
pośredni wpływ na ich życie. Nie da 
się jednak oddzielić prymasowskiego 
patriotyzmu od sfery religijnej. Wszak 
człowiek stanowi całość, a w przypadku 
Prymasa wszystkie Jego działania stano-
wiły harmonię. Nic z tego co robił czy 
mówił nie było sprzeczne ze sobą.

Umiał przebaczać

Nie będę pewnie spe-
cjalnie oryginalna, 
ale dla mnie ry-

sem szczególnie ważnym 
– czymś, czego uczę się od 
Prymasa – jest umiejęt-
ność przebaczania. Kiedy 
czytam zapiski więzien-
ne z czasów internowania 
w  Komańczy, natrafiam 
na fragment opowiadający 
o tym, jak Wyszyńskiemu 
przyśnił się Bolesław Bie-
rut, komunistyczny pre-
zydent Polski. Prymas nie 
wiedział, co oznacza ten 
sen. W kilka dni później 
ludzie przynieśli do klasz-
toru informację, że Bierut 
nie żyje. Wtedy nagle Pry-
mas zaczął rozumieć swój sen w per-
spektywie tej śmierci. Opowiadał o tym 
siostrom zakonnym, stwierdzając, że nie 
można zostawić Bieruta bez pomocy. Ten 
człowiek podjął tyle złych decyzji, tyle 
złego czynił w życiu, że teraz trzeba mu 
pomóc – przekonywał. W intencji zbawie-
nia Bolesława Bieruta Prymas sam sobie 

Przebaczanie 
było dla 
Wyszyńskiego 
nieodłącznym 
elementem 
Jego 
uświęconego 
życia. 
Podobnie 
jak list do 
biskupów 
niemieckich, 
w którym 
wybacza 
i prosi 
o wybaczenie.
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nie wypominał. Był człowiekiem przeba-
czenia. Z szacunkiem traktował nawet 
tych, którzy go więzili. Nigdy nie obda-
rzył nikogo z nich pogardą.

Zmieniał historię

Działania Prymasa nie były działa-
niami wizerunkowymi. To co ro-
bił na zewnątrz, wynikało z tego, 

co odczuwał wewnątrz. Dlatego wpływ 
Prymasa był tak bardzo dalekosiężny. 

Kardynał Wyszyński okazał się czło-
wiekiem, który miał wpływ na historię. 
W 1978 roku był na konklawe. We wspo-
mnieniach Jana Pawła II pojawia się frag-
ment rozmowy pomiędzy Prymasem 
a kardynałem Karolem Wojtyłą: „Jeżeli 
wybiorą, proszę nie odmawiać.”

Znane jest zdjęcie z homagium, na 
którym Prymas składa hołd wybrane-
mu Papieżowi, a Jan Paweł II pochyla się 

i całuje kardynała Wyszyńskiego w pier-
ścień na ręce. I te słowa Wojtyły: „Gdy-
by nie Ty i Twoje cierpienie, nie byłoby 
papieża Polaka”.

Historię mamy naprawdę piękną, 
naznaczoną ludźmi, na których można 
się wzorować. Trzeba patrzeć na to pięk-
no i wielkość oraz na złe rzeczy, które 
pojawiały się w naszej historii. Liczy się 
przede wszystkim prawda.

Przeżyć samotność jak Prymas

Ten rok jest rokiem beatyfikacji, 
która ze względu na panującą 
pandemię została przesunięta 

w czasie. To symboliczne, że epidemia 
zmusza nas do pokory, do cierpliwości…
To zbliża nas do przeżyć Prymasa.

Teraz szukamy odpowiedzi na py-
tanie, dlaczego tak się dzieje, że pande-
mia uniemożliwiła nam zaplanowaną 

beatyfikację. Nie jesteśmy 
w stanie wyjaśnić sobie 
Bożych planów. Niektó-
rzy twierdzą, że to próba, 
abyśmy w jakiś stopniu 
doświadczyli tego, czego 
doświadczał Prymas. Wy-
szyński został odizolowa-
ny od ludzi i świata. Teraz 
my w jakimś stopniu do-
świadczamy tego odosob-
nienia. 

W sierpniu 1956 r., 
w czasie Jasno-
górskich Ślu-

bów Narodu Polskiego, zebrało się mi-
lion ludzi, ale nie było Prymasa. Teraz 
może się okazać, że na beatyfikacji bę-
dzie Prymas, a nie będzie miliona ludzi.

Może dostaliśmy ten czas, aby przy-
gotować się lepiej, aby dowiedzieć się 
więcej o Prymasie. Nie wyjaśniajmy 

jednak dzisiaj wszystkie-
go na siłę. Poczekajmy, 
co  jeszcze się wydarzy. 
Odbywając kwarantannę 
możemy spróbować wy-
obrazić sobie, co przeży-
wał Prymas w czasie inter-
nowania. Chociaż to dwa 
różne stany, bo dzisiaj ma-
my internet, elektronicz-
ne okno na świat. Możemy 
mieć praktycznie kontakt 
ze wszystkimi, z którymi 
chcemy się kontaktować. 
On nie miał takiej możli-

wości. W swoim sercu musiał zmieścić 
współczesne Mu wydarzenia i fałszy-
wy sposób przedstawiania Go społe-
czeństwu, tak, aby nie wzbudzić w so-
bie goryczy i złości. Poprzez cierpienia 
i poniżenia jakich doznawał, wzbudzał 
w sobie miłość do ludzi.

Wyszyński 
został 
odizolowany 
od ludzi 
i świata. Teraz 
my w jakimś 
stopniu 
doświadczamy 
tego 
odosobnienia. 
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Ksiądz Kalwar-
czyk ukończył 
Wyższe Metro-

politarne Seminarium 
Duchowne w Warsza-
wie, był wikariuszem 
w  kilku parafiach, 
a  w  latach 1974–2012 
pracował w Kurii Metro-
politalnej w Warszawie 
– jako notariusz, a po-
tem kanclerz. Ksiądz 
Stefaniuk był jego kolegą w tym samym 
seminarium; pracował jako wikariusz 
w różnych parafiach, jako proboszcz 
w  Jazgarzewie i potem przez prawie 
29 lat jako proboszcz parafii Matki Bo-
żej Częstochowskiej w Zielonce. Obaj są 
obecnie na emeryturze.

Ojciec nas wszystkich

Podczas debaty „Myśląc Wyszyń-
skim”, zorganizowanej w 2019 r. przez 
naukowców UKSW, zastanawiano się 
nad rolą kardynała w historii nie tylko 
polskiego Kościoła, ale też Polski w ogó-
le. – Ludzie potrzebują lidera, człowie-
ka-symbolu – mówił prof. Antoni Dudek. 
Jego zdaniem, kluczem do zrozumienia 
życia, dzieła i świętości kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego jest pojęcie charyzma-
tycznego przywództwa. Z kolei dr Ewa 
Czaczkowska wskazała, że prymas „miał 
wizję prowadzenia Kościoła w czasach 
totalitarnych, wizję budowania więzi 
między Kościołem a narodem, a zara-
zem siłę i zdolności intelektualne, by 
przetworzyć tę wizję na program dzia-
łania oraz siłę, by konsekwentnie wy-
magać realizacji tego programu”. Z ko-
lei prof. Jan Żaryn wskazał, że kardynał 

„związał dziedzictwo 
narodu z dziedzictwem 
katolicyzmu polskiego”.

A jak widzą to księ-
ża, którzy byli przez 
kardynała wyświęceni 
i spotykali go niemal na 
co dzień? – Słuchało się 
go jako człowieka nie-
zwykle mądrego i prze-

widującego. Oznaczał się 
wielkim męstwem i cno-

tą mądrości. Podziwiałem jego spokój 
i kulturę osobistą – podkreśla ks. Kalwar-
czyk. Zaś ks. Stefaniuk zauważa, że nie-
których ludzi określa się mianem „mąż 
stanu”. – On właśnie był takim człowie-
kiem. Biła od niego godność – mówi.

Ale kardynał Stefan Wyszyński był 
też po prostu księdzem, ordyna-
riuszem dwóch diecezji – war-

szawskiej i gnieźnieńskiej, bo do 1992 r. 
istniała ich unia personalna. Oczywi-
ście, był też przede wszystkim pryma-
sem Polski, kierującym Kościołem w na-
szym kraju. Ksiądz Stefaniuk wskazuje, 
że dla wszystkich księży był jak ojciec. 
– Bezpośredni, życzliwy. Troszczył się 
o wszystko w diecezji. Oczywiście, miał 
pomocników, miał kurię w Warszawie 
i w Gnieźnie, ale potrafił pochylić się nad 
sprawą osobistą. Zdarzyło się, że cof-
nął nominację dla wikariusza, bo ludzie 
prosili, by pozostał w ich parafii dłużej 
– opowiada.

Jak mówi ksiądz Kalwarczyk, Ste-
fan Wyszyński w Warszawie był prawie 
gościem, bo codziennie życie niosło go 
w inne miejsce w Polsce. – Ja poznałem 
kardynała przy wstąpieniu do semina-
rium duchownego. Podlegała mu cała 
Polska, od Szczecina do Przemyśla. 

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego została 
co prawda odłożona ze względu na epidemię, ale wiadomo 
na pewno, że do niej dojdzie. Jakim człowiekiem był 
„Prymas Tysiąclecia”? O odpowiedź poprosiłem dwóch 
księży, którzy go znali: ks. infułata Grzegorza Kalwarczyka 
i ks. Mieczysława Stefaniuka. Obaj zostali wyświęceni 
przez kard. Wyszyńskiego w 1964 r.

Tekst Piotr Kościński

Autor jest adiunktem AFiB Vistula w Warszawie  
i dziennikarzem tygodnika „Idziemy”.

Błogosławiony 
mąż stanu

Ks. Mieczysław Stefaniuk  
(arch. tyg. Idziemy)
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Ale czuwał nad nami. Miałem możliwość 
słuchania jego kazań z ambony katedry 
św. Jana w Warszawie. Kazania były dłu-
gie, ale ciekawe – mówi.

Na msze, podczas których wygłaszał 
kazania, przychodziło do katedry mnó-
stwo ludzi. Autor tego artykułu pamięta 
jedno, jakoś pod koniec lat ’70. Kardy-
nał, stojąc na ambonie – dziś chyba nikt 
z niej nie korzysta – powiedział między 
innymi, że „nawet w najlepszym zbożu 
mogą trafić się kąkole”. Było to oczywi-
ste nawiązanie do szefa Urzędu ds. Wy-
znań, Kazimierza Kąkola, który sprawo-
wał tę funkcję w latach 1974–80.

Bez użalania

A przecież kardynał miał za sobą 
bardzo ciężkie chwile. Podczas 
wojny ukrywał się przed Gesta-

po, a po wojnie, gdy w 1946 r. został bi-
skupem lubelskim, a potem w 1948 r. 
arcybiskupem warszawskim i gnieźnień-
skim, a więc i prymasem Polski, władzę 

w naszym kraju umacniali wrodzy Ko-
ściołowi i wierze komuniści.

Jeszcze w 1950 r. wydawało się, że mi-
mo całkowitego przejęcia władzy przez 
komunistów, Kościół w Polsce będzie 
mógł w miarę normalnie funkcjonować. 
Podpisane zostało porozumienie między 
Kościołem a władzami. Ale nie minęły 
trzy lata, a sytuacja zmieniła się drama-
tycznie. W 1953 r. ogłoszony został dekret 
Rady Państwa o „tworzeniu, obsadzaniu 
i znoszeniu duchownych stanowisk ko-
ścielnych”. Dawał on przedstawicielom 
władz prawo kontrolowania oraz unie-
ważniania każdej nominacji i aktu ju-
rysdykcyjnego Kościoła. W odpowiedzi, 
biskupi wystosowali list do władz, znany 
jako „Non possumus”. Przekazał go Bo-
lesławowi Bierutowi osobiście kardynał 
Wyszyński. W liście stwierdzono m.in.: 
„Pójdziemy za głosem apostolskiego na-
szego powołania i kapłańskiego sumienia, 
idąc z wewnętrznym spokojem i świado-
mością, że do prześladowania nie dali-
śmy najmniejszego powodu, że cierpienie 

staje się naszym udziałem, nie za co in-
nego, tylko za sprawę Chrystusa i Chry-
stusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na 
ołtarzu cesarza składać nam nie wolno. 
Non possumus! (Nie możemy)”.

Wkrótce potem podjęta została de-
cyzja o aresztowaniu prymasa, eufemi-
stycznie nazywana „internowaniem”. 
Od września 1953 r. do października 
1956 r. przebywał on kolejno w Rywał-
dzie, Stoczku Klasztornym, Prudniku 
i Komańczy.

– Nie wspominał lat 
pięćdziesiątych – opo-
wiada ks. Kalwarczyk. 
– Czytałem jego „Zapiski 
więzienne”, ale on nigdy 
się nad sobą nie użalał. 
Mówił, że należy kochać 
każdego człowieka.

Pytał go jeden z rzą-
dzących komunistów, czy 
Pan Bóg weźmie go do 
nieba? Odpowiedział: Pan 
Bóg jest samą miłością. 
Miejsce w niebie jest dla 
wszystkich, trzeba tylko 
na nie zasłużyć – mówi.

Podobnie wspomina 
ks. Stefaniuk. – Nie 
wracał do tamtego 

okresu i nie robił z siebie 
męczennika. Widać było, że najważniej-
sza jest dla niego chwila obecna – pod-
kreśla. – Umiał pertraktować z tymi, któ-
rzy byli Kościołowi niechętni czy nawet 
wrodzy. Był człowiekiem działającym po-
nad podziałami, choć przecież wiadomo 
było, jak traktują go władze. To on powo-
dował, że ludzie znajdowali w Kościele 
oparcie przeciwko fali ateizacji. Że czuli 
się w Kościele bezpieczni – dodaje.

Niezwykła peregrynacja

Stefan Wyszyński podjął w 1957 r. 
decyzję o peregrynacji kopii cu-
downego obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej po Polsce. Kopia trafiła 
najpierw do Warszawy, a potem do ko-
lejnych diecezji w Polsce. Władze były do 
tego nastawione coraz bardziej niechęt-
nie, bo pojawienie się obrazu w kolejnej 
miejscowości oznaczało wzrost religij-

ności miejscowej społecz-
ności. W każdej parafii ob-
raz gościł przez dobę. Jego 
przyjazd poprzedzały kil-
kutygodniowe duchowe 
przygotowania, rekolek-
cje, trzydniowe nabożeń-
stwo. Przed obrazem mo-
dlitwy trwały dzień i noc.

We wrześniu 1966 r. 
na  trasie między War-
szawą a Katowicami ob-
raz został „aresztowany” 
przez milicjantów i prze-
wieziony na Jasną Górę. 
Milicja pilnowała go usil-
nie, sprawdzając nawet 
wszystkie wyjeżdżają-
ce z klasztoru samocho-
dy. Peregrynacja jednak 
trwała nadal. Obraz na-

wiedzał polskie diecezje symbolicznie 
– puste ramy, ewangeliarz i  świeca. 
W 1970 r. z Jasnej Góry zniknęły poste-
runki milicji, a w 1972 r., za zgodą pry-
masa, obraz został wykradziony i powró-
cił na trasę nawiedzenia.

– Prymas potrafił zaszczepić w nas du-
cha maryjnego, rozbudzić go, poprzez na-
wiedzenie obrazu Matki Bożej – opowia-
da ks. Stefaniuk. – Ja to widziałem jako 

We wrześniu 
1966 r. na trasie 
między Warszawą 
a Katowicami 
obraz został 
„aresztowany” 
przez milicjantów 
i przewieziony 
na Jasną Górę. 
Milicja pilnowała 
go usilnie, 
sprawdzając 
nawet wszystkie 
wyjeżdżające 
z klasztoru 
samochody.

Kapituła 25 grudnia 2019.

SDP i Prymas WyszyńskiSDP i Prymas Wyszyński



98

proboszcz dużej parafii w Jazgarzewie. 
Oprócz obrazu krążyły też po domach je-
go mniejsze kopie. Jeździłem do prywat-
nych domów, były wypełnione modlącymi 
się ludźmi. Siadałem na krzesełku w sie-
ni, by dać im możność wyspowiadania 
się. Były to prawdziwe, wielkie, narodowe 
misje. Po latach dostrzegamy, jak bardzo 
były potrzebne – mówi. Opowiada też, 
jak to podejmowane przez władze pró-
by przeciwdziałania obec-
ności obrazu spełzały na 
niczym. – Pewnego razu, 
gdy obraz stał „uwięzio-
ny” na polecenie władz za 
oknem przy warszawskiej 
katedrze, zwieziono wie-
lu robotników, którzy mieli 
demonstrować wrogość do 
działań Kościoła. Tymcza-
sem stali i musieli słuchać 
kazania prymasa, bo teren 
był nagłośniony – dodaje.

Ks. Kalwarczyk pod-
kreśla, że władze próbo-
wały ośmieszyć nauki 
prymasa, jego kult ma-
ryjny. – Trzeba przy tym 
wspomnieć, że miał wiel-
ki szacunek dla kobiet. Podkreślał, że jeśli 
kobieta wchodzi do gabinetu, każdy ma 
obowiązek wstać i ją uszanować, obojęt-
ne, kim by ona była – dodaje.

Droga do beatyfikacji

– 28 maja 1981 r. odprawiałem 
pierwszą mszę świętą u Pana Jezusa 
w cudownej kaplicy katedry św. Jana 
o 6.30. Podeszła do mnie jedna z para-
fianek i powiedziała, że kardynał zmarł 
o 4.00… – opowiada ks. Kalwarczyk.

Śmierć Stefana Wyszyńskiego by-
ła ciosem i dla Kościoła, i dla ca-
łej Polski. Dziś możemy się tylko 

zastanawiać, jak potoczyłyby się nasze 
losy, gdyby żył dłużej; czy doszłoby do 
tego, co wydarzyło się 13 grudnia 1981 r. 
Jeden fakt jest niezaprzeczalny: kardy-
nała po prostu bardzo brakowało.

Już w 1988 r. podjęte zostały starania 
o jego beatyfikację. Proces beatyfikacyj-

ny rozpoczął się w 1989 r. 
i trwał długo. – W procesie 
beatyfikacyjnym miałem 
do przesłuchania kilka-
dziesiąt osób – opowia-
da ks. Kalwarczyk, który 
był członkiem Trybunału. 
– Trwało to wiele godzin. 
Jedną osobę przesłuchiwa-
łem nawet przez trzy dni! 
Pytania dotyczyły wiary 
i życia cnotliwego – dodaje.

W 2017 r. dekret o he-
roiczności cnót podpi-
sał papież Franciszek. 
W 2018 r. konsylium le-
karskie Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych zatwier-
dziło cud za wstawiennic-

twem prymasa, a w 2019 r. papież podpisał 
dekret w tej kwestii – chodzi o uzdrowie-
nie dziewiętnastoletniej dziewczyny, cho-
rej na nowotwór tarczycy – co otworzyło 
drogę do beatyfikacji kardynała. 

Sama uroczystość beatyfikacyjna 
miała odbyć się 7 czerwca 2020 r. w War-
szawie, ale epidemia koronawirusa spo-
wodowała, że termin ten został prze-
sunięty. Ale odłożenie beatyfikacji nie 
oznacza, że nie warto badać, kim był ten 
niezwykły człowiek i jaką pozostawił po 
sobie spuściznę.

Trzeba przy tym 
wspomnieć, 
że miał wielki 
szacunek 
dla kobiet. 
Podkreślał, 
że jeśli kobieta 
wchodzi 
do gabinetu, 
każdy ma 
obowiązek wstać 
i ją uszanować, 
obojętne, kim 
by ona była.
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