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Drodzy Czytelnicy,
Grudzień, choć to jeszcze kalenda-

rzowa jesień, jest meteorologicznym 
początkiem zimy. W tym roku nie po-
witał nas śniegiem, więc na okładce 
przypominamy Wam jakie to śniegi 
ongiś bywały. Prawda, że piękne? A je-
sień? Dziwna jakaś, dziwna jak cały 
rok – niespodziewanie covidowy, do 
tego „jesienne spacery”. Było – i chyba 
jest – gorąco: może dlatego nie było 
dużo śniegu? 

Kłopoty nie ominęły i naszej re-
dakcji. Ba, dotknęły nas podwójnie, 
bo prócz zakazów spotkań, zmuszeni 
byliśmy do personalnych zmian w na-
szym oddziale SDP. Poprzedni prezes 
zrezygnował w połowie lata. Odbiło się 
to na wydawaniu „Bez Wierszówki”. Po 
kilkumiesięcznej przerwie wznawiamy 
jednak jej byt. 

Jak zauważycie, zmieniło się wiele: 
objętość jest mniejsza, szata graficzna 
inna, autorzy i tematy bardziej lokalne. 
Nie odcinamy się jednak od dobrych 
doświadczeń poprzedniej ekipy i ufa-
my, że wielu autorów i tematów po-
wróci na łamy naszego czasopisma. Ale 
to dopiero przed nami – pozszywanie 
przerwanych wątków.

Podtrzymujemy dobre kontakty z in-
nymi organizacjami twórczymi Warmii, 
Mazur i Powiśla, zwłaszcza ze Związkiem 
Literatów Polskich, Stowarzyszeniem 
Pro Kultura i Sztuka, Warmińsko-Mazur-
skim Stowarzyszeniem Fotograficznym 
„Blur”. Będziemy śledzić ich poczyna-
nia, czego pierwsze przykłady znajdzie-
cie w tym numerze BW. Ale jesteśmy 
otwarci na kolejnych partnerów i auto-
rów z całej Polski, by porównać nasze 
dokonania i zamiary z innymi. Liczymy 
na współpracę z organizacjami dzienni-
karskimi regionu, szczególnie ze Stowa-
rzyszeniem Dziennikarzy Rzeczpospoli-
tej Polskiej, Stowarzyszeniem Polskich 
Artystów Karykatury, Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich.

W tym numerze zamieszczamy spo-
ro tekstów i rysunków satyrycznych 
i krytycznych, zaplanowaliśmy, że bę-
dzie to stała pozycja na łamach „Bez 

Wierszówki” zamieszczana na rozkła-
dówce. Wszak „prawdziwa cnota krytyk 
się nie boi”, mawiał nasz wielki rodak, 
rezydujący ongiś w Lidzbarku Warmiń-
skim. Korespondować z nimi będą kry-
tyczne felietony nt. języka prasy oraz 
komentarze dotyczące działalności róż-
nych mediów.

Szanowni Państwo, 
Cieszę się zawsze z sukcesów i na-

gród zdobywanych przez warmińsko-
-mazurskich dziennikarzy i redakcje 
prasy, radia, telewizji i portali interne-
towych. Tak jest i teraz – poznacie lau-
reatów konkursów radiowych, którymi 
są dwie świetne reporterki Radia Olsz-
tyn. Przypominam, że od lat organizu-
jemy dziennikarskie konkursy imienia 
Seweryna Pieniężnego i Aleksandra Wo-
łosa, których kolejne edycje ogłaszamy 
w tym numerze. Te konkursy rozsławia-
ją naszą aktywność, nasze miasto, nasz 
region w całej Polsce. Liczę, że napłyną 
liczne zgłoszenia.

Marzę, by nasze czasopismo stało 
się forum wymiany poglądów na tema-
ty szczególnie związane z istnieniem 
i czytelnictwem prasy papierowej i elek-
tronicznej, z przekazem telewizyjnym 
i nowych mediów, z wolnością słowa, 
prawem do krytyki władzy i wszelkiego 
zła. Pierwszy taki głos publikujemy. Za-
chęcam do dyskusji i polemik.

Ten rok był także szczególny i pod 
innym względem: odeszło od nas kil-
koro wspaniałych i twórczych osób – 
zostaną w naszej pamięci na zawsze. 
Na łamach BW będziemy przypomi-
nać przeszłość i tradycje, ale i patrzeć 
w przyszłość – otwarci jesteśmy na 
ciekawe pomysły godne upowszech-
nienia. I na ten temat znajdziecie coś 
w tym numerze.

Życzę zatem przyjemnej lektury 
oraz dużo zdrowia w nadchodzącym 
roku 2021.

Od Redaktora
w numerze

1 Od redaktora

2 Z Grzegorzem Radzickim 
rozmawia A. Zb. Brzozowski

3 Brawo dziennikarki Radia 
Olsztyn

4 Talenty Roku 2020

5 Książki naszych kolegów

6 W Polskę idziemy…

7 Konkurs im. Aleksandra 
Wołosa 2021

8 A. Socha – Dekoncentracja 
wolności mediów

11 E. Mierzyńska – Wiersze  
w pandemii

12 Rysują Anna Rok  
i Zbigniew Piszczako

13 A. Zb. Brzozowski 
– Niespodziewany gość

14 W. Katarzyński  
– Pociąg do Vera Cruz

15 Sto lat Związku  
Literatów Polskich

16 Sztuka pisania – felieton 
Jana Rosłana

17 W. Ciesielski  
– Rocznicowe refleksje 

18 Kawa za śmieci  
– zwycięski pomysł OBO

19 M. Seroka – Copernicana  
Pawła Sobotko

20 Z. Połoniewicz  
– Wigilie na Kresach

22 Będziemy o nich pamiętać

24 Konkurs im. Seweryna 
Pieniężnego 2021

Zdjęcia na okładkach:

1 Marek Sowa  
(WM Stowarzyszenie  
Fotograficzne Blur)

3 Laura Barszcz, Mirosław 
Kleczkowski, Lucjan Mikulski, 
Wojciech Sienkiewicz  
i Grzegorz Wadowski

Zdjęcia podkładowe: Maciej Pantak

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
życzymy Wszystkim spokoju, szczęścia i przede wszystkim zdrowia.  
By każdy z Was był w stanie z radością odnaleźć się w tych nowy-
ch czasach i nikogo nie niepokoiły trudy dnia codziennego. Symbolika  

wigilijnego wieczoru i spotkania przy świątecznym stole jest dla wielu bardzo  
ważna, dlatego życzymy, by mimo trudności, można było te tradycje dalej  
kultywować i cieszyć się ze spotkania ze swoimi bliskimi.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

i 
Redakcja Bez Wierszówki
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Od redaktora i wydawcy lokalnej gazety 
do prezesa oddziału SDP daleka droga?

Dziennikarstwo od zawsze było moją 
pasją, jednak jako zawód wyuczony po-
jawiło się dopiero w mocno dojrzałym 
życiu. Wcześniej próbowałem się w in-
nych profesjach, co wzbogaciło moje 
doświadczenia. W 2002 roku założyłem 
i redagowałem lokalną gazetę „Goniec 
Ornecki”, która swoim zasięgiem obej-
mowała powiat lidzbarski i to mnie bar-
dzo wciągnęło w świat dziennikarstwa. 
Ta praca wymagała wszechstronnego 
i kompleksowego działania. Szukałem 
miejsca, gdzie mógłbym zdobywać 
nowe doświadczenia, poszedłem na 
studia dziennikarskie na UWM i wte-
dy dowiedziałem się o SDP. Chciałem 
zaistnieć w środowisku, które jest w tej 
branży od lat. W 2003 roku wstąpiłem 
w szeregi tego stowarzyszenia, ale nie 
myślałem, że kiedyś obejmę obowiązki 
prezesa oddziału (śmiech). 

Podobno z natury jesteś wiecznym po-
szukiwaczem, to chyba przydatna cecha 
w zawodzie dziennikarza?

Poszukiwaczem i odkrywcą uroków 
otaczającej nas natury. Żyjemy w pięk-
nym regionie...

Moi rodzice pracowali w branży tury-
stycznej. Można powiedzieć, że urodzi-
łem się na szlaku turystycznym (śmiech), 
byłem wychowywany w pięknych miej-
scowościach naszego regionu, takich jak 
między innymi okolice Ostródy, zwłasz-
cza Piławki oraz Stare Jabłonki. Rodzice 
pracowali w domach wczasowych i hote-
lach. Stąd ta moja turystyczna dusza, du-
sza turysty rowerowego, poszukiwacza, 
obserwatora przyrody, ale też komenta-
tora i reportera-fotografa.

Siedem lat byłeś wydawcą własnej ga-
zety, nie udało się jednak przetrwać na 
rynku?

Wpłynęły na to różne czynniki, po-
lityczne również. Współpracowniczka 
wyjechała za granicę, to był pierwszy 
wstrząs. Raptem pojawiła się silna 
konkurencja – internet. Trudno jest 
utrzymać papierową gazetę lokalną, 
kiedy przychodzi rywalizować z takim 
wszechstronnym, tanim i łatwo do-
stępnym medium. Oprócz pisania 
musiałem zająć się łamaniem tekstów 
i zdobywać reklamy, a to nie jest łatwe 
do pogodzenia. Była to swego rodzaju 
dziennikarska szkoła życia. Lokalna 
przedsiębiorczość jest uzależniona od 
lokalnej polityki i odwrotnie. Czaso-
pisma, które w Ornecie działały przed 
moją gazetą, utrzymywały się najdłu-

Warto promować 
swój region

Grzegorz Radzicki – wydawca, dzien-
nikarz, fotoreporter i agent reklamowy 
(własnej gazety) w jednej osobie. Współ-
pracownik ogólnopolskich i lokalnych 
czasopism, również Radia Olsztyn, obecny 
też w internecie. Wszędzie go pełno, ma 
dziennikarskiego nosa, więc czasami coś 
odkryje, komuś się narazi, komuś pomoże. 
Od wielu lat zakochany w Warmii – jego 
szczególne miejsce to Orneta, gdzie żyje 
z krótką przerwą od urodzenia. Ciągle 
szuka nowych wyzwań. Od lipca 2020 roku 
prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Fot: Archiwum Grzegorza Radzickiego

Z Grzegorzem RADZICKIM, 
prezesem Warmińsko-Mazur-
skiego oddziału SDP rozmawia 
Andrzej Zbigniew BRZOZOWSKI

żej około trzy lata. Pobiłem ten rekord 
ponad dwukrotnie, pomogli mi rów-
nież koledzy z SDP, utwierdzając mnie 
w przekonaniu, że warto to robić... 

Jaką rolę spełniają regionalne pisma, 
komu są potrzebne?

Potrzebne są bardzo, jeśli rzetelnie 
spełniają swoją rolę. Wszyscy potrze-
bujemy dobrej informacji, zwłaszcza 
w obecnych czasach. Dzięki lokalnym 
mediom lepiej poznajemy nasze małe 
ojczyzny. Ta praca pobudziła moje zami-
łowanie do Warmii, do całego regionu, 
poznałem ciekawych ludzi, poznałem 
historię tych ziem. Myślę, że czytelni-
kom też sprawiłem podobne odczucia, 
co wiele razy mi sygnalizowali.

Poprzedni prezes ustąpił nagle w czerw-
cu. Dawno nie było takiej jednomyślno-
ści w wyborach nowego prezesa oddzia-
łu SDP. To chyba zobowiązuje?

Przyznam, że wynik głosowania tro-
chę mnie zaskoczył. Jeden z kolegów 
zażartował mówiąc: wybrali cię jak Pu-
tina (śmiech). Cieszy mnie to zaufanie, 
chociaż nie jestem typem dyktatora. 
Wcześniej byłem członkiem zarządu 
oddziału SDP i wiceprezesem, myślę 
że doświadczenia mi wystarczy. Nieraz 
dawałem wyraz swojej dezaprobaty, że 
bardziej, jako oddział stowarzyszenia 
zajmujemy się wydawaniem gazety 
(„Bez Wierszówki”) niż działalnością 
statutową. Brakowało mi działań jed-
noczących nasze środowisko, trochę 
się buntowałem i przez to buntowanie 
zachęcono mnie, abym kandydował na 
prezesa (śmiech). To była i jest kwestia 
przyjęcia na siebie odpowiedzialności. 
Czy podołam? Za jakiś czas zostanę 
z tego rozliczony...

Jako prezes warmińsko-mazurskiego 
oddziału SDP będziesz miał szersze 
możliwości oddziaływania, co chciałbyś 
zmienić w działalności naszego stowa-
rzyszenia?

Myślę, że każde stowarzyszenie 
musi służyć swoim członkom i spełniać 
ich oczekiwania. Chciałbym, abyśmy 
o tym w SDP rozmawiali. Mamy założe-
nia statutowe, które w historii oddziału 
się sprawdziły i trzeba je kontynuować. 
Trzeba promować nasz piękny region 
poprzez angażowanie do działania 
członków oddziału. Powinniśmy nie 
ograniczać się tylko do Olsztyna. Jako 
człowiek z terenu, chcę o teren zadbać. 
Uaktywnić dziennikarzy i różne media, 
które funkcjonują w regionie: portale 
internetowe, gazety lokalne, różne for-

rozmowa numeru
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Kinga Grabowska

Dorota Grzymska

my uprawiania dziennikarstwa. Chcę 
wspierać to co jest i zachęcać do takiej 
działalności. Przypuszczam, że w przy-
szłym roku przekroczymy setkę człon-
ków oddziału (obecnie mamy 73). 

Czy zmieni się profil „Bez Wierszówki”, 
do kogo to czasopismo ma być adreso-
wane, kto je będzie redagował?

Do tej pory realizowano wizje gazety 
byłego prezesa oddziału, bez konsulta-
cji z resztą kolegów, która zdaniem wie-
lu z nich wyszła poza ramy oczekiwań. 
Chcemy wrócić do wizji, która towarzy-
szyła nam na początku. Byłem przy zakła-
daniu „Bez Wierszówki” i pamiętam w ja-
kim celu gazeta powstała. Na początku 
było tylko kilka stron i niewiele tematów. 
W ostatnim czasie tych stron było już kil-
kadziesiąt i aż nadto tematów odległych 
od regionu i problemów dziennikarstwa. 
Pismo szło w Polskę, ale nie spełniało żad-
nego celu, które stowarzyszenie stawiało 
na początku pisma. Przede wszystkim 
chodzi o to, aby w naszym czasopiśmie 
pisali głównie nasi członkowie, abyśmy 
wrócili do tych rubryk, które budziły za-
interesowanie, były chętnie czytane przez 
mieszkańców regionu, a przy okazji i tu-
rystów. Więcej informacji o nas, o regio-
nie i jego kulturze, o naszych potrzebach. 
Oczywiście, nie zapominamy o poka-
zaniu sylwetek naszych dziennikarzy, 
blogerów i fotoreporterów. Jest czym się 
chwalić, bo członkowie naszego oddziału 
zdobywają nagrody w różnego rodzaju lo-
kalnych i ogólnopolskich konkursach. Są 
oczekiwania na duże zmiany, ale trzeba 
oczywiście zachować sporo dotychczaso-
wych pomysłów.

Znów jest duże zainteresowanie ry-
sunkiem prasowym, który od trzech 
lat promujemy dzięki koledze-rysowni-
kowi. Organizujemy już trzeci ogólno-
polski konkurs oraz wystawy rysunku 
prasowego cieszące się dużym zaintere-
sowaniem.

Czy, jako prezes oddziału, będziesz miał 
jeszcze czas i ochotę na klasyczne dzien-
nikarstwo?

Jestem w takim wieku, że powinie-
nem powoli tracić energię (śmiech), ale 
na razie tak się nie dzieje. Pracuję zawo-
dowo poza prasą, ale także w nienormo-
wanym czasie. Wolny czas wypełniam 
działaniami społecznymi. Jestem aktyw-
ny w różnych dziedzinach, w internecie, 
w radiu. Nie chcę jeszcze odkładać kla-
sycznego dziennikarstwa na półkę, może 
napiszę też coś większego... 

Na koniec, tradycyjnie, anegdota…
Był kiedyś taki czas, kiedy sam skła-

dałem i łamałem gazetę. Ciężko praco-
wałem do drugiej czy trzeciej w nocy i... 
jednym kliknięciem skasowałem sobie 
wielogodzinny trud. W takich chwilach 
miałem dość tej roboty, ale samo się nie 
skasowało. Ot, uroki lokalnego dzienni-
karstwa. 

Dziękuję za rozmowę

Kinga Grabowska, wraz z trzema 
innymi dziennikarkami, zosta-
ła wyróżniona w ogólnopol-
skim konkursie pt. „Uzależnie-

nia XXI wieku” Fundacji Inspiratornia. 
Nagrodzono ją za podjęcie w mediach 
lokalnych tematu o wpływie pandemii 
na uzależnienie od hazardu. Bo celem 
konkursu od 2014 roku jest promowanie 
najbardziej wartościowych artykułów, 
reportaży lub programów publicystycz-
nych, w których poruszana jest proble-
matyka uzależnień behawioralnych.

Równorzędne wyróżnienia, prócz 
Kingi Grabowskiej, jury przyznało Kata-
rzynie Sankowskiej-Nazarewicz z „Wyso-
kich Obcasów” za wywiad z ekspertem 
dotyczący uzależnienia od pracy oraz 
Ewie Jankowskiej za wywiad z osobą 
uzależnioną od pornografii. Pierwszą 
nagrodę zdobyła dziennikarka Onetu, 
Agnieszka Sztyler-Turovsky. Drugą –
Kacper Sulowski z „Dużego Formatu” za 
tekst „Nie potrafię kochać”. Trzecie miej-
sce zajęła Agnieszka Rodowicz z „Polity-
ki” za artykuł „Chorzy na 
zakupy”.

Kinga Grabowska 
z Polskim Radiem Olsz-
tyn związana jest od 2004 
roku. Podejmuje tematy 
trudne, nie boi się za-
dawać pytań i zawsze 
zdobywa odpowiedzi. 
Realizuje aż trzy audycje: 
„Śliska Sprawa”, „Poroz-
mawiajmy o Życiu”, „Żyj 
Zdrowo!Naturalnie!” – tą 
ostatnią z Beatą ŚWIER-
KOWSKĄ-CHROMY. Kin-

ga jest niezwykle aktywna społecznie, 
przewodzi m.in. Komisji Członkowskiej 
WM Oddziału SDP.

***

Następną równorzędną, tym ra-
zem główną nagrodę, Kinga Gra-
bowska wraz ze współpracującą 
z nią Dorotą GRZYMSKĄ, otrzy-

mała od własnego pracodawcy. Nagrodę 
imienia Maryny Okęckiej-Bromkowej 
przyznała im Rada Programowa Radia 
Olsztyn. Od siedmiu lat wyróżniani są 
tą nagrodą dziennikarze Radia Olsztyn. 
Jej patronka była znakomitą dziennikar-
ką radiową, pisarką i badaczką folkloru 
Warmii i Mazur. Była laureatką Złotego 
Mikrofonu – najważniejszej nagrody ra-
diowej w Polsce.

Kinga Grabowska została nagrodzo-
na za to, że w swoich audycjach „Po-
rozmawiajmy o życiu” porusza ważne 
kwestie społeczne dotyczące osób po-
krzywdzonych i wykluczonych, a także 
problemy uzależnionych od alkoholu.

Dorota Grzymska wyspe-
cjalizowała się w szeroko 
pojętej tematyce spo-
łecznej, tworzy m.in. cy-
kliczne audycje na temat 
zdrowia oraz profilaktyki 
zdrowotnej. Rada doceni-
ła jej kunszt dziennikarski 
i wysoki poziom meryto-
ryczny tworzonych przez 
nią programów: „Fitradio, 
czyli Dorota Was Odchu-
dzi” i „Jedzenie pod Lupą”. 
Gratulujemy. (jjp)

BRAWO 
dziennikarki 
Radia Olsztyn!
Kinga GRABOWSKA z Polskiego Radia Olsztyn ma dobrą passę. W ostatnich 
tygodniach zdobyła aż dwie nagrody. Pierwszą indywidualnie, a drugą 
razem z radiową koleżanką.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

z dniem 30 czerwca 2020 roku re-
zygnuję z funkcji prezesa Warmińsko-
-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, 
którzy w latach 2013-2020 włączali się  
w pracę Zarządu i Oddziału w Olsztynie, 
z całego serca dziękuję. Wyrażam wiel-
ką wdzięczność Osobom spoza naszego 
Stowarzyszenia, które współpracowały 
z SDP na Warmii i Mazurach.

Zarządowi oraz nowemu Prezesowi, 
który zostanie wybrany, życzę powodzenia 
w realizacji zadań statutowych, kontynuacji 
dotychczas wypracowanych przedsięwzięć 
Oddziału oraz owocnego wcielania w życie 
nowych pomysłów dla dobra żurnalistów  
i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Moja rezygnacja w niczym nie prze-
kreśla dalszej współpracy oraz służenia 
radą i doświadczeniem.

Z wyrazami szacunku
Ireneusz St. Bruski
Ustroń, 27 czerwca 2020 roku

Fot. Radio Olsztyn

Fot. Radio Olsztyn

sukcesy i nagrody
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Agata Grzegorczyk-Wosiek – autorka 
utworów wierszowanych i proza-
torskich w kategorii poezji śpiewa-

nej (m.in. dla zespołu „Czerwony Tuli-
pan”), książek dla rodziny. Jej książkę „Co 
się stało z kalendarzem” adaptowano na 
prezentację przez Olsztyńskie Planeta-
rium i Obserwatorium Astronomiczne, 
a na podstawie tekstu „Spacer Pana Ko-
pernika” powstał spektakl zagrany przez 
Olsztyński Teatr Lalek. Była stypendyst-
ką oraz laureatką Nagrody Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go oraz stypendystką ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Julia Drygas – 18-letnia tancer-
ka Pracowni Tańca Pryzmat przy 
Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA 

w Olsztynie. Podczas ogólnokrajowej 
wiosennej kwarantanny, wykazała się 
kreatywnością, gdy w dojrzały sposób 
przedstawiła problem zamknięcia jed-
nostki w domu. Nieoczekiwanym tłem 
i niejako aktorem w jej nowoczesnej 
choreografii była woda. Julia Drygas 
skomponowała etiudę taneczną, poka-
zała się jako dobra tancerka, autorka 
choreografii, reżyserka i montażystka 
filmu, który nagrała wiosną. Wraz z Pra-
cownią Tańca Pryzmat zdobyła kilka 

Grają, malują, piszą, tańczą, śpiewają…

Talenty Roku
20
20

Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka w Olsztynie ogłosiło listę laureatów Nagrody Talent Roku 2020. 
Kapituła, złożona z członków stowarzyszenia, przyznała równorzędne nagrody następującym 
artystom: Agacie Grzegorczyk-Wosiek, Julii Drygas, grupie wokalnej „Wild”, Maciejowi Mazińskiemu, 
Agnieszce Markowicz i grupie Artystyczna Rezerwa Twórcza. 

sukcesy i nagrody

ogólnopolskich nagród i występowała 
z tą grupą w jej największych przed-
sięwzięciach scenicznych, również 
w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 
w Olsztynie.

Grupa wokalna „Wild” z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Lidzbarku 
Warmińskim – trzyletni dorobek 

grupy zaowocował najwyższymi nagro-
dami w krajowych i zagranicznych fe-
stiwalach. Grupa zdobyła m.in. Grand 
Prix za najlepszą interpretację w XXVII 
Międzynarodowym Festiwalu Piosen-
ki i Tańca „My XXI wiek” w Bułgarii; 
I miejsca – w Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki i Tańca „Korona Orfeusza” 
w Grecji (także nagroda publiczności), 
w I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Wokalarium 
Kielce 2020”, w Międzynarodowym Fe-
stiwalu „Brilliant Voices” w Monaco 
– Monte Carlo. Umiejętności wokalne 
grupa zawdzięcza Małgorzacie Habu-
dzie. Inicjatorką zespołu i stałym opie-
kunem jest Aneta Wiatrak, dyrektorka 
Młodzieżowego Domu Kultury im. Ire-
ny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim.

Maciej Maziński 
– 16-letni pia-
nista z Susza. 

Od dwóch lat uczy się 
w szkole muzycznej, 
kształcąc się w klasie 
fortepianu. Nauczy-
ciele nie ukrywają, 
że Maciej ma wielki 
talent, a jego postępy 
w nauce budzą ich 
zdumienie i podziw. 
Zgodnie z opiniami 
wnioskujących – za-

stępcy burmistrza Gminy Susz Lucyny 
Górnik, dyrektora Suskiego Ośrodka 
Kultury Piotra Pancera, nauczycielki 
klasy fortepianu PSM w Iławie Marii 
Artiemiew – przyznanie nagrody Talent 
Roku pomoże Maciejowi Mazińskiemu 
wspierać jego talent. Zwróci też uwagę 
na osoby z mniejszych ośrodków, by nie 
zaprzepaszczać ich artystycznych pasji.

Grupa Artystyczna Rezerwa Twór-
cza – wkrótce obchodzić będzie 
swoje 10-lecie. Powstała w 2011 

roku z inicjatywy pracowników i eme-
rytów Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego, pasjonacko zainteresowanych 
sztuką piękną. Grupę tworzy 35 osób, 
które uprawiają malarstwo, rysunek, 
grafikę, batik, rzeźbę, ceramikę, tkac-
two, metaloplastykę, fotografię, poezję 
i rzemiosło artystyczne. Grupie przewo-
dzi prof. Antoni Jarczyk. Wydarzeniom 
z udziałem grupy patronuje Rektor 
UWM, Stowarzyszenie Absolwentów 
UWM i Związek Nauczycielstwa Polskie-
go. Grupa prezentowała się na licznych 
wystawach, m.in. w Bibliotece Głównej 
UWM, w Klubie Baccalarium, Staro-
stwie Powiatowym w Olsztynie, Urzę-
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dzie Marszałkowskim, Starej Kotłowni, 
Starym Ratuszu, Książnicy Polskiej, 
w barczewskiej Synagodze; w Ostród-
zie, Ornecie, Działdowie. 

Agnieszka Markowicz – malarka, ilu-
stratorka, projektantka, autorka in-
stalacji artystycznych. Uczestniczka 

wielu wystaw indywidualnych i zbioro-
wych w kraju i za granicą. W ostatnich la-
tach była autorką wystaw wywołujących 
wiele emocji, często prezentowanych 
w parascenicznej oprawie dramatycznej 
jak m.in. „Papa Can You Hear Me?” (Ga-
leria Sztuki Synagoga w Barczewie). Bra-
ła udział w Festiwalu „Coming Together” 
(Chicago), VIII Międzynarodowym Prze-
glądzie Sztuki „Alternatywy 33” (Ostrów 
Wielkopolski, Galeria 33). Agnieszka Mar-
kowicz była też kuratorką i promotorką 
wielu wydarzeń kulturalnych i stypen-
dystką Marszałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego. Ilustrowała książki Li-
dii Stefek „ AnieleNie” i „RozMIŁOwanie”. 
W 2020 roku wydała dwa albumy: „PAPA 
CAN YOU HEAR ME?” oraz „Album Sło-
wa (KLAJMAN) i Obrazu (MARKOWICZ)” 
pod red. Angeliki Marii Gomolińskiej. 
Miłośniczka malarstwa włoskiego (rene-
sans) oraz poezji. 

***
Nagroda Talent Roku 2020 jest już 

14. edycją wyróżniania lokalnych arty-
stów. Wybór laureatów przez Kapitułę 
Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka jest 
efektem obserwacji środowisk twór-
czych oraz wniosków, które może złożyć 
każdy artysta, instytucja kultury, a tak-
że osoba ceniąca wybrany rodzaj sztuki. 
Kapituła stara się nagradzać artystów 
na starcie, grupy twórcze i pasjonackie, 
które obchodzą jubileusz oraz artystów, 
którzy właśnie stają się sławni i zasłu-
gują na symboliczne uhonorowanie za 
wierność sztuce. 

Nagroda ma wymiar finansowy i rze-
czowy. Wsparcia finansowego udzielili: 
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji sp. z o.o. w Olsztynie (stały part-
ner), prywatny darczyńca oraz składki 
i społeczna praca członków Stowarzy-
szenia Pro Kultura i Sztuka. Fundato-
rem koszy upominkowych jest posłanka 
Anna Wasilewska, wspierająca inicjaty-
wę od wielu lat, podobnie jak Olsztyń-
skie Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne.  EM/SPKIS

Ryszard Dobek, „Czar łowów”. 
Nakład własny pod redakcją Jerzego Pantaka. Druk: Agen-
cja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury”, Sp. z o.o., Olsz-
tyn 2019, ss 224. 
Kilkadziesiąt opowieści o łowieckich – i nie tylko – przy-
godach, często nie zakończonych strzałem. Sporo orygi-
nalnych ilustracji. Dużo swoistego humoru, czyta się jed-
nym tchem. Cena 35 zł (do nabycia: tel. 505 002 191).

***
Waldemar Mierzwa, Mirosław Gworek, „Mazury na jeziorach 
i w kuchni”. Współpraca redakcyjna: Małgorzata Mierzwa, 
Jerzy Pantak, Ryszard W. Pawlicki. Oficyna Wydawnicza 
RETMAN w Dąbrównie 2020. Druk i oprawa (twarda):  
Colonel Kraków, ss 264. 
Autorzy przypominają dzieje zagospodarowania jezior 
mazurskich: od pierwszych osadników po II wojnie świa-
towej po efekty przekształceń własnościowych (mizer-
ne) po 1990 roku. Unikatowe wspomnienia, dokumenty 
i zdjęcia, oryginalne przepisy na dania rybne właściciela 
restauracji „Gościniec” w Głodowie. Cena 60 zł. W promo-
cji: tel. 516 962 241.

***
Stowarzyszenie Absolwentów UWM, Klub Sympatyków 
Ziemi Świętokrzyskiej, Fundacja im. M. Oczapowskiego 
w Olsztynie i Studio Wydawnicze Edycja, „Kielczanie, War-
miacy i Mazurzy” pod redakcją Bolesława Pilarka. 
Druk: Tom-Active, Olsztyn 2020, oprawa miękka, ss 254. 
Kilkadziesiąt oryginalnych wspomnień, kawał historii PRL 
i III RP, fascynujące losy osób przybyłych na Warmię i Ma-
zury z Kielecczyzny, m.in. na studia w WSR/ART/UWM. Au-
torem jednego z rozdziałów jest członek naszego oddziału 
Jerzy Pantak. Książkę można zamówić u współwydawcy: 
Studio Wydawnicze Edycja, tel. 606 973 709. Cena 40 zł.

 ***
„Czas pionierów”, czyli kolejne 22 opowieści o powojen-
nych osadnikach na Warmii i Mazurach (wydawcy się 
zmówili?), opisujące trud zagospodarowania tzw. Ziem 
Odzyskanych. Efekt konkursu ogłoszonego przez Olsztyń-
ski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Wydawcy: 
SDRP i Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełno-
sprawnych, Olsztyn 2020, ss. 180. Niestety nakład ogra-
niczony – dysponuje nim WMSON. Może będzie dodruk?

*** 
Marek Książek, „Artyści czystej wody. Opowieść o braciach 
Połomach”, nakład autora, Olsztyn 2020, oprawa miękka 
ss 280+16. 
Książka pachnie jeszcze farbą drukarską. Jej bohaterami 
są Janusz – filmowiec, artysta-fotograf, podróżnik i profe-
sor tytularny oraz starszy od niego o 12 lat Stefan – kustosz 
Fromborskiego Wzgórza, nietuzinkowy poeta, bywalec sa-
lonów artystycznych i nie tylko… Niestety, Janusz nie docze-
kał wydania, w wieku 70 lat zmarł 23 października. Książ-
kę można zamawiać pod adresem: markksiazek@wp.pl.  
Cena promocyjna 40 zł.  JJP

Pod choinkę
Książki naszych kolegów

sukcesy i nagrody
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konkurs na rysunek prasowy

Warmińsko-Mazurski Oddział 
SDP zorganizował w lutym 
2020 roku (w Galerii Biblio-
teki Uniwersyteckiej UWM 

i w Galerii Usługa Jazz Bar w Olsztynie) 
dwie wystawy z plonem II Ogólnopol-
skiego Konkursu na Rysunek Prasowy 
im. Aleksandra Wołosa, prezentujące 
prawie 140 prac 34 autorów. Pomysło-
dawca konkursu, Zbigniew Piszczako, 
postanowił wprowadzić w czyn motto 
zaczerpnięte z utworu Wojciecha Mły-
narskiego: „W Polskę idziemy, drodzy 
panowie, w Polskę idziemy…”

Zaczęło się od wystawy plenerowej 
w Sosnowcu – 15 czerwca w tamtejszym 
Parku im. Jacka Kuronia przy Minizoo 
pokazaliśmy prace laureatów i Aleksan-
dra Wołosa. Banery przygotowane przez 
Miejski Dom Kultury Kazimierz, zostały 
następnie pokazane na kolejnych wy-
stawach plenerowych: w Pieniężnie na 
jednej z głównych ulic (25 lipca) i w Li-
dzbarku Warmińskim na kładce przy 
zamku biskupów warmińskich (20 paź-
dziernika). W Lidzbarku wystawę przy-
gotowała Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Marcina Kromera.

Wernisaże pokonkursowe prezen-
tujące autorów odbyły się w Miejskim 
Domu Kultury w Pieniężnie – 25 lipca, 
w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągo-
wie – 15 sierpnia i w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Świątkach – 26 września. 

W Mrągowie został też pokazany 
okolicznościowy medal zaprojektowany 
przez Aleksandra Wołosa, przedstawia-
jący Ernsta Wiecherta (1887-1950), pisa-
rza niemieckiego, który znaczącą część 
swojej twórczości poświęcił Mazurom. 
W Świątkach wystawę otwierał Lucjan 
Wołos, syn Aleksandra.

Podczas Nocy Bibliotek, 8 paździer-
nika, rysunek prasowy trafił do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kiwitach. Na-
tomiast 6 listopada (data śmierci Alek-
sandra) wernisaż w Miejskim Ośrodku 
Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pa-
bianicach odbył się online (ze względu 
na ograniczenia pandemiczne). Uczest-
niczył w nim Sławomir Łuczyński, lau-
reat Nagrody Głównej im. Aleksandra 
Wołosa. Organizatorzy przygotowali na 
tą okoliczność wirtualną galerię z pre-
zentowanymi pracami.

Aż dziw, że mimo tak trudnego 
okresu udało się pokazać satyryczny 
rysunek prasowy na tylu wystawach. 
Wystawy dały widzom możliwość od-
bioru współczesnego świata w sposób 
inteligentny, pozostawiając im spory 
margines dla własnej wyobraźni. Od-
biorcy często po raz pierwszy spotykali 
się z takim „cenzorem” najważniejszy-
ch wydarzeń społecznych i polityczny-
ch. Miejmy nadzieję, że pandemia nie 
zakłóci nam organizacji kolejnej edycji 
konkursu.   (Zbp)

Konkurs na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa

W Polskę idziemy, 
drodzy panowie …

Wystawa w mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki.

Lucjan Wołos z wnukami na wystawie w Świątkach, 
poniżej – plener w Sosnowcu.
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konkurs na rysunek prasowy

Aleksander Wołos zmarł zaledwie 
sześć lat temu, 6 listopada. Został moim 
przyjacielem, gdy jako młody asystent 
w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej 55 
lat temu zaliczył mi ćwiczenia z bioche-
mii, której nie lubiłem (mieliśmy ją na 
III roku). Potem spotykaliśmy się wielo-
krotnie i przeszliśmy na Ty. Alek publi-
kował swoje rysunki nie tylko w prasie 
popularnej. Niektóre zatwierdzałem Mu 
do druku. Sporo jego prac zamieszczano 
także w pismach branżowych i wydaw-
nictwach fachowych. Jego rysunki moż-
na znaleźć w licznych zaproszeniach na 
seminaria naukowe oraz w publikacjach 
pokonferencyjnych. 

Sporo Jego prac znalazłem np. 
w broszurach z referatami na krajowe 
konferencje rybackich użytkowników 
jezior, jakie odbyły się w 1996 i 1997 
roku w Waszecie i Starych Jabłonkach, 
na XXII Krajową Konferencję Hodow-
ców Ryb Łososiowatych w Łebie w 1997 
roku oraz w poradniku wydanym przez 
organizatora tych konferencji, Instytut 
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 
w 1998 roku, pt. „Łowiska specjalne. Or-
ganizacja i zarządzanie”. 

Wybrałem trzy z nich. Widać wizjo-
nerski geniusz Alka, który niezwykle 
celnie oddał istotę ówczesnych pro-
blemów gospodarki rybackiej i ekolo-
gii. Ba, wciąż są one bardzo aktualne, 
bo urzędnikom w Polsce nie udało się 
zwalczyć ani dzielenia brzegów jezior 
płotami, ani zabudowy ich pomosta-
mi, sztucznymi wyspami i budynkami 
(ostatni o – „zamek na wodzie” na ma-
łym jeziorku w Stobnicy, w samym ser-
cu Puszczy Noteckiej), ani zmusić węd-
karzy do przestrzegania regulaminów 
połowu. A życzenie złotej rybki „Obyś 
żył w ciekawych czasach” jest wręcz po-
nadczasowe.

Jerzy Pantak

Aleksander Wołos 
o rybach i jeziorach

Celem Ogólnopolskiego konkursu 
na rysunek prasowy im. Aleksandra 
Wołosa jest nagrodzenie autorów naj-
lepszych prac opublikowanych w 2020 
roku i zwrócenie uwagi na znaczenie 
rysunku prasowego, który może być 
komentarzem politycznym, społecz-
nym bądź sportowym, tworzyć opo-
wieść w postaci krótkiego komiksu 
czy być rysunkiem-ilustracją artykułu 
prasowego.

Organizatorem konkursu jest War-
mińsko-Mazurski Oddział Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Patronat honorowy nad konkursem 
objęło Muzeum Karykatury im. Eryka 
Lipińskiego.
1. Konkurs obejmuje prace opubli-
kowane od 1 stycznia do 31 grudnia 
2020 roku, w prasie i mediach elek-
tronicznych. Tematyka konkursu jest 
nieograniczona: rysunek polityczny, 
społeczny, humorystyczny, sportowy, 
karykatura itp. 
2. Prace konkursowe należy przesłać 
w formie elektronicznej w rozdziel-
czości 300 dpi, formacie jpg, rozmia-
rze A4 z podaniem tytułu wydawnic-
twa i datą publikacji. Ponadto należy 
dołączyć zeskanowaną stronę czasopi-
sma z rysunkiem, natomiast w przy-
padku prac zamieszczonych w Inter-
necie należy podać link do strony, 
na której została zamieszczona praca 
oraz PrintScreen strony internetowej 
z zamieszczoną pracą.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do kon-
kursu maksymalnie 5 prac.
4. Prace, opatrzone imie-
niem i nazwiskiem autora 
wraz z danymi kontak-
towymi, należy przesłać  
na adres: ok.rysprasowy@
interia.pl. Termin nadsy-
łania prac do 31 stycznia 
2021 roku.

5. Prace będzie oceniać jury powołane 
przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich w Olsztynie, które przyzna na-
grody i wyróżnienia. Nagroda główna 
będzie nagrodą pieniężną.
6. Prace zakwalifikowane do konkursu 
zostaną zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej w Olsztynie oraz in-
nych miastach. 
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
do końca lutego 2020 r., a rozdanie na-
gród podczas Gali Dziennikarzy Warmii 
i Mazur w Olsztynie.

Szczegółowe informacje u koordynatora 
konkursu: Zbigniew Piszczako,  
e-mail: ok.rysprasowy@interia.pl, 
tel. 694 712 745.

Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest jednoznacz-

ny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 
reprodukowanie prac do celów promo-
cyjnych konkursu oraz przez Warmiń-
sko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich w Olsztynie za 
pośrednictwem mediów dowolną ilość 
razy i w dowolnym czasie. Nadesłanie 
prac na konkurs jest jednoznaczne 
z wyrażeniem przez autora zgody na 
warunki niniejszego 
regulaminu.

Aleksander Wołos (1934-2014); doktor habili-
towany z zakresu nauk przyrodniczych, olsztyński 
karykaturzysta, rysownik, pastelista, malarz. 

Od 1955 r. publikował w prasie regionalnej 
(Gazeta Olsztyńska, Nasza Wieś, Panorama Północy, 
Posłaniec Warmiński, Warmia i Mazury), w tygo-
dnikach ogólnopolskich Karuzela, Polityka, Szpilki, 
Wprost, a także w prasie niemieckiej (Kontraste, Eu-
lenspiegel, Pardon) i jugosłowiańskiej (Osten) oraz 
wielu wydawnictwach książkowych i konferencyj-
nych. Był autorem ponad 100 projektów okładek 
do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków 
satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego: Pastelowy humor (2002), Głowy i główki (2004), 
Akweny (2006). Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach 
zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski, Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”. 

Śmierć zaskoczyła Aleksandra Wołosa w dniu, gdy na Zamku Olsztyńskim miał odebrać z rąk Prezy-
denta Olsztyna nagrodę im. Hieronima Skurpskiego, przyznawaną przez Kapitułę najbardziej uznanych 
artystów olsztyńskich.

Regulamin

Patron konkursu



8 nr 6/180

dyskusja o modelu prasy

Jaki model przyjmie polski rynek prasy?

Dekoncentracja 
wolności mediów
Jeszcze niedawno publicyści uspokajali, iż nie do zrealizowania jest zapowiedź prezesa Jarosława Kaczyń-
skiego z lipca 2020 roku, iż jednym z priorytetów nowego rządu będzie polonizacja i dekoncentracja me-
diów. W wywiadzie dla PAP, po zwycięstwie Andrzeja Dudy, prezes stwierdził, iż ich kandydat wygrał mimo 
„potężnego frontu medialnego” i zapowiedział: „Możemy doprowadzić do tego, że mediów, które patrzą 
na rzeczywistość bardziej realistycznie, będzie więcej niż w tej chwili. W tym kierunku będziemy próbo-
wać działać”. Zarazem prezes PiS uspokajał: „ale nie zrobimy niczego, co by godziło w wolność mediów”.

Publicyści (np. Łukasz Warzecha) 
twierdzili, że plan podporządkowania 
sobie mediów z kapitałem zagranicz-
nym przez PiS jest nierealny, gdyż w od-
różnieniu od Węgier, PiS nie dysponuje 
grupą oligarchów, którzy wyłożyliby 
kasę na ich wykupienie. Nie wierzo-
no, że PiS posłuży się spółkami Skarbu 
Państwa ( ja też!). Toteż realna wydawa-
ła się tylko ustawa dekoncentracyjna, 
która miałaby ograniczyć udział inwe-
storów zagranicznych w polskich me-
diach do nie więcej niż 30 proc., oraz 
liczbę tytułów, które może mieć jedna 
grupa medialna.

Niemożliwe jest możliwe?
Raptem „The Economist” informu-

je, że PKN Orlen negocjuje z niemiec-
kim koncernem Verlagsgruppe Passau 
w sprawie kupna Polska Press Grupy. 
Wydawca ten jest właścicielem 20 z 24 
wydawanych w Polsce dzienników re-
gionalnych. To, co jesz-
cze wczoraj, również 
mnie, wydawało się nie-
możliwe, staje się możli-
we, mimo że ani Orlen, 
ani VSP nie potwierdza-
ją rewelacji „The Eco-
nomist”. Za to poseł PiS 
Jan Mosiński powiedział 
portalowi tvp.info: „De-
cyzja została podjęta. 
Będziemy wprowadzać 
dekoncentrację mediów. 
Działania prezesa PKN 
Orlen Daniela Obajtka 
w celu wykupienia grupy 
prasowej Polska Press są dobre. Będzie-
my mieli niedługo zdrową równowagę 
na rynku medialnym”.

Co do zasady, podzielam diagnozę 
prezesa Kaczyńskiego, iż media w rę-

kach zagranicznego kapitału, to nie jest 
normalna sytuacja i w państwach za-
chodniej demokracji nie dopuszczono 
do niej nigdy. Żaden z wolnych krajów 
nie pozwoliłby, by postawy i opinie oby-
wateli kształtowały media innego pań-
stwa. Natomiast stało się tak we wszyst-
kich byłych demoludach.

Krótka historia likwidacji RSW
W skrócie przypomnę historię 

mediów regionalnych w Polsce po 
1989 roku. Komisja Likwidacyjna 
RSW doprowadziła do powstania 
neoRSW w postaci pierwszego pry-
watnego banku w Polsce, Banku Han-
dlowo-Kredytowego w Katowicach, 
należącego do krewnego gen. Michała 
Janiszewskiego, szefa gabinetu prezy-
denta Wojciecha Jaruzelskiego. Zespo-
ły byłych organów KW PZPR powoły-
wały spółdzielnie dziennikarskie, a te 
likwidatorzy kierowali do Katowic, 

tłumacząc że samo-
dzielnie nie udźwigną 
finansowo wydawania 
gazety. BHK stworzył 
holding prasowy, by na-
stępnie sprzedać tytuły 
zagranicznym wydaw-
nictwom: norweskiej 
Orkli i niemieckiemu 
Passauerowi. Po pew-
nym czasie Passauer 
połknął gazety Orkli. 
Neue Passauer Presse to 
było mikrowydawnic-
two z Bawarii należące 
do Axela Diekmanna, 

dentysty z zawodu. Wydawcy jednej 
gazetki w Passau, miasteczku na po-
graniczu z Austrią, liczącym ok. 50 
tysięcy mieszkańców, zaufał niemiec-
ki bank i uruchomił linię kredytową, 

dzięki której Diekmann stał się mono-
polistą prasy regionalnej.

Na początku były dwa wyjątki, je-
śli chodzi o byłe organy KW PZPR. 
„Gazetę Współczesną” w Białymstoku 
Komisja Likwidacyjna sprzedała KK 
„Solidarności” (zostałem jej pierwszym 
redaktorem naczelnym), a zespół „Try-
buny Opolskiej” przechytrzył BHK, jed-
nego dnia zwalniając się z pracy i za-
trudniając w nowo powołanej spółce, 
po czym następnego dnia w kioskach 
pojawiła się „Nowa Trybuna Opolska”. 
Ale oba tytuły i tak trafiły w ręce Herr 
Diekmanna.

Spór o „Gazetę Olsztyńską”
Społeczne protesty wzbudziła je-

dynie sprawa tytułu „Gazeta Olsztyń-
ska”, gdyż ta polska gazeta założona 
w Prusach Wschodnich do 1 wrze-
śnia 1939 roku należała do rodziny 
Pieniężnych. Jego właściciel Sewe-
ryn Pieniężny oraz kilku redakto-
rów zginęło w obozach koncentra-
cyjnych. W PRL tytuł przywłaszczyła 
PZPR. Wydawało się, że po 1989 roku 
tytuł wróci do wdowy po Pieniężnym 
i jego córek, jednak Komisja Likwi-
dacyjna zdecydowała przekazać go 
bezpłatnie spółdzielni dziennikar-
skiej. Dopiero po protestach społecz-
nych premier Tadeusz Mazowiecki 
zmienił tę decyzję i gazeta trafiła na 
tzw. „przetarg”, który wygrał BHK, 
mimo że nie zgłosił najwyższej ofer-
ty, przeciwnie.

Drugi raz wybuchły protesty, gdy 
BHK sprzedał „Gazetę Olsztyńską” nie-
mieckiemu kapitałowi, jednak dały 
tylko tyle, że gazetę nie nabyła spółka 
z Passau, lecz ówczesny prezes spółki 
NPP Franz Xaver Hirtreiter, jako oso-
ba fizyczna. 

Będziemy wprowadzać 
dekoncentrację me-

diów. Działania prezesa 
PKN Orlen Daniela 

Obajtka w celu wyku-
pienia grupy prasowej 
Polska Press są dobre. 

Będziemy mieli niedłu-
go zdrową równowagę 
na rynku medialnym”.

Adam Socha
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Przegrana lokalności 
Po 1989 roku nastąpiła w Polsce 

erupcja lokalnych tytułów, gminnych 
i powiatowych. Po przejęciu rynku 
przez Passauera niemal 
wszystkie zostały przez 
ten koncern wykupione. 
Tytuły, które się opar-
ły monopoliście można 
policzyć na palcach jed-
nej ręki, to np. Tygodnik 
Podhalański w Zakopa-
nem czy „Kurek Mazur-
ski” w Szczytnie. Zespo-
ły byłych organów KW 
PZPR z reguły wspierały 
patologiczną transforma-
cję ustrojową polegającą na uwłaszcze-
niu nomenklatury i budowy „czerwone-
go kapitalizmu”.

Próby powoływania przez lokalne 
środowiska rodzącego się biznesu kon-
kurencyjnych tytułów z reguły kończyły 
się niepowodzeniem. Z kilku powodów. 
Pierwszym i podstawowym był brak 
kapitału, pozostałe to przywiązanie 
czytelników do tytułu oraz ubogi rynek 
reklam, które zgarniał głównie tytuł-
-monopolista.

Przeżyłem trzy próby konkurowania 
z monopolistą. Najpierw angażując się 
w uruchomiony przez lokalnego rze-
mieślnika, producenta plastikowych 
worków, „Dziennika Pojezierza” w Olsz-
tynie. Szybko wpadł w długi. W momen-
cie, gdy zaczął odnosić sukces czytelni-
czy, m.in. za sprawą moich śledczych 
artykułów zaczęły płynąć reklamy, do 
redakcji wkroczyli jednocześnie wszy-
scy wierzyciele, odcinając prąd, wodę 
i rekwirując sprzęt. Drugi raz urucha-
miałem w Olsztynie tygodnik „Gazeta 
Warmińska”, który docelowo miał stać 
się dziennikiem. Ta inicjatywa też po-
legła z braku kapitału i reklam, mimo 
początkowego sukcesu czytelniczego. 
Wydawcą był mikroprzedsiębiorca, któ-
ry utrzymywał się głów-
nie z firmy sprzątającej 
fabrykę opon, najwięk-
szego zakładu w mie-
ście. A gdy do władzy 
doszedł SLD, krytyczne 
pismo natychmiast sta-
ło się solą w oku byłych 
towarzyszy. Wydawca był 
zmuszony najpierw po-
żegnać się ze mną, a jakiś czas później 
jego firma padła wraz z tytułem i już się 
nie podniosła. Trzecia moja próba, to 
była praca reportera w tygodniku ogól-
nopolskim „Plus”, uruchomionym przez 
środowisko liberałów w Białymstoku. 
Też szybko zbankrutowali.

„Pudelkowe” sztuczki
Później przez wiele lat pracowa-

łem w tytułach należących głównie 
do koncernów zagranicznych. Pierw-
szym był „Super Express” uruchomio-
ny przez kapitał polski, czyli Zjedno-
czone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, 

które w PRL prowadziły cyrki. Po 1989 
roku kontrolę nad ZPR przejął Zbi-
gniew Benbenek, który kupił upada-
jący Express z częścią załogi byłego 

Expressu Wieczornego. 
Powierzył tytuł Grzego-
rzowi Lindenbergowi, 
który z sukcesem stwo-
rzył pierwszy polski ta-
bloid „Super Express”. 
Otworzyłem w Olszty-
nie oddział tej gazety 
i był to szczęśliwy okres 
w moim dziennikarskim 
życiu. Miałem całkowi-
cie wolną rękę. Redakcja 

SE w Olsztynie była jedynym medium 
w regionie kontrolującym władzę. 

Na Lindenbergu nie robiły żadne-
go wrażenia liczne skargi, wysyłane 
na mnie przez polityków i urzędników 
oraz wytaczane mi procesy. Sytuacja 
się zmieniła po jego odejściu i sprzeda-
ży połowy udziałów braciom Bonnier 
ze Szwecji. Redakcja dzięki temu stała 
się na wskroś nowoczesna technicznie, 
dostała nową siedzibę. 
Po odejściu Lindenberga 
awansowałem do centra-
li na zastępcę redaktora 
naczelnego, ale de facto 
byłem p.o. naczelnego. 
Mój program uczynienia 
z SE gazety śledczej, pa-
trzącej na ręce rządowi, 
nie przypadł właścicie-
lom do gustu. Pożegnano się ze mną, 
a nowa naczelna zaczęła robić coś w ro-
dzaju „Pudelka”, co omal nie zakończy-
ło się upadkiem gazety i wycofaniem się 
Szwedów, którzy utopili w tym „pudel-
kowym” projekcie ogromne pieniądze. 
Dobiło ich wejście na rynek „Faktu”, 
czyli polskiego „Bilda”. Dopiero wów-
czas Zbigniew Benbenek zrozumiał, że 
mój program był słuszny i zatrudnił do 

jego realizacji Sławomira 
Jastrzębowskiego, który 
uratował tytuł.

Po SE wylądowałem, 
jako redaktor naczelny, 
w tytule należącym do 
norweskiej Orkli, w bia-
łostockim „Kurierze Po-
rannym”. Norwedzy in-
teresowali się głównie 
wynikami finansowymi 

tego biznesu i przede wszystkim z nich 
rozliczali polską prezes spółki Joannę 
Pilcicką (nb. mojej uczennicy, którą 
przyjmowałem do „Gazety Współcze-
snej” w 1991 roku). W mojej ocenie 
prezes miała wolną rękę, jeśli chodzi 
o linię polityczną podległych jej gazet, 
a była ona zgodna z linią Unii Wolności 
i jej późniejszych mutacji. Nie mogłem 
zmieścić się w tej poprawności i po 
roku się rozstaliśmy.

Najpierw tłuste lata, potem kosz
Ostatnie moje doświadczenie to 

7-letnia praca w „Dzienniku Łódzkim”, 

jako zastępcy redaktora naczelnego 
od wydań lokalnych. Oceniam je jako 
moje biblijne „Siedem tłustych lat”. Ga-
zeta należała do… koncernu z Passau. 
Wydawca stworzył redakcji przyzwoite 
warunki pracy. Miałem ogromne szczę-
ście, że trafiłem na duet: prezes Agniesz-
ka Sardecka – redaktor naczelny Julian 
Beck. Dostałem absolutnie wolną rękę. 
W zamian miałem zbudować pozycję 
„DŁ” w województwie. Wkrótce tygodni-
ki DŁ, ukazujące się w każdym z miast 
powiatowych, stały się postrachem 
skorumpowanych i nieudolnych samo-
rządowców. Dla mojego szefostwa nie 
miało żadnego znaczenia, z jakiej partii 
się wywodzą. Jedyny wymóg, to był wy-
móg rzetelności i uczciwości dzienni-
karskiej. Nawet wycofywanie ogłoszeń 
przez krytykowanych samorządowców 
nie naraziło mnie na żadne uwagi ze 
strony szefostwa. Za mną przemawiały 
wyniki sprzedaży.

I pewnego dnia cały wysiłek, mój 
i rzeszy dziennikarzy z wydań lokal-
nych, wyrzucono do kosza. Julian 

Beck wpadł na pomysł 
stworzenia w Warszawie 
własnego PAP-a dla ga-
zet koncernu Passauera. 
Popełnił jednak błąd. Za-
miast zająć się osobiście 
realizacją tego pomysłu, 
zatrudnił Pawła Fąfarę 
i Tomasza Wróblewskie-
go (b. naczelnego „New-

sweeka”). A ci, za jego plecami, przed-
stawili Herr Diekmannowi projekt 
powołania na bazie gazet regionalnych 
ogólnopolskiej gazety, która zdetronizu-
je „Gazetę Wyborczą”. Połowę kasy wy-
łożył Diekmann, ale resztę miał uzyskać 
duet Fąfara – Wróblewski tnąc koszty 
gazet regionalnych, czyli niszcząc ich 
lokalność. Julian Beck nie wyraził na to 
zgody i musiał odejść.

Jak silną więź z czytelnikami w po-
wiatach łódzkich udało nam się zbu-
dować doświadczyłem, gdy stracili 
swoje wydania lokalne. Mój telefon 
urywał się od głosów oburzonych 
czytelników, dlaczego z „Dziennika” 
zniknęły „ich strony”?! Po wyjaśnienia 
odsyłałem ich do centrali spółki, do 
prezes Doroty Stanek.

Harakiri po polsku
Czekał mnie jeszcze większy wstrząs. 

Główną treścią gazet regionalnych Pas-
sauera pod nowym kierownictwem stały 
się materiały z centrali. Akurat start „Pol-
ska The Times” (bo taki zakompleksiony 
tytuł nadano gazecie, która miała poko-
nać Wyborczą) przypadł na okres, gdy 
wybory wygrała Platforma Obywatelska. 
Z centrali zaczęły napływać materiały 
poświęcone tylko i wyłącznie zwycięskiej 
partii, kolejno prezentowano ministrów. 
Wielokolumnowe politpropagandowe 
materiały wypełniały niemal całe poła-
cie gazety, niewiele miejsca pozostawia-
jąc na lokalne wydarzenia. 

Próby powoływania 
przez lokalne środo-
wiska rodzącego się 

biznesu konkurencyj-
nych tytułów z reguły 

kończyły się 
niepowodzeniem.

Redakcja SE 
w Olsztynie była 

jedynym medium 
w regionie 

kontrolującym 
władzę.

Jedyny wymóg, 
to był wymóg 

rzetelności 
i uczciwości 

dziennikarskiej.
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 Gazety regionalne zaczęły 
przypominać „Trybunę Ludu” po zjaz-
dach partyjnych. Wierzcie mi, to nie 
było narzucone z zewnątrz, to nie Herr 
Diekmann postanowił popełnić hara-
kiri. To był absolutnie autorski projekt 
Fąfary i Wróblewskiego, a może bardziej 
Fąfary jako naczelnego, 
bo Wróblewski wkrótce 
odszedł.

Po pewnym czasie 
od uruchomienia „Pol-
ska The Times” Herr 
Diekman pojawił się 
w Łodzi i wizytował od-
dział w Piotrkowie Try-
bunalskim. Nagle mnie 
kazano odpowiedzieć, 
dlaczego projekt traci 
czytelników. Powiedzia-
łem, że podcięto gałąź, 
na której gazety regio-
nalne siedziały, odcięto 
się od lokalnego czytelni-
ka. Jednak kurs nadany 
przez Pawła Fąfarę nadal był realizowa-
ny, a ze mną się pożegnano.

Podsumowując moje doświadcze-
nia z pracy w koncernach zagranicz-
nych stwierdzam, że to nie ich właści-
ciele ręcznie sterują mediami. Polscy 
redaktorzy naprawdę mają dużo swo-
body w nadawaniu linii kierowanym 
przez siebie mediom. To głównie od 
ich uczciwości, rzetelności i systemu 
wartości zależy „content”, zawartość 
i linia ideowa. 

Ale prawda jest też taka, że w oczach 
właścicieli tych koncernów uznania ra-
czej nie uzyskaliby bracia Karnowscy 
czy Tomasz Sakiewicz. To nie przypa-
dek, że np. szefem „Newsweeka” jest 
Tomasz Lis, a szefem Onetu – Bartosz 
Węglarczyk, a więc dziennikarze o po-
glądach liberalno-lewicowych, postę-
powi i poprawni politycznie.

Czyżby model rosyjski?
Media prorządowe, jak koncern bra-

ci Karnowskich i koncern Sakiewicza 
nie podbiły rynku i ciągle mają finan-
sowe problemy. Co i rusz zamieszcza-
ją apele do czytelników 
o wsparcie i żalą się na 
brak pomocy ze strony 
„dobrej zmiany”, która 
tyle im zawdzięcza. Teraz 
dotkliwie odczuwają ryn-
kowe skutki epidemii, 
więc ponowili apele. 

Michał Karnowski 
stwierdził m. in.: „W 2019 
roku Grupa Bauer zarobi-
ła ponad 100 milionów. 
A Agora zapowiedziała 
w 2018 roku inwestycje 
w wysokości miliarda złotych. Na tym 
tle nasza niewielka, skromnie tworzona 
spółka, to łupinka: nieco ponad 20 mi-
lionów złotych rocznego budżetu (…). 
To zestawienie pokazuje jak skromnymi 
siłami dysponujemy”.

To ciągłe balansowanie może się 
dla Fratrii skończyć, jeśli rzeczywiście 
Orlen odkupi media regionalne od Ver-
lagsgruppe Passau. Nie zdziwiłbym się, 
gdyby to oni pokierowali spółką Orlen 
Media. Eksperci dają nawet szansę pre-
zesowi Danielowi Obajtkowi, że nie 

utopi wydanych milio-
nów (np. w 2008 roku 
„Gazeta Olsztyńska” była 
wyceniana na 100 mln 
zł, więc z grubsza biorąc 
20 tytułów może mieć 
wartość ok. 3 mld zł). 
O ile zatrudni fachow-
ców, a nie politruków! 
Tym bardziej, że kupuje 
też „Ruch”. Główne bo-
gactwo gazet Passauera 
to nie nakłady, które się 
kurczą i dzisiaj wynoszą 
po kilka tysięcy dzien-
nie, a serwisy interneto-
we z kilkoma milionami 
użytkowników i nawet 

stoma milionami od-
słon. Dadzą one PiS-owi 
dostęp do najważniej-
szego dla tej partii elek-
toratu – mieszkańców 
małych miejscowości. 
Orlen może skopiować 
model rosyjski, gdzie 
największym holdin-
giem medialnym jest 
Gazprom Media, nale-
żący do energetycznego 
państwowego giganta, 
czyli Gazpromu.

Gazprom Media 
posiada stacje telewi-
zyjne, radiowe, portale 
internetowe oraz kilka 
gazet papierowych. Nie wszystkie 
z nich są tubą rządu, część z nich 
utrzymała nawet sporą niezależność, 
w tym pierwsza prywatna rosyjska 
rozgłośnia w historii, czyli słynne ra-
dio Echo Moskwy.

Czy repolonizacja 
zwiększy wolność słowa?

Muszę oddać preze-
sowi Kaczyńskiemu, że 
dobrze to wymyślił z Or-
lenem. PiS po kupnie 
Polska Press nie miałby 
problemów z Komisją 
Europejską, gdyż nie na-
ruszyłby unijnych prze-
pisów. Wszak koncern 
gazetowy kupuje spółka 
giełdowa, a nie rząd. 
Jednak rząd otrzymał 
już sygnał ostrzegawczy 
w postaci wpisu na Twit-

terze Arndta Freytaga von Loringhove-
na, ambasadora Niemiec w Polsce po 
kolacji z ambasador USA: „Serdecznie 
dziękuję Georgette Mosbacher, amba-
sador Stanów Zjednoczonych w Polsce 
za wspaniałą przyjacielską kolację! 

Tematy naszych rozmów to stosunki 
transatlantyckie, Trójmorze i wolność 
mediów w Polsce”.

Pytanie, czy po potężnych wstrzą-
sach społecznych, wywołanych naj-
pierw ustawą o ochronie zwierząt, 
a teraz wyrokiem Trybunału Konstytu-
cyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, 
prezes zaryzykuje kolejną awanturę? 
Czytelnicy raczej nie wyjdą na ulice 
w obronie „Dziennika Bałtyckiego” czy 
„Gazety Pomorskiej”, ale za to presja za-
graniczna może być potężna, zwłaszcza 
po zwycięstwie w Stanach Zjednoczo-
nych Joe Bidena.

Dla mnie jednak najważniejszym 
pytaniem jest, czy tzw. repolonizacja 
mediów regionalnych zwiększy wol-
ność słowa w Polsce czy zmniejszy? Bo 
nie znam w historii mediów takiego 
przypadku, że rząd kładący na nich 
rękę służy wolności słowa. Przeciwnie, 
w mojej ocenie to wstęp do dyktatury. 

Przerabiają to już Węgrzy, gdzie ry-
nek medialny prawie w 100 proc. jest 

kontrolowany przez rząd. 
Nam to jeszcze długo nie 
grozi, bo ambasadorzy 
USA i Niemiec czuwają 
nad pluralizmem mediów 
w Polsce. Jak on może wy-
glądać po tzw. repoloni-
zacji gazet regionalnych 
powiedział w rozmowie 
z onet.pl dr Dominik Hejj, 
ekspert polityki węgier-
skiej i redaktor naczel-
ny serwisu kropka.hu: 
„Zwolennicy tej koncepcji 
(repolonizacji – przypis  
A. S.) muszą sobie uświa-
domić, że doszłoby do 
przetrzebienia rynku. 

W modelu węgierskim nie ma czegoś ta-
kiego jak „popieram, ale…”. Wtedy skoń-
czy się miejsce na jakiekolwiek „ale”. 
Albo nas popierasz w całości i realizu-
jesz nasz przekaz, albo cię nie ma. Na-
wet jeśli zostanie coś po drugiej stronie, 
to zniknie środek. Z jednej strony będzie 
TVP Info, które ogłosi negocjacje w Bruk-
seli jako sukces rządu, z drugiej TVN24, 
który ogłosi te same negocjacje jako po-
rażkę, bowiem fundusze powiązano jed-
nak z praworządnością. A w medialnym 
świecie bez środka tworzy się pole do 
dezinformacji, na przykład dezinforma-
cji rosyjskiej”.

W Polsce jeszcze ten „środek” jest, 
dzięki np. takim gazetom jak „Dzien-
nik Gazeta Prawna” i „Rzeczpospoli-
ta”. Przypomnę, że 49 proc. udziałów 
w DGP miał Axel Springer Polska. 
W marcu 2018 roku należąca do Ry-
szarda Pieńkowskiego spółka Infor 
PL odkupiła od Axel Springer Polska 
resztę udziałów. DGP jest wzorcowym 
przykładem jak powinna wyglądać re-
polonizacja mediów. Adam Socha

Od redakcji: tekst ten ukazał się także 
na internetowej stronie Sdp.pl.

Podsumowując moje 
doświadczenia z pracy 
w koncernach zagra-

nicznych stwierdzam, 
że to nie ich właściciele 
ręcznie sterują media-
mi. Polscy redaktorzy 
naprawdę mają dużo 

swobody w nadawaniu 
linii kierowanym 

przez siebie mediom.

Orlen może skopiować 
model rosyjski, gdzie 

największym hol-
dingiem medialnym 
jest Gazprom Media, 
należący do energe-

tycznego państwowego 
giganta.

Czy tzw. repolonizacja 
mediów regionalnych 

zwiększy wolność 
słowa w Polsce czy 
zmniejszy? Bo nie 

znam w historii me-
diów takiego przypad-
ku, że rząd kładący na 
nich rękę służy wolno-
ści słowa. Przeciwnie, 
to wstęp do dyktatury.
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Elżbieta Mierzyńska

Wiersze w pandemii
Motyl ze stali

Popatrzę w niebo tyle, ile potrzebuję
Znajdę miękką szczelinę wśród chmur
Jak w kapsule odkrytego czasu
Pełnego znaków do wytłumaczenia
Popatrzę w niebo tyle, ile potrzebuję
Z daleka od systemowej koniugacji
Pogardy ubranej w krawaty
Oprawców z urzędowej chłodni
Popatrzę w niebo tyle, ile potrzebuję
Choć czuję jak przebiegły pająk 
Wkręca mój świat w sieci na owady
A ja jestem motylem ze stali
Popatrzę na niebo tyle, ile potrzebuję
Łapy precz!

*
Jeszcze to czuję 

Jeszcze to czuję
Bo parzy jak wrzątek
Nad wyraz dozwolone prawo natury 
Każe mi ścigać się do słońca
Potykam się jednak o lęki
Wrosły we mnie jak drzazgi
Nawet nie zauważyłam kiedy
Przestałam więc biegać, fruwać
Nazywaj jak chcesz
Nie zauważyłam...
Ile miałam tych nieuwag po drodze
Może gdzieś jeszcze siedzą po kątach
Jak te głupie... 
Nie wiem...
Dziś obudziło mnie rozedrgane powietrze
Wyło przy silnym wietrze transparentów
Słowa mocniejsze niż niejeden kop 
Posklejałam się bez łzawej narracji
Rozebrałam swoje ściany do żywego
Wydrapałam z nich maskujące tynki
Nie przybiję ani jednego gwoździa  
Na żadnym odkrytym wzorze
Podniosę marzenia z podłogi
Schowam za kołnierz do reanimacji  
Wyjdę o świcie ratować rzekę   
O! I jeszcze usta sobie pomaluję!

Elżbieta Mierzyńska – dziennikarka, publicystka, stała współpracowniczka Polskiego Radia  
Chicago oraz wokalistka i autorka tekstów do muzyki Andrzeja „Andymiana” Mierzyńskiego.
Podczas kwarantanny wywołanej skutkami pandemii koronawirusa, pisała wiersze,  
a kilkadziesiąt z nich przygotowuje do druku.

Fot. Anna Panas

Kiedy płoną dmuchawce

Zewnętrznie chodzę jak w zegarku
Wiotki dmuchawiec z łąką w zapasie
Ale rzeka wezbrała 
Przepływa przeze mnie
I szydzi z przemilczeń i zgód 
Zmywa ślady ostrego niebytu  
jak wstyd
To przez te ciche przyzwolenia
Poezja ginie w głuchej izolacji
Muzyka muzyki pozbawiona
Pękło niebieskie krzesło w ogrodzie     
Jak przestępca 
Przystępuję z nogi na nogę
Moja wina, moja wina
Dlaczego moja wina
Wewnętrznie też chodzę
Dotknięta bezsiłą dmuchawca  
na wietrze
Rozregulowana 
Schowana za sukienką w kwiaty
Żaden z telewizorów świata
Nie daje recepty na cud 
To jest ten moment,  
że kropla drąży skałę
To jest ten moment, że płonę
W obronie własnej 

*
Szminka

Lubię usta w kolorze jarzębiny lub 
głogu
Czasem jak wino i dzika róża
Jak purpura rozgrzana słońcem
Jak serduszka i jak nie wiem co
Lubię je pomalować szminką
Nosić ją w torebce dla pewności
Mieć zawsze pod ręką
Tego nie robi się kobiecie
Że teraz ma to być nieważne
Że ma zakryć usta maską
Że ma być nieciekawa
Ona nie wie jak mówić bez ust
Stara się, ale to nie to samo
To nie jest tak, jak być powinno
Że niby dla dobra, ale bez dobra
Ma tylko spać i czekać na lepsze
Akurat!
Tego nie robi się kobiecie
Żeby ją unifikować 
Chować jak kurz pod dywan
Tego nie robi się kobiecie
W żadnym przypadku
Bo staje się niecierpliwa

Oni

Ciągle są jacyś Oni
Wyżej i poniżej
Nie będę uprzejma,  
gdy wyje mi to w powietrzu
A ono pragnie łąki jak snu na jawie
Ten Wasz korpus wiedzy  
nie wynalazł leku
Na rozsiane choroby
Oni!
Nie przejmują się dreszczem gorączki
Kiedy wszczynam bunt, każą mi się 
zrelaksować
Mam sobie odpuścić  
jak przed śmiercią?!
Nikt nie chce umierać, choć kiedyś, 
k...*, trzeba
Jak ściany do siebie się zbliżą
Ale ja teraz chętnie zostanę przy życiu
Bo dlaczego tylko Wy  
macie prawo i upusty
Czas jakiś chcę pobyć normalnie
Bo przecież kiedyś... trzeba

*
Zaginiona piosenka

Odezwała się zaginiona piosenka
Zajrzała do rozdartego środka 
Zwariowałaś? Czemu nie śpiewasz?  
– zapytała
Co mam śpiewać, gdy śpiewa wielu  
– odparłam
Jestem w tym gdzieś bliżej końca  
– dodałam
Na krawędzi słyszalności może
Trochę to szeleści w głosie
Wszędzie jestem w kawałkach
Rozsypana po kątach
Kawałek mnie gotuje 
zupę pomidorową
Skrawek mnie podlewa kwiaty
Część mnie liczy rachunki
Strzęp mnie przeszywa guziki
Tyle nieważnych czynności
A  dziś ta mała zaginiona piosenka
Usiłuje mnie skleić w całość
I wypycha na otwarte morze
Nawet wynalazła sukienkę w chabry
Coś musi być w tym palącego
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Anna Rok – ilustratorka książek, autorka rysunków satyrycznych i karyka-
tur, malarka i graficzka, redaktor „Wiadomości Barczewskich”, z zawodu 
bibliotekarz w Barczewie. Ilustrowała między innymi jedenaście Szopek 
Noworocznych w „Gazecie Olsztyńskiej” oraz „Elementarz Warmiński” 
Edwarda Cyfusa i Izabeli Lewandowskiej (2012). Pisze teksty kabaretowe, 
scenariusze, układa muzykę, szyje stroje i robi dekoracje. Kobieta Sukce-
su Warmii i Mazur w 2013 roku. Ma swoją stronę satyryczną w antologii 
satyry olsztyńskiej „Kto się boi braci Rojek” (Olsztyn 2010) oraz w Kalendarzu 
Olsztyna 2018 r. Karykatury sporządza podczas wernisaży artystycznych, 
występów muzycznych i spotkań autorskich. (wk)

Stefan Brzozowski, muzyk, wokalista Krystyna Świątecka, wokalistka Ewa Cichocka, wokalistka

Czerwony Tulipan okiem Anny Rok

Czas pandemii piórkiem Zbyszka Piszczako

Zbigniew Piszczako  – 
publikuje od 1986 roku. 
Związany głównie  
z czasopismami Warmii  
i Mazur: „Dziennik 
Północy”, dwutygodnik „GŁOS”, „Dziennik 
Pojezierza”, „Kormoran”, „Tygodnik Warmiń-
ski”, „Nowoczesna Olsztynianka”, „Tygodnik 
Pojezierza” ,  dwutygodnik „Nowe Życie 
Olsztyna”, „Gazeta Olsztyńska”,  miesięcznik 
„Bez Wierszówki”. 
Uczestnik wielu wystaw w kraju i za 
granicą. Posiada liczne nagrody. Wydał 
zbiór rysunków „Och! ta piłka” oraz „Czarno 
widzę”. Wykonał  ilustracje do książek dla 
dzieci z serii „Opowieści pana Karpia”.
Ostatnio pomysłodawca i realizator projek-
tu Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek 
Prasowy im. Aleksandra Wołosa”.  
Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów  
Karykatury i  Stowarzyszenia  
Dziennikarzy Polskich.

Jubilaci!Grajcie nam do końca świata.
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Zgodnie z wigilijną tradycją zosta-
wia się jedno wolne nakrycie dla 
zbłąkanego wędrowca lub niespo-

dziewanego gościa. Postąpiliśmy więc 
zgodnie ze starym zwyczajem i kiedy 
już mieliśmy siadać do stołu usłysze-
liśmy pukanie do drzwi. Spojrzeliśmy 
po sobie, szybko przeliczyliśmy: ni-
kogo nie brakowało. Pewnie telegram 
z życzeniami – powiedział teść. Ale od 
kogo, skoro byliśmy w komplecie? Zna-
jomi nie znają jeszcze naszego adre-
su, dopiero co się przeprowadziliśmy. 
Może to Mikołaj – nieśmiało zapytało 
któreś z dzieci? Pukanie powtórzy-
ło się. Trudno, trzeba otworzyć. Ten 
przywilej przysługiwał mi, jako gospo-
darzowi. Przede mną stał mężczyzna 
w średnim wieku, w garniturze z małą 
walizeczką w ręku. – Pozwoli pan, że 
się przedstawię, jestem Niespodziewa-
nym Gościem. Od kilku lat robię bada-
nia i sprawdzam kultywowanie tradycji 
w naszym kraju. Czy macie państwo 
dla mnie osobne nakrycie?

– Oczywiście! Serdecznie zaprasza-
my! – bąknąłem lekko zmieszany. – Prze-
praszam, czy mógłbym najpierw się 
wykąpać? Z podróży jestem – powiedział 
Niespodziewany Gość. – Proszę bardzo – 
żona wręczyła mu ręcznik i zaprowadzi-
ła do łazienki. Po kilkunastu minutach 
pojawił się ogolony, pachnący (po zapa-
chu poznałem, że używał mojej wody to-

aletowej) i w kapciach najstarszego syna. 
– No to co – rzucił krótko – po opłatecz-
ku, życzenia i do stołu. 

Nie podobało mi się, że przejął 
inicjatywę, ale w końcu to gość, więc 
nie chciałem mu robić w takim dniu 
przykrości. – A jakiś prezencik, chyba 
też dostanę? – nerwowo zaczął przy-
glądać się paczuszkom pod choinką. 
Taki wstyd! Nikt o tym nie pomyślał! 
Dodatkowe nakrycie owszem, ale 
o gwiazdkowym upominku nikt nigdy 
nie pamiętał. Szybko włożyłem 200 zł 
do koperty i dyskretnie położyłem obok 
innych prezentów. A niech tam! Powoli 
przyzwyczajaliśmy się do wizyty Nie-
spodziewanego i atmosfera stawała się 
bardziej rodzinna. 

Po wigilii, rozdaniu prezentów 
i wspólnym śpiewaniu kolęd, dal-
sza rodzina zaczęła szykować się 

do wyjścia. Jakie było nasze zdziwienie, 
kiedy Niezapowiedziany zaczął ich że-
gnać w naszym imieniu i zapraszać do 
kolejnych odwiedzin. Na moje stanow-
cze pytanie, o co w tym wszystkim cho-
dzi, otrzymałem odpowiedź, że badania, 
które prowadzi, trwają cały rok. Jest więc 
rzeczą oczywistą, że spotkamy się w ta-
kim gronie jeszcze niejeden raz, ponie-
waż rozstaniemy się dopiero przed przy-
szłoroczną Wigilią. Tradycja – powiedział 
– nie określa jak długo ma przebywać 
niespodziewany gość i tego między in-

nymi dotyczą jego badania. Trudno nam 
było dyskutować z takimi argumentami. 
Z biegiem dni, tygodni i miesięcy, trakto-
waliśmy Go jak członka rodziny. Chodził 
z nami na zakupy, do znajomych, poje-
chał na wakacje nad morze, był żywiony 
i ubierany. Do Jego pokoju (starszy syn 
przeniósł się do młodszego) wstawili-
śmy telewizor i radio. Aby zapewnić mu 
komfort pracy naukowej czasami otrzy-
mywał od nas kieszonkowe, na które 
składała się cała rodzina. Kiedy popro-
sił nas abyśmy podali mu jakiś adres, 
gdzie mógłby od kolejnej wigilii zacząć 
kontynuację swoich badań, zaczęliśmy 
się zastanawiać, komu zawdzięczamy 
jego niespodziewaną wizytę. Nie mógł 
nam tego wyjawić ze względu na ochro-
nę danych osobowych. 

Przekazaliśmy mu więc listę swo-
ich przyjaciół, o których wiemy, 
że tradycja świąteczna w ich do-

mach jest zawsze przestrzegana. Kto 
wie, może kiedyś zapuka i do waszych 
drzwi? Wesołych Świąt!

Andrzej Zb. Brzozowski

Niespodziewany gość

Wizyta Świętego Mikołaja 

Leci Mikołaj nad światem,
Na wszystko z góry spoziera,
O pracy tej myśli już latem,
Lecz do nas na zimę dociera.
Jednym rozdaje prezenty,
Innym zaś rózgę przeznacza,
Dla wszystkich Mikołaj jest święty,
I nie ma ze sobą tłumacza.
Być może z tego powodu,
Prezenty ma standardowe,
Nie każdy do tego zawodu,
Ma serce, cierpliwość i głowę.
Zwykła umowa zlecenie,
Jeszcze podatek od tego,
I jak coś pomyli na scenie,
Następny raz wezmą innego.
Nie cały miesiąc pracuje,
Dorabia sobie do renty,
Bo z ZUS-u ją otrzymuje,
Staruszek, Mikołaj święty.

Świąteczne refleksje 

Na choince bombki chińskie,
Lampki robią gdzieś pod Mińskiem,
Karp z hodowli i nieborak,
Nie zobaczy już jeziora.
Szynka jest z dodatkiem mięsa,
Więc się skusi ktoś na kęsa.
Grzyby w barszczu z Białorusi,
Barszcz być na zakwasie musi,
Ale za to mak jest z puszki,
Duńskie jajka zaś na kluski.
Mleko da z Holandii krowa,
(Nie wiadomo czy jest zdrowa?),
A rodzynki i migdały,
Gdzieś z Afryki przyleciały.
Śledź z Bałtyku jest – ze Szwecji,
Z Włoch oliwa, figi z Grecji.
Wino z Chile, Kostaryki,
Whisky prosto z Ameryki.
Lecz niech każdy zapamięta,
Że to nasze polskie święta.

Andrzej Zb.  
Brzozowski – 
dziennikarz, satyryk, 
autor tekstów, wyko-
nawca, kabareciarz. 
Współzałożyciel 
zespołu „Kaczki 
z Nowej Paczki”. 
W swoim dorobku ma wydanych 10 płyt 
długogrających z własną twórczością oraz 
dwa tomiki wierszy satyrycznych. Członek 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
Związku Autorów i Kompozytorów ZAKR, 
Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów, 
ZAiKS, Stowarzyszenia Autorów i Wy-
konawców Polskich SAWP oraz Związku 
Zawodowego Twórców Kultury. Pisze do 
różnych czasopism, m.in. do „Bez Wier-
szówki” i „Nowego Życia Olsztyna”.
Za działalność artystyczną odznaczony przez 
Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi, a przez ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznakami „Zasłużony Działacz 
Kultury” oraz „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
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Władysław Katarzyński – dziennikarz 
„Gazety Olsztyńskiej”, poeta, autor piosenek 
jest uznanym twórcą utworów satyrycznych 
i poetyckich. Utwory publikowane na tej 
kolumnie pochodzą z autorskiego tomiku 
„Pociąg do Vera Cruz” (Ramsko.com Olsztyn, 
Olsztyn-Gliwice 2020), piętnastej z kolei pu-
blikacji książkowej Władysława Katarzyńskie-
go, która ukazała się 18 listopada 2020 roku. 
Zawiera satyry, wiersze liryczne i piosenki. 
Niektóre z nich śpiewają kabarety. 
W. Katarzyński jest laureatem licznych 
nagród: między innymi w 1991 roku na 
Biesiadach Humoru i Satyry w Lidzbarku 
Warmińskim zdobył Grand Prix za tekst 

piosenki „Polskie Dziady”, w 2007 roku  
– II nagrodę w konkursie o Grudę 
Bursztynu w Gdyni, w 2007 – II nagrodę 
o Laur Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, 
a w 2009 roku Nagrodę nim. Biskupa Igna-
cego Krasickiego, za niekonwencjonalną 
twórczość satyryczną (przykładem są cy-
towane utwory z tomiku „Pociąg do Vera 
Cruz”), w 2010 roku – I nagrodę w konkur-
sie im. Stanisława Leca w Nowym Targu, 
w 2013 roku – I nagrodę w międzynaro-
dowym konkursie im. Andrzeja Gawroń-
skiego w Melbourne. Członek Związku 
Literatów Polskich, wiceprezes Zarządu 
Oddziału w Olsztynie.

A kiedy życie ci się znudzi  
w takiej mieścinie O.
Gdy dosyć masz obłudnych ludzi
Życiowych qui pro quo
Wystarczy tylko klasnąć w dłonie  
i cud się zdarza już
Bo oto stoi na peronie  
pociąg do Vera Cruz
Do filmowego Vera Cruz

Ref. Pociąg do, pociąg do 
Pociąg do Vera Cruz!

Zostaw niedokończone wiersze  
i koraliki łez
Okruchy swej miłości pierwszej
Zamknij kolejną życia stronę  
i otrzep z butów kurz
Bo tam już stoi na peronie  
pociąg do Vera Cruz

Ref. Pociąg do, pociąg do 
Pociąg do Vera Cruz!

Uściśnij swych przyjaciół dłonie,  
na grobach kwiatki złóż
Śpiesz się, bo czeka na peronie  
pociąg do Vera Cruz
A gdy ci zaskowyczy dusza,  
nie będzie w życiu szło
Znajdziesz tam peron, gdzie wyrusza 
pociąg do miasta O.

Ref. Pociąg do, pociąg do 
Pociąg do miasta O!

Modlitwa

Módl się za nami,  
święta panienko
Dopóki jeszcze jakoś nam leci
Choć w życiu bywa  
naprawdę cienko
I się miotamy jak ryba w sieci

Póki nam w sercach  
śpiewają ptaki
I nieprzyjaciół  
nie mamy żadnych
A jeśli w drodze do swej Itaki
Zbłądzimy,  
podsuń kłębek Ariadny

Żeby nam w życiu  
nie szło po grudzie
By zawsze w baku było paliwo
By otaczali nas dobrzy ludzie
Co odwzajemnią  
naszą życzliwość

By ręka była ciepła w dotyku
I równie ciepłe o innych myśli
Módl się za nami,  
żeby języków
Nam nie poplątał  
jad nienawiści

Módl się za Polskę,  
za sprawiedliwą
I obdarz swoją łaską co łaska
Żeby nie gadać,  
tak jak to bywa
Do ciebie  
niczym dziad do obrazka

A nam jest życia ciągle mało

Za sobą mamy to i tamto, i siamto i owo
Różnie nam w życiu szło, lecz było kolorowo
Autostop Olsztyn-Łódź, 
gra w szkolnym kabarecie
I zapalenie płuc, papieros w toalecie
A dziś, choć w krzyżu rwie, 
zamiast płakać w mankiet
To wybieramy się znowu na jakiś bankiet

Ref. Bo nam jest życia ciągle mało 
Wciąż chcemy ja garściami brać 
Ciągle się w oczach iskry palą 
Jakby się miało naście lat 
A nam jest życia ciągle mało 
Wciąż chcemy brać garściami je 
By kac nie zadręczył nas na starość 
Że coś tam przegapiło się

Życiorys mamy tak pokrętny jak korkociąg
Trzy szyby w drobny mak,  
w Bałtyku kąpiel nocą
Studniówka, biznesplan  
i pierwszy w życiu motor
I malowany dzban produkcji Made in Sopot
I nad Warszawą lot  
wśród chmur kukuruźnikiem
Na drodze czarny kot i zwariowany weekend

Ref. A nam jest życia ciągle mało...

I ten majowy bez i kulig w Zakopanem
I na Mazurach rejs do leśniczówki Pranie
Czasem wylane łzy i odmrożone uszy
I ślub pochopny i powroty do mamusi
Wiersz napisany raz, bo więcej się nie chciało
To cały bagaż nasz, a miejsca wciąż zostało

Ref. A nam jest życia ciągle mało...

Kariera po amerykańsku, od pucybuta do mi-
liardera. Kariera po polsku. Od ministranta do 
ministra.
***
Z człowiekiem jak z jajkiem. Trzeba go znosić.
***
Kiedy odeszła od niego żona, przyjaciele złożyli 
się na gadająca papugę.  
***
Nikt tak nie potrafi cię puścić z torbami jak 
ubodzy krewni.

Marna to pociecha, że przypadłeś do gustu 
ludożercy.
***
Wariatów nie należy strugać. Ich trzeba tempe-
rować!
***
Jakże często klimat w domu zależy od klimak-
terium!
***
Z biegiem lat przybywa nam kombatantów. 
Obok wyklętych pojawiają się wykluci. 

Różowe 
myśli

Władysław Katarzyński
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jubileusz związku literatów polskich

Powstanie oddziału było ukorono-
waniem działalności Klubu Lite-
rackiego, prowadzonego w Olsz-

tynie przez Władysława Gębika, a także 
miejscowych twórców wcześniej przy-
jętych do Związku – Marii Zientary-
-Malewskiej, Michała Lengowskiego, 
Alojzego Śliwy i Teofila Ruczyńskiego. 
Na zebraniu założycielskim wybrano 
pierwszy zarząd w składzie: Michał 
Lengowski (prezes), Władysław Gębik 
(wiceprezes), Janusz Teodor Dybowski 
(sekretarz), Teofil Ruczyński (skarbnik). 
W 1958 roku powołano przy Zarządzie 
Głównym ZLP Klub Literatury Regio-
nalnej z siedzibą w Olsztynie.

To były czasy słowa pisanego, dlatego 
już od pierwszych dni nowego Oddziału 
ZLP to literaci, obok dziennikarzy, mieli 
istotny wpływ na kształtowanie świado-
mości i tożsamości społeczeństwa re-
gionu. To właśnie głównie środowiskom 
literacko-dziennikarskim zawdzięczać 
należy powstanie Wydawnictwa „POJE-
ZIERZE”, które w latach 1957–1992 wy-
dało tysiące książek członków SDP i ZLP, 
znaczących dla czytelników. 

Przez 65 lat Oddział Związku Lite-
ratów Polskich w Olsztynie wniósł 
znaczny wkład w kulturę Warmii 

i Mazur. Literaci byli często inspiratorami 
lub aktywnymi uczestnikami najważniej-
szych wydarzeń z zakresu kultury i sztu-
ki miasta i województwa. Niestety, były 

też i okresy chude – trwały kilka lat. Po 
wieloletniej przerwie – 19 stycznia 2019 
roku nastąpiła reaktywacja działalności 
oddziału. Ponownie nawiązaliśmy współ-
pracę z innymi środowiskami twórczymi 
operującymi słowem, w tym np. z Klu-
bem Miłośników Poezji przy Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim, Grupą 
Literacką „Barcja” w Bartoszycach, „Salo-
nikiem Literackim” w Mrągowie oraz ze 
Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich 
w Olsztynie, co uznajemy za zaszczyt.

Oddział ZLP w Olsztynie liczy obec-
nie 12 członków. Są to: Antoni Janowski, 
Władysław Katarzyński, Ewa Klajman-
-Gomolińska, Artur Nichthauser, Ste-
fan Połom, Jerzy Sałata, Andrzej Stani-
szewski, Jerzy Szczudlik, Bolesław Uryn 
oraz zarząd w składzie: Andrzej Cieślak 
– prezes, Jerzy Górczyński – wiceprezes, 
Bożena Kraczkowska – sekretarz. 

Członkowie Oddziału ZLP w Olszty-
-nie aktywnie promują wydarze-
nia kulturalne i literaturę regionu 

na swojej związkowej stronie (ZLP) i na 
portalu Facebook. Są aktywni organiza-
cyjnie i twórczo, także nagradzani, np. 
Andrzej Cieślak jest członkiem Kapituły 
Nagrody im. Henryka Panasa, współd-
ziałał w części programu VII Dni Sewery-
na Pieniężnego. Literaci drukują swoje 
utwory nie tylko gościnnie: Andrzej 
Cieślak i Władysław Katarzyński (także 
członek SDP) opublikowali w książce 
„Czas pionierów” wspomnienia o pierws-
zych osadnikach przybyłych do wojewó-
dztwa po II wojnie światowej. W. Katar-
zyński wydał w 2020 roku poetycki tomik 
„Pociąg do Vera Cruz” (utwory z tego 
tomiku prezentujemy na str. 14 – red.), 
a Andrzej Cieślak kolejny tomik poezji: 
„bezkropkowo”. Bożena Kraczkowska otr-
zymała Nagrodę Prezydenta Olsztyna za 
2019 rok i wydała dwie książki „Czubek” 
i „Operacja Dexter”, a w 2020 roku Wo-
jewódzka Biblioteka Publiczna wyróżniła 
jej jeden wiersz „Mój cień blues” bibliofil-
skim, unikatowym trójjęzycznym wyda-
niem z serii Trilinguis. AC JG BK

Sto lat Związku 
Literatów Polskich 
i 65 lat na Warmii 
i Mazurach
Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie powołano z inicjatywy dra 
Władysława Gębika, podczas Literackich Dni Olsztyna 14-15 lipca 1955 roku. 
W zebraniu założycielskim uczestniczyli: wiceprezes Zarządu Głównego ZLP 
Stanisław Dobrowolski, Jan Maria Gisges i Eugeniusz Paukszta oraz przedsta-
wiciele władz miasta i województwa. 

Takie były początki ZLP w Olsztynie.

Szanowny Pan Grzegorz Radzicki
Prezes WM Oddziału
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Redaktor naczelny „Bez Wierszówki”
 
Szanowny Pan Jerzy Pantak
Sekretarz redakcji „Bez Wierszówki”

 
Drogi Grzegorzu, Drogi Jurku
 Z wielkim podziwem i zadowoleniem 

powitałem wiadomość o wznowieniu wy-
dawania przez Panów bardzo ważnego dla 
środowisk operujących słowem znakomi-
tego, ogólnopolskiego miesięcznika spo-
łeczno-kulturalnego „Bez Wierszówki”, 
którego kolejny numer zapowiedziano na 
grudzień 2020 roku.

 To ważny miesiąc i rok także dla nas, 
dla całego Związku Literatów Polskich 
i Oddziału ZLP na Warmii i Mazurach. 
100 lat temu w roku Plebiscytu na War-
mii, Mazurach i Powiślu, Stefan Żeromski 
zainicjował powstanie zawodowej organi-
zacji skupiającej literatów, a 65 lat temu  
dr Władysław Gębik doprowadził do po-
wstania ZLP na Warmii i Mazurach, które 
to fakty, także w grudniu 2020 roku pu-
blicznie zaakcentujemy.

 W naszym Oddziale ZLP skupieni byli 
w przeszłości, jak i obecnie, zarówno li-
teraci, jak i dziennikarze – członkowie 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
co przynosi nam Wielki Zaszczyt. Ma-
gazyn „Bez Wierszówki” stał się ostatnio 
także szerokim forum integracji literatów 
i dziennikarzy naszego regionu Warmii 
i Mazur o różnych orientacjach, z korzy-
ścią dla wspólnego dobra.

 Wierzę głęboko, że obecny Zarząd 
WM O/SDP oraz Redakcja „Bez Wierszów-
ki” będą w dalszym ciągu podejmować 
ważne dla Polski inicjatywy oraz użyczać 
miejsca do prezentacji ważnej społeczno 
kulturalnej publicystyki i gościnnych wy-
powiedzi.

Gratulując wszystkim Członkom Od-
działu SDP i Panom uporu i konsekwencji 
ślę zaproszenie do współpracy.

z poważaniem
Andrzej Cieślak, 

prezes Oddziału ZLP w Olsztynie
 

Olsztyn, 3.XI. 2020 r. 

Szanowny Pan Andrzej Cieślak
Prezes Oddziału ZLP w Olsztynie

Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na pismo skierowane 

do oddziału SDP w Olsztynie z zaprosze-
niem do współpracy naszych organizacji, 
pragnę zapewnić Pana Prezesa, że zapro-
szenie przyjmujemy z radością i cieszymy 
się z możliwości tej współpracy. Dzięku-
jemy też za gratulacje złożone członkom 
oddziału za upór i konsekwencję w działa-
niu. Zapraszam do wspólnych działań. Po-
zdrawiam i składam serdeczne Życzenia 
Imieninowe oraz życzenia jubileuszowe.

Prezes WM Oddziału SDP 
w Olsztynie Grzegorz Radzicki 
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Trybunał Konstytucyjny 25 paź-
dziernika ogłosił orzeczenie 
w sprawie zgodności tzw. ustawy 

aborcyjnej z Konstytucją. W niedzielę 
30 października w całej Polsce, a także 
w Olsztynie były zorganizowane tzw. 
protesty kobiet. Od razu przeczytałem 
w internecie (proszę pozostawić małą 
literę, wszak nikt już nie pisze telewizja 
z wielkiej, a internet nie jest żadną na-
zwą własną) na jednym z olsztyńskich 
portali sprawozdanie z tej manifestacji. 
Autor tekstu skonkludował, że w Olsz-
tynie odmiennie do innych miast, nie 
było ataków na budynki kościelne, 
a w marszach nie uczestniczyli politycy. 

Od razu wysłałem autorowi e-mail, 
że upowszechnia nieprawdę. Był zdzi-
wiony i trochę oburzony, że podważam 
jego reporterskie kompetencje. Już 
w niedzielę spotkałem się z uczestnika-
mi i obserwatorami tego marszu. Była 
próba wejścia manifestantek z pro-
aborcyjnumi hasłami do konkatedry 
św. Jakuba. Interweniowała policja, 
która wylegitymowała krewkie panie. 
Ponadto czynnie i głośno w manifesta-
cji uczestniczyła posłanka Monika Fa-
lej z partii Wiosna, a po drugiej stronie 
(broniąc katedry) był Jerzy Szmit i Da-
riusz Rudnik. Czy nie są politykami? 
Zapytałem wreszcie autora, czy był na 
tej manifestacji albo rozmawiał z jej 
uczestnikami. Okazało się, że swoją re-
lację oparł na filmikach zamieszczo-
nych na portalu „Gazety Olsztyńskiej”. 
Tam rzeczywiście żadnych incydentów 
nie pokazano, wszak chciano zapre-
zentować kulturalną manifestacje pań, 
które wykrzykiwały tylko i niosły mało 
kulturalne hasła. To, że pomalowano 
mury kościoła na Jarotach, nawet nie 
wspomniano, jak też i to, że tej samej 
niedzieli M. Falej pojechała do Iławy, 
aby tam robić demonstracje przed dwo-
ma kościołami.

Autor tego sprawozdania jednak na-
stępnego dnia je uzupełnił, wspomniał, 
że otrzymał e-mail, nawet zadzwonił 
na policję, aby sprawdzić przedstawio-
ne przeze mnie fakty. Wszystko się po-
twierdziło. Cóż, lepiej błąd naprawić, 
niż pozostawić fałszywą opinię.

„Gazeta Olsztyńska” jest czasem 
przedziwnie redagowana. Jej nakład 
ciągle maleje: w 2010 roku sprzedawa-
ła się w 26783 egzemplarzach, pięć lat 
później w 14422 egzemplarzach, a w lip-
cu bieżącego roku tylko w 5121 egzem-
plarzach (źródło: „WPIS” nr 0/2020). Dziś 
informacji szuka się w internecie, a nie 
w dziennikach. Np. codziennie spraw-
dzam, ilu jest zarażonych koronawiru-
sem w naszym województwie i czasem 
okazuje się, że redaktorzy sami nie 
czytają tego, co drukują. Oto 15 listopa-
da wydrukowano grafik, gdzie podano 
ilość zarażonych osób w województwie 
– 2317, a poniżej – 2010. Do tego stworzo-
no nowe województwo, zwane polskim. 
Oczywiście, chodziło o opolskie, ale błę-
du nie poprawiono przez kilka dni.

Kłopoty z liczbami ma wielu 
dziennikarzy, ale gdy przeczy-
tałem na portalu Demotywatory 

informację: „pozwoli zmniejszyć stada 
ptaków (wron) co najmniej o dziewięć tr-
zecie”, to pomyślałem: wyższa matema-
tyka i najwyższa sztuka posługiwaniem 
się językiem polskim. Portal Menway za-
mieścił alarmistyczny artykuł o wysus-
zania się bagien na Równinie Pantanal 
w Ameryce Południowej i jak bardzo 
cierpią na tym... aligatory. Zamieszczo-
no zdjęcie tych gadów, ale to nie aliga-
tory tam żyją ani krokodyle, a kajmany.

Błędy literowe na internetowych fo-
rach i ortograficzne to już powszechność: 
wszak piszący najczęściej sami edytują 
swój tekst, o redakcji czy korekcie nie 
ma nawet mowy. I to przywiązanie do 
słów, które mają trochę inne znaczenie, 
szczególnie ujawniające się w relacjach 
sportowych. Jakub Kędzior w Onecie 
napisał: „futbolówka zatrzymała się na 
słupku”. A może się odbiła od słupka? 
Wirtualna Polska podała 21 listopada: 
„W sumie od 15 października zginęło 15 
księży”. Czyżby zginęli na wojnie czy 
w jakimś wypadku? Nie, zmarli zaraże-
ni koronawirusem. Tak trudno zrozu-
mieć prawdziwe znaczenie słów? 

Gdy już jestem przy tej smutnej tema-
tyce. Otóż „Gazeta Olsztyńska” wyda-
ła dodatek „Ostatnia podróż”, gdzie 

dziennikarka udziela takich rad: „Prze-

wożenie zwłok i szczątków w granicach 
państwa możemy zrobić bez uzyskania 
pozwolenia na odległość większą niż 60 ki-
lometrów, a na obszarze gmin, na których 
nastąpił zgon, bez względu na odległość. 
Jeżeli chcemy przewieźć urnę z prochami 
na większą odległość, będziemy musieli 
uzyskać zezwolenia inspektora sanitarne-
go”. Żeby wyjaśnić wprost; autorka zgubi-
ła krótkie słówko „nie” przed pierwszym 
użyciem słowa „większość”. Niby drobiazg, 
a pozbawia sensu dwa zdania. 

„Nasz Olsztyniak” z 16 października 
zmieścił dwustronicowy, bogato ilustro-
wany, jednak anonimowy artykuł zaty-
tułowany „Pomóżcie, czyli sąsiedzi na 
wagę złota”. Czyżby była to wspólna re-
dakcyjna twórczość, jak za czasów kom-
somolskich? Ja podejrzewam po stylu 
autora: to dzieło Władysława Katarzyń-
skiego. Jeśli o anonimowości wspomi-
nam, w „Dziennikarzu Olsztyńskim” nr 
2-3/2020 zamieszczono dwa teksty podpi-
sane „Redakcja”, a jeden „Zespół redakcyj-
ny” i we wszystkich tych tekstach o tym 
samym: o nowej książce „Czas pionie-
rów”. Do tego po raz czwarty o niej w Kro-
nice wydarzeń. Dołączono też tekst piąty, 
omawiający książkę. Może więc nigdy za 
dużo powtarzania tego samego?

Zakończę niestety znów sprawą 
smutną. „Twój Kurier Olsztyński” 
poinformował, że redaktor naczel-

ny „Echa Purdy” Andrzej Adamowicz 
zniesławił funkcjonariusza publiczne-
go, przewodniczącą Rady Gminy Jo-
lantę Wilgę, bo powiedział o niej: „Pani 
kłamie, jak bura suka”, na co otrzymał 
odpowiedź: „Burą suką to może być 
pan”. Sprawa ma znaleźć finał w sądzie. 

Marta Lempart nie wpuściła dzien-
nikarzy rządowej telewizji na konfe-
rencję prasową, gdyż powiedziała, że 
są psami, a psów na konferencję się nie 
zaprasza. Tu anegdota: kiedyś Bolesław 
Leśmian zatrzymał się na ulicy spo-
tykając kolegę literata i zdumionemu 
powiedział: – A wiesz pan, że w świecie 
pozagrobowym nastąpiło zupełne zdzi-
czenie obyczajów? I poszedł dalej. 

Teraz zdziczenie obyczajów mamy 
w świecie ludzi żywych, od Warszawy 
po Purdę Wielką.

felieton

Sztuka pisania – sztuka czytania

Czas internetu
Po czterech latach nieobecności na łamach „Bez Wierszówki” powracam do stałego felietonu, w którym 
skupiać się będę przede wszystkim na dziennikarskim warsztacie. Wiem, że każdemu zdarzają się przeróżne 
pomyłki, wszak sam zbierałem burę za autorów, którym zawierzyłem i niezbyt dokładnie adiustowałem ich 
teksty, onegdaj i dziś będąc redaktorem naczelnym. Ale zawsze to milej wypomina się cudze błędy, niż 
wspomina własne.

Jan Rosłan
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rocznice, wspomnienia

Wojciech Ciesielski

A takimi właśnie były rocznice 
obchodzone w 2020 roku: bitwy war-
szawskiej 1920 r., powstania „Solidar-
ności”w roku 1980, czy też grozy stanu 
wojennego i pamięci ofiar tego zbrodni-
czego systemu. Chciałbym, by jak naj-
większa liczba ludzi potrafiła obcować 
z historią, mocować się z nią, odczuwać 
przy tym satysfakcje odkrywcy – to ży-
czenie przed laty wypowiedziane przez 
jednego z polskich historyków nie stra-
ciło swej wymowy. 

Potrzeba posiadania stosunku aktyw-
nego, osobistego do skomplikowanych 
i niełatwych dziejów naszego regionu – 
Warmii i Mazur – do tropienia historii, 
gdziekolwiek by była, w ludziach i w rze-
czach ludzkimi rękami modelowanych, 
tkwi w nas samych. Ale pamiętać musi-
my o tym, jak szybko historia żywa ob-
umiera, jak ważne jest budzenie uczuć 

w pamięci pokoleń, refleksji nad losem 
tych, którzy tę wartość moralną – za-
mkniętą w słowach „Solidarność”, ”Pa-
triotyzm”, „Polska” – budowali. 

Rocznice wpisują się w podstawo-
wą zasadę życia społecznego – prawdę, 
prawo do prawdziwej informacji, nie 
indoktrynacji opartej na zakłamaniu 
i przemilczaniu. Powtarzamy niemal 
wszyscy, że inflacja rocznic, obchodów, 
jubileuszy jest niepożądana, a nawet 
nieznośna. Ale nikt z nas lub prawie 
nikt, nie potrafi obejść się bez dat, za-
równo w życiu osobistym i rodzinnym, 
jak społecznym czy narodowym.

Często jednak pożywiamy się kli-
szami, ułomnymi symbolami, nieraz 
półprawdami, tekstami sloganowymi, 
powtarzającymi w kółko to samo. Stać 
nas jednak na spotkania okolicznościo-
we i odświętne, a zarazem nie odklepa-
ne, lecz refleksyjne i głębokie, niosące 
określoną wartość moralną i politycz-
ną. Budzenie uczuć obok zachęcania 
do chłodnej, analitycznej refleksji jest 
wręcz konieczne. Musimy być wier-
ni maksymie wielkiego francuskiego 
uczonego Blocha, który zapytany, do 
czego służy polityka historyczna odpo-
wiedział: „Zdolność pojmowania tego 
co żywe, oto naczelna cnota historyka, 
którego praca podobna jest do pracy 
produkującego noże, gdyż nożem jak 
wiadomo można chleb krajać – a można 
i bliźniego zabić”

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsz-
tynie 10 września br. odbyła się pro-
mocja książki Zenona Złakowskiego 
„Solidarność Olsztyńska w latach 1980-
1989”, wydanej przez Instytut Północny 
w Olsztynie (dawniejszy OBN). Autor 
jest znanym olsztyńskim dziennika-
rzem, honorowym członkiem naszego 
oddziału, ale także literatem, wydał 
bowiem trzy tomiki poezji, trzy powie-
ści oraz kilka książek publicystyczno-
-historycznych.

Pozycja ta obejmuje dwa obszerne 
tomy. Jak dowiadujemy się we wstępie, 
pierwszy tom zawiera opis wydarzeń 
zarówno związanych z pokojowym 
okresem Solidarności, jak i ze stanem 
wojennym oraz kolejnymi latami, aż do 
roku 1989. Natomiast drugi tom obej-

muje wspomnienia osób związanych 
z Solidarnością i aktywnie zaangażowa-
nych w jej działalność. Te świadectwa, 
a jest ich w książce ponad siedemdzie-
siąt, pozwalają poznać nie tylko wyda-
rzenia lat osiemdziesiątych minionego 
wieku, ale też klimat tego czasu, za-
równo dni podniosłych, jak i później 
tragicznych.

Tomy ukazują motywy, którymi kie-
rowali się ludzie wstępujący do tego 
związku, co wówczas wymagało du-
żej odwagi, a wkrótce, w okresie stanu 
wojennego, wprost bohaterstwa. To 
członkowie Solidarności, kosztem wie-
lu cierpień i wyrzeczeń, przyczynili się 
walnie do upadku systemu totalitarne-
go w Polsce.

Tekst i zdjęcie: Wojciech Ciesielski

Nowa książka 
Zenona Złakowskiego

Rocznicowe refleksje

Ogromną rolę w dziele docho-
dzenia do prawdy, o przecież 
skomplikowanej i niełatwej naj-
nowszej naszej historii, w której 
przenikają się „zimne” obiek-
tywne procesy i wielkie ludzkie 
dramaty, odgrywają obchody 
ważnych rocznic.

Fragmenty pamiętnika 
Wojciecha Ciesielskiego

Pamiętna noc 13 grudnia 1981 r. 
Niedziela, godz. 0.20
Przyszli po mnie do domu... po wyj-

ściu zostałem zakuty w kajdany. Poje-
chaliśmy początkowo myślałem, że do 
lasu i kula w łeb...

Poniedziałek 14.XII.1981, drugi dzień
Koszmarna noc, wielka niewiado-

ma, dyskutujemy... Miny niewesołe. Co  
z nami zrobią.Kulka w łeb – sąd kapturowy... 

Środa 16.XII.1981, czwarty dzień
Kapitan-wychowawca przyniósł Za-

rządzenie nr 12 Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 25 stycznia 1974 r. W sprawie 
tymczasowego regulaminu wykonywa-
nia tymczsowego aresztowania...

Niedziela 20.XII 1981, ósmy dzień
Dziś cały dzień zwalniali więźniów kry-

minalnych, przedterminowo. Podobno są 
zagęszczeni w celach (śpią po 20. Wycho-
dzą dzięki nam. Wszystko wskazuje na to, 
że będziemy siedzieli bardzo długo...

Fragment listu Łucji, żony Wojciecha
(Olsztyn 4 marca 1982 r.)... Boże, jeśli 

słyszysz moje i syna naszego modlitwy 
nie możesz pozostać obojętny... Drugą 
istotną sprawą jest napisanie podania 
do Komendanta o zezwolenie na pisa-
nie tej twojej pracy, mam nadzieję, że 
nie będzie z tym kłopotu, bo historia 
zna wielu, którzy pisali rzeczy naukowe 
w tego typu ośrodkach odosobnienia... 
Wokół mnie dużo serdeczności. Niezli-
czone ilości pozdrowień i ucałowań dla 
Ciebie. Będę swoją prozę przeplatała 
wierszami Stachury:

Słońcem byliśmy! Cieniem jesteśmy! 
Słońcem będziemy! Dziećmi swych 
dzieci!...
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olsztyński pomysł na odpady

Panie Łukaszu, jest Pan współautorem zwycięskiego projektu 
w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego „Pierwsze 
w Olsztynie śmieciomaty z nagrodami – Czyste Pojezierze, czyste 
trawniki, czysty zysk!”. Jak zrodził się ten pomysł?

Można by powiedzieć, że pomysł się nie zrodził, tylko 
tkwił w mojej podświadomości. W 2004 roku byłem studen-
tem drugiego roku kierunku Ochrona Środowiska na UWM. 
Uczęszczałem na zajęcia z gospodarki odpadami, na których 
wykładowca, dr inż. Marek Hasso-Agopsowicz, opowiadał 
o składowiskach, spalarniach i o tym, jakie jest podejście do 
tego tematu na Zachodzie. Nie pamiętam, czy wtedy wspo-
minał o śmieciomatach, ale pisząc ten projekt miałem przed 
oczami jego postać. Później byłem w Danii, gdzie miałem 
okazję wypróbować w praktyce taki automat. Wrzucałem 
puste opakowania, wysuwał się „paragon”, którym płaciłem 
w sklepie. Genialne.

Do tego doszła irytacja wyglądem naszych trawników, 
które mijam codziennie w drodze do pracy, a na nich od-
padki nadające się do recyklingu. Pojawiła się inicjatywa 
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, która spełnia fana-
berie mieszkańców, postanowiłem więc spróbować.

Jak jest cel projektu?
Aktywizacja oraz motywowanie mieszkańców do działań 

przyjaznych dla środowiska, a w dalszej perspektywie zmiana 
zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców w zakresie segregacji 
śmieci.
Na czym dokładnie polega przyjmowanie odpadów przez śmie-
ciomaty?

Po identyfikacji użytkownika przy użyciu aplikacji 
w telefonie lub karty wrzucamy puste opakowanie do otwo-
ru w maszynie. Zaczyna się magia. Automat wydaje odgłosy, 
butelka znika.

Dodajmy, że recyklomaty przyjmują tylko opakowania po 
napojach: pety, puszki i butelki szklane.

Czy śmieciomat posiada przegrody na konkretne surowce wtórne?
Tak. Inaczej mijałoby to się z celem. Taka jest idea, aby 

śmieciomat od razu segregował odpady i komunikował się 
z firmą odpowiedzialną za opróżnianie w momencie prze-
pełnienia. Dlatego odpad musi posiadać kod kreskowy, po 
którym maszyna dokonuje selekcji.

Kawa za śmieci
Z Łukaszem SUDUJKO rozmawia Martyna SEROKA

Jak działa system punktowy, będący 
podstawą wynagradzania osób segre-
gujących?

To już nie zależy ode mnie. 
Nie znam technicznych szczegółów realizacji tego syste-
mu. W moim zamyśle było gromadzenie punktów, które 
można później wydać np. na bilet do teatru czy na kawę. 
To kwestia konfiguracji automatu tak, aby liczba puszek 
czy butelek uprawniających do odbioru nagrody nie była 
absurdalnie wysoka ani też zbyt niska. Istotny jest też do-
bór usługodawców, chętnych do współpracy. To może być 
całkiem niezła promocja danej firmy. Może w okienku au-
tomatu pojawi się logo kawiarni? Wtedy użytkownik wie-
działby, gdzie na pewno zrealizuje zgromadzone punkty. 
Jak będzie? Zobaczymy. 

Co składa się na koszt tego projektu?
Największą część kosztów pochłoną automaty. Projekt 

zakłada, że dwa śmieciomaty kosztują około 130 tysięcy 
złotych, zakładam że wliczony jest w to montaż i wymagana 
aplikacja oraz konfiguracja. Koszty związane ze zużyciem 
energii i obsługa, to około 10 tysięcy złotych. Promocja 
14 tysięcy złotych, ale widząc zainteresowanie projektem 
i ilość oddanych głosów, przesadziłem. Starałem się, aby 
jak największą kwotę przeznaczyć na nagrody – 70 tysięcy 
złotych na dwa automaty. Jestem ciekaw, jak szybko ten li-
mit zostanie wyczerpany. To jednocześnie będzie znak, że 
pomysł się spodobał. Trzeba pamiętać, że segregacja odpa-
dów to jest praca. W restauracjach widzimy pojemniki do 
segregacji z oznaczeniami, co gdzie wyrzucić. Wykonuje-
my pracę za kogoś i nikt nam za to nie płaci. W przypadku 
śmieciomatów otrzymujemy coś za coś. Mam nadzieję, że 
będzie to uczciwa wymiana.

Jaka będzie lokalizacja automatów i kiedy możemy spodzie-
wać się realizacji projektu?

Zaproponowałem okolice budynku Spółdzielni „Pojezie-
rze” przy ul. Kołobrzeskiej oraz budynek „Akces” przy ul. 
Pana Tadeusza. Jednak to już zależy od wykonawców projek-
tu. Dla mnie ważne jest, aby śmieciomaty w ogóle się poja-
wiły. Liczę, że nie będą to jakieś odludne miejsca. Realizacja 
przewidziana jest w 2021 roku.

Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie za 
jakiś czas w celu podsumowania funkcjonowania tych automatów. 
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pasje i hobby

W Olsztyńskim Planetarium od 19 
lutego do 31 października 2020 roku 
była eksponowana niezwykle interesu-
jąca wystawa medali, plakiet i statuetek 
poświęconych Mikołajowi Koperniko-
wi, pochodzących ze zbioru kolekcjone-
ra Pawła Sobotko.

W dziesięciu gablotach zaprezen-
towano 170 medali, plakiet i statuetek 
z wizerunkami Mikołaja Kopernika. 
Nieprzypadkowo otwarto ją 19 lutego, 
gdyż tego dnia przypadła 47. rocznica 
powstania Planetarium w Olsztynie 
oraz 547. rocznica urodzin Mikołaja 
Kopernika (1473-1543). Wielki astro-
nom był też związany z naszym mia-
stem, gdyż mieszkał w Olsztynie na 
zamku Kapituły Warmińskiej w latach 
1516-1519 i 1520-1521.

Trzy pasje kolekcjonera
Paweł Sobotko od kilkudziesięciu lat 

kolekcjonuje copernicana, czyli przed-
mioty upamiętniające Mikołaja Koper-
nika. Główną część jego kolekcji tworzą 
książki – bez ograniczenia czasu i miej-
sca wydania, wśród których znajdują się 
wydania dzieł Kopernika, opracowania 
naukowe, literatura piękna, popularna 
i dziecięca poświęcona Astronomowi. 
Drugi nurt kolekcjonerski obejmuje 
medalierstwo, numizmatykę oraz statu-
etki z motywem kopernikowskim. Trze-
cia odsłona pasji kolekcjonerskiej doty-
czy filatelistyki i filokartystyki, a więc 
znaczków pocztowych, datowników 
okolicznościowych i kopert FDC, a tak-
że pocztówek z motywem kopernikow-
skim. Czwarta część zbiorów obejmuje 
grafikę kopernikowską. Uzupełnieniem 
są przypinki, piny, proporczyki, por-
celana itp. Z tak bogatej i zróżnicowa-
nej kolekcji nie jest łatwo wybrać eks-
ponaty na wystawę. Decydującą rolę 
w aranżacji i wyborze obiektów odegra-
ły możliwości ekspozycyjne. Autor zde-
cydował się poświęcić wystawę przede 
wszystkim medalierstwu, które zostało 
uzupełnione pojedynczymi statuetka-
mi, przedstawiającymi przeważnie mi-
niatury pomników Kopernika, których 
niemało jest w Polsce i na świecie.

Kryminolodzy na tropie Kopernika
Wizerunki Kopernika, które znamy 

z licznych reprodukcji, niekoniecznie 
wiernie przedstawiają wygląd astrono-
ma, a niektóre z nich niewątpliwie nie 
są autentyczne. Zagadnienie ustalenia 
realistycznego wizerunku Kopernika 
wzbudzało szerokie zainteresowanie, 
nie tylko w kręgach artystycznych, 
ale także kryminalistycznych (!). 

W latach 2004-2008 przeprowadzono 
archeologiczne poszukiwania docze-
snych szczątków Mikołaja Kopernika, 
a w latach 2008-2010 rekonstrukcję kry-
minalistyczną przyżyciowego wyglądu 
Astronoma na podstawie czaszki odna-
lezionej w katedrze we Fromborku. Dla 
upamiętnienia tych wydarzeń i powtór-
nego pochówku Kopernika w 2010 roku 
został wydany okolicznościowy medal 
w cynku z fragmentem meteorytu Puł-
tusk na rewersie. Medal ten, w trzech 
wersjach kolorystycznych, był zapre-
zentowany na wystawie.

Wśród najnowszych eksponatów po-
kazano również dwa medale chińskie, 
wydane w 2013 roku dla upamiętnienia 
540. rocznicy urodzin Kopernika (każdy 
z indywidualnym numerem).

Najstarsze medale zaprezentowane na 
wystawie, zostały wybite ku czci Mikołaja 
Kopernika we Francji w latach 1818-1820. 
Ukazały się w zbiorze medali poświęco-
nych ludziom sławnym pt. Numismatica 
Universalis Virorum Illustrium.

Ponadto na wystawie pokazano sze-
reg medali autorstwa wybitnych pol-
skich medalierów XX wieku, w tym: 
Edwarda Gorola, Bronisława Chromego, 
Józefa Stasińskiego, Ewy Olszewskiej-
-Borys, Stanisławy Wątróbskiej-Frindt, 
Anny Jarnuszkiewicz, Anny Krzymań-
skiej, Zygfryda Gardzielewskiego czy 
Franciszka Habdasa.

Nie można też pominąć medalu au-
torstwa olsztyńskiej medalierki Barbary 
Lis-Romańczuk, wykonanego z okazji 
otwarcia Planetarium Lotów Kosmicz-
nych w 1973 roku. Eksponat ten jest 
bardzo związany z miejscem, w którym 
odbywała się wystawa. Motywy olsztyń-
skie pojawiały się także na innych eks-
ponatach, np. na medalu upamiętnia-
jącym zjazd szpitali im. M. Kopernika, 
który odbył się w 2013 roku.

Oryginały i reprinty
Jedna ogromna gablota została 

przeznaczona na eksponaty bibliofil-
skie o charakterze cymeliów. Autor 
wystawy postanowił zaprezentować 
najstarsze wydania głównej pracy 
Astronoma. Pierwsze wydanie wieko-
pomnego dzieła Kopernika O obrotach 
ukazało się w 1543 roku w Norymber-
dze i – podobnie jak dwa kolejne wyda-
nia: Bazylea 1566 i Amsterdam 1617 – 
stanowi dziś wielką rzadkość na rynku 
antykwarycznym. Ceny tych niezwykle 
rzadkich wydań przekraczają możliwo-
ści finansowe indywidualnego kolek-
cjonera, dlatego zastąpiły je efektowne 
i starannie wykonane reprinty. Cieka-

wostką był znacznie pomniejszony re-
print I wydania dzieła, wydany w Bu-
dapeszcie w 1973 roku.

Pierwszy przekład najważniejszego 
dzieła Kopernika na język polski stał się 
jednocześnie pierwszym jego tłumacze-
niem na języki nowożytne i ukazał się 
w Warszawie w 1854 roku. To czwarte 
wydanie rozprawy ukazało się po dłuż-
szej przerwie, gdyż w latach 1620-1828 
dzieło Kopernika znajdowało się na in-
deksie ksiąg zakazanych Kościoła i nie 
mogło być drukowane „do czasu wnie-
sienia poprawek”. Zaprezentowana na 
wystawie księga dużego formatu, liczą-
ca ponad 600 stron, zawiera – oprócz 
głównego dzieła – także: przedmowę 
tłumacza Jana Baranowskiego, życiorys 
Kopernika napisany przez Juliana Barto-
szewicza, drobne prace astronomiczne 
Retyka i Kopernika, rozprawę o mone-
cie, tłumaczenia Listów Teofilakta Sy-
mokatty dokonane przez Kopernika oraz 
listy: „tak Kopernika, jako i innych”.

Ponadto wystawione zostały rów-
nież efektowne i rzadkie, oryginalne 
egzemplarze z kolejnych wydań toruń-
skich dzieła Kopernika O obrotach:  
V (1873) oraz VI (1879) – pierwszego 
w języku niemieckim.

Była to ósma wystawa copernicanów 
Pawła Sobotko, w tym trzecia w Olsztyń-
skim Planetarium (poprzednie odbyły 
się w latach 2007 i 2013).

Copernicana Pawła SOBOTKO
Martyna Seroka

W Olsztyńskim Planetarium od 19 lutego do 31 października 2020 roku była eksponowana niezwykle interesująca wystawa 
medali, plakiet i statuetek poświęconych Mikołajowi Kopernikowi, pochodzących ze zbioru kolekcjonera Pawła Sobotko.

Paweł Sobotko jest prawnikiem,  
asystentem i doktorantem w Katedrze 
Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpie-
czeństwie na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Zainteresowania astrono-
miczne i kopernikowskie rozwija od wielu 
lat. Jest autorem kilku publikacji o tema-
tyce kopernikowskiej, w tym bibliografii 
astronomicznej tablicy doświadczalnej 
Mikołaja Kopernika na zamku w Olsztynie.
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wigilie na kresach

To wzmożenie wspomnień 
wśród Kresowian następuje 
wraz z nastaniem grudnia, gdy 
jak daleko pamięć sięga – spa-

dał pierwszy śnieg i bliskie już były 
Gody. Jak zauważa Zofia Kossak – biel 
to czystość i niewinność. Tęsknota 
stworzenia za utraconą przez grzech 
czystością daje się zmierzyć z za-
chwytem, co ogarnia duszę, kiedy na 
ziemię spadnie pierwszy śnieg. Owe 
wspomnienia są czyste jak śnieg i ci-
che, bo tylko w cichości serca wracały 
wzruszające szczegóły i bliscy siedzą-
cy wokół wigilijnego stołu. Cichość 
niósł grudniowy śnieg skłaniający do 
zadumy i skupienia. 

Zapomniani pisarze?
O zwyczajach wigilijnych na Kre-

sach Wschodnich Rzeczypospolitej 
chętnie opowiadali polscy znakomici 
pisarze i poeci, dziś, niestety zapomina-
ni lub całkiem zapomniani, najczęściej 
„emigracyjni”. To ich chcę przywołać 
w mroku długich wieczorów i nocy gru-
dniowych, w oczekiwaniu na Gody. Np. 
Józef Weyssenhoff w powieści „Pusz-
cza” – umiejscowionej w początkach XX 
wieku na Polesiu, poetycko i obrazowo 
ukazując piękno natury i koloryt Kre-
sów, zalety sąsiedzkiej przyjaźni oraz 
dobro i urok przywiązania do swojsko-
ści, tradycji i normalności – tak pisuje 
przygotowania do Wigilii w szlachec-
kim zaścianku: 

… wieczerza musiała być według 
wszelkich tradycyj, z sianem pod ob-
rusem, z zupą migdałową i barszczem 
grzybowym do wyboru, z krążkami, 
z rybami rozlicznymi, z osuszkami, 
z kutią i tartym makiem.

Inny znakomity emigracyjny po-
wieściopisarz Florian Czarnyszewicz, 
pragnący pozostawić obraz obecno-
ści polskiej na północno-wschodnich 
Kresach Polski, obyczaje Polaków na 
Wileńszczyźnie i ich język, w powieści 
„Chłopcy z Nowoszyszek” również opi-
suje polską Wigilię: 

Do stołu wieczorem zasiedli w spo-
koju i przykładnej zgodzie. Wieczerza 
w tym roku była pełna. Był kwaśny 
krupnik z borowiczkami, po kawałku 
śledzia marynowanego, dwie potrawy 
z ryby świeżej, żur owsiany, kapuśniak, 
placki kartoflane z makiem, dwie kasze, 
śliżyki w słodkim syropie, czerwony ki-
siel i kompot. Matka wspomniała dzie-
ciom parę szczegółów o Jezusie, Franuk 
informował Dońkę o przybytku w go-
spodarstwie i o planach na przyszłość.

A tak wyglądał stół w poetyckim 
opisie Wigilii na Litwie sprzed I wojny 
światowej nieznanego autora:

Miła we dworze Wigilia była...
W obszernej sali stał stół ogromniasty,
Usłany sianem na nim obrus czysty,
Z lnianych cieniuchnych włókien  
sporządzony,
Tkany przez panią, na słońcu bielony,
Był to zabytek dworu tradycyjny,
Użyty tylko w wieczór wigilijny.

Do takiego stołu zasiadała rodzina 
Józefa Kalinowskiego, późniejszego 
świętego Rafała Kalinowskiego, karme-
lity bosego. 

Małgorzata Czerwińska w niewiel-
kiej książce biograficznej „Późno umiło-
wałem. Opowiadanie o życiu św. Rafała 
Kalinowskiego” zapisała:

(…) Pan Andrzej przeciera ręką czo-
ło i patrzy w okno. Ściemnia się. Nie-
długo pora siadać do wieczerzy. Dziś 
Wigilia...

Już Emilka pędzi korytarzem, już 
puka do gabinetu ojca:

– Papo, mama prosi do stołu. 
Gwiazdka świeci...

Po wieczerzy rodzina gromadzi się 
w salonie przy choince. Choinka sięga 
sufitu, a jak wspaniale ubrana! Czte-
roletni Bunio patrzy łakomie na lukro-
wane pierniki – wiszą tak nisko, tylko 
sięgnąć...

Wiktor zapala świeczki.
Radosny gwar, szelest odwijanych 

papierów, okrzyki zachwytu nad pre-
zentami...

Pani Zofia podchodzi do fortepia-
nu. Ojciec pierwszy siada na kanapie 
z młodszą córeczką na kolanach. Mi-
ciutka i Karolek prędko zajmują miej-
sca po obu jego stronach, Józio – obok 
Karola, a Bunio wpycha się między star-
szych braci.

Już płynie kolęda... Ojciec i dzieci 
dołączają do pięknego głosu mamy. Naj-
głośniej śpiewa mała Marynia. 

Dwanaście potraw
Wypada zatrzymać się przy potra-

wach podawanych na wigilijny stół. 
Według klasycznego menu wigilijnej 
wieczerzy spisanego przez Marię Mar-
ciszewską w popularnym w drugiej 
połowie XIX wieku podręczniku sztu-
ki kulinarnej „Kucharka szlachecka” 
pierwszym był opłatek, a następnie ryby 
były najważniejszym smakiem. Poda-
wano ryby gotowane, smażone i wędzo-
ne. Ich różnorodność była imponująca. 
Poza szczupakiem (koniecznie w całej 
okazałości, z głową i ogonem) faszero-
wanym, marynowanym, w galarecie, 
były na zmianę minogi, leszcze, liny, 
płotki, sielawy, okonie. To mężczyźni 
byli odpowiedzialni za to, by ryb róż-
nych w domu na Wigilię nie zabrakło.

Wieczerza musiała być według wszelkich tradycyj...

W dzień Wigilii serca Kreso-
wian szczególnie z szaleńczą 

tęsknotą ulatują ku utraconym 
ziemiom dziadów i ojców, do 
miejsc przerwanego dzieciń-

stwa, szczęśliwego rodzinnego 
gniazda, do zwyczajów za-

pominanych z upływającym 
czasem... Wilia bowiem według 

Zofii Kossak to wieczerza  
o charakterze sakralnym, jest 
tak mocno związana z nami 

uczuciowo, że w oczach wielu 
Polaków przesłania właściwe 
święto. Staje się treścią, miast 
wstępem. Potrawy spożywa-
ne w czasie Wilii, ich sposób 
przyrządzania, ich kolejność 
są tradycyjne, symboliczne, 

niezmienne.

Zbigniew Połoniewicz
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Ściśle obowiązywała tradycja dwu-
nastu dań. Podstawowe produkty wigilii 
wileńskiej to mąka, ryby, grzyby, kapu-
sta, bakalie. Jednym z dań wigilijnych 
jest tu od wieków kapusta duszona (ki-
szona i słodka razem) lub kapusta z gro-
chem. Także śledzie, zapiekane w słod-
kawym cieście albo pod smakowitą 
pierzyną zeszklonej cebuli z suszonymi 
prawdziwkami albo marchewką, a naj-
częściej jedne i drugie. Gdzieś w mię-
dzywojniu przyszła moda na szubę, czy-
li sałatkę śledziowo-warzywną ułożoną 
warstwami na głębokim półmisku. Po-
chwalę się, że moja Małżonka Elżbieta 
Teresa, choć nie pochodzi z kresów li-
tewsko-białoruskich, znakomicie i sma-
kowicie przygotowuje tę potrawę pod 
nazwą „śledź w poduszce”.

Na wileńskim wigilijnym stole nie 
mogło zabraknąć pierogów smażonych 
na patelni lub w głębokim oleju w garn-
ku. Nazywane są tu pierożkami, praw-
dopodobnie od rosyjskiego słowa „piro-
gi”, bo przecież ponad 100-letni zabór 
pozostawił swoje ślady w architekturze, 
mentalności, kulturze, zwyczajach i ję-
zyku. Najbardziej wigilijne pierożki to 
z nadzieniem grzybowym lub kapustą, 
słodką lub kiszoną. 

Pierniczki waniliowe i korzenne, 
ciasto z makiem, buła mleczno-droż-
dżowa z rodzynkami, mleko makowe 
i pieczone w piekarniku śliżyki z ma-
kiem należą do deserów. Także kisiel 
jęczmienno-waniliowy lub żurawinowy 
i kompot z suszu, w którym suszone 
śliwki i brzoskwinie były obowiązko-
we, gdyż nadają nie tylko specyficzny 
smak, ale i aromat. Kutia była popular-
na w rodzinach polskich mieszkających 
bardziej na Wschód, także na Białorusi 
i Ukrainie. Popularne są do dziś także 
racuchy zwane na Wileńszczyźnie bli-
nami z mąki. Przygotowane na Wigilię 
były posypane cukrem pudrem.

Redaktorzy „Kalendarza Rodziny 
Wileńskiej” na rok 2018 Jadwiga i Wło-
dzimierz Podmostko donoszą, że: Adam 
Mickiewicz, jak na Wieszcza narodo-
wego przystało, nie gotował, ale cenił 
dobrą kuchnię. Jego córka Maria wspo-
minała, że na Wigilię zawsze obowiąz-
kowo był szczupak po żydowsku. Przy-
chodziła kucharka, aby po mistrzowsku 
przygotować to danie. Pan domu, czyli 
Adam Mickiewicz stale interesował się, 
jak wszystko się robi.

Paszcze szczupaków
Warto jeszcze zajrzeć do dworu w Zu-

łowie w powiecie święciańskim na Wileń-
szczyźnie, aby zobaczyć jak tam wyglądała 
Wigilia widziana oczyma pięcioletniego 
chłopca Odo Bujwida (Odo Bujwid, pro-

fesor, był synem zarządcy Zułowa Feliksa 
Bujwida, który pracował tam w okresie 
1862-1863). W 1938 roku tak wspominał on 
swoje świąteczne przeżycia: 

(…) Niedługo potem przygotowania 
do świąt Bożego Narodzenia. A więc jaz-
da nad jezioro na połów ryb. Olbrzymie 
kloce sosnowe utworzyły na brzegu je-
ziora wielkie ognisko. Z dala snują się 
postacie rybaków, zanurzających sieci 
w przeręble.

Giną w pamięci dalsze epizody poło-
wu, ale wieczorem w pokoju jadalnym 
przed kominkiem pojawiają się olbrzy-
mie szczupaki. Są one zmarznięte, ale 
paszcze na pół otwarte, jak gdyby pro-
szą, ażeby w jedną z nich wpakować 
nogę obutą w trzewik sznurowany... 
a potem... nogi tej wyjąć nie mogę 
i przewracam się na podłogę, wrzesz-
cząc wniebogłosy z przerażenia. Ktoś 
tam z rybaków z pokoju dla służby wy-
biega i wyswobadza nogę...

A teraz Wigilia i pierwsze w życiu 
zapamiętane drzewko – choinka. Z ja-
dalnego pokoju przez ciemny przedpo-
kój prowadzony za rękę przez mego 
Ojca, wchodzę do obszernej sali, w któ-
rej na środku stoi ogromne, aż pod sufit 
sięgające drzewo. Wszystko w pamięci 
przemawia, że był to świerk, cały ozdo-
biony świeczkami, cukierkami, orze-
chami, jabłkami – nigdy nie widziałem 
nic podobnego. Z przeciwnej strony od 
kuchni wchodzi gromada dzieciaków, 
podobnie jak ja oszołomionych niezwy-
kłym widokiem.

A teraz rozdawanie cukierków, ro-
dzynek, migdałów i tyle, tyle ciekawych 
cudowności… 

O połowach ryb w wigilijny pora-
nek pisał też Wojciech Wiszniewski 
w „Ostatnim z rodu”, gdzie przywołał 
relację Tomasza Zana, który obserwo-
wał połowy na jeziorach Wileńszczyzny 
w pierwszej ćwierci XX wieku.

Tradycyjne polowanie
Dla odmiany na Podolu wigilijny 

poranek tradycyjnie rozpoczynał się po-
lowaniem, co jak głosił jeden z myśliw-
skich przesądów, zapewniało szczęście 
przez cały nadchodzący rok. Wspomi-
nał o tym Andrzej Kuśniewicz w „Mie-
szaninach obyczajowych”.

Podobnie było na terenach dzisiej-
szej Białorusi. Melchior Wańkowicz 
przyznał się w „Szczenięcych latach”, 
że kiedyś wykradł strzelbę, którą miał 
dostać na gwiazdkę i nawet udało mu 
się z niej postrzelać w tajemnicy przed 
rodzicami. Ale w wigilijny wieczór przy 
choince po mistrzowsku zagrał radość 
z prezentu – „niespodzianki”. 

Można by zapewne długą snuć opo-
wieść o polskich Wigiliach na kresach 
litewsko-białoruskich, wołyńskich, jak 
chociażby Michała Kryspina Pawlikow-
skiego, w bibliotecznych archiwach na-
dal wyszukiwać zapomnianych autorów 
opowiadających o najpiękniejszym wie-
czorze w roku polskim. Tu wspomnę 
Zygmunta Glogera – i słusznie, bo war-
to i trzeba, lecz nasz narodowy poeta 
Cyprian Kamil Norwid już nas zachęca 
do odłożenia pióra i wszelkich innych 
zajęć, bo oto:

Przyszła nareszcie chwila 
ciszy uroczystej,
Stało się – między ludzi wszedł
Mistrz – Wiekuisty

Czas zatem powstać od wigilijnego 
stołu, by w uroczystej ciszy, z sercem 
wypełnionym radością i wdzięcznością, 
udać się do kościoła na Pasterkę o pół-
nocy, do betlejemskiej stajenki i zaśpie-
wać Maleńkiemu słowami Franciszka 
Karpińskiego:

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony...

Dla przypomnienia: utwór ten po-
wstał w Dubiecku nad Sanem na zamó-
wienie księżnej Izabeli z Czartoryskich 
Lubomirskiej (1736-1816). Kolęda po raz 
pierwszy zabrzmiała w 1792 roku w Sta-
rym Kościele Farnym (z pocz. XVII w.) 
w Białymstoku, dziś Zespół Archikate-
dralny Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. 

Zbigniew Połoniewicz

Korzystałem z:
– M. Czerwińska, Późno umiłowałem. Opowia-
danie o życiu św. Rafała Kalinowskiego, Księ-
garnia Św. Jacka, Katowice 2007
– F. Czarnyszewicz, Chłopcy z Nowoszyszek. Po-
wieść, Wydawnictwo LTW, wyd. II, Łomianki 2014
– D. T. Jarosińscy, Wstęp (w): O. Bujwid, Osamot-
nienie. Pamiętniki z lat 1932-1942, Kraków 1990
– M. Kolmasiak, Zułów – miejsce urodzenia 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolebka Wielko-
ści, (w): Magazyn Wileński. Pismo Polaków na 
Litwie. Niezależny Miesięcznik Ilustrowany, nr 
1 (408), ze stycznia 2018 r. O. Bujwid, Wspomnie-
nia zułowskie, Kraków 1938
– Z. Kossak, Rok polski. Obyczaj i wiara, Insty-
tut Wydawniczy PAX, Warszawa 1997
– L. Narkowicz, Boże Narodzenie u mojej Ba-
buni, w: Goniec Kresowy. Pismo Towarzystwa 
Przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku,  
nr 3/2017 (83)
– J. Weyssenhoff, Puszcza, Wydawnictwo Diecezjal-
ne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2016

Wieczerza musiała być według wszelkich tradycyj...
Zbigniew Połoniewicz
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W Warszawie, 15 maja, 
odbyły się uroczystości 
pogrzebowe mec. Stefana 
Hambury. prawnika oraz 
prezesa Światowego Kon-
gresu Polaków

Podczas uroczystości 
pogrzebowych prawnika 
wspominał jego syn, Jan 
Hambura. – Tata walczył 
o prawdę, nie tylko histo-
ryczną, o sprawiedliwość 
dla swoich klientów i nie tylko. Tata brał się 
także za rzeczy, za które inni się nie brali. 
Przede wszystkim mój ojciec był dobrym czło-
wiekiem i o tym świadczą nie tylko setki tele-
fonów, wiadomości i maili, które dostaliśmy. 
Tata pomagał tam, gdzie mógł. Pamiętam, jak 
byłem małym dzieckiem, sprowadzał dzieci 
do Niemiec na operacje. Bardzo duże rzeczy 
robił nieodpłatnie. Nie chwalił się tym – po-
wiedział Jan Hambura.

Stefan Hambura zmarł 2 maja w wieku 59. 
lat. Był wybitnym polskim i niemieckim praw-
nikiem, adwokatem, działaczem polonijnym 
oraz niepodległościowym, znanym z walki 
o prawa mniejszości polskiej w Niemczech 
i Czechach. Jako prawnik reprezentował także 
rodziny smoleńskie. Był członkiem Warmiń-
sko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. Ciało Mecenasa złożo-
no na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 

(olsztynsdp)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Joanny Cortés. 
Joanna była członkiem naszego stowa-
rzyszenia, oddziału w Olsztynie, a od 
1992 roku także m.in. solistką Teatru 
Wielkiego – Opery Narodowej.

Studia wokalno-aktorskie ukończyła 
z wyróżnieniem na Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu (1980), edukację kon-
tynuowała w Niemczech i we Włoszech 
(Accademia Chigiana). Debiutowała 
na scenie Opery Wrocławskiej partią 
Tatiany w „Eugeniuszu Onieginie”. 
Była solistką Teatru Wielkiego w Łodzi 
i Poznaniu, współpracowała z Teatrem 
Muzycznym „Roma”. Występowała 
m.in. w partiach: Butterfly w „Madame 
Butterfly” Pucciniego, Elżbiety de Va-
lois w „Don Carlosie” Verdiego, Matki 
Joanny w „Diabłach z Loudun” Pen-
dereckiego, Roksany w „Królu Roge-
rze” Szymanowskiego, Małgorzaty 
w „Fauście” Gounoda, Santuzzy w „Ry-
cerskości wieśniaczej” Mascagniego.

Od 1992 roku była solistką Te-
atru Wielkiego – Opery Narodowej, 
na deskach którego śpiewała m.in. 
Lady Makbet w „Makbecie” Verdie-
go, role tytułowe w „Salome” Straus-
sa, „Tosce” Pucciniego, „Halce” Mo-

niuszki, „Fedorze” Giordana, Adalgizę 
w „Normie Belliniego”, Zyglindę w „Wal-
kirii” Wagnera oraz Piłę w operze „Ubu 
Rex” Pendereckiego. W inscenizacjach 
Mariusza Trelińskiego śpiewała partie: 
Hrabiny w „Andrei Chénier” Giordana, 
Łariny w „Onieginie” i Hrabiny w „Da-
mie pikowej” Czajkowskiego, Flory 
Bervoix w „Traviacie” Verdiego i Abiga-
ille w „Nabucco” Verdiego.

Jej Abigaille okrzyknięto najciekaw-
szym osiągnięciem sezonu 1987/1988. 
Za rolę Carmen, najlepszą rolę kobie-
cą w sezonie 1991/92, otrzymała Złotą 
Maskę przyznawaną przez łódzkich re-
cenzentów teatralnych. W „Tosce” pod 
dyrekcją Antona Coppoli wystąpiła 
w nowojorskiej National Grand Ope-
ra (1990). Śpiewała z Placido Domin-
giem (duet w„ Carmen” Bizeta) podczas 
słynnego koncertu Serce dla Serc zor-
ganizowanego przez prof. Zbigniewa 
Religę w Zabrzu (1992). Współpraco-
wała z Krzysztofem Pendereckim (Dies 
Irae, Polskie Requiem, Te Deum, Diabły 
z Loudun). Brała udział w światowej 
premierze opery Mikisa Theodoraki-
sa „Elektra” (Luksemburg 1995) oraz 
opery Zygmunta Krauzego Iwona księż-
niczka Burgunda (Paryż 2004). Znako-

micie przyjęto jej udział w przedsta-
wieniu „Toski” (w 1992) w nowojorskiej 
National Grand Opera. Współpracowała 
również z Operą Bałtycką w Gdańsku.

Jej występy estradowe i spotkania 
z publicznością spotykały się z ogrom-
ną sympatią widzów. 

Laureatka prestiżowych nagród, 
m.in. Srebrnego Pierścienia w se-
zonie 1987/1988 za kreację Abigaille 
w „Nabucco” Verdiego oraz Złotej 
Maski za rolę Carmen (Teatr Wielki 
w Łodzi). Joanna Cortés otrzymała 
odznaczenie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego – Zasłużony dla 
Kultury „Gloria Artis”.

Pochowano ją 8 października 2020 
roku na Cmentarzu Północnym w War-
szawie.

(https://sdpolsztynpl.wordpress.com)

W połowie września 2020 roku zmarł Józef Jabłoński –  
artysta malarz, rysownik, karykaturzysta, satyryk i nauczyciel, 
ale przede wszystkim bardzo aktywny i pogodny człowiek.

Twórcze życie związał z Kętrzynem, a od 2004 roku z Mrą-
gowem, gdzie przeprowadził się razem z rodziną. Związków 
z Kętrzynem jednak nie zerwał. Artysta ukończył Techni-
kum Sztuk Plastycznych w Supraślu, Studium Nauczyciel-
skie w Ełku i Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 
Był nauczycielem w Kętrzynie i w Mrągowie. Od 2007 roku 
związał się z mrągowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 
gdzie z sukcesami prowadził zajęcia plastyczne.

Ale Józef Jabłoński to przede wszystkim artysta. Już w 1968 
roku wystawiał swoje prace malarskie, rysunek i karykaturę. Bardzo lubił karyka-
turę portretową. Jego prace gościły w galeriach Warszawy, Torunia, Rzeszowa i Lu-
blina, ale też w Turcji, Holandii, w Belgii, we Włoszech, Francji oraz w Niemczech. 
W 2000 roku na Tajwanie otrzymał nagrodę za rysunek pod tytułem „Odwaga”. Był 
człowiekiem mającym dystans do swojej osoby. Zapytany kiedyś o to, czy wyskaki-
wał z kolegami z wagonu wąskotorówki podczas jazdy tejże, odpowiedział, że nie, bo 
był grzecznym dzieckiem („Kurier Mrągowski” nr 35 z 30.08.2018). Ten pełen pomy-
słów i bardzo aktywny człowiek był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji 
Plastycznej, członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Założył w Warszawie, 
między innymi z Erykiem Lipińskim, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.

Prace Józefa wielokrotnie można było znaleźć na łamach „Gazety 
Olsztyńskiej”, „Gazety w Kętrzynie”, „Kuriera Mrągowskiego”, „Dziennika Po-
jezierza”, „Gazety Kętrzyńskiej” czy „Nowin Północnych”. Współpracował też 
z ogólnopolskimi czasopismami, m.in. ze „Sztandarem Młodych”, „Trybuną”, 
„Karuzelą”, „Twój Dobry Humor” czy „Uroda”.

Jeden z ostatnich Jego rysunków, ilustrujący spojrzenie na konflikt w mrą-
gowskim szpitalu (publikowany w „Nowinach Północnych”), brał udział w dru-
gim Ogólnopolskim Konkursie na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa.

Swoją ostatnią podróż Józef Jabłoński odbył 17 września – spoczął na kę-
trzyńskim cmentarzu komunalnym.

Zdzisław Piaskowski

W wieku 68 lat zmarła Joanna Cortés

Pożegnaliśmy 
mec. Stefana Hamburę Grzeczne dzieci też odchodzą

Fot. Z. Piaskowski
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W środę rano, 18 listopada 2020 roku, 
zmarł nagle Paweł Lik, właściciel Agencji 
Reklamowo-Wydawniczej „Inna Perspek-
tywa”, grafik komputerowy, dziennikarz, 
redaktor portalu i wydawca czasopisma 
„Nowe Życie Olsztyna”. Miał zaledwie 33 
lata; osiaerocił żonę i córeczki. Nie zdążył 
podjąć nowego wyzwania…

Ta nagła śmierć wprawiła w szok 
wiele osób, znających Pawełka. Bo tak 
zdrobniale, po ojcowsku, nazywaliśmy 
go w dziennikarskim gronie „Nowego Ży-
cia Olsztyna”. Był niesamowicie sympa-
tycznym, dobrze wychowanym i skrom-
nym młodym człowiekiem. Nie miał 
nałogów, pochłaniała go praca, a w wol-
nych chwilach odpoczynek z rodziną na 
działce lub wędrówki po okolicy. 

Śmierć Pawełka dotknęła mnie 
szczególnie boleśnie, bo obserwowa-
łem jak dojrzewał. Poznałem Go w „Ty-
godniku Warmińskim” w 2003 roku. Pa-
weł był wyrośniętym, jak na swój wiek, 
chłopcem, więc pierwszy raz powita-
łem Go „Panie Pawle”. Uśmialiśmy się, 
gdy Leszek, Jego ojciec, powiedział, że 
Pawełek jest za młody na „pana”. Miał 
wtedy 15 lat i interesowało go kompu-
terowe łamanie gazety. Znał już wiele 
specjalistycznych programów, więc 

z wypiekami na twarzy czekał, aż starsi 
zlecą Mu jakieś zadanie. Dopuściliśmy 
Go do korekty gotowych kolumn, które 
wtedy łamał Piotr Kędzierzawski. 

W 2006 roku Pawłowi zapropono-
wano pierwszą samodzielną przygodę 
w charakterze grafika DTP w redagowa-
nym przeze mnie miesięczniku olsztyń-
skiego oddziału Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich „Bez Wierszówki”. Gdy po 
trzech latach odszedłem z redaktorstwa 
BW, Pawełek pozostał i trwał aż do końca 
2013 roku, współtworząc równo 80 nume-
rów (od nr 3/22 w marcu 2006 do nr 7/102 
w grudniu 2013 roku). Jednak w 2008 roku 
rozpoczęliśmy kolejną wspólną przygo-
dę redaktorską, która trwała siedem lat: 
w biuletynie olsztyńskich organizacji po-
zarządowych „Donosiciel Pozarządowy”, 
wydawanym przez OCOP. Odszedłem 
z DP w 2015 roku, po 83 numerach zre-
dagowanych z Pawłem. On pozostał i ła-
mał DP do końca 2018 roku (do nr. 126). 
W międzyczasie skończył szkołę średnią 
i studia na UWM – dziennikarskie, jakże-
by inaczej. Był już doświadczonym redak-
torem, bo zawodu uczył się pilnie, więc 
w 2008 roku stworzył internetową stronę 
„zycieolsztyna.pl”, założył własną firmę 
i od 2012 roku wspierał ojca w wydawa-

niu dwutygodnika „Nowe Życie Olsztyna”, 
w którym i ja pisywałem do 2016 roku. 
Potem spotykałem Go czasem w moim 
sklepie, gdy przywoził nowe egzempla-
rze. Witaliśmy się serdecznie.

W tym roku znów mieliśmy praco-
wać razem – przy wznowieniu, po kil-
kumiesięcznej przerwie, wydawania 
„Bez Wierszówki”. Kilka dni przed Jego 
śmiercią, pełni entuzjazmu, ustalali-
śmy zasady tej współpracy i szczegóły 
layoutu nowego miesięcznika… Nie 
spodziewaliśmy się, że los zadrwi z nas 
tak okrutnie. 

Żegnam Cię Pawełku w imieniu kole-
żanek i kolegów z Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału SDP, do którego i Ty kiedyś nale-
żałeś. A do Twego anioła stróża mam pre-
tensje, że nie ustrzegł Cię przed wirusem. 
Łączymy się w bólu z żoną Pawełka, Iloną, 
a zwłaszcza z Jego rodzicami – bo był ich je-
dynym dzieckiem. Spoczął 21 listopada na 
cmentarzu komunalnym w Olsztynie.

Jerzy Pantak

Opuścił nas Pawełek Lik
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Drogi Andrzeju, przed swoją ostat-
nią podróżą nie zdążyłeś się z nami 
pożegnać. Wspominałeś, co prawda, że 
może już niedługo będziesz się zbierał, 
ale nie mówiłeś, że aż tak bardzo się 
śpieszysz. 

Kiedy jechaliśmy pod koniec czerw-
ca z Mrągowa do szpitala w Olsztynie, 
opowiadałeś o swoich najbliższych pla-
nach. Nie mówiłeś, że masz już bilet na 
swój ostatni rejs, i że do odlotu pozo-
stało Ci już tylko trzy dni. Opowiadałeś 
z entuzjazmem o swoim pierwszym Fe-
stiwalu Kultury Mazurskiej w Pieckach, 
w 2011 roku. Mówiłeś, że już w następ-
nym roku Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Mrągowskiej, którego byłeś wtedy 
szefem, powierzyło organizację festiwa-
lu Sorkwitom na następne lata. Wyrazi-
łeś troskę o dalsze losy festiwalu i o to, 
żeby poszerzyć dotychczasowy udział 
Towarzystwa w organizacji tej cyklicz-
nej imprezy.

Rozprawiałeś o planach pracy mrą-
gowskiego koła Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich. To Ty je wymyśliłeś 
i powołałeś do życia. Rozpaliłeś w grup-
ce młodych mrągowskich dziennikarzy 
ogień, który płonie, ale już niestety bez 
Ciebie. 

Mówiłeś też o swoim cotygodnio-
wym cyklu opowiadań w „Meloradiu”, 
gdzie z pasją rozprawiałeś o historii 

osad i wsi Ziemi Mrągowskiej. Podpyty-
wałeś jeszcze o wydarzenia, ciekawost-
ki i o anegdoty tak, jakbyś następnego 
dnia miał nagrywać swój kolejny au-
torski odcinek. Ale poprosiłeś też kilka 
razy z sykiem bólu, żeby zwolnić bieg 
samochodu i omijać nierówności drogi. 
Twarz Ci wtedy nieruchomiała i wzrok 
zastygał w bezruchu.

Wiedziałeś, że to była nasza ostatnia 
wspólna podróż, ale Ty zachowywałeś 
się tak, jakby nie miało się nic nadzwy-
czajnego wydarzyć. Nie chciałeś poże-
gnań i łez. Odszedłeś nagle w dzienni-
karskim biegu, w dziennikarskim stylu 
i pośpiechu.

 Żegnaj drogi Przyjacielu

***
Andrzej Badurek prowadził działal-

ność gospodarczą, między innymi szko-
łę języków obcych. 

Był wieloletnim prezesem Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej 
i jako jego szef wymyślił, i w 2011 roku 
zorganizował razem z samorządem 
gminnym pierwszy Festiwal Kultury 
Mazurskiej w Pieckach. W roku na-
stępnym przeniósł Festiwal do Sorkwit 
i przez prawie dekadę współtworzył go 
z tamtejszym samorządem. W latach 
2014-2018 był radnym Mrągowa. 

Ale Andrzej był przede wszystkim 
dziennikarzem. Uprawiał różnorod-
ne formy dziennikarskie i literackie 
w wielu pismach. Współtworzył audy-
cje radiowe, opisujące lokalną historię 
oraz lokalne tradycje i zwyczaje. Bardzo 
charakterystyczne i klimatyczne są jego 
cykle opowiadań, a w tym: „Przypadki 
Józka Grocha”, „Mazurskie Klimaty” 
i „Pamiętniki ks. Władysława Dudziaka” 
– pierwszego księdza w powojennym 
Mrągowie. Jego cotygodniowe opowia-
dania pod tytułem „Alfabet Andrzeja” 
emitowane były w mrągowskim „Melo-
radiu”, a w formie pisemnej publikowa-
ne na stronie www.mragowo24info.pl .

Andrzej Badurek był członkiem 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
oraz pomysłodawcą i założycielem mrą-
gowskiego koła SDP.

Zmarł nagle w wieku 71 lat, po krót-
kiej chorobie, w jednym z olsztyńskich 
szpitali – w ostatnią niedzielę czerwca 
nad ranem.

Zdzisław Piaskowski

List do Przyjaciela



24 nr 6/180

komunikaty, ogłoszenia

                          • Wydawca: Warmińsko-Mazurski Oddział SDP w Olsztynie  • Redaguje zespół: Grzegorz Radzicki – p.o. redaktora naczelnego, tel. 604249014, e-mail: goniecornecki@op.pl • Jerzy J. Pantak 
– p.o. sekretarza redakcji, tel. 516962241, e-mail: jpantak@wp.pl • Zbigniew Piszczako – p.o. zastępcy sekretarza redakcji, tel. 694712745, e-mail: zbp58@interia.pl • Piotr Kędzierzawski – redaktor graficzny  
• Wojciech Ciesielski, Mateusz Kossakowski, Zenon Złakowski • Współpraca: Andrzej Zb. Brzozowski, Andrzej Cieślak, Władysław Katarzyński, Elżbieta Mierzyńska, Jerzy L. Okuniewski, Zbigniew Połoniewicz, Jan Rosłan, 
Martyna Seroka, Adam J. Socha • Kolportaż i reklama: Mateusz Kossakowski, tel. 695071192, e-mail: mateusz.kossakowski18@gmail.com • Adres Oddziału i redakcji (do korespondencji):  ul. Dobra 10, 10-651 Olsztyn,  
e-mail: olsztyn.sdp@gmail.com • Rachunek bankowy: Bank Pekao SA 40 1240 5598 1111 0000 5031 6164 • DTP i druk: Zakład Poligraficzny Spręcograf,  Spręcowo 17A • Nakład 1000 egz. • Numer zamknięto 16.12.2020. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, adiustacji i zmiany tytułów artykułów przyjętych do druku. 
Treści zawarte w każdym z materiałów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii redakcji. Za treści reklam i ogłoszeń odpowiada ogłoszeniodawca.

Do konkursu można zgłosić 
teksty drukowane, materia-
ły radiowe i telewizyjne oraz 

opublikowane w Internecie – mak-
symalnie pięć prac, opublikowa-
nych w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2020 roku. 

Przewidziane są 
następujące nagro-
dy: Główna Nagroda, 
Nagroda Wolności 
Słowa oraz Nagroda 
dla Młodego Dzien-
nikarza (do 30. roku 
życia). Kapituła może 
przyznać także spe-
cjalne wyróżnienia 
za publikacje w na-
stępujących kategoriach: dziennikar-
stwo prasowe/internetowe, telewizyj-
ne, radiowe/podcast.

Materiały konkursowe przyj-
mowana są do 31 stycznia 2021 
roku (liczy się data nadania prze-
syłki) na adres: Kapituła Konkur-
su im. Seweryna Pieniężnego, 
10-651 Olsztyn, ul. Dobra 10 oraz 
na adres e-mail: olsztyn.sdp@
gmail.com. Kartę zgłoszenia 
można pobrać ze strony WM Od-
działu SDP: https://sdpolsztynpl.
wordpress.com.

Zapraszamy także dziennikarzy 
i publicystów oraz osoby, stowarzy-
szenia i instytucje do współtworze-
nia wydarzeń towarzyszących tym 
razem już ósmym Dniom Seweryna 
Pieniężnego (przełom lutego i mar-
ca). Prosimy o składanie propozycji 
spotkań i wydarzeń na adres e-mail 
(olsztyn.sdp@gmail.com) lub tele-
fonicznie (604 249 014) do 17 stycz-
nia 2021 roku.  (kos)

Wkrótce Dni Seweryna PieniężnegoZarząd Warmińsko-Mazur-
skiego Oddziału SDP ogłasza 
kolejną edycję Konkursu 
im. Seweryna Pieniężnego, 
tym razem za rok 2020. 
Konkurs jest skierowany do 
dziennikarzy i publicystów 
Warmii i Mazur, a także ludzi 
mediów z innych regionów, 
którzy podejmują tematykę 
warmińsko-mazurską.

Regulamin Konkursu SDP 
im. Seweryna Pieniężnego 2021

§ 1. Konkurs Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich im. Seweryna Pieniężnego, 
organizowany przez Warmińsko-Mazur-
ski Oddział SDP w Olsztynie, skierowany 
jest do dziennikarzy i publicystów Warmii 
i Mazur, a także ludzi mediów z innych 
regionów, którzy w swojej twórczości po-
dejmują tematykę warmińsko-mazurską.

§ 2.1 W ramach konkursu przyznawa-
ne są następujące nagrody:

2.2. Nagroda Główna przyznawana 
jest za najlepsze publikacje minionego 
roku zgłoszone w konkursie.

2.3 Nagroda Wolności Słowa przyzna-
wana jest za publikacje w obronie demo-
kracji i praworządności, demaskujące 
nadużycia władzy, korupcję, naruszanie 
praw obywatelskich, praw człowieka oraz 
dziennikarstwo śledcze.

2.4. Nagroda dla Młodego Dziennika-
rza przyznawana jest za najlepszą publi-
kację w gronie dziennikarzy, którzy nie 
ukończyli 30. roku życia.

2.5. Kapituła Konkursu może przyznać 
także specjalne wyróżnienia za publikacje 
w następujących kategoriach: dziennikar-
stwo prasowe/internetowe, telewizyjne, 
radiowe/podcast. 

§ 3. Kapituła nagradzając prace będzie 
brała pod uwagę następujące kryteria: orygi-
nal-ność i nowatorstwo prac, śmiałość w po-
dejmowaniu tematów trudnych i kontrower-
syj-nych, komunikatywność i atrakcyjność 
przekazu, walory dydaktyczne, rzetelność.

§ 4. 1. Nominacje do Konkursu im. Se-
weryna Pieniężnego mogą zgłaszać sami 
dziennikarze, kolegia redakcyjne gazet, 
stacji radiowych, telewizyjnych, portali 
internetowych.

4.2 Artykuły prasowe, audycje radio-
we, programy telewizyjne i materiały 
internetowe zgła-szane do konkursu po-
winny zostać opublikowane lub wyemito-
wane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

§ 5. Kapitułę Konkursu im. Seweryna 
Pieniężnego powołuje Zarząd Warmiń-
sko-Mazurskiego Oddziału Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, 
nie tylko spośród członków Stowarzysze-
nia. Z urzędu w skład Kapituły wchodzi 
Prezes Oddziału jako przewodniczący.

§ 6.1. Zgłoszenia, w terminie do 31 
stycznia 2021, należy przesłać na adres: 
Kapituła Konkursu im. Seweryna Pienięż-
nego, 10-651 Olsztyn, ul. Dobra 10 oraz na 
adres e-mail: olsztyn.sdp@gmail.com

6.2 Pocztą tradycyjną należy przesłać 
pięć egzemplarzy prac, każdy egzemplarz 
musi mieć dołączoną kartę zgłoszenia 
własnoręcznie podpisaną przez osobę 
zgłaszającą według następujących wy-
tycznych: 

prasa – oryginał lub kserokopia 1:1 
strony/stron ze zgłoszoną pracą; radio 
i telewizja – na nośniku CD, DVD lub pen-
drive (na nośniku musi znajdować się ty-
tuł pracy, data publikacji i nazwa medium 
oraz informacja o długości nagrania; pły-
ta może zawierać jedynie prace zgłaszane 
na konkurs); internet – wydruk materiału 
jako widok strony internetowej lub same-
go tekstu. Maksymalnie uczestnik kon-
kursu może zgłosić pięć prac.

Ponadto należy dołączyć zgodę na 
przetwarzanie i udostępnianie danych 
osobowych na potrzeby konkursu przez 
organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. Zm.).

6.3 Nadesłanie zgłoszenia na konkurs 
jest jednoznaczne z akceptacją Regulami-
nu. Praca bez podpisanej karty zgłoszenia 
nie zostanie przyjęta do konkursu. Prace 
niespełniające warunków formalnych nie 
będą rozpatrywane. Nadesłane materiały 
nie podlegają zwrotowi.

§ 7. Organizator konkursu nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne roszcze-
nia osób trzecich wynikające z naruszenia 
praw własności intelektualnej, w tym za 
nieprzestrzeganie przez autora zgłoszone-
go utworu przepisów ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. o prawie autor-skim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631, z późn. zm.) lub dóbr osobi-stych.

§ 8. Kapituła Nagrody może również 
dokonać wyboru antylaureata, czyli na-
piętnować postawy niegodne, sprzenie-
wierzające się etyce zawodowej, a tym sa-
mym godzące w dobre imię dziennikarzy. 
Antylaury mogą być przyznawane także 
wydawcom oraz zespołom redakcyjnym.

§ 9. Regulamin konkursu wchodzi 
w życie z dniem uchwalenia.

Olsztyn, 4 grudnia 2020 r.
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Na projekt oddano 318 głosów. Głównym jego założeniem 
jest pokazanie fotografii, jako narzędzia dostępnego dla każde-
go mieszkańca Mrągowa, umożliwiającego dokumentowanie 
oraz promocję miejsc i wydarzeń związanych z miastem. Ko-
ordynatorami warsztatów byli członkowie Koła Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich: Mirosław Kleczkowski, Mateusz Kossa-
kowski oraz Żaneta Steiner-Bogdaszewska (Mrągowska Grupa 
Pasjonatów Fotografii Migawka) we współpracy z Centrum Kul-
tury i Turystyki w Mrągowie.

Projekt opierał się na weekendowych teoretyczno-prak-
tycznych zajęciach prowadzonych przez doświadczonych fo-
tografów: Waldemara Bzury, Lucjana Mikulskiego i Grzegorza 
Wadowskiego. Uczestnicy poznali podstawy związane z obsługą 
aparatu, zasadami kompozycji obrazu czy posługiwania się wła-
ściwą perspektywą. Wykonywali także zdjęcia z różnych dzie-
dzin fotografii: portretu, krajobrazu, reportażu i architektury.
Podsumowanie projektu – zajęć warsztatowych oraz wybranie 
najlepszych zdjęć do wystawy planowano na koniec bieżącego 
roku. Jednak z racji wprowadzonych obostrzeń wernisaż naj-
pierw zostanie pokazany w wersji online, a w przyszłym roku 
wystawa pojawi się w Centrum Kultury i Turystyki – już w trady-
cyjnej formie. (kos)

fotoreportaż

Obywatelskie wspomnienie lata

Fotograficzne 
oblicza Mrągowa

Czternastu  pasjonatów z Mrągowa wzięło 
udział w cyklicznych warsztatach fotograficz-
nych zorganizowanych w ramach Mrągow-
skiego Budżetu Obywatelskiego. Efektem 
ich pracy jest ukazanie nowych, unikalnych 
portretów miasta.

Każdy z fotografów szukał 
swoich unikalnych kadrów. 
Fot. Mirosław Kleczkowski

Podczas jednych 
zajęć uczestnicy 

poznawali  zakątki 
i historię Mrągowa 
z doświadczonym 

przewodnikiem.
Fot. Grzegorz Wadowski

Na zajęciach z foto-
grafii architektury  

i reportażu powstało 
wiele unikalnych  

obrazów.
Fot. Wojciech Sienkiewicz

Uczestnicy warsztatów 
ukazali ponad 

50 różnych 
obliczy Mrągowa. 
Fot. Grzegorz Wadowski

Kto nie kojarzy Pikniku Country niech pierwszy rzuci... butem.
Fot. Lucjan Mikulski

Wszystkie drogi prowadzą nad jezioro Czos.  
Fot. Laura Barszcz




