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Na początku tego roku parafia greckokatolicka p.w. 
Wstawiennictwa (Pokrowa) Matki Bożej w Olsztynie była 
miejscem wielkiego wydarzenia religijnego – 23 stycznia 
odbyła się tu chirotonia (święcenie nowego biskupa przez 
co najmniej dwóch innych dostojników Kościoła) i introni-
zacja księdza dra Arkadiusza Trochanowskiego na biskupa 
eparchii (diecezji) olsztyńsko-gdańskiej. Głównym konse-
kratorem był arcybiskup większy kijowsko-halicki Świato-
sław Szewczuk, a współkonsekratorami: arcybiskup metro-
polita przemysko-warszawski Eugeniusz Popowicz i biskup 
pomocniczy eparchii samborsko-drohobyckiej Hryhorij 
Komar. W samej ceremonii wyświęcenia biskupa Trocha-
nowskiego brał też udział metropolita warmiński abp Józef 
Górzyński, który był jednym z duchownych, który trzymał 
Ewangelię nad wyświęcanym księdzem.

Jako swoje zawołanie duszpasterskie biskup Arkadiusz 
Trochanowski przyjął słowa „У спільноті з Богом” (We 
wspólnocie z Bogiem).

Ks. bp dr Arkadiusz Trochanowski był dotychczas pro-
boszczem parafii w Wałczu i dziekanem koszalińskim. 
Nowa eparchia olsztyńsko-gdańska kościoła greckokatolic-
kiego została utworzona przez papieża Franciszka dekre-
tem z 25 listopada 2020 r. (Więcej na str. 16-17)

Fotoreportaż Zbigniewa PISZCZAKO

Greckokatolicka
diecezja 
w Olsztynie
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1 Od redaktora

2 Z Mateuszem Kossakowskim 
rozmawiaA. Zb. Brzozowski

3 Aktywne koło SDP  
w Mrągowie

4 Konkurs im. Aleksandra 
Wołosa

6 A. Socha – Zagrożona  
wolność słowa

8 Dziennikarskie sprawy  
i sprawki

9 Sztuka pisania – felieton 
Jana Rosłana

10 A. Krajaniec – Korespon-
dencja z USA

12 M. Sowa – Fotoreportaż  
z Krakowa

13 E. Mierzyńska – 
Felieton liryczny

14 Zb. Piszczako i A. Zb.  
Brzozowski – Satyrycznie

15 Wiosenne rysunki  
Roberta Mirowskiego

16 Inicjatywy biblioteki  
w Świątkach

17 Pieniężno, miasto do życia

18 M. Seroka – Szlak Świętej 
Warmii

20 J. Chrunik –  
Czy grekokatolicy pochodzą 
z Grecji

22 Z. Połoniewicz – Ile nazw 
miała Ostróda?

24 J. Pantak – „Leśnego”  
życiorys niepełny

26 W. Katarzyński – Tajemnica 
starej szafy i węgierskie 
ślady na Warmii

Zdjęcia na okładkach:

1 Jerzy Pantak

2 Zbigniew Piszczako

3 MPEC Olsztyn

Drodzy Czytelnicy,
Czas nieubłaganie pędzi do przo-

du, kolejna zima odeszła w niepamięć, 
witamy już najpiękniejszą porę roku – 
wiosnę. Pierwszy kwartał roku kończy-
my podsumowaniem dotychczasowych 
działań i wydaniem pierwszego w tym 
roku numeru „Bez Wierszówki”. Mie-
liśmy nadzieję, że będzie można czę-
ściej wydać nasze czasopismo w wersji 
papierowej, jednak panujące warunki 
nie sprzyjają naszym planom. Przynaj-
mniej na razie – tym razem nie będzie 
wersji papierowej, będzie wersja PDF 
zawieszona w internecie. 

Nadchodzą Święta Wielkanocne, 
radosne Święta Zmartwychwstania 
Chrystusa, najważniejsze święta w Ko-
ściele katolickim. Czas refleksji, prze-
myśleń i odnowy duchowej dla osób 
pracujących nad własnym rozwojem 
osobistym. Mamy nadzieję na odnowę 
i pozytywne zmiany także w naszym 
otoczeniu. Stowarzyszenie Dzienni-
karzy Polskich, jak wiele organizacji, 
przeżywa również ciężki okres zwią-
zany z kończącą się kadencją. Trwają 
przygotowania do zbliżającego się wal-
nego zebrania sprawozdawczo-wybor-
czego, odsuwanego w czasie z powodu 
obostrzeń związanych z pandemią. Ży-
czymy wszystkim owocnych przemian 
i mądrych refleksji.

W otaczającej nas przestrzeni cią-
gle pozostaje wirus, który zaburza na-
sze życie i możliwość realizowania się 
w wielu zaplanowanych na ten czas za-
daniach. Warmińsko-Mazurski Oddział 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
w tych trudnych warunkach podjął się 
realizacji planowanych zadań. Zamknę-
liśmy rozstrzygnięciem i przyznaniem 
nagród ogłoszone konkursy na rysunek 
prasowy oraz o nagrodę im. Seweryna 
Pieniężnego. Wyniki konkursu na ry-

sunek prasowy zostały już ogłoszone 
publicznie, wyniki drugiego konkursu, 
chociaż już rozstrzygnięty, postanowili-
śmy zachować w tajemnicy do gali, na 
której zostaną wręczone nagrody w obu 
konkursach. Zastrzegamy jednak prawo 
do zmiany decyzji, jeśli do końca czerw-
ca bieżącego roku pandemia nie odpu-
ści, nagrody wręczymy na gali on-line.

Szanowni Państwo, 
O obu konkursach piszemy szerzej 

w tym numerze. Przeczytacie w nim 
także o pandemii, która zmotywowała 
naszą koleżankę do napisania książki. 
Zamieszczamy fotoreportaż o miano-
waniu biskupa nowej diecezji greko-
katolickiej w Olsztynie i dziejach tego 
wyznania. Kontynuujemy też cykl arty-
kułów o modelu prasy i wolności słowa 
w Polsce oraz felietony „Sztuka pisania- 
sztuka czytania”.

Sporo piszemy o regionie: o no-
wym szlaku turystycznym na Warmii, 
o inicjatywach biblioteki Gminnej 
w Świątkach i działaniach promocyj-
nych miasta Pieniężna. Kilka artyku-
łów nawiązuje do historii: są to teksty 
o różnych nazwach Ostródy, konspira-
cyjnych i życiowych perypetiach nad-
leśniczego z Zimnej Wody i Ornety oraz 
o inicjatywach pasjonata historii z po-
dolsztyńskiej wsi – Rusi. 

Jak zwykle, znajdziecie też satyrycz-
ne utwory naszych kolegów, rozmowę 
numeru, tym razem z wiceprezesem 
naszego oddziału i poczynaniach kie-
rowanego przez niego koła SDP w Mrą-
gowie. Jest też korespondencja zagra-
niczna z dalekiej Florydy, fotoreportaż 
ze spacerku po Krakowie i zdjęcia z… 
wyburzenia komina MPEC w Olsztynie. 

Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś 
ciekawego, życzę zatem miłej lektury.

Od Redaktora

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy, Koledzy

z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
składamy Wam najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności,
radości, a przede wszystkim
nieustannego zdrowia.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia, a radość serca
w czasie zasłużonego odpoczynku.

 Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP
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Czy to znak nowych czasów, że prezes 
i  wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału SDP są spoza Olsztyna?

Myślenie o zadaniach jakie stoją 
przed SDP, zarówno moje jak i Grze-
gorza (Grzegorz Radzicki – prezes od-
działu) są bardzo podobne i tożsame 
z poglądami wielu członków naszego 
stowarzyszenia. Problemem naszych 
czasów jest integracja, na różnych 
szczeblach. Chcielibyśmy, aby w stowa-
rzyszeniu byli dziennikarze reprezentu-
jący cały region. 

Wcześniej byłeś prezesem pierwsze-
go w  historii koła SDP w  Mrągowie, 
pniesz się po szczeblach dziennikar-
skiej kariery?

Pomysłodawcą tego koła był śp. An-
drzej Badurek, który chciał zintegrować 
środowisko dziennikarskie w powiecie 
mrągowskim. Czas pokazał, że idea 
Andrzeja była słuszna i warto ją konty-
nuować. Nasze działania były widoczne 
m.in. podczas ostatnich edycji Dni Se-
weryna Pieniężnego. 

Co Ciebie najbardziej interesuje w dzien-
nikarstwie, jaki jest cel tej profesji?

Moim zdaniem istotą tego zawo-
du jest ciekawość świata, a przede 
wszystkim drugiego człowieka. Bez 
tego trudno zajmować się dziennikar-
stwem przez wiele lat i łatwo o wypa-
lenie. Coraz częściej obserwuję jed-
nak zupełnie odwrotną tendencję i to 
dziennikarze starają się być bohate-
rami swoich własnych historii. W po-
goni za wyświetleniami, szybkością 
przekazu czy typową sensacją zapo-
minają o esencji tego zawodu. 

W jaki sposób SDP może zwiększyć ran-
gę tego zawodu?

To pytanie, na które nie da się 
uczciwie odpowiedzieć w kilka mi-
nut. Dziennikarstwo na przestrzeni 
ostatnich lat bardzo się zmieniło. 
Z pewnością nie ma jednej skutecz-
nej drogi, ale członkowie SDP powin-
ni mieć świadomość wspólnoty. Wy-
miana światopoglądowa jest zawsze 
cennym doświadczeniem, a mamy 
przecież członków z wieloletnim 
stażem, od których warto się uczyć. 
Obecnie w tym zawodzie zanikły re-
lacje typu uczeń-mistrz, a wielu po-
czątkujących adeptów jest przekona-
nych o swoich możliwościach, lecz 
jednocześnie nie jest odpowiednio 
przygotowanych do zawodu. Pomoc 
bardziej doświadczonych osób bywa 
więc niezwykle cenna. 

Mateusz Kossakowski – dziennikarz, 
żeglarz, absolwent kierunku Dzienni-
karstwo i Komunikacja Społeczna UWM 
w Olsztynie. Rozpoczął także studia 
doktoranckie (literaturoznawstwo) na tej 
uczelni i kontynuuje karierę naukową na 
studiach podyplomowych z zakresu Master 
of Business Administration (Akademia WSB 
w Dąbrowie Górniczej). Od września 2020 
roku prezes Koła SDP w Mrągowie, a od 
2 lipca 2020 roku wiceprezes Warmińsko-
-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. Jako 
dziennikarz, sekretarz i redaktor naczelny 
współpracował z mediami o zasięgu lokal-
nym i regionalnym.

Fot: Arkadiusz Sprung

Z Mateuszem KOSSAKOWSKIM, 
wiceprezesem Warmińsko- 
Mazurskiego Oddziału SDP 
rozmawia Andrzej Zbigniew 
BRZOZOWSKI

Nowy zarząd oddziału, to zapewne 
nowe pomysły na aktywizację człon-
ków stowarzyszenia, jak widzisz w tym 
swoją rolę?

Oczywiście mogę mieć swoje opi-
nie, ale pracujemy wspólnie jako 
zarząd, a z tym, jak wiemy, bywało 
rożnie w przeszłości. Ważne, abyśmy 
rozmawiali szczerze i uczciwie. Na 
pewno chcielibyśmy, aby nasz od-
dział był bardziej widoczny i włączał 
się w różnego rodzaju działania na te-
renie całego regionu. Stowarzyszenie 
ma dużą rangę, bogatą, 70-letnią hi-
storię (powstało w marcu 1950 roku) 
i trzeba umieć to należycie wyko-
rzystać. Powinno być więcej imprez 
związanych z regionem, konkursów, 
spotkań autorskich, więcej współpra-
cy pomiędzy dziennikarzami różnych 
redakcji. Wszystko zależy jednak od 
nas samych. Przy okazji tegorocz-
nej edycji konkursu im. Seweryna 
Pieniężnego dokonałem analizy me-
diów z naszego regionu. Mamy wiele 
redakcji o zasięgu lokalnym, regio-
nalnym, nawet ogólnopolskim. Ten 
potencjał trzeba zauważać, doceniać 
i promować.

Konkurs im. Seweryna Pieniężnego to 
flagowa impreza WM Oddziału SDP, czy 
będzie się różniła od poprzednich?

To nie jest dobry czas na zaczyna-
nie wszystkiego od nowa i wywraca-
nia do góry nogami, chociażby z po-
wodu pandemii. Obecny zarząd chce 
jednak wspólnie pewne rzeczy z prze-
szłości przeanalizować i sukcesywnie 
zmienić na lepsze. W konkursie poło-
żymy większy nacisk na udział dzien-
nikarzy z naszego regionu oraz dzien-
nikarzy piszących o naszym regionie. 
Poszerzyliśmy też spektrum nagród. 
Oprócz nagrody głównej, nagrody 
wolności słowa i nagrody dla młodego 
dziennikarza, możemy także przyznać 
specjalne wyróżnienia za dziennikar-
stwo prasowe/internetowe, radiowe/
podcast czy telewizyjne. Chcemy 
doceniać cały wachlarz działalności 
stricte dziennikarskiej. Dlatego w ka-
pitule konkursu znajdą się osoby z du-
żym doświadczeniem teoretycznym 
i praktycznym, reprezentujące różne 
formy dziennikarstwa.

Dużym wyzwaniem finansowym jest 
chyba wydawanie „Bez Wierszówki”?

Bez Wierszówki” to sztandarowa 
działalność oddziału. Czasopismo nie 
było przez kilka miesięcy wydawane, 
bo chcieliśmy zdecydowanie odświeżyć 

Problemem naszych 
czasów jest integracja
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zawartość tematyczną pisma i wrócić 
do korzeni, a także przekonać dzien-
nikarzy z naszego regionu do powrotu 
na łamy naszego czasopisma. To wciąż 
trwający proces, ale słuchamy naszych 
czytelników i wiemy, że te zmiany były 
nieuniknione. Cały czas zapraszamy 
też autorów do współpracy. Planuje-
my stworzyć stałe działy tematyczne. 
W międzyczasie napisaliśmy kilka pro-
jektów i mamy nadzieję, że przynaj-
mniej w części zapewnią byt finansowy 
czasopisma. 

Jak na mrągowianina przystało, masz 
w  sobie żeglarskie geny, jesteś preze-
sem Mrągowskiego Towarzystwa Rega-
towego „Czos”?

Nie uważam się za typowego żegla-
rza, a bardziej osobę związaną z tym 
środowiskiem. Działalność w tym 
stowarzyszeniu to była, można po-
wiedzieć, także moja pierwsza stycz-
ność z dziennikarstwem zawodowym, 
gdyż byłem m.in. odpowiedzialny za 
PR i współpracę z mediami. W ciągu 
ośmiu lat udało się nam zorganizować 
prawie 40 imprez żeglarskich o za-
sięgu regionalnym i ogólnopolskim. 
Byliśmy też wielokrotnie doceniani: 
najlepsze regaty śródlądowe w Pol-
sce, najlepsze regaty Pucharu Polski 
Jachtów Kabinowych – to tylko nie-
które wyróżnienia, które mobilizują 
do dalszej wytężonej pracy.

Czas na anegdotę
Po liceum nadszedł czas na studia, 

lecz tak naprawdę nie wiedziałem, co 
chcę w życiu robić, więc aplikowa-
łem w różne miejsca. W końcu zde-
cydowałem się na Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski, gdzie miałem do 
wyboru studia z dziennikarstwa i ko-
munikacji społecznej lub filologię 
angielską. Nie mogłem się zdecydo-
wać co wybrać, dlatego wydrukowa-
łem oba formularze zgłoszenia. Osta-
tecznie wybrałem dziennikarstwo, 
lecz niechcący osobie rekrutującej 
podałem drugi formularz. Szybkim 
ruchem starałem się tą aplikację wy-
cofać, jednak osoba rekrutująca wy-
szła trochę ze swojej roli i próbowała 
mi sugerować, że popełniam życiowy 
błąd. Jej zdaniem po filologii angiel-
skiej czekała mnie zdecydowanie lep-
sza przyszłość. To dało mi do myśle-
nia i utwierdziło w przekonaniu, że 
warto czasami iść w życiu na przekór 
i podejmować własne decyzje: zosta-
łem przy dziennikarstwie. I tego wy-
boru nigdy później nie żałowałem.

Dziękuje za rozmowę

W lutym 2020 roku Mrągowo po raz 
drugi dołączyło do wojewódzkich ob-
chodów Dni Seweryna Pieniężnego. Tym 
razem spotkanie poświęcone było wzor-
nictwu ludowemu i barwom stosowa-
nym na Warmii i Mazurach, a także pre-
zentacji postaci Bohdana Dzitki, członka 
WM Oddziału SDP i pisarza z dużym do-
robkiem. Spotkanie cieszyło się sporym 
zainteresowaniem, Powiatowa Biblio-
teka Pedagogiczna w Mrągowie została 
wypełniona do ostatniego miejsca.

Ówczesny przewodniczący Koła SDP 
w Mrągowie Andrzej Badurek przedsta-
wił sylwetkę Seweryna Pieniężnego – 
patrona dziennikarzy Warmii i Mazur, 
następnie Zdzisław Piaskowski opo-
wiedział o twórczości Bohdana Dzitko, 
który w swoich licznych dziełach opi-
sywał m.in. tereny Mazur. Okoliczność 
ku temu była szczególna, gdyż 13 lute-
go 2020 roku Autor obchodził swoje 79. 
urodziny (a więc w tym roku osiągnął 
już piękny wiek – 80 lat– gratulujemy 
Kolego Bohdanie!). 

Potem w świat wzornictwa ludowego 
i barw stosowanych w regionie zabrała 
zgromadzonych Jolanta Hellis. Prelek-
cja była nie tylko okazją do wysłuchania 
barwnych opowieści, gdyż tuż po niej słu-
chacze mieli za zadanie odtworzyć wzory 
stosowane wcześniej w historii tych ziem.

Ogromny cios spotkał nas 28 czerwca 
2020 roku. Tego dnia odszedł wieloletni 
członek WM Oddziału SDP oraz pomysło-
dawca założenia koła w Mrągowie – An-

drzej Badurek. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 1 lipca (sylwetkę Andrzeja Ba-
durka prezentowaliśmy w poprzednim 
numerze „Bez Wierszówki” – przyp. red.). 

Z inicjatywy koła 15 sierpnia w Cen-
trum Kultury i Turystyki w Mrągowie 
odbył się wernisaż prac autorów biorą-
cych udział w II Ogólnopolskim Konkur-
sie na Rysunek Prasowy im. Aleksandra 
Wołosa. Jedna z zaprezentowanych prac 
należała do przyjaciela stowarzyszenia, 
karykaturzysty Józefa Jabłońskiego, któ-
rego również niestety w minionym roku 
musieliśmy pożegnać. 

We wrześniu 2020 roku odbyło się 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków Koła, zwołane w celu wybo-
rów uzupełniających do zarządu. W ze-
braniu tym po raz pierwszy uczestniczył 
nowy członek koła, Mirosław Kleczkow-
ski. Nowym przewodniczącym został 
Mateusz Kossakowski, wiceprzewod-
niczącym wybrano Zdzisława Piaskow-
skiego, a sekretarzem została Justyna 
Malinowska. Nowy zarząd podjął decy-
zję o kontynuacji tradycji zapoczątko-
wanej przez śp. Andrzeja Badurka m.in. 
poprzez propagowanie historii powiatu 
w ramach cyklu prasowo-radiowego 
„Alfabet Powiatu”.

Tekst i zdjęcie Mateusz Kossakowski

Aktywne Koło SDP 
w Mrągowie
Poprzedni rok zapisze się w historii jako rok pandemii korona-
wirusa. Dla członków Koła Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Mrągowie ten okres 
będzie miał jeszcze inny wymiar. Był to drugi rok istnienia koła, 
rok sukcesów i rok trudnych pożegnań.

Uczestnicy spotkania w Powiatowej Bibliotece  
Pedagogicznej z okazji Dni Seweryna Pieniężnego  
w Mrągowie. ▼
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Nagrodę Główną im. Aleksandra Nagrodę Główną im. Aleksandra 
WołosaWołosa zdobył Janek JanowskiJanek Janowski za pracę 
„Partia” (Polityka), Nagrodę Specjalną Nagrodę Specjalną 
ufundowaną przez Zamek Reszel Sp. 
z.o.o przyznano Marcinowi Bondarowi-Marcinowi Bondarowi-
czowiczowi za pracę „Jak mówić, by rządzić” 
(Polityka), 

Nagroda SpecjalnaNagroda Specjalna, czyli rocznik 
„Szpilek 1974” ufundowany przez Mi-
rosława Wieczyńskiego trafi do Macieja Macieja 
M. MichalskiegoM. Michalskiego za pracę „Jeże” (Tygo-
dnik Solidarność)

Regulaminowe Nagrody HonoroweRegulaminowe Nagrody Honorowe 
przypadły: Henrykowi CebuliHenrykowi Cebuli za pracę 
„Uczeń bardzo zdalny” (NIE), Andrze-Andrze-
jowi Czyczyłojowi Czyczyło za rysunek „Jajko Nie-
spodzianka” (Nowa Trybuna Opolska), 
Jackowi FrąckiewiczowiJackowi Frąckiewiczowi za „Tektura 
Hause” (Facebook JF), Krzysztofowi Krzysztofowi 
GrzondzieliGrzondzieli za „Policja” (Istagram KG), 
Izabeli Kowalskiej-WieczorekIzabeli Kowalskiej-Wieczorek za „Prawa 
kobiet, prawami człowieka” (Facebook 
IKW), Sławomirowi ŁuczyńskiemuSławomirowi Łuczyńskiemu za 

„Zdjęcie z krzyża” (Facebook SŁ), Sła-Sła-
womirowi Makalewomirowi Makale za „Pandemic Time” 
(Forum Akademickie), Dariuszowi Pie-Dariuszowi Pie-
trzakowitrzakowi za pracę „Zatrzymanie obywa-
telskie (karykatury-animacje.pl), Szcze-Szcze-
panowi Sadurskiemupanowi Sadurskiemu za „Trójpodział 
władzy” (Trybuna) i Pawłowi WakulePawłowi Wakule za 
pracę „Trójka” (Angora). 

Przyznano także dwie nagrody poza-
regulaminowe za prace „bez tytułu”:

Nagrodę Muzeum Karykatury im. Nagrodę Muzeum Karykatury im. 
Eryka LipińskiegoEryka Lipińskiego otrzymał Ireneusz Ireneusz 
SzuniewiczSzuniewicz (Gazeta Wyborcza), a Nagro-Nagro-
da Stowarzyszenia Polskich Artystów da Stowarzyszenia Polskich Artystów 
KarykaturyKarykatury trafiła do Mirosława Hajno-Mirosława Hajno-
sasa (hajnos.pl) 

Na konkurs rysunki nadesłali: 
Mariusz Bocheński, Marcin Bonda-
rowicz, Henryk Cebula, Andrzej Czy-
czyło, Dariusz Dąbrowski, Edmund 
Dudek, Jacek Frąckiewicz, Michał 
Graczyk, Krzysztof Grzondziel, Miro-
sław Hajnos, Janek Jankowski, Nika 

A liczba jego  
czterdzieści  
i cztery…Na początku marca poznaliśmy 

laureatów III Ogólnopolskiego 
Konkursu na Rysunek Prasowy 
im. Aleksandra Wołosa. Można 
tu sparafrazować Adama Mic-
kiewicza mówiąc, iż liczba jego 
jest czterdzieści i cztery, po-
nieważ tylu autorów nadesłało 
swoje prace, a było ich aż 205! 
Rok 2020 zdominowały dwa te-
maty: pandemia koronawirusa 
i stosunki społeczno-polityczne 
na linii władza-społeczeństwo. 
Kapituła konkursu po wnikli-
wym obejrzeniu prac przyznała 
kilka nagród.

Polityka – Janek JANOWSKI - Nagroda Główna 

Tygodnik Solidarność – Maciej M. MICHALSKI  
- Nagroda Specjalna

Gazeta Wyborcza – Ireneusz SZUNIEWICZ  
- Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

Polityka – Marcin BONDAROWICZ  
- Nagroda Specjalna 
Zamku Reszel 
sp. z o.o.
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Jaworowska, Atrur Kopp, Lech Ko-
twicz, Izabela Kowalska-Wieczorek, 
Jarosław Kozłowski, Ryszard Kudzian, 
Marek Lenc, Wiesław Lipecki, Da-
riusz Łabędzki, Sławomir Łuczyński, 
Sławomir Makal, Maciej M. Michal-
ski, Robert Mirowski, Marek Mosor, 
Janusz Mrozowski, Ala Hanna Mur-
grabia, Dariusz Pietrzak, Anna Rok, 
Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, 
Marcin Skoczek, Mirosław Stankie-
wicz, Włodzimierz Stelamszczyk, Jan 
Surma, Ireneusz Szuniewicz, Jarosław 
Szymański, Maciej Trzepałka, Pa-
weł Wakuła, Tomasz Wiater, Tomasz 
Wilczkiewicz, Jacek Zabawa, Katarzy-
na Zalepa, Jacek Zygmunt.

Kapituła konkursu obradowała 
w składzie: Elżbieta LaskowskaElżbieta Laskowska, dyrek-
tor Muzeum Karykatury im. Eryka Li-
pińskiego – przewodnicząca, Zbigniew Zbigniew 
PiszczakoPiszczako, sekretarz Warmińsko-Ma-
zurskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie 
Polskich Artystów Karykatury – sekre-
tarz i członkowie: Józef BurniewiczJózef Burniewicz – 
karykaturzysta, medioznawcza, Artur Artur 
GalickiGalicki – karykaturzysta, Zbigniew Ko-Zbigniew Ko-
łaczek łaczek – karykaturzysta, Stowarzyszenie 
Polskich Artystów Karykatury.

Wzorem roku ubiegłego plano-
wany jest szereg wystaw, o których 
organizatorzy będą sukcesywnie in-
formować. Jeżeli „pandemia pozwoli” 
to już w kwietniu wystawa pokonkur-
sowa zagości w olsztyńskiej Galerii 
Stary Ratusz i Galerii Biblioteki Uni-
wersyteckiej UWM. Organizatorem 
konkursu i wystaw jest Warmińsko-
-Mazurski Oddział SDP, honorowy 
patronat: Muzeum Karykatury im. 
Eryka Lipińskiego. Partnerzy: Stowa-
rzyszenie Polskich Artystów Karyka-
tury, Zamek Reszel Sp. z.o.o. i WWW.
Projekt Koszulka.

(zbp)

hajnos.pl – Mirosław HAJNOS - Nagroda Stowarzy-
szenia Polskich Artystów Karykatury



6 nr 1/181

dyskusja o wolności prasy

To, przed jakim zagrożeniem sta-
nął wolny świat, z powodu istnienia 
megakoncernów cyfrowych GAFA 
(Google, Amazon, Fa-
cebook, Apple), uświa-
domiło nam usunięcie 
kont prezydenta USA 
Donalda Trumpa z plat-
form mediów społecz-
nościowych. Wówczas, 
w pierwszym odruchu, 
liberałowie w USA i na 
Zachodzie temu przyklasnęli, gdy zoba-
czyli sceny na Kapitolu. Jednak później 
u wielu z nich doszła do głosu refleksja. 
Skoro właściciele Big Tech mogą arbi-
tralnie wyłączyć prezydenta USA, tzn., 
że mogą to zrobić z każdym z nas. To 
zdarzenie uświadomiło wszystkim, że 
właściciele BIG TECH stoją ponad pra-
wem i instytucjami demokratycznymi, 
są potężniejsze od państw.

Mity mediów społecznościowych
Usuwanie, blokowanie kont i cenzu-

rowanie treści trwa od dawna. Co inne-
go blokuje się w państwach, w których 
panują autorytarne reżimy, a co innego 
w państwach demokratycznych. 

W ostatnim czasie Centrum Monito-
ringu Wolności Mediów SDP zaprotesto-
wało z powodu blokowania publikacji 
treści na kanale PCh24TV przez platfor-
mę You Tube. Blokada dotyczyła treści 
związanych z filmem dokumentalnym 
„Ich prawdziwe cele” poświęconego te-
matyce LGBT. Kolejna interwencja do-
tyczyła zablokowania przez Facebook 
anglojęzycznego profilu IPN z postem 
dotyczącym niemieckich zbrodni na pol-
skich dzieciach. Dopiero po interwencji 
władz państwowych, wielu instytucji 
publicznych, w tym CMWP SDP oraz 
mediów i akcji społecznej Facebook, po 
czterech dniach, odblokował profil IPN 
z tym postem. Facebook tłumaczył się 
złą interpretacją postu jakiej dokonały 
automatyczne narzędzia, które błędnie 
uznały, że post IPN narusza politykę 
portalu dotyczącą niebezpiecznych osób 
i organizacji. Wcześniej cenzura w Pol-
sce na Facebooku dotknęła np. satyrycz-
ny i w gruncie rzeczy raczej apolitycz-

ny serwis Demotywatory.pl. W innych 
państwach, np. rosnąca w siłę konser-
watywna partia pro-life w Hiszpanii, 

VOX, została wykluczona 
z Twittera podczas kam-
panii wyborczej.

Nieprzypadkowo al-
gorytm jest tak ustawio-
ny, by wyłapywać treści 
i konta opowiadające 
się za chrześcijańskim 
pojmowaniem świata, 

a więc sprzeciwiające się np. aborcji 
na życzenie. Natomiast 
algorytmy te nie widzą 
treści i kont nawołują-
cych do przemocy ze 
strony skrajnych ruchów 
lewicowych. Nie bloko-
wano w USA kont ruchu 
Black Lives Matter, który 
dokonywał w miastach 
amerykańskich napadów rabunkowych 
i niszczenia mienia na dużą skalę. Al-
gorytm przeoczył np. akcję na Facebo-
oku nawołującą do rozprawy przeciwko 
ludowi Rohingya w Birmie i przez dwa 
lata (2016-17) dokonywało się w Araka-
nie ludobójstwa tego ludu dokonane 
przez birmańskich nacjonalistów bud-
dyjskich. Zbanowano konta Donalda 
Trumpa, ale nadal funkcjonuje konto 
rzecznika prasowego talibów. 

Zdradzamy sekrety za darmo
Wybiórcza i motywowana ide-

ologicznie cenzura w sieci ze strony 
właścicieli BIG TECH, to jeden pro-
blem, ale nie jedyny. Obudziliśmy się 

bowiem w świecie, o którym do tej 
pory czytaliśmy u Huxleya i Orwella. 
GAFA wie o nas więcej, niż my sami 
o sobie. Wiedza, którą zdobywała 
o obywatelach KGB, Stasi czy SB nie 
dorównuje tej, którą na nasz temat 
zgromadzono na milionach serwerów 
w Dolinie Krzemowej. Jeśli służby spe-
cjalne państw totalitarnych, dla zdo-
bycia wiedzy o nas, musiały się dużo 
natrudzić, werbować konfidentów, 
inwigilować, zakładać podsłuchy, co 
kosztowało, to my, obywatele wolnego 

świata, sami, dobrowol-
nie przekazujemy najin-
tymniejsze, najbardziej 
wrażliwe dane na swój 
temat, jak upodobania 
kulinarne i konsumenc-
kie, preferencje seksual-
ne, wyznawane poglądy 
polityczne, ideowe i re-

ligijne: – Markowi Zuckerbergowi (FB), 
Jeffowi Bezosowi (Amazon), Sundarowi 
Pichai (Google), Satya Nadelli (Micro-
soft), Timowi Cookowi (Apple).  ►

Wolność słowa zagrożona jak nigdy dotąd

Zaplątani w sieci
Adam Socha

Szef koncernu Axel Springer wystosował dramatyczny apel do szefowej Komisji Europejskiej.  
W liście otwartym opublikowanym przez największe gazety europejskie napisał: albo powściągnie-
my Facebooka i Google’a, albo koniec z demokracją!

Skoro właściciele Big 
Tech mogą arbitralnie 
wyłączyć prezydenta 
USA, tzn., że mogą to 
zrobić z każdym z nas

Im bardziej transpa-
rentni obywatele, 
tym bogatsze są 

te platformy

Rys. Zbigniew Piszczako
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► Jak napisał szef 
Axel Springer „Algoryt-
my, a więc platformy, 
nie tylko wiedzą, że 
chcemy nabyć nową sofę 
i podpowiadają jaką, ale 
także wiedzą, że kobie-
ta jest prawdopodobnie 
w ciąży, zanim sama się 
o tym dowie. Albo że 
człowiek jest gejem, zanim sam sobie 
to uświadomi. Wiedzą to na podstawie 
naszego zachowania, tego, jakie maile 
czytamy, na jakie zdjęcia patrzymy i ja-
kie produkty kupujemy. Wiedzą to na 
podstawie wzorców zachowań, które 
algorytm składa i analizuje z danych 
bardziej wiarygodnie niż jakakolwiek 
żona czy kochanek”.

Dyktatura algorytmów
My, obywatele, ujawniamy nasze 

wnętrze, nasze najbardziej prywatne 
„ja” po to tylko, aby zoptymalizować 
model maksymalizacji przychodów 
z reklam dla platform. Im bardziej 
transparentni obywatele, tym bogatsze 
są te platformy – stwierdziła profesor 
Harvardu Shoshana Zuboff” w swojej 
książce „Surveillance capitalism” (kapi-
talizm inwigilacyjny). 

Te dane na nasz temat 
właściciele BIG TECH 
kapitalizują, sprzedając 
producentom towarów 
i usług. W styczniu 2020 
r. kapitalizacja rynko-
wa Google, Facebooka, 
Amazona, Apple, Net-
flixa i Tesli wynosiła 
3,9 biliona dolarów. 
W styczniu 2021 r. – rok 
po wybuchu globalnej 
epidemii COVID-19 – wartość giełdowa 
tych sześciu firm wynosi już 7,1 biliona 
dolarów – podaje szef Axel Springer. 
Same tylko Google i Facebook zgarnę-
ły w zeszłym roku ok. 230 mld dolarów 
z reklam. To 46 proc. światowego rynku 
reklamowego. Według prognoz, do 2024 
r. ich udział w rynku wzrośnie do ponad 
60 proc. Absolutna dominacja tych plat-
form oznaczać będzie niemal całkowity 
zanik różnorodności oferty dziennikar-
skiej, artystycznej i komercyjnej – alar-
muje szef Axel Springer. 

Mój kolega powiedział, że nie widzi 
żadnego niebezpieczeństwa w tym, że 
platformy społecznościowe podpowia-
dają mu jakie buty kupić. Przeciwnie, 
postrzega to jako udogodnienie. Wytłu-
maczyłem mu, że platformy nie poleca-
ją mu najlepszych butów w najlepszej 
cenie dla niego, tylko takie, których 
producent zapłacił za ich polecenie 
użytkownikom sieci. W ten sposób stop-
niowo likwidacji ulega konkurencja, co 
w konsekwencji kończy się monopoli-
zacją rynku.

Gdyby tylko chodziło o sterowanie 
naszymi wyborami konsumenckimi, to 
byłoby pół biedy. Ale platformy sterują 

także naszymi wyborami 
politycznymi, wzbudzają 
niechęć do jednych grup 
społecznych i aprobatę 
dla innych. 

Właściciele BIG 
TECH, posiadając o nas 
tak szczegółową wiedzę, 
mogą ją użyć do total-
nego zniewolenia społe-

czeństw. Doświadczają już tego na co 
dzień obywatele Chin. Dzięki Big Tech 
partia komunistyczna podzieliła obywa-
teli na kategorie według stopnia lojal-
ności wobec państwa. Obywatele, któ-
rych algorytm uzna za 
nielojalnych, są błyska-
wicznie i dyskretnie pa-
cyfikowani. Nikt nie jest 
w stanie ukryć się przed 
okiem Wielkiego Brata. 
Programy rozpoznające 
twarz natychmiast wyło-
wią niepokornego oby-
watela z milionów sprzężonych kamer. 

Nie miejmy złudzeń, że nam to dzi-
siaj nie grozi. Jak pokazuje historia 
ludzkości, jeśli władza dysponuje na-
rzędziem, które pozwala na uzyskanie 
poparcia i posłuchu, to prędzej czy póź-
niej go użyje. Gdyby Stalin dysponował 

Facebookiem, jego reżim 
trwałby do dziś. Właśnie 
teraz wolny świat znalazł 
się w momencie zwrot-
nym swojej historii. 

Nowi poddani
„Sojusz, który w ostat-

nich dniach zawiązał się 
w Waszyngtonie między 
oligarchami wielkich 
firm technologicznych 

oraz demokratami, dla każdego liberała 
powinien stać się poważnym ostrzeże-
niem” – napisał filozof Marek Cichocki 
(Plus Minus z 23 stycz-
nia). „Gromadzenie to-
talnej wiedzy o obywa-
telach kończy się zawsze 
totalitaryzmem” – prze-
konuje szef Axel Sprin-
ger. Jest on przekonany, 
że platformy technolo-
giczne z Ameryki i Chin, 
są w stanie zamienić 
suwerena w poddanego – a tym sa-
mym podważyć fundament demokracji 
i otwartego społeczeństwa.

Dzisiaj nie chodzi już tylko o Google 
– przekonuje szef Axel Springer. – Cho-
dzi o to, czy ponadnarodowe mega-
korporacje mogą stać ponad prawem, 
ponad rządami i porządkiem demokra-
tycznym. Chodzi o wolność, praworząd-
ność i prawa człowieka. 

Jakie jest wyjście z tej strasznej pu-
łapki? Proste, mówi szef Axel Springer: 
„Dane mogą należeć raz na zawsze tylko 
do tych, do których zawsze należały. Do 
obywatelek i obywateli. Do suwerena”. 
Konkretnie oznacza to, że w UE platfor-

my powinny mieć zakaz przechowywa-
nia prywatnych (tj. osobistych i wrażli-
wych) danych i wykorzystywania ich do 
celów komercyjnych. To musi stać się 
obowiązującym prawem. Zgoda na wy-
korzystanie tych danych nie może być 
w ogóle możliwa. Wrażliwe dane osobo-
we nie powinny znajdować się w rękach 
zdominowanych przez rynek platform 
(tzw. gatekeeper corporations) i państw.

To nie sprawa platformy, czy jestem 
homo-, czy heteroseksualny. To nie jej 
sprawa, czy jestem w ciąży. Nie jest ich 
sprawą, na kogo zdecyduję się głosować, 
ani czy wierzę, a jeśli tak, to w jakiego 

boga – pisze w liście szef 
Axel Springer – Relaty-
wizacja przez rzekomą 
dobrowolność musi być 
wykluczona. Platformy 
wciąż będą mogły mo-
netyzować swój zasięg. 
Ale miliardy popłyną 
z powrotem do tysięcy 

wydawców, artystów i sprzedawców 
detalicznych; do przedsiębiorców, któ-
rzy przyciągają klientów jakością swojej 
oferty. I to nie dzięki monitorowaniu 
ich zachowań.

„Kapitalizm inwigilacyjny”  
zastopuje UE?

Szefowa KE Ursula von der Leyen od-
powiedziała, jak na standardy działania 
biurokracji brukselskiej, błyskawicznie 
na list szefa Axel Springer, w pełni się 
z nim zgadzając w ocenie zagrożenia, 
jaką niesie niczym nie ograniczona 
władza właścicieli BIG TECH. Również 
według niej wyłączenie przez Twittera 
konta Donalda Trumpa za pięć dwu-
nasta, taka poważna ingerencja w wol-
ność wypowiedzi nie powinna opierać 
się wyłącznie na regulaminie firmy.

Przypomniała, że KE już wcześniej 
dostrzegła niebezpieczeństwo, przyj-

mując w grudniu akt 
o usługach cyfrowych 
i akt o rynku cyfrowym. 
Te nowe regulacje mają 
doprowadzić do tego, 
by to, co jest niezgodne 
z prawem w świecie ana-
logowym, w przyszłości 
było również niezgodne 
z prawem w internecie.

Artykuły 7 i 8 karty praw podstawo-
wych Unii Europejskiej gwarantujące 
prawo do poszanowania życia prywat-
nego i rodzinnego oraz prawo do ochro-
ny danych osobowych nadal obowiązu-
ją. Ramy prawne powinny podejmować 
parlamenty i politycy, a nie menedżero-
wie z Doliny Krzemowej. 

„Chcemy również, aby platformy za-
pewniały przejrzystość co do sposobu 
działania ich algorytmów. Decyzje ma-
jące rozległe konsekwencje dla naszej 
demokracji nie mogą być podejmowane 
przez programy komputerowe, nad któ-
rymi człowiek nie ma kontroli – odpisa-
ła szefowa KE.         C.d. na str. 8 ►  

Ramy prawne powinny 
podejmować parla-

menty i politycy,  
a nie menedżerowie  
z Doliny Krzemowej 

Platformy technolo-
giczne z Ameryki  
i Chin są w stanie  

zamienić suwerena  
w poddanego 

Gdyby Stalin dyspono-
wał Facebookiem, jego 
reżim trwałby do dziś. 
Właśnie teraz wolny 

świat znalazł się  
w momencie zwrotnym 

swojej historii 

Dominacja platform 
oznaczać będzie nie-
mal całkowity zanik 

różnorodności oferty 
dziennikarskiej, arty-
stycznej i komercyjnej



8 nr 1/181

dziennikarskie sprawy i sprawki

„Zaplątani w sieci” c.d. ►

– Chcemy wprowadzić też jasno 
określone wymogi dla firm interneto-
wych w zakresie odpowiedzialności za 
sposób, w jaki rozpowszechniają, pro-
mują i usuwają treści oraz w zakresie 
identyfikowania i ograniczenia ryzyka 
systemowego, jakie mogą one stwarzać.

Zerwać z poprawnością polityczną
Jest jeszcze jedno niebezpieczeń-

stwo. Otóż zarówno szef Axel Springer 
jak i szefowa KE chcą chronić naszą 
demokrację i nasze instytucje nie tylko 
przed „dezinformacją, fałszywymi in-
formacjami i podżeganiem do przemo-
cy”, ale także „przed wpływem mowy 
nienawiści”. „Mowa nienawiści” to 
kluczowe pojęcie i narzędzie ideologii 
politycznej poprawności, która w USA 
i na Zachodzie już przyjęła formy tota-
litarne. Ten, kto będzie określał, co jest, 
a co nie jest „mową nienawiści”, tak na-
prawdę będzie miał władzę nad ludźmi. 
A tak się składa, że obecnie KE wraz 
z Białym Domem i oligarchami BIG 
TECH zdominowane są przez wyznaw-
ców ideologii poprawności politycznej, 
która każe usuwać koncernowi Disneya 
„niepoprawne politycznie” bajki. 

W Polsce, by zapobiec temu nie-
bezpieczeństwu Ministerstwo Spra-
wiedliwości chce tylko ograniczyć 
prawa platform do cenzury treści, 
które wprost łamią przyjęte w naszym 
państwie prawo.

„Ale to za mało – stwierdza Bar-
tosz Paszcza, szef działu „Techno-re-
publikanizm” Klubu Jagiellońskiego, 
w tekście dla magazynu „Plus Minus” 
o zagrożeniach wynikających z braku 
kontroli nad mediami społecznościo-
wymi (3 lutego 2021) - Potrzebujemy 
przejrzystości procesu moderacji, 
możliwości odwołania się do nieza-
leżnej instancji oraz finalnie – odtwo-
rzenie konkurencyjności w internecie 
z wykorzystaniem interoperacyjności. 
Społeczeństwo powinno być przez 
platformy informowane, jakie decyzje 
moderacyjne zostały podjęte. Podob-
nie użytkownik powinien otrzymywać 
konkretną informację o przyczynach 
zablokowania go oraz możliwość od-
wołania się od tej decyzji. W przypadku 
jej podtrzymania musi mieć również 
możliwość odwołania się do instancji 
niezależnej od firmy – być może sądu – 
na gruncie prawa krajowego.” 

Odwołanie do sądu przewiduje 
projekt nowego prawa Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Dlatego tak ważne 
jest także posiadanie niezależnych są-
dów i niezawisłych sędziów. Od tego, 
jak państwa poradzą sobie z potęgą 
koncernów technologicznych będzie 
zależała nie tylko wolność słowa, ale 
wolność w ogóle.

Adam Socha

Nagrody i wyróżnienia przyznane 
będą w 15 kategoriach. Najstarsza na-
groda – Główna Nagroda Wolności Sło-
wa ufundowana jest przez Zarząd Główny 
SDP, dotyczy publikacji w obronie demo-
kracji i praworządności. Stowarzyszenie 
jest również fundatorem Nagrody Wa-
tergate, przyznawanej za najlepsze prace 
z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Pozostałe kategorie konkurso-
we: Nagroda im. Kazimierza Dziewa-
nowskiego za publikacje o problemach 
i wydarzeniach na świecie, Nagroda im. 
Krystyny Grzybowskiej za publicystykę 
o tematyce europejskiej, Nagroda im. 
Macieja Łukasiewicza za publikacje na 
temat współczesnej cywilizacji i kultury 
oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. 
Janusza Kurtyki za publikacje o tematy-
ce historycznej, Nagroda im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo 
ekonomiczne, Nagroda im. Aleksandra 
Milskiego dla redakcji mediów lokal-
nych za podejmowanie tematów waż-
nych dla ich społeczności, Nagroda 
im. Stefana Żeromskiego za publikacje 
o tematyce społecznej, Nagroda im. Ad-
olfa Bocheńskiego skierowana do mło-
dych dziennikarzy (do 30. roku życia) 
za wyróżniające się dokonania dzienni-
karskie, Nagroda im. Kazimierza Wie-
rzyńskiego za publikacje o tematyce 
sportowej i Nagroda Specjalna Fundacji 
Solidarności Dziennikarskiej. 

Fotoreporterów i fotografów zapra-
szamy do dwóch kategorii: Nagroda im. 

Eugeniusza Lokajskiego za fotografię 
o tematyce sportowej oraz Nagroda im. 
Erazma Ciołka za fotografię społecznie 
zaangażowaną.

Przyznawana jest również nagroda 
Klubu Publicystów Ochrony Środowi-
ska „Ekos” (afiliowanego przy SDP) – Na-
groda im. prof. Stefana Myczkowskiego, 
za najlepsze publikacje o problemach 
ochrony środowiska. Nagradzane będą 
przede wszystkim prace autorskie – in-
dywidualne lub zespołowe, ale nagroda 
może być przyznana również redakcji.

Laureatów kategorii publicystycz-
nych wybierze Jury Główne Nagród 
SDP, natomiast nagrody za zdjęcia 
i fotoreportaże przyzna odrębny skład 
jurorów – ekspertów fotografii praso-
wej. Jury Główne opierać się będzie 
na rekomendacjach Jury Selekcyjnego. 
Ocena prac zgłoszonych do nagród foto-
graficznych również przebiegać będzie 
dwuetapowo. Laureatów poznamy pod-
czas uroczystej gali wręczenia nagród 
w czerwcu br.

Szczegółowe informacje o konkur-
sie zawarte są w regulaminie zamiesz-
czonym na stronie internetowej SDP: 
www.sdp.pl, skąd można pobrać kartę 
zgłoszenia. Miło nam poinformować, 
że jednym z patronów medialnych jest 
Redakcja „Bez Wierszówki”.

Projekt zrealizowany we współpracy 
z Narodowym Centrum Kultury.

Więcej informacji na www.sdp.pl
SDP

Ruszył Konkurs  
o Nagrody SDP 2020
Ruszyła 28. Edycja Konkursu o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie, opubli-
kowane lub wyemitowane w mediach w roku 2020. Konkurs ma charakter 
otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze, fotoreporterzy  
i fotografowie. Termin składania prac mija 20 kwietnia br.

W Domu „Gazety Olsztyńskiej” na 
Starym Mieście można obejrzeć intere-
sującą wystawę fotografii „Olsztyn filmo-
wy” autorstwa Ryszarda Czerniewskie-
go, wieloletniego fotoreportera najpierw 
„Głosu Olsztyńskiego”, a potem „Gaze-
ty Olsztyńskiej”. Prezentuje on obrazy 
z wielu planów filmowych realizowa-
nych w Olsztynie. Wśród nich: fabularny 
film muzyczny „Kochajmy syrenki” oraz 
akcja promująca serial „Czterej pancerni 
i pies" i „Stawka większa niż życie”. 

Ryszard Czerniewski, nestor olsztyń-
skich fotoreporterów, urodził się w Wil-
nie w 1932 roku. Na „Ziemie Odzyskane” 
przyjechał w 1951 roku i osiadł w Do-
brym Mieście, jak wielu innych nowych 
mieszkańców regionu. Potem przeniósł 
się do Olsztyna i tu rozwinął swoje pasje 

i talent fotograficzny. W 1959 roku pod-
jął pracę w „Głosie Olsztyńskiem”, a po 
zmianie tytułu pisma w 1970 roku, pra-
cował w „Gazecie Olsztyńskiej” do 1990 
roku. Jako reportażysta dokumentował 
wydarzenia kulturalne i polityczne, 
obrazujące codzienność okresu PRL-u. 
W swoim dorobku ma wiele autorskich 
lub współautorskich albumów, jego ilu-
stracje zamieszczano w licznych pra-
cach naukowych, przewodnikach tury-
stycznych, katalogach i opracowaniach 
popularyzujących region. 

W zbiorach Archiwum Muzeum 
Warmii i Mazur znajduje się bogata 
kolekcja fotografii autorstwa Ryszarda 
Czerniewskiego. Wystawa będzie czyn-
na do maja 2022 roku. 

(jp)

Olsztyn filmowy
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Rozpocznę od pro domo sua. Ze 
zdziwieniem w internecie zauważy-
łem ofertę sprzedaży książeczki „Nowen-
na do Matki Bożek (sic!) Gietrzwałdz-
kiej”. Autor? Jan Rosłan, rok wydania 
1999. Przecieram oczy ze zdumienia. 
Nie jestem autorem tej książeczki. Jest 
dopisek: produkt niedostępny. Więc kto 
i po co zawiesił w internecie to ogłosze-
nie? Jestem autorem książki „Tajemnice 
objawień w Gietrzwałdzie”, wydanej 
w olsztyńskim wydawnictwie Butterfly, 
której nakład jest już wyczerpany.

To samo wydawnictwo opubliko-
wało niezmiernie interesującą książ-
kę Ireneusza Iwańskiego „Prawdziwa 
historia Bursztynowej Komnaty i Ericha 
Kocha”. Na str. 141 czytam: „W 1713 r. 
Wielki Elektor umiera nie zobaczywszy 
dzieła swoich marzeń”, czyli Bursztyno-
wej Komnaty. W tym roku umiera inny 
król w Prusach, Fryderyk I, syn Wielkie-
go Elektora Fryderyka Wilhelma I, któ-
ry zmarł w maju 1688 r.

Aż trzy dni zajęła mi lektura książki 
Romana Graczyka „Demiurg biografia 
Adama Michnika”. Redaktorka i korek-
torka w jednym była już chyba znużona 
czytaniem opasłego tomu, że nie za-
uważyła zlania się wszystkich wyrazów 
w niektórych wersach i dopuściła do 
takiego stwierdzenia: „...sama forma 
tej fraternizacji może wywołać uczucie 
degustacji u ludzi”. Degustować to sma-
kować, a może chodziło o uczucie zde-
gustowania? 

Na portalu stacji 7 dano tytuł: „Bra-
cia bliźniacy Łukasz i Tomasz...”. Czy 
bliźniacy mogą nie być braćmi, chcia-
łoby się zapytać. Dziennikarka WP.pl 
stwierdziła, że w teleturnieju Familiada 
padło pytanie: „stworzenie ze skrzypca-
mi”. Brzmi idiotycznie, bo w oryginale 
było „stworzenie ze szczypcami”, ale 
gdyby nie to przeinaczenie, nie byłoby 
całego artykułu. 

Gdy o zwierzętach mowa: portal 
o2.pl dał taki tytuł: „Dzik wparował do 
domu jak w żołędzie”. Wparować w żo-
łędzie? Może narodzi się nowe powie-
dzonko. Portal WP.pl napisał: „Chodzi 
o próbę wywiezienia do Polski dużej 
ilości papierosów, złota, waluty...” przez 
ukraińskich dyplomatów. Wwiezienie 
czy wywiezienie to żadna różnica, bo 
przecież eksport i import to to samo. 

 Ewa Zdrojkowska wydała cieka-
wą książkę „Literacki atlas Warmii 
i Mazur”, gdzie w literaturze podano: 
„Herder J. G. ‘Dziennik mojej podró-
ży z roku 1976 ‘”, gdy faktycznie ta po-
dróż była w 1769 r. A w tekście w tytule 
jest „w roku”, zamiast „z roku” i tak fak-
tycznie ani razu nie podano właściwego 
tytułu. Szkoda też, że kolorowe fotogra-
fie nie zostały podpisane, bo nie każdy 
czytelnik odgadnie jaki budynek zdjęcie 
przedstawia. Ale nie podano redaktora 
tej książki, więc wszystko jasne.

W Onecie czytam: „Nasi gracze w ata-
ku znów zaczęli popełniać kryminalne 
błędy”, czyli są... przestępcami, więc 
pod sąd ich! Oczywiście winno być kar-
dynalne, podpowiadam autorowi Woj-
ciechowi Osińskiemu. Z kolei w „Gaze-
cie Olsztyńskiej” przeczytałem o dwóch 
tureckich tramwajach dostarczonych 
do Olsztyna. „Nie są one jednak jeszcze 
częścią olsztyńskiej floty” skonkludował 
anonimowy autor. Tylko wodne tram-
waje mogą być częścią floty, a miejskie 
to część taboru. Ta sama „Olsztyńska” 
dała tytuł: „Znaleziono ciało młodej 
dziewczyny”. Czy może być stara dziew-
czyna? Nie lepiej napisać nastolatki? 
„Olsztyńska” zamieściła też ogłoszenie: 
„Bardzo prosimy o kontakt wszyst-
kie osoby mające jakąkolwiek wiedzę 
o miejscu przebywania z prowadzonym 
policjantem pod numerem...” Czyli 
zaginął razem z prowadzącym go poli-
cjantem? A wystarczy zmienić szyk, aby 
zdanie miało sens. Jak już jestem przy 
regionie: Rafał Ziemkiewicz w Saloniku 
politycznym (TV Republika) 28 lutego 
popisał się znajomością geografii Pol-
ski mówiąc: „dobrze, że nie w warmiń-
sko-pomorskim”. Rozmówcy poprawili 
go, że chodzi o kujawsko- pomorskie. 
Ziemkiewicz dodał: padło na nich, bo są 
„mało ważnym województwem”. I znów 
taka pogarda dla prowincji.

W TVP Info często dziwi treść pa-
sków informacyjnych, ale warto cza-
sem wsłuchać się w głos lektora. Infor-
mację z 27 marca o współpracy Romana 
Giertycha z Sokiem z buraka prowadzo-
nym przez Mariusza Kozaka-Zagozdę 
podsumowano: „Oboje zaczęli straszyć 
sądem”. Mecenas Giertych może redak-
cję podać do sądu, aby rozstrzygnął, 
kto w tej parze jest kobietą, a kto męż-

czyzną. Gdy o płciach mowa... „Gazeta 
Wyborcza” stwierdziła: „Ponad jedna 
trzecia (36 proc.) osób między 25. a 34. 
rokiem życia mieszka z rodzicami. 
Większość z nich to mężczyźni – aż 43 
proc.” Czyli według tej gazety 57 proc. 
kobiet, to mniejszość, chyba że – co jed-
nak pominięto w artykule – jest jeszcze 
duży procent osób tzw. niebinarnych, 
które mieszkają z rodzicami, w co nikt 
rozsądny nie uwierzy. 

Feministki to zupełnie odmienna 
kategoria myślenia. Matylda Damięcka, 
rysowniczka, błysnęła wiedzą histo-
ryczną i stwierdziła: „Z szalup nikt nie 
korzystał, Titanic tonął, a wraz z nim 
wszyscy święci”. To jak się uratowało 
ponad 700 osób z tego statku? (źródła 
amerykańskie i brytyjskie podają, że 
nawet ponad 1500). Odlecieli balonem, 
czy jednak uratowali się dzięki sza-
lupom? „Gazeta Olsztyńska” przeprowa-
dziła wywiad z pastorką Moniką Zuber. 
Na pytanie, ile jest w Polsce pastorek, 
odpowiedziała: „W Polsce jest nas sza-
łowo mało”. W trzytomowym „Słowniku 
języka polskiego” (PWN 1981) nie ma 
słowa „szałowy”, ale jest „szał”: to m.in. 
„stan psychiczny człowieka nie panują-
cego nad sobą, ogarniętego wielką na-
miętnością, wielkim gniewem (...), stan 
wielkiego podniecenia, szaleństwo”. 
I chyba tego feministkom odmówić nie 
można. 

Na portalu Fronda anonim popisał 
się intelektem stwierdzając: „Przypo-
minając o klasycznej triadzie: Prawda 
– Piękno – Prawda...”. Triada platońska 
to: Prawda – Dobro – Piękno. Interneto-
wy filozof zapomniał dodać Dobro, bo 
tak bardzo wyeksponował Prawdę, że 
napisał kłamstwo. Filozofowie greccy 
twierdzili, że to, co nie jest prawdziwe, 
nie może być ani piękne, ani dobre.

Rozpocząłem od sprawy własnej, 
a zakończę na rodzinnej. W interne-
towej Encyklopedii Warmii i Mazur 
przy biogramie Andrzeja Rosłana 
podano: „pracował w Wojewódzkim 
Ośrodku Zdrowia w Cerlejewie”. Nie 
w Cerlejewie, a w Perlejewie, i nie 
w wojewódzkim, a wiejskim. O pracy 
w Miejskim Szpitalu w Olsztynie już 
nie wspomniano. Nie można już wie-
rzyć nawet encyklopediom. Szczegól-
nie internetowym.

Sztuka pisania - sztuka czytania

Wszystko sprawdzajmy
Jan Rosłan

Pandemia to dobry czas na książkowe lektury. Nad wydaniem książki pracuje zespół ludzi, ale coraz częściej (chyba 
z powodów finansowych) wydawnictwa lub autor zapominają o zatrudnieniu redaktora i korektora, więc i w książ-
kach jest coraz więcej literówek, błędów merytorycznych, o źle stawianych znakach interpunkcyjnych nie wspominając.
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Kiedy koła samolotu oderwały się od 
pasa startowego i wpadły w miękkość 
powietrza uświadomiłam sobie, że nie 
wzięłam adresu do rodziny, ale jak mó-
wią słowa piosenki: spalone mosty to 
najlepszy w życiu start. Miałam parę 
pożyczonych dolarów i ktoś miał czekać 
na mnie na lotnisku. Bez problemów, 
z przesiadką w Mediolanie dotarłam do 
Ameryki. Krótka odprawa celna, wska-
zano mi kierunek, w którym miałam iść 
i znalazłam się w promieniach wrześnio-
wego słońca na ulicach Chicago. „Pani 
Ania?” – usłyszałam: to był mój kontakt.

Musiałam najpierw ostro zabrać się 
do pracy – fizycznej, ciężkiej, ale jak mó-
wią Polonusi „Ameryka jest dla byka”. Ni-
gdy nie myślałam, że będę takim bykiem. 
Z mojego przyjazdu ucieszył się przyszły 
szef, człowiek sympatyczny, zbliżony do 
mnie wiekiem, biorący życie na wesoło. 
Mniejszą radość sprawiło to koleżankom 
w firmie. Nie zdawałam sobie wówczas 
sprawy, że byłam konkurencją. W myśl 
zasady: czego ty nie zarobisz, zarobię ja. 
Jak wszędzie, pieniądz rządzi światem.

Ameryka zaskoczyła mnie, ale nie 
tym, co sobie wyobrażałam. Kompletnie 
inny rozkład domów, inna topografia 

miast, układ i nazewnictwo dróg (bywa, 
że mają trzy nazwy: krajowa, stanowa 
i lokalna). Czasami ulica, która koń-
czy się na krzyżówce, biegnie dalej po 
następnym skrzyżowaniu. Całkiem też 
inne jest podejście do potrzeb człowie-
ka. Wychowana w myśl – „trudno, trzeba 
się z tym pogodzić” – byłam zdumiona 

podejściem typu „trzeba to do potrzeb 
dostosować”. Wiem, że brzmi to trochę 
naiwnie, ale na każdym kroku dało się 
odczuć to podejście – będzie wygodnie 
dla człowieka, dla klienta. Amerykanie – 
nie ważne co o tobie myślą – są zawsze 
bardzo mili. Kłaniają się z uśmiechem, 
pochwalą twój wygląd, są bardzo uczyn-
ni, jeśli masz problem. Wiele razy sły-
szałam od całkiem obcych osób: masz 
świetny żakiet, używasz fajnych perfum 
albo bardzo ładnie ci w tym kolorze 
szminki. Ponieważ wiedzieli, że jestem 
„nowa” w ich kraju, chętnie pomagali. 

Wreszcie pojechałam na pierwszą 
z kilkunastu wycieczek. Przebyłam ty-
siące kilometrów, zrobiłam tysiące zdjęć 

i mam wspaniałe wspomnienia. Dzielę 
się więc z Czytelnikami subiektywnymi 
wrażeniami, nacechowanymi radością 
ze zwiedzania Stanów Zjednoczonych. 
Ameryka, jaką widziałam i jaką chcę na 
zawsze zapamiętać. 

Pierwsza była Floryda – położona na 
półwyspie, rajska kraina otoczona woda-
mi Zatoki Meksykańskiej na zachodzie 
i Oceanu Atlantyckiego na wschodzie. 
Sylwester na plaży w Miami, kto dał-
by się oprzeć takiej propozycji? Polskie 
biura podroży organizują wyjazdy dla 
małych grupek turystów. Bardzo często 
są to ci sami ludzie, amatorzy turystyki 
w chwilach wolnych od pracy. 

***
Floryda. Ciepło, słonecznie, wy-

marzone miejsce do zamieszkania na 
emeryturze. Zewsząd stosunkowo bli-
sko na plaże, gdziekolwiek byś się nie 

znalazł do wybrzeża nie jest dalej niż 
96 kilometrów. Tu uprawia się cytrusy 
na soki i korzysta z całorocznych pól 
golfowych, co dla Amerykanów jest 
bardzo ważne. Miejsce, gdzie bardzo 

często można usłyszeć język rosyjski. 
Na Florydzie znajduje się najstarsze 
w USA – założone przez Hiszpanów 
w 1565 roku – miasto St. Augustine, 
gdzie przetrwał stary fort i drewnia-
ny budynek pierwszej amerykańskiej 
szkoły. Ciepły klimat przyczynił się do 
powstania dwóch wynalazków, z któ-
rych każdy z nas korzysta, są to olejek 
do opalania i lodówka. Floryda zosta-
ła kupiona przez władze Stanów Zjed-
noczonych od Hiszpanii w 1819 roku, 
a jako 27. stan przyjęta do Unii w mar-
cu 1845 roku. 

Plaże to nie jedyna atrakcja Florydy. 
Znajdują się tu trzy parki narodowe dla 
miłośników dzikiej przyrody, filmowy 
Universal Orlando Resort i bajkowy 
Walt Disney World. centrum kosmicz-
ne NASA na przylądku Canaveral. Spa-
cerowałam pośród rakiet i promów 
kosmicznych wystawionych do oglą-
dania. Widziałam miejsce, z którego 
startują statki kosmiczne, co zrobiło na 
mnie duże wrażenie. 

Warto zwiedzić rezerwat Indian z ple-
mienia Seminole, dom Ernesta Hemin-
gwaya i muzeum piratów na Key West, 
czyli ostatniej z wysp archipelagu Key. 
Dojazd tam to już przygoda, autostrada 
Overseas przecina aż 34 wyspy i biegnie 
42 mostami. Z tego miejsca to tylko 90 
mil do wybrzeży Kuby.  ►

Ameryka jaką chcę zapamiętać (Korespondencja z USA)

Kierunek Floryda
Anna Kajaniec

Od dzieciństwa pochłaniałam setki książek o Ameryce zafascynowana jej historia i geografią. Nazwy miast, krain, 
rzek czy indiańskich plemion brzmiały w moich uszach jak muzyka, a znane z filmów miejsca przyprawiały moje ser-
ce o przyspieszone bicie. Już wkrótce to wszystko miało być w zasięgu mojej ręki. Zrządzeniem różnych przypadków 
znalazłam się w samolocie lecącym do Stanów Zjednoczonych.

Kosmodrom agencji NASA na przylądku Canaveral. 
Miejsce startów załogowych statków kosmicznych. 
Wszystko można oglądać z bliska.

Plaża w Daytona, jedyna po której wolno jeździć 
samochodami.

Plaża w Miami.
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▶
***

Ze skutego lodem Chicago wyruszyli-
śmy w Boże Narodzenie o czwartej rano 
ośmioosobową grupką. Po kilku godzi-
nach jazdy na południe pościągaliśmy 
szaliki i kurtki – zaczęła się… jesień, 
aż w końcu dotarliśmy do lata. Zima 
na Florydzie nie ma szalonych upałów, 
temperatura oscyluje w granicach 20-24 
stopnie C. Tym razem było chyba poniżej 
20 – raj. Palmy, cytrusy, turkusowy ocean 
i słońce, żaglówki, prywatne statki wiel-
kości małego bloku, restauracje serwują-
ce potrawy ze świeżych owoców morza. 
Domy stojące na plaży i hotele z wła-

snymi plażami i basenami na zewnątrz. 
Wszystko to pozwoliło mi zrozumieć, 
dlaczego mieszkańcy decydują się na ry-
zyko skutków licznych huraganów. Jest 
tu po prostu pięknie, a huragan może na 
ciebie nie trafi. Poza tym cały rok cho-
dzisz lekko ubrany, jaka to ulga. 

Nietypową atrakcją Florydy jest plaża 
w Daytona, gdzie nocowaliśmy. Hotele 
stoją na plaży, po której wolno jeździć 
samochodem. Jest to w USA niedopusz-
czalne, ale w Daytona stoją tylko znaki 
ograniczenia prędkości. Po prostu par-
kujesz na piasku, przy wodzie, wycho-
dzisz popływać i wracasz do samochodu. 
Też przejechaliśmy się po plaży. 

Zupełnie inna jest plaża w Miami. 
Rozległa, zabudowana hotelami i eksklu-
zywnymi apartamentowcami. Nocą w wo-
dzie odbijają się światła wieżowców. Idąc 
brzegiem, dojdziesz do nowoczesnego 
centrum Miami, wyglądającego jak każ-
de inne centrum turystycznego miasta. 
Restauracje, ogródki kawiarniane nad 
wodą, eleganckie sklepy. W porcie statecz-
ki, statki i gigantyczne statki turystyczne. 
Obserwowanie manewrów takiego kolosa 
w porcie to atrakcja dla turystów

A w rezerwacie Indian Seminili moż-
na wziąć udział w jeździe poduszkowcem 
po bagnach oraz w swoistym safari odby-
wającym się pośród zwrotnikowego lasu 
i moczarów. Można zobaczyć tu aligatory, 
węże i żółwie. Dla odważnych obiad i in-
diańskie specjały: ogony z aligatora, żabie 
udka, dziczyzna. Mięso aligatora podob-
ne jest w smaku do mięsa drobiowego, 
zaskakująco bardzo delikatne.

W specyficzny nastrój wprowadziła 
mnie podróż do Key West – ostatniej wy-
spy archipelagu Key. Najdalej wysunięte-
go na południe miejsca Stanów Zjedno-

czonych. Sama droga jest niesamowita, 
po przejechaniu całej Florydy wjeżdża 
się na archipelag, mija się 34 wyspy, 
na których luksusowe domy ma wiele 

gwiazd kina i muzyki. Z wyspy na wyspę 
przejeżdża się 42 mostami pośrodku oce-
anu. Mosty biegną przez ocean. Podróż 
jest zarówno fascynująca, jak i trochę 
przerażająca. Na samym Key West za-
chował się kolonialny nastrój. Słynie ona 
głównie z domu Ernesta Hemingwaya, 
zachowanego w świetnym stanie z ory-
ginalnymi wnętrzami, meblami i dro-
biazgami należącymi do pisarza. Dom 
otoczony jest tropikalnym ogrodem, 
w którym żyje dużo kotów. Koty są „po-
tomkami” kotów Hemingwaya.

Zaciekawiło mnie muzeum poświę-
cone piratom. Ich podbojom, walkom 
i ukrytym skarbom. Stare mapy, stroje, 
bron i skrzynie ze złotem. Największą 
atrakcją Key West są jednak słynne za-
chody słońca. Codziennie tłumy tu-
rystów wyczekują na wybrzeżu tego 
momentu. I rzeczywiście, zobaczyłam 
kilkunastominutowy spektakl słońca. 
Niewiarygodne barwy, chmury iprzebi-
jające się przez nie promienie. Zapierało 
dech w piersiach. 

Ogromne wrażenie zrobiły na mnie 
wizyty w Parku Narodowym Everglades 
(6105 km kw.). Pierwszy raz nocą, druga 
o świcie. Jest to największy obszar dzi-

kiej przyrody subtropikalnej zachowany 
w Stanach Zjednoczonych. Jest trzecim 
co do wielkości parkiem narodowym 
w kontynentalnej części USA. Stanowi 
największy las namorzynowy na północ-
nej półkuli i jest jednym z najważniej-
szych miejsc rozrodu tropikalnych pta-
ków brodzących. Ma również znaczenie 

gospodarcze – zaopatruje w wodę pitną 
południową część Florydy. Rocznie od-
wiedza go ponad milion turystów.

Dotarliśmy tam późnym wieczorem, 
a po zapewnieniu, że jest to bezpieczne 
i wysłuchaniu wytycznych, by iść tylko 
pomostami, zagłębiliśmy się w ciemność 
na mokradłach. U stop czarna czeluść, 
z której wydobywały się odgłosy nocne-
go życia w wodzie, trudne do określe-
nia, ale nie wróżące nic dobrego. Na tle 
granatowego nieba widać było czarne 
sylwetki dużych ptaków siedzących na 
drzewach. Nieruchome i bezszelestne. 
W zasadzie nie widziałam nic. Wrócili-
śmy tam o świcie i doznałam zdumienia. 
Weszłam na te same pomosty, u stop roz-
ciągało się bagno porośnięte trzcinami 
i kępami traw, na których leżały aligatory. 
Ogromne i mniejsze – dziesiątki – leniwie 
wygrzewające się w porannym słońcu 
z przymkniętymi oczami. Pomiędzy ali-
gatorami spacerowały długonogie ptaki 
i powolne żółwie. Na drzewach i trawie 
siedziały duże pięknie ubarwione ptaki, 
jakich nigdy nie widziałam. Rozkładały 
skrzydła i suszyły wilgoć osiadłą na pió-
rach w nocy. Zwierzęta nie bały się siebie 
i ludzi. Idąc pośród bagien, mahoniowych 
drzew i mangrowców, pośród egzotycz-
nych zwierząt i ptaków w ciszy poranka, 
w słońcu, które z każdą minutą nabierało 
siły, poczułam się jakbym oglądała świat 
dzień po stworzeniu. Pierwotny spokój, 
porządek i cisza. 

A jeśli chodzi o sylwestra? No cóż, 
przywitanie Nowego Roku ma w Amery-

ce swoje prawa – można chodzić z alko-
holem w ręku, zabrać drinka do jacuzzi 
na zewnątrz, jakim dysponował hotel. 
Drinki (bardzo słabe) sprzedawano 
w wiaderkach wielkości dziecięcych wia-
derek do piasku. Do każdego drinka do-
łączano sznur plastykowych koralików. 
Jeżeli spotkasz nad ranem delikwenta 
obwieszonego koralikami, możesz poli-
czyć, ile wiaderek zaliczył. Przed półno-
cą wszyscy zgromadzili się na plaży, aby 
składać życzenia i wyśpiewywać toasty. 
Wspólne odliczanie do północy i oczywi-
ście pokaz sztucznych ogni. Amerykanie 
zaraz potem wracają do pokoi, Polakom 
zajmuje to trochę więcej czasu. 

Smutniejszy był powrót do Chicago. 
Należało opuścić lato i w ciągu doby 
znów przeżyliśmy jesień i wjechaliśmy 
w zimę. Na szczęście mróz poluzował 
i drogi nie były już tak skute lodem. ■

Z luksusowych apartamentów i hoteli wychodzi się 
prosto na plażę.

Turystyczne atrakcje.

Droga do Key West, najdalej wysuniętego na 
południe miejsca USA prowadzi środkiem wody 
pomiędzy wyspami archipelagu Florida Keys.

Mięso aligatora jest zaskakująco delikatne.
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Marka SOWY

Przedpandemiczny

spacer
po Krakowie
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Dlaczego napisałam wiersze? Bo 
przestraszyła mnie pandemia, wywo-
łana koronawirusem. Nie, żeby mnie 
sparaliżowało, raczej zdyscyplinowa-
ło do porządków. Pomyślałam, że jeśli 
choroba mnie zeżre, to kto posprząta 
moje szuflady? W nich pełno różnych 
tekstów, najwięcej wierszy, ale też na-
wet sztuka sceniczna i kilka zaczętych 
opowiadań. Nie wychodziłam z tym do 
ludzi. Tylu doskonałych twórców wo-
kół, wszędzie: poza tym zawsze ktoś mi 
wbijał w głowę powiedzenie, że „świat 
potrzebuje tylko trzech tenorów”, czyli 
nie ma miejsc nawet w kącie.

Ten kąt w pandemii u mnie nie 
sprawdził się. Chodziłam po domu 
obijając się o sprzęty jak w klatce. 
Krzyczałam, milcząc. Pomyślałam: 
Idiocieję. Ułożyłam się w wannie i li-
czyłam kafelki na ścianie. Pytałam 
siebie: Tak ćwiczę się intelektualnie? 
Więcej niż zwykle czytałam wierszy: 
Szymborskiej, Cohena, Białoszew-
skiego, Lieberta, Emily Dickinson, 
szalonej Osieckiej, eleganckiego Gał-
czyńskiego, jak prawie każda kobieta 
również Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej, ale też sięgnęłam po współcze-
sne teksty piosenek Asafa Awidana, 
bo zatrzymały mnie w miejscu i za-
skoczyły formą. Znalazłam na półkach 
naszych lokalnych poetów. Jak dawno 
do nich nie zaglądałam! 

I jeszcze było mi mało. Kupiłam 
ogromny tom wierszy poetów amery-
kańskich. Wsiąkałam w słowa pisane. 

Nie słuchałam niczego i nikogo, czyta-
łam, podziwiałam, ale nie kruszyłam 
się w sobie jak mrówka przy słoniu, lecz 
nabierałam sił. Popatrzyłam w lustro. 
To ja. Nie młodnieję. Siadłam do pisa-
nia lub wybierania z tego, co już było. 
Codziennie wgapiałam się w powstają-
ce wersy aż szczypało w oczy. Jak rano 
wiersz wydał się blady, wyrzucałam bez 
żalu i zaczynałam nową myśl. 

 
Potem zachorowałam. Operacja była 

koniecznością. W środku pandemii ja 
i szpital. Paradoksalnie, kiedy trafiłam 
w środowisko ludzi w kombinezonach, 
nie bałam się, bo już wtedy silnie trzy-
mał mnie mój plan. Miałam przecież 
dokończyć czyszczenia szuflad, po-
sprzątać, ułożyć... 

Po powrocie ze szpitala otrzyma-
łam w prezencie obraz Urszuli Pietras. 
Malarka z Radzynia Podlaskiego której 
nie znam osobiście, a jedynie z sieci na 
facebooku, gdzie prezentuje swoje pa-
stelowe symfonie wzmocniła mnie ob-
razem łąki i motyli! 

To było zaskoczenie, pełne lato 
w szarym dniu, które ostatecznie otwo-
rzyło mi drzwi do szybszego zebrania 
tekstów i nadaniu im tytułu„Motyle ze 
stali”. Do mojej pierwszej książki po-
etyckiej, wybrałam wiersze oraz teksty 
poetyckie pisane do muzyki Andrzeja 
„Andymiana” Mierzyńskiego, śpiewane 
i melorecytowane – wszystko najśwież-
sze, nie wracałam do dawnych lat, 
nawet do rozpaczliwej liryki pisanej 
w odległej PRL. 

Czyszcząc szuflady, wiele zeszytów 
i luźnych kartek papieru, pogniotłam 
i porwałam. Ułożyłam z nich spory stos. 
Popatrzyłam z żalem, ale nie składałam 
niczego na nowo. Zrobiłam zdjęcia sto-
su, wydawał mi się ładny ze wszystkich 
stron. Był jak obraz papierowych kwia-
tów i motylich skrzydeł. Pokazałam 
Andrzejowi, a on uznał, że może to być 
dobry podkład do moich wierszy. Rze-
czywiście jest! 

Książka składa się z pięciu działów, 
każdy otwiera malarski obraz Urszu-
li Pietras. Wiotkie motyle stają się tu 
mocne, nabierają ostrych barw, nie żyją 
jedynie lękiem, że być może nie przeży-
ją do końca tego jednego lata, podczas 
którego kochają się w ogrodzie lub że 
zaraz zginą pod butem kogoś wielkie-
go... Nie zatrzymałam się na motylim 
doświadczeniu. Piszę opowiadanie, 
które wyrastało między wierszami i jest 
w całości inspirowane sytuacjami i oso-
bami z ostatniego czasu. Zmagam się 
też, jak to zwykle bywa, z różnymi dy-
lematami, podszeptami, a nawet hej-
tem – bo się wychyliłam? Bo świat jest 
tylko dla trzech...? Już mnie to nie boli. 
Stałam się motylem ze stali i poznaję 
zupełnie innych ludzi, rozpoznaję inne 
spojrzenia na życie, na sztukę, na wol-
ność tworzenia. Jak mogłam ich wcze-
śniej nie dostrzec i żyć zaszufladkowa-
na jak papier w urzędzie, szamocząc się 
niekiedy w sposób niejasny nawet dla 
mnie samej?... 

Nikt, nawet najbliższa rodzi-
na, nie wiedziała, że wydam 

książkę „Motyle ze stali”. Nigdy 
o czymś takim nie mówiłam. 

Nie chciałam budować na-
pięcia i tworzyć jakąkolwiek 

dramaturgię w mojej skromnej 
historii. Poniekąd bałam się.

Stałam się
„motylem ze stali”
Elżbieta Mierzyńska

„Motyle ze stali”
156 stron, 125 wierszy oraz fragment prozy.
Teksty zebrane w działach: Kwarantanna 
(pisane w ostatnim czasie obostrzeń pan-
demicznych), Pomiędzy jednym a drugim 
(pisane po pracy i o pracy w biurowej 
korporacji), Do muzyki, Krawędź, Zamiast 
zakończenia. 
Ilustracje malarskie Urszula Pietras
Wydawnictwo Elset
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A B C
Kiedy trzeba coś załatwić, wielu czuje się jak w matni,
Bo nie wszystko bądźmy szczerzy, od nas samych dziś zależy.
Jeśli to jest nic wielkiego, można obejść się bez tego,
Lecz gdy człowiek jest uparty, to się szybko kończą żarty.
Gdy ktoś swą wykona pracę, chociaż ma to wiele znaczeń,
Zamiast z dumą iść do domu, często wraca po kryjomu.
Ludzka wdzięczność nie ma granic, nie jesteśmy zwierzętami,
Zamiast lustra patrzmy w szyby, teraz biorą nawet ryby.
To nasz polski elementarz, więc go łatwo zapamiętać,
I kolejne pokolenia nic nie będą tutaj zmieniać.
Żeby im ułatwić życie, bo nie wszyscy przy korycie,
Oficjalnie dajmy na to, jakiś dać taryfikator.
Tak naprawdę rządzi krajem, ten kto bierze i kto daje.
O tym każdy dobrze wie, to jest takie A, B, C.
Nie ma po co więc udawać, ekonomia ma swe prawa,
Czas powszechną prawdę znać...lepiej dawać jest czy brać? 

Różowe myśli
*Pierwsze oznaki wiosny? Kiedy ludzie zaczynają kłaść polbruk.
*Z człowiekiem jak z jajkiem. Trzeba go znosić.
*Są ludzie tak pechowi, że nawet jeśli im kamień spad-
nie z serca to na nogę.
*Nie trzęśmy światem. A nuż dojrzały owoce zakazane!
*Już tylko w autobusie człowiek zbliża się do człowieka.
*Dożył stu lat, ale nie starczyło tego nawet na linijkę  
w encyklopedii.
*Ziemia obraca się wokół słońca, Polska w koło Macieju.
*Ameryka wciąż gdzieś interweniuje. Z przerwą na musicale.
*Z nauk wielu pedagogów wynosimy jedynie umiejęt-
ność siedzenia prosto. 
*Dziadek z dumą nosił ordery, wnuk certyfikaty unijne.
*Prawdziwe cuda zarezerwowane są tylko dla Pana Boga. 
*I kropka może być punktem widzenia.
*W niektórych krajach do izb tradycji można zaliczyć 
również izby wytrzeźwień.
* Spowiadał się tak długo, że w końcu spowiednik zarzą-
dził przerwę na reklamę.

Andrzej Zb. BRZOZOWSKI

Władysław
KATARZYŃSKI

Nasi ludzie
 
Chcą mi zabrać z OFE forsę,
Nie pytając mnie o zdanie,
A do tego, co najgorsze,
Nie wiem co się z forsą stanie.

Mówią mi, że kraj w potrzebie,
Że w budżecie wielka dziura,
To rząd o tym ku...(rczę) nie wie,
Jaka była koniunktura?

Co sondaże pokazały?
Słupki poszły w dół, czy w górę?
Gdzie reformy się podziały?
Czemu ja mam łatać dziurę?

Sorry, trochę się uniosłem,
Więc do pionu szybko wracam,
Bo nie jestem przecież posłem,
A to chyba posłów praca?

Bo któż zadba o mnie lepiej,
Nawet bardziej niż o swoje?
Poseł biedy wszak nie klepie,
Więc ja także się nie boję.

Wiem, że ON nad wszystkim czuwa,
I człowieka skrzywdzić nie da.
Patrzy, co się gdzie wykluwa,
Jak ten anioł, prosto z nieba.

Drzemie we mnie przeświadczenie,
Że nic złego się nie stanie,
Gdy jest na sejmowej scenie
Polski poseł – mój wybraniec.

Przezorny
Napiszę taki artykuł, 
Który uwagę by przykuł.
Lecz go do druku nie oddam,
Nie chcę się włóczyć po sądach.
Nie mam takiego nawyku.

LIME
RYKI

Newsy
W pewnej redakcji, pewnej gazety, 
Szukano newsa, ale niestety
Nie znaleziono. W ostatniej chwili
Temat na newsa im podrzucili 
Ci, którym naród funduje diety.

Dobra rada
Raz jest lepiej, raz jest gorzej,
Każdy pracę zmienić może,
Przykładowo...dajmy na to...
Prawnik, sędzia, prokurator.
Czasem ktoś im w tym pomoże.
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Robert Mirowski – pracownik Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. 
Publikuje od 1986 r. w ponad 20 gazetach, czasopismach i periodykach, m.in. Computer 
World, Sztandar Młodych, Gilotyna, Film, Agro Trendy, Gilotyna, Super Express, Tina, Szpilki, 
Karuzela, Nie, Puls Biznsu, Krzyżówka, Motor, Piłka Nożna, Twój Weekend. Zajmuje się także 
rysunkiem i ilustracją na użytek reklamy i innych celów komercyjnych. Uczestnik licznych 
wystaw zbiorowych, miał sześć indywidualnych. Otrzymał wiele nagród w konkursach 
w kraju i za granicą, m.in. nagrody specjalne na International Salon of Caricature, Zeman, 
Serbia 2007 i na The WINE International Invitation Cartoon Exhibition, Chiny 2005, 2006.
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Oferta Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Świątkach zdecydowanie wykracza 
poza tradycyjne funkcje. Są tu zajęcia 
i warsztaty w nowoczesnych pracow-
niach ceramiki i rzeźby, tradycji i ręko-
dzieła, sali widowiskowo-konferencyjnej 
oraz w wydzielonych strefach dla dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych. W bi-
bliotece odbywają się spotkania Klubu 
Kreatywnych Babeczek, dziecięcego klu-
bu czytelniczego „Mola Książkowego”, 
klubu czytelniczego dla dorosłych „Mię-
dzy Wierszami”, koła historycznego pa-
sjonatów historii i epoki napoleońskiej 
oraz koła przyrodniczego. 

Imprezowy rok 2020
Ograniczenia związane z pandemią 

COVID-19 w 2020 roku nie przeszko-
dziły w organizacji planowanych wyda-
rzeń. Były to m.in.:

 *Zajęcia i warszta-
ty artystyczne z cyklu 
„W soboty pierwsze koty 
za płoty”, np.. „Papiero-
we baletnice”, „Kartki 
świąteczne”, „Kwiaty 
z bibuły”, „Wielkanocne 
ozdoby świąteczne”; Ga-
dżety z palety”, „Aniołki 
w roli głównej”, „Sowy 
mądre głowy”. 

*Karnawałowe Ferie w Bi-
bliotece, czyli inspiracje arty-
styczne – maski, piniata; maska-
rada uliczna; karnawałowa noc; 
gminny bal dla dzieci. 

*Spotkanie autorskie 
z Krzysztofem Petkiem, auto-
rem książek dla dzieci i mło-
dzieży.

*Akcja czytelnicza w tłusty 
czwartek „Pączek za książkę”.

*Święto Kobiet z motywem czeko-
lady (loteria i poczęstunek) z udziałem 
różnych zespołów. *Gminny Przegląd 
Twórczości Dzieci i Młodzieży „Bibliote-
ka Talent Show On-line”.

*WWW - Wtorkowe Wędrówki Wa-
kacyjne: m.in. do Leśniczówki Różan-
ka, po tajemniczym ogrodzie, rowerami 
szlakiem warmińskich kapliczek i wy-
cieczka do Lidzbarka Warmińskiego.

*Jesienne inspiracje z Biblioteką to 
m.in dwa rajdy rowerowe dla dorosłych 
i wernisaż pokonkursowej wystawy „II 
Ogólnopolski Konkurs na Rysunek Pra-
sowy im. Aleksandra Wołosa”. 

Biblioteka realizowała też projekt 
survivalowy „Nawet pod prąd”. Było to 
możliwe dzięki dotacji 6900 zł, otrzyma-
nej z „Regionalnego Konkursu Granto-
wego – Równać Szanse 2019”. Głównym 
działaniem projektu były dwa biwaki, 
a sprawdzianem zdobytych umiejętno-
ści – gra terenowa „Poszukiwanie Skar-
bu Kapituły Warmińskiej”. Niestety, 
przez pewien czas można było działać 
jedynie on-line – ubolewają pracownicy 
biblioteki.

Wspólne czytanie 
Rozwijana jest promocja czytel-

nictwa. Biblioteka na bieżąco nabywa 
nowości wydawnicze, by zadowolić 
wszystkie grupy użytkowników. Gro-
madzi też dokumenty, mapy, zdjęcia, 
materiały ikonograficzne, zabytkowe 
przedmioty i sprzęt użytkowy. Zbiory 

te wykorzystywane są 
m.in. do tworzenia opra-

wy oraz klimatu wielu imprez organizo-
wanych przez bibliotekę. 

Narodowe Czytanie „Ballady-
ny” Juliusza Słowackiego odbyło się 
w nietypowy sposób. Nagrano filmik, 
w którym bibliotekarze z podziałem 
na role przeczytali fragmenty utwo-
ru. A Noc Bibliotek 2020 „Klimat na 
czytanie” zorganizowano w Świątkach 
pod hasłem. „Rozsmakuj się w litera-
turze i śpiewie”. W ramach Ogólnopol-
skiej Kampanii „Mała książka – wielki 
człowiek” zaproszono rodziców wraz 
z dziećmi po odbiór wyprawki czytel-
niczej w postaci „Pierwsze czytanki 

dla…” dziecka i książki dla rodzica. 
Każde dziecko otrzymało Kartę Małe-
go Czytelnika do zbierania naklejek, 
za co przewidziano nagrody.

– Uczestniczyliśmy też w akcji „Kin-
der-Mleczna Kanapka. Przerwa na 
wspólne czytanie”, prowadzonej z wy-
dawnictwem Znak, zbierając pełnowar-
tościowe książki dla dzieci w wieku 2-14 
lat. Dziecko za oddaną książkę otrzyma-
ło zakładkę zaprojektowaną przez am-
basadorów akcji oraz dyplom od Kinder 
– podkreślają pracownice biblioteki. 

Edukacja ze Skoczkiem Covidkiem
Działająca przy bibliotece Grupa 

Nieformalna „Świadomi i zdrowi” oraz 
Warmińskie Koło Gospodyń Wiejskich 
w Świątkach, zrealizowali projekt „Przed-
szkolaku zadbaj o zdrowie! Mycie rąk 
i maseczki w modzie”. Projekt skierowany 
do dzieci w wieku 5 lat polegał na edukacji 
zdrowotnej on-line, zdobyciu wiedzy na 

temat zdrowych nawyków związa-
nych z pandemią. Wydano ulotkę 
instruktażową oraz dwa instruk-
tażowe filmy dla dzieci nagrane 
przez Grupę Ratowniczą PCK Olsz-
tyn z udziałem zabawki Skoczka 
Covidka „Jak prawidłowo nakła-
dać, nosić i zdejmować maseczkę” 
oraz „Jak prawidłowo myć ręce”. 
Powstały również filmy nagry-
wane przez rodziców z udziałem 
dzieci. Zakupione Skoczki Covidki 
zostały przekazane do przedszko-
la. Odbyło się też spotkanie on-
-line z psychologiem „Jak radzić 
sobie z lękiem podczas pandemii”. 
Uszyto też wielorazowe maseczki 
dla uczestników projektu oraz ich 
rówieśników. Nieodpłatnie prze-
kazano je mieszkańcom gminy 

(500 osób). Na potrzeby projektu zakupio-
no maszynę do szycia , która posłuży do 
innych zajęć i szkoleń. W planie jest nową 
forma edukacji on-line poprzez nagrywa-
nie kolejnych filmików o różnorodnej te-
matyce, np. kulinarnej, rękodzieła i sztuki.

Wszystkie te działania zaowocowały 
wielkim sukcesem: II miejscem w ogól-
nopolskim rankingu bibliotek, zorganizo-
wanym przez redakcję „Rzeczpospolitej” 
i Instytut Książki w 2020 roku oraz tytu-
łem najlepszej biblioteki w województwie 
warmińsko-warmińskim. Gratulujemy! 

(Na podstawie materiałów Biblioteki 
opr. gr, jjp)

Biblioteka na rozdrożu kultur
Hasło przewodnie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach brzmi: „Biblioteka na rozdrożu kultur, 
tradycji i nowoczesności”. Dlaczego na rozdrożu? Bo biblioteka znajduje się w rejonie wielokulturowym 
i mieści się przy skrzyżowaniu głównych dróg, a przez gminę przebiega granica historycznej Warmii.

Dyplomy zdobyte przez bibliotekę w 2020 
roku. (fot. GBP)

Biblioteka gminna w Świątkach mieści się 
przy skrzyżowaniu ważnych dróg. 
(fot. J.Pantak)
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Pieniężno (Melzak) ma za sobą burz-
liwą historię. Wielokrotnie plądrowane, 
najeżdżane, burzone, bombardowane 
– za każdym razem odradzało się jak fe-
niks z popiołów. Dzisiaj liczy około trzy 
tysiące mieszkańców, a od 1947 roku na 
cześć Seweryna Pieniężnego – patrioty, 
społecznika i wydawcy „Gazety Olsztyń-
skiej” nosi nazwę Pieniężno.

Co warto zobaczyć? 
Jednym z najciekawszych obiektów 

jest Zamek Kapituły Warmińskiej, zbu-
dowany przez biskupów warmińskich 
w I połowie XIV wieku, obiekt o bogatej 

i interesującej historii oraz wyjątkowej 
architekturze. Jest to jedna z najstar-
szych budowli w regionie.

W latach 1518 i 1519 na zamku prze-
bywał Mikołaj Kopernik, który wyjeż-
dżał z niego na lokacje i kontrole oko-
licznych wsi należących do kapituły 
warmińskiej.

W latach 1589-1599 zarządcą zamku 
był książę Siedmiogrodu Andrzej Bato-
ry, bratanek króla Polski Stefana Bato-
rego. Na przestrzeni wieków zamek był 
wielokrotnie burzony i odbudowywany. 
Obecnie trwają poszukiwania inwesto-
ra, który tchnie nowe życie w ten zabyt-
kowy obiekt.

Co przyciąga turystów? 
Rezerwat przyrody „Dolina Rzeki 

Wałszy” to bez wątpienia największa 
atrakcja turystyczno- przyrodnicza re-
gionu. Teren ten za rezerwat uznany zo-
stał już przed I wojną światową.

Przełom Wałszy (rzeka ma 67 km), 
który rozpoczyna się w okolicach Zam-
ku Kapituły Warmińskiej do 1939 roku 
był niezwykle atrakcyjnym miejscem. 

Na terenie rezerwatu przed II wojną 
światową funkcjonowały restauracje, 
basen, korty tenisowe, boisko,strzelni-
ca sportowa oraz kręgielnia.

Było to miejsce odpoczynku i rekre-
acji m.in. dla turystów z Berlina, Kró-
lewca i nie tylko.

Obecnie przez rezerwat wzdłuż prze-
łomowego odcinka rzeki Wałszy prze-
biega ścieżka dydaktyczna z wieżą wido-
kową i wiatą edukacyjną. Utworzona ją 
po to, aby uchronić przed niszczeniem 
cenne gatunki roślin, rozbudzać potrze-
bę poznawania otaczającej nas przyrody 
oraz kształtować postawy ekologiczne.

Obiektem zasługującym na szczegól-
ną uwagę jest znajdująca się na terenie 
rezerwatu kapliczka „przy cudownym 
źródełku”, ufundowana w 1826 roku 
przez rodzinę Gehrmanów. Obok kapli-
cy znajduje się źródło siarczano-żelazi-
ste. Wodzie z tego źródła przypisywane 
są właściwości lecznicze. Przez rezer-
wat przebiega również pieszy szlak Ko-
pernikowski.

Nad rzeką Wałszą, nad doliną rezer-
watu wznosi się najwyższy czynny most 
kolejowy w Polsce (28,5m), oddany do 
użytku w 1885 roku.

Księża werbiści i ich muzeum
W Pieniężnie ma siedzibę Misyjne 

Seminarium Duchowne Księży Werbi-
stów, którzy w 1920 roku rozpoczęli tu-
taj swoją działalność. 

Misjonarze werbiści, poza anima-
cją misyjną oraz pracą duszpasterską, 
prowadzą szkoły, szpitale, zajmują się 
działalnością wydawniczą, redakcyjną, 
pracują jako wykładowcy. Kształceni 
w Pieniężnie werbiści pracują obecnie 
w 76 krajach na sześciu kontynentach.

W klasztorze znajduje się Muzeum 
Misyjno-Etnograficzne, prezentowane 
są w nim eksponaty z różnych stron 
świata(obecnie modernizowane).

Neogotycki kościół, gotycki ratusz 
i Green Velo

W sąsiedztwie Zamku Kapituły War-
mińskiej znajduje się zabytkowy neogo-
tycki Kościół świętych Apostołów Piotra 
i Pawła z ponad 60-metrową wieżą. Pię-
cionawowy kościół został odbudowany 
w latach 1895-1897 na miejscu gotyckie-
go kościoła z XIV w.

Ratusz miejski z II poł. XIV w., wie-
lokrotnie niszczony i odbudowywany, 
również znajduje się w pobliżu zamku. 
Jest on obecnie modernizowany.

W przeszłości w Pieniężnie funkcjo-
nował kościół ewangelicki, do dzisiaj 
zachowała się jedynie wieża stanowiąca 
część nieistniejącego już obiektu.

Kolejnym ważnym punktem na 
mapie Pieniężna jest cerkiew grecko-
katolicka pw. Św. Michała Archanioła. 
Obiekt ten zbudowany w latach 1621-

1623 był kaplicą szpitalną św. Jakuba 
i św. Rocha. Od 1959 roku świątynię 
użytkują grekokatolicy.

W Pieniężnie znajduje się zabytkowa 
wieża ciśnień z 1905 roku. Obecnie obiekt 
ten należy do prywatnego inwestora.

Przez Pieniężno przebiega wschod-
nia część szlaku rowerowego Green 
Velo. Ma to bardzo duży wpływ na oży-
wienie turystyczne miasta.

Pieniężno to idealne miejsce dla 
tych, którzy szukają ciszy, spokoju, wol-
niejszego tempa życia, z dala od zgiełku 
dużych miast. 

Zdjęcia: Krystian Grygorowicz i Jacek Wojcieszko, 
ze zbiorów Urzędu Miasta w Pieniężnie.

Pieniężno
miasto do życia, 
miasto do odkrycia
Pieniężno, małe miasteczko na Warmii, coraz chętniej 
odwiedzane przez turystów, coraz bardziej doceniane 
przez mieszkańców. Zamek wczoraj i dziś.

Budynek Misyjnego Seminarium Duchownego Księży 
Werbistów.

Najwyższy w Polsce czynny most kolejowy.

Wzgórze zamkowe widziane od ulicy Mickiewicza 
zza rzeki.



18 nr 1/181

inicjatywa powiatu olsztyńskiego

Według organizatorów Szlak 
jest propozycją tematycznej wy-
cieczki-pielgrzymki, na którą 
składa się 16 wyjątkowych miejsc, 
związanych z historią warmińskie-
go biskupstwa, a także wydarze-
niami o charakterze religijnym, 
historycznym czy legendarnym. 
Stacje „Szlaku Świętej Warmii” to 
miejsca pielgrzymkowe, sanktu-
aria, ścieżki pątnicze, historycz-
ne obiekty sakralne. Prześledźmy 
jego trasę.

Bałdy – Wrota Warmii
W miejscu gdzie kiedyś kończy-

ły się protestanckie Mazury, a za-
czynała katolicka Warmia, w 2006 roku 
ustawiono drewniany krzyż oraz wybu-
dowano symboliczne drewniane Wrota 
Warmii. Co roku, w każdą pierwszą so-
botę lipca, w Baudach odbywa się rów-
nież Warmiński Kiermasz Tradycji, Dia-
logu i Zabawy – oficjalne święto Warmii.

Gietrzwałd – polskie Lourdes 
Polskim Lourdes stał się Gietrzwałd 

od 1877 roku, od czasu objawień Matki 
Bożej. Centralnym punktem obecnego 
sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdz-
kiej jest kościół. Obok świątyni znajduje 

się kapliczka objawień, której wystawie-
nia – według relacji dzieci – zażądała 
Matka Najświętsza podczas objawienia 
6 lipca 1877 roku. Integralną częścią 
sanktuarium jest płynące niedaleko od 
kościoła źródełko, które jest dopływem 
pobliskiej rzeki Giłwy. Jego wody pobło-
gosławiła Matka Boża, co widziały cztery 
wizjonerki. Od tego czasu każdego dnia 
miejsce to odwiedzają rzesze wiernych, 
którzy doznają wielu łask i uzdrowień. 

Olsztyn – zamek, Kopernik, 
archikatedra i Jan Paweł II

Najsłynniejszym lokatorem olsztyń-
skiego zamku był Mikołaj Kopernik, któ-
ry w latach 1516-1521 sprawował w nim 
urząd administratora dóbr kapituły 
warmińskiej. W chwilach wolnych Ko-
pernik zaczął spisywać pierwsze księgi 
swojego epokowego dzieła „O obrotach 
sfer niebieskich”. Nad wejściem do jego 
dawnych komnat znajduje się unikalna 
pamiątka po Wielkim Astronomie wy-
konana najprawdopodobniej jego ręką – 
tablica astronomiczna. Jest ona główną 
atrakcją funkcjonującego obecnie w mu-
rach zamku Muzeum Warmii i Mazur. 

Głotowo – Kalwaria Warmińska
Kalwaria Warmińska, położona 

w Głotowie niedaleko Dobrego Miasta, 
należy do najpiękniejszych w Polsce 
świątyń na otwartym terenie, którą 
można odwiedzać przez cały rok, choć 
najpiękniej jest tu od kwietnia do listo-
pada. Zbudowano ją w latach 1978-1894. 
Ostatnio poddano ją gruntownej reno-

wacji. A na murach tamtejszego 
kościoła pw. Najświętszego Zbawi-
ciela znajduje się unikalny zestaw 
zegarów słonecznych.

Dobre Miasto – kolegiata, 
cerkiew, zbór

Najważniejszym elementem 
zespołu budynków kolegiackich 
w Dobrym Mieście jest kościół 
Najświętszego Zbawiciela i Wszyst-
kich Świętych. Powstał w latach 
1359-1389. Do gmachu świątyni 
przylegają dawne budynki kapitul-
ne stanowiące zwarty czworobok 
z malowniczym wewnętrznym 
dziedzińcem. Kolejnym zabytkiem 

sakralnym jest grekokatolicka cerkiew 
św. Mikołaja. Nieopodal od niej znajdu-
je się utrzymany w stylu neoromańskim 
dawny zbór ewangelicki. Można obej-
rzeć także wiele typowych przydrożnych 
kapliczek wybudowanych przeważnie 
na przełomie XIX i XX wieku. 

Lidzbark Warmiński – historyczna 
stolica Warmii

Budowę zamku ukończono około 
1400 r. Powstał wówczas „Wawel Półno-
cy”, jeden z najpiękniejszych średnio-
wiecznych obiektów tego typu w Euro-
pie, perła architektury gotyckiej z XIV 
wieku. Cały kompleks (zamek wraz 
przedzamczem, bastionem i basztą) jest 
jednym z najcenniejszych polskich za-
bytków, uznawany za pomnik historii. 
Rezydował tu także Mikołaj Kopernik 
oraz Ignacy Krasicki.

Stoczek Klasztorny – Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Pokoju

Największą czcią w sanktuarium 
otoczony jest wizerunek Matki Bożej ► 

Nowa propozycja turystycznych wypraw

Szlak Świętej Warmii
W ubiegłym roku, już po wybuchu pandemii, Starostwo Powiatowe w Olsztynie zaprezentowało nowy produkt 
turystyczny „Szlak Świętej Warmii”. Inicjatorem przedsięwzięcia był Andrzej Abako, starosta powiatu. 
Patronat nad projektem objął metropolita warmiński abp Józef Górzyński.

Martyna Seroka
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► Stoczkowskiej, znajdujący się w oł-
tarzu głównym kościoła. Jest to kopia 
obrazu Matki Boskiej Zbawiciela Ludu 
Rzymskiego, pochodzącego z rzymskiej 
bazyliki Matki Bożej Większej. Dzieje 
Stoczka Klasztornego pozostaną nieroz-
łącznie związane z postacią Sługi Bożego 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pry-
masa Polski, który przez blisko rok wię-
ziony był w murach tutejszego klasztoru 
przez komunistyczne władze PRL. 

Bisztynek – Sanktuarium Krwi 
Chrystusa

Znajdująca się tu świątynia jest trak-
towana jako sanktuarium Najdroższej 
Krwi Pana Jezusa i stała się celem licz-
nych pielgrzymek. 

Reszel – miasto spokojnego życia
W Reszlu znajduje się zamek bisku-

pów warmińskich zbudowany w latach 
1350-1401. Z wieży kościoła czy zam-
ku można dojrzeć sześciokilometrowy 
trakt pielgrzymkowy z Reszla do Świętej 
Lipki. Ponadto nad miastem znajduje 
się budynek świątyni świętych Piotra 
i Pawła – rzymskokatolickiego kościoła 
parafialnego należącego do dekanatu 
Reszel archidiecezji warmińskiej. 

Święta Lipka – Częstochowa 
północy

Świętolipskie sacrum to obraz Matki 
Bożej Jedności Chrześcijan z 1640 roku, 
wzorowany na ikonie z rzymskiej Bazy-
liki Większej Matki Bożej. Umieszczony 
jest w liczącym 20 m wysokości ołtarzu 
głównym (największym w wojewódz-
twie), który został wykonany w latach 
1712-1714. Do kościoła w Świętej Lipce 
przyciąga nie tylko kult Matki Bożej, ale 
i niezwykłe, liczące 4000 piszczałek or-
gany, zbudowane w latach 1719 -1721. 
Umieszczone na ich wieżyczkach rzeź-
by przedstawiające anioły grające na 
różnych instrumentach, poruszają się 
podczas koncertów, tworząc tzw. orkie-
strę niebiańską. 

Tłokowo- Sanktuarium św. Rocha
W XVIII stuleciu, po przejściu przez 

Warmię epidemii dżumy, patronem 
świątyni został św. Roch chroniący od 
zarazy (a także patron między innymi 
aptekarzy lekarzy i szpitali). Obecnie 
świątynia otwierana jest tylko 2 razy do 
roku: 15 sierpnia - w uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
w przeddzień wspomnienia św. Rocha 
oraz w drugim dniu Zielonych Świątek 
– dniu zesłania Ducha Świętego. 

Krosno – mała Święta Lipka
Analogii do Świętej Lipki jest tu spo-

ro. Podobna jest lokalizacja: podmokłe 
doliny pomiędzy okolicznymi wzgórza-
mi, które sprawiły, że obie świątynie 
i ich otoczenie musiały powstać na dębo-
wych palach oraz układ architektonicz-
ny zespołu pielgrzymkowego. Kościół we 
wsi Krosno koło Ornety przypomina też 
swym założeniem świętolipski, choć nie 
jest tak bogato wyposażony, tak dobrze 
utrzymany i tak sławny. Nie bez przyczy-
ny nazywany jest „małą Świętą Lipką”. 
W pobliżu sanktuarium, przy mostku 
nad Drwęcą Warmińską stoi, wystawio-
na w roku 2007, kolumna z figurą św. 
Jana Nepomucena, patrona między in-
nymi podróżnych i wędrowców. 

Chwalęcin – Kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego

Sanktuarium Podwyższenia Krzyża 
Świętego, znajdujące się w niewielkiej 
wsi Chwalęcin koło Ornety, nazywane 
bywa „młodszym bratem” Świętej Lip-
ki. Zasługuje ono na odwiedzenie po 
to, aby pomodlić się do słynnego Czar-
nego Krucyfiksu i po to, aby nasycić 
wzrok barwnym przepychem późnoba-
rokowej polichromii. 

Pieniężno – misyjne serce Polski
Niewątpliwie największą atrakcją 

turystyczno-religijną Pieniężna jest 
Muzeum Misyjno- Etnograficzne Księ-
ży Werbistów, posiadające jeden z naj-
bogatszych i najlepiej opracowanych 
kościelnych zbiorów tego typu. 3 km od 
Pieniężna, na terenie rezerwatu „Doli-
na Rzeki Wałszy” znajduje się kapliczka 
„przy cudownym źródle”. Jak głosi stare 
podanie, dawno temu w czasie pożogi 
wojennej, gdy mieszkańcy Pieniężna 
w ucieczce szukali ratunku przed nad-
ciągającym wojskiem, kilku chorych 
schroniło się w pobliskiej dolinie rzeki 
w okolicach dzisiejszej kapliczki. Żywili 
się roślinnością i popijali wodę ze źró-
dła. Ku wielkiemu zdziwieniu, po kil-
ku dniach wrócili do zdrowia. Szybkie 
uzdrowienie przypisywali cudownym 
właściwościom wód strumyka. 

Frombork – gród Naszej Pani
Od września 1994 roku fromborskie 

Wzgórze Katedralne jest pomnikiem 
polskiej historii. Jego, jak i całej okolicy, 
dominantą jest monumentalny budy-
nek bazyliki archikatedralnej Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. 

Andrzeja. Jest to jedna z największych 
budowli sakralnych środkowej Euro-
py, z praktycznie w całości zachowaną 
pierwotną gotycką formą. W świątyni 
znajduje się Ołtarz Madonny Frombor-
skiej, a w jego centralnej części znajduje 
się otoczona kultem imponująca rzeźba 
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Prawdziwą 
dumą bazyliki są także monumentalne 
organy, zaś najstarsze wzmianki o nich 
sięgają początku XVI wieku. 

Braniewo – Ateny Północy
Ordynariusz warmiński kardynał 

Stanisław Hozjusz sprowadził do Bra-
niewa Jezuitów. Dzięki niemu miasto, 
które żyło z handlu i rzemiosła, stało 
się na przełomie XVI i XVII wieku cen-
trum życia umysłowego i kulturalnego 
Warmii, a także jednym z najważniej-
szych ośrodków szkolnictwa i nauki 
w Polsce. Jezuici bardzo szybko rozwi-
nęli w Braniewie szkolnictwo na po-
ziomie średnim i wyższym. Absolwen-
ci uczelni stanowili elitę intelektualną 
diecezji warmińskiej i nie tylko. Anga-
żowali się w szkolnictwo, różne sfe-
ry kultury, a także w życie społeczne 
i polityczne. Dzięki nim miasto szybko 
uzyskało międzynarodową sławę jako 
„Ateny północy”. 

Pracownicy promocji olsztyńskiego 
starostwa przygotowali też przewodnik 
po Świętej Warmii oraz audiobook. Ini-
cjatywa została wsparta także przez TVP 
Olsztyn. Kampania promocyjna została 
zrealizowana we współpracy z powia-
tem olsztyńskim i powiatem lidzbar-
skim, a także współfinansowana przez 
warmińskie gminy. Podczas 16-odcin-
kowej wędrówki po krainie Warmii 
słuchacz może zatopić się w ciekawej 
historii regionu, a także obejrzeć wiele 
pięknych zabytków. 

Pomysł na wskroś ciekawy i zasłu-
gujący na najwyższe uznanie, iż można 
w przystępny i niezwykle interesujący 
sposób przedstawić historię regionu. 
Może warto w dobie epidemii korona-
wirusa zamiast zagranicznych kuror-
tów odwiedzić np. Tłokowo i westchnąć 
do św. Rocha, czy napić się uzdrawia-
jącej wody z Gietrzwałdu lub ze źródła 
z Doliny Rzeki Wałszy.

Więcej o projekcie można przeczy-
tać pod adresem: https://szlakswietej-
warmii.pl. Opisy stacji pochodzą z prze-
wodnika. 

Zdjęcia: M. i J. Pantak
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Oto jak historię początków chrze-
ścijaństwa wschodniego na Rusi Kijow-
skiej (najogólniej – terytorium dzisiej-
szej Ukrainy) przedstawili uczniowie 
szkoły z ukraińskim językiem naucza-
nia w Bartoszycach podczas konkursu 
„Ja i mały teatr”:

„W dawnych czasach nasi przodko-
wie byli poganami, wierzyli w wielu 
bogów, jednak książę kijowski Włodzi-
mierz Wielki doszedł do wniosku, że 
nadszedł czas zatwierdzić w kraju je-
dynego boga. Jak wiarę dla siebie i dla 
swego kraju książę wybierał? – Uważnie 
i dokładnie. Najpierw zaprosił do siebie 
przedstawicieli różnych religii: islamu, 
judaizmu, chrześcijaństwa rzymskiego 
i bizantyjskiego i wysłuchał ich opowie-
ści o podstawowych zasadach naucza-
nia ich wiary.

Następnie książę wysłał swoich po-
słów do różnych miejsc, żeby zobaczyli, 
jak owe religie są wyznawane na miej-
scu. Po długim czasie wszyscy posłowie 
wrócili: – Powiedzcie, posłowie, która 
wiara jest najlepsza?

– Przyszliśmy do ziemi greckiej i za-
prowadzono nas na świąteczną liturgię. 
Zapaliły się kadzidła i zaśpiewały chóry 
cerkiewne. Staliśmy w zachwycie i nie 

wiedzieliśmy gdzie jesteśmy – w niebie, 
czy na ziemi? Bo na ziemi nie ma ta-
kiego widowiska i takiego piękna. I nie 
wiemy jak wam o tym opowiedzieć.

– Wiemy tylko, że liturgię mają pięk-
niejszą niż na wszystkich innych zie-
miach. Nie możemy zapomnieć tamte-
go piękna.

Po tym książę już się nie wahał 
i ostatecznie przyjął wiarę prawosław-
ną. Włodzimierz sam przyjął chrzest 
i ochrzcił całą Ruś. Rozkazał zniszczyć 
posągi pogańskie i zbudować na ich 
miejscu cerkwie. Był to 988 rok.”

Tak to w wyniku osobliwego „bada-
nia rynku” przeważyło chrześcijaństwo 
w wydaniu bizantyjskim i zaczęło się 
umacniać na terenach Rusi Kijowskiej, 
która w czasach największej świetno-
ści sięgała do granicy obecnej Polski. 
Granice przesuwały się raz w jedną, raz 
w drugą stronę, a ludność ze swoją reli-
gią pozostawała na miejscu.

 
Skutki schizmy wschodniej

Nadszedł rok 1054 – rok schizmy 
wschodniej, czyli rozłamu w Koście-
le chrześcijańskim, wskutek którego 
powstały dwa odłamy Kościoła: rzym-
skokatolicki i grecko-prawosławny. 

Powodem rozłamu były pogłębiające 
się różnice pomiędzy patriarchatem 
rzymskim a konstantynopolitańskim. 
W 395 r. Teodozjusz I Wielki podzie-
lił cesarstwo na zachodniorzymskie 
i wschodniorzymskie. Bo ze względu na 
różnice między obiema częściami trud-
no było nimi zarządzać jako jednym or-
ganizmem. Na zachodzie dominowała 
łacina i kultura rzymska, na wschodzie 
– greka i kultura hellenistyczna. Jednak 
pomiędzy Kościołami istniały także po-
ważne różnice ideologiczne. 

Po schizmie wschodniej potrzeba 
było kilku wieków, żeby ponownie pod-
jęto próbę zjednoczenia. 

 
Unia brzeska i rosyjskie protesty

W 1240 r. Ruś Kijowska została zdo-
byta przez Złotą Ordę i dopiero po-
wstanie Księstwa Halicko-Wołyńskiego 
historiografia ukraińska uważa za kon-
tynuację państwowości staroruskiej. 
Z czasem ziemie Rusi Kijowskiej znala-
zły się w granicach najpierw I Rzeczpo-
spolitej, po rozbiorach Polski – w zabo-
rze rosyjskim i austriackim, a następnie 
w II Rzeczpospolitej. 

Na obszarach Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów mieszkała duża liczba 
prawosławnej wówczas ludności ukra-
ińskiej (ok. 4 mln.), a prawosławie było 
drugim, po katolickim, znaczącym wy-
znaniem i jego duchowieństwo cieszy-
ło się dużymi swobodami od czasów 
Władysława III Warneńczyka przywilej 
z Budy – 1443 r.). W efekcie wieloletnich 
pertraktacji ze szlachtą prawosławną, 
wiernymi, patriarchą kijowskim i pod-
ległymi mu biskupami oraz królem pol-
skim Zygmuntem III Wazą na synodzie 
w Brześciu Litewskim w 1596 roku zosta-
ła zawarta Unia brzeska między Kościo-
łem katolickim a większością biskupów 
metropolii kijowskiej i halickiej (uzna-
jącej dotychczas zwierzchność Konstan-
tynopola, a nie Moskwy, która rościła 
prawo do panowania nad wszystkimi 
prawosławnymi). Wschodni hierarcho-
wie, duchowieństwo i wierni uznali 
zwierzchnictwo papieża, ale zachowa-
li wschodnią duchowość, liturgię ► 

Dzieje nowej religii na Warmii i Mazurach

Czy grekokatolicy 
przybyli z Grecji?

Gdyby pytanie zawarte w tytule potraktować dosłownie, odpowiedź brzmiałaby: „nie”! Jednak 
odpowiedź „tak” nie jest pozbawiona sensu, dotyczy bowiem religii obrządku wschodniego, 
która przybyła na tereny Rusi Kijowskiej z Konstantynopola (zanim zdobyli go Turcy).

Jarosława Chrunik
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► bizantyjską, zgodę na zawieranie 
małżeństw przez księży, staro-cerkiew-
no-słowiański język liturgiczny oraz ka-
lendarz juliański. 

Nowa struktura otrzymała na-
zwę „Kościół unicki”, a od 1774 roku, 
już w zaborze austriackim – „Kościół 
greckokatolicki”. Przeciwko unii pra-
wosławnych z Rzymem od samego po-
czątku występował Rosyjski Kościół 
Prawosławny oraz carowie Rosji, słusz-
nie upatrując w tym osłabienia swego 
wpływu na terenach zamieszkałych 
przez grekokatolików. Okres rozbiorów 
I Rzeczypospolitej Kościół greckokato-
licki przetrwał w zaborze austriackim, 
natomiast w zaborze rosyjskim nastał 
dla niego czas prześladowań, aż do jego 
ostatecznej likwidacji po powstaniu 
styczniowym. Grekokatolicy, którzy nie 
przeszli do Rosyjskiego Kościoła Prawo-
sławnego wybierali więc nabożeństwa 
i msze w kościołach łacińskich.

Rozwój Kościoła grekokatolickiego 
w Polsce

Kościół greckokatolicki zaczął od-
żywać w momencie, gdy metropolitą 
w 1901 r. został arcybiskup lwowski 
hrabia Andrzej Szeptycki. Jego życie 
i działalność miały wielki wpływ na 
rozwój Ukraińskiego Kościoła Grecko-
katolickiego. Andrzej Szeptycki stał na 
czele UCGK przez 44 lata – (1901- 1944). 
W tym czasie w Galicji siedmiokrotnie 
zmieniała się władza. Pod jego przewod-
nictwem UCGK stała się rozgałęzioną 
i wpływową instytucją, ważnym czyn-
nikiem konsolidacyjnym i prawdziwym 
wsparciem duchowym dla wiernych. 
Chyba nie było żadnej ważnej dzie-
dziny życia społecznego, w jakiej nie 
brałby udziału metropolita – od wspie-
rania młodych ukraińskich twórców li-
teratury i sztuki, muzealnictwa, oświa-
ty, sportu po organizowanie przytułków 
dla sierot. Był zwolennikiem ścisłej 
współpracy polsko-ukraińskiej. W cza-
sie II wojny światowej uratował wraz 
z bratem Klemensem i innymi zakon-
nikami około 150 dzieci żydowskich. 
W liście do papieża Piusa XII ostro potę-
pił ideologię nazistowską i występował 
w obronie ludności żydowskiej. NKWD 
miało oddzielny wydział, którego jedy-
nym zadaniem było szkalowanie i dys-
kredytowanie na wszelkie sposoby po-
staci metropolity Andrzeja.

 
Trudne lata w ZSRR

W roku 1936 Kościół miał 2380 du-
chownych diecezjalnych. W tym cza-
sie funkcjonowały trzy zakony męskie 
oraz 8 zgromadzeń zakonnych żeń-
skich. Liczba wiernych przekraczała 
330 tysięcy. Czekała go jednak kolej-
na bardzo ciężka próba. Po II wojnie 
światowej, w marcu 1946 roku bol-
szewicy zorganizowali pseudo-sobór 
UCGK, na który zwożono duchownych 
pod przymusem. Pod dyktando NKWD 
część duchownych „powróciła” do ro-

dziny prawosławnej, natomiast zdecy-
dowana większość odmówiła. Ukra-
ińska Cerkiew Greckokatolicka na 
terenie ZSRR została formalnie zlikwi-
dowana. Tysiące niepokornych księży 
i zakonnic zaaresztowano i zesłano na 
Sybir. Ci, którym udało się uniknąć 
aresztowania, przenieśli działalność 
do podziemia. 

Po śmierci metropolity Szeptyckie-
go 1 listopada 1944 r. jego miejsce zajął 
kardynał Josyp Slipyj. W 1945 r. sowieci 
zaaresztowali kardynała i zesłali na Sy-
berię. W łagrach spędził 18 lat. Następcą 
Josypa Slipyja został kardynał Myrosław 
Lubacziwśkyj, po nim przewodnictwo 
duchowe przejął kardynał Lubomyr 
Huzar. Od 2011 roku zwierzchnikiem 
Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej 
jest arcybiskup większy halicko-kijow-
ski Swiatosław Szewczuk.

 W Polsce po II wojnie
Po II wojnie światowej w nowych 

granicach Polski pozostało około 650-
700 tysięcy Ukraińców. Władze ko-
munistyczne powojennej RP/PRL też 
chciały zlikwidować Kościół greckoka-
tolicki. Nie udało się, jednak do 1989 
roku UCGK była pozbawiona swojej 
hierarchii.

Na Warmii i Mazurach grekokatolicy 
znaleźli się w wyniku Akcji „Wisła”. Wła-
dze ZSRR i Polski zawarły umowę o „wy-
mianie ludności”. Polska miała przyjąć 
Polaków i Żydów (dawnych obywateli 
RP, którzy teraz znaleźli się na terenach 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej), a do USRR mieli wyjechać 
Ukraińcy z Polski. Akcja miała mieć 
charakter dobrowolny, w rzeczywisto-
ści obie strony chciały się pozbyć nie-
chcianych narodów. Nie było jednak 
wielu chętnych do wyjazdu, ludzie nie 
chcieli opuszczać ziemi, na której żyli 
z dziada-pradziada. Gdy zachęcanie 
do dobrowolnego przesiedlenia się nie 
dało rezultatu, władze dokonały tego 
pod przymusem, w sposób niejedno-
krotnie bardzo brutalny. (Od redakcji: Od redakcji: 
pomijamy tu inne, polityczno-wojsko-

we, przyczyny tych przesiedleń, bole-
sne dla obu narodów od czasów sprzed 
II wojny i lat 1939-1944). 

W latach 1944-1946 z Polski przesie-
dlono do ZSRR około 500 tysięcy Ukra-
ińców, jednak ciągle 150-200 tysięcy po-
zostawało w granicach Polski. Wówczas 
polskie władze komunistyczne w 1947 
roku, aby raz na zawsze „rozwiązać 
kwestię ukraińską” na terenach połu-
dniowo-wschodniej Polski, deportowa-
ły ich na ziemie zachodnie i północne, 
czyli tak zwane Ziemie Odzyskane. 

 
Przełom

Na Warmię i Mazury trafiło około 50 
tysięcy Ukraińców, osiedlano ich głów-
nie w przygranicznych powiatach: bar-
toszyckim, braniewskim, górowskim, 
pasłęckim i węgorzewskim. Pierw-
sza parafia greckokatolicka powstała 
w Chrzanowie k. Ełku. Niepokorny ks. 
mitrat Mirosław Ripecki, mimo repre-
sji ze strony SB, od samego początku 
odprawiał liturgię w obrządku wschod-
nim. Przyjeżdżali do niego wierni 
z całej Polski – ze Szczecina, Wrocła-
wia, Gdańska – żeby udzielił im ślubu, 
ochrzcił dzieci i żeby po prostu wziąć 
udział w liturgii w rodzimym obrząd-
ku. Po odwilży politycznej z trudem, ale 
jednak zaczęły powstawać kolejne para-
fie greckokatolickie.

 Przełom nastąpił 31 maja 1996 roku, 
kiedy Stolica Apostolska podjęła decyzję 
o utworzeniu w Polsce greckokatolickiej 
prowincji kościelnej – metropolii prze-
mysko-warszawskiej. W jej skład weszły 
dwie nowo utworzone jednostki admini-
stracyjne: archidiecezja przemysko-war-
szawska i diecezja wrocławsko-gdańska. 
Natomiast 25 listopada 2020 roku Oj-
ciec Święty Franciszek ustanowił nową 
eparchię (diecezję) olsztyńsko-gdańską 
Kościoła greckokatolickiego w Polsce 
z siedzibą w Olsztynie. Jej biskupem 
został dotychczasowy proboszcz parafii 
w Wałczu i dziekan koszaliński ks. dr Ar-
kadiusz Trochanowski.

Zdjęcia: Zbigniew Piszczako
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Zakończenie niemieckiej obecności 
w Osterode in Ostpreußen zastąpiła so-
wiecka okupacja – uzależnienie trwa-
jące pół wieku. Polskie władze cywilne 
miasta od 26 maja 1945 roku używały 
tymczasowej nazwy – Ostród do czasu 
zatwierdzenia w 1946 roku przez Komi-
sję Ustalania Nazw Miejscowych 
obecnej formy – Ostróda.

Jak brzmiała pierwsza nazwa 
miasta?

Trudno dziś powiedzieć, ale od 
ilości zachowanych nazw Ostródy 
Czytelnik może doznać prawdzi-
wego zawrotu głowy. Prof. Ta-
deusz Oracki w wydanej w 1959 
roku broszurze pt. „Z przeszłości 
Ziemi Ostródzkiej” napisał, że 
„pochodzenie nazwy miasta nie 
zostało dotąd dokładnie ustalone. 
W kilku dokumentach wymienia 
się niekonsekwentnie następu-
jące nazwy: Ostirroda, Osteroda, 
Osttrod, Ostrod”. Niezbyt opty-
mistyczna to informacja, jak na 
początek rozprawki o nazwach 
miasta założonego przez Zakon 
Krzyżacki. Ale być może o to cho-
dzi, aby intrygowała, skłaniała do 
dalszych poszukiwań. Przed nami 
zatem prawdziwa przygoda. 

Dziś informację prof. Orac-
kiego należy przyjąć z nieco 
przymrużonym okiem, bo nicze-
go nie wyjaśnia. Można sądzić, 
że w owym czasie prof. Oracki 
nie dysponował wystarczającą 
wiedzą o historii nazw Ostródy. 
Szczególnie razi określenie „nie-
konsekwentnie” w odniesieniu 
do niemiecko brzmiących nazw miasta, 
które wymienia oraz brak fundamen-
talnej wiedzy o innym mieście, prowa-
dzącej w góry Harz w Dolnej Saksonii, 
gdzie lokowane jest miasto o bliźnia-
czej nazwie: Osterode am Harz (obecnie 
miasto partnerskie Ostródy). Do tego 
jeszcze wrócimy.

Ale już w roku 1976 w książce pt. 
„Ostróda. Z dziejów miasta i okolic” (do 
dziś uważanej za pierwszą powojen-

ną monografię miasta) prof. Tadeusz 
Oracki w rozdziale „Dzieje Ostródy” do 
wymienionych już nazw miasta dodaje 
kolejne: „W pierwszych dokumentach 
miasta pisze się jego nazwę jako: Ostir-
roda, Osterroda, Osterrode, Osterode, 
Osterrodt. Dokument z 1356 roku wy-

mienia sąsiadujące nazwy:Ostirrode, 
Ostirrodt, Ostirode, Osttrode i Osttrodt. 
W łacińskich napisach na epitafiach 
pochodzących z początku XVII wieku 
i znajdujących się niegdyś w później 
wypalonym kościele (dziś św. Dominika 
Savio – przyp. Z.P.) spotykamy nazwę 
Ostrroda i Osterrodae.” 

Łatwo da się zauważyć (prawda?), 
że w cytowanych zestawach nazw po-
wtarza się tylko jedno miano dawnej 

Ostródy – Ostirroda. Razem to pięt-
naście nazw. Zapewniam jednak, że 
to niepełna paleta określeń dawnej 
Ostródy. Prof. Tadeusz Oracki zauwa-
ża dalej, że „również w języku polskim 
nazwa Ostródy nie zawsze tak brzmia-
ła. W wiekach XVIII i XIX ludność ma-

zurska (czyli polska – przyp. Z.P.) 
używała dwóch nazw: Ostróda 
i Ostród.”

Ile dotąd wymieniliśmy nazw 
grodu nad Drwęcą? Zaręczam, że 
nie jest to jeszcze zamknięta lista.

Chwila na dygresję 
Nazwa Ostróda pojawia się 

niespodziewanie w lekturze 
wspomnień księżnej Katarzyny 
Sayn-Wittgenstein, „Koniec mojej 
Rosji. Dziennik z lat 1914-1918.” 
Na stronie 28 pod datą 20 sierpnia 
1914 roku Czytelnik znajdzie taki 
oto fragment: „Z Prus Wschod-
nich też mamy dobre wieści (pro-
szę pamiętać, że pisze to Rosjan-
ka – przyp. Z.P.). Znów toczyły się 
walki pod Ostródą i znów szala 
zwycięstwa przechyliła się na na-
szą korzyść. Niemcy w popłochu 
przerzucają swe wojska, ale i my 
nie próżnujemy. Stąd i z Kijowa 
co kwadrans odjeżdża pociąg woj-
skowy. Nie wyrzucą nas tak pręd-
ko z Prus! Tymczasem listy z zaję-
tych przez nas miast przychodzą 
z rosyjskimi znaczkami...” 

Powiat ostródzki stał się tere-
nem decydującej batalii wojen-
nej w czasie Wielkiej Wojny. To 
wiemy. Jeśli pod Olsztynkiem, 
Stębarkiem czy Frygnowem zna-

czyło dla autorki Rosjanki tyle co „pod 
Ostródą” – to wszystko w porządku. Tłu-
maczyć rosyjską arystokratkę może też 
fakt, iż sztab gen. Paula von Hinden-
burga i gen. Ericha von Ludendorffa 
mieścił się w Ostródzie (tak swoje mia-
sto wówczas nazywali Mazurzy), w ho-
telu „Kühl’s Hotel” w centrum miasta 
nad Drewenz See (Jeziorem Drwęckim). 
Nazwę „Hotel Drwęcki” nosi on od cza-
sów ostatniej wojny. ►

Ile nazw miała Ostróda?
Zbigniew Połoniewicz

Niemiecka obecność w Osterode in Ostpreußen zakończyła się 21 stycznia 1945 roku. Tego dnia do miasta wkroczy-
ły pierwsze oddziały Armii Czerwonej. Jak podaje na facebooku Andrzej Jędrzejewski, rozpoczął się wtedy „festiwal 
gwałtów, grabieży i pożarów, jaki czerwonoarmiści urządzili sobie, a który trwale zmienił wizerunek miasta. Więk-
szość zabudowań legła w gruzach (ok. 70%), spłonął zamek, miasto opustoszało... Niemieccy mieszkańcy w popło-
chu opuścili swoje domostwa. Na szczęście wraz z napływem polskich osadników Ostróda zaczęła się odradzać.”
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►  Czas odpowiedzieć na pytanie 
zawarte w tytule pierwszego rozdziału. 
Prof. T. Oracki we wspomnianym już 
rozdziale książki „Ostróda. Z dziejów 
miasta i okolic” na str. 72 pisze, że „oko-
ło 1270 roku, a na pewno w 1302 roku, 
w miejscu staropruskiego grodu zbu-
dowali Krzyżacy niewielką drewnianą 
warownię.” Obecność staropruskiego 
grodu w widłach rzeki Drwęcy potwier-
dza dr Mirosław J. Hoffmann w szkicu 
z dziejów Ostródy i okolic pt. „Ziemia 
Ostródzka w pradziejach i wczesnym 
średniowieczu” (s. 24.). Zbierając ma-
teriały do tego artykułu natrafiłem na 
nazwę staropruskiego grodu: Austrāti – 
pruska nazwa Sasinów? Być może, że to 
nazwa staropruskiego grodu, na miej-
scu którego powstała krzyżacka wa-
rownia, ponieważ Krzyżacy uznali – jak 
pisze Johannes Müller, autor najlepiej 
dotąd opracowanej monografii miasta 
„Dzieje Ostródy” z 1905 roku – że była 
tam „ważna osada dawnej ludności”. 
To jednak czasy zbyt odległe, a źródło 
niepewne, aby poważnie zajmować się 
przypuszczalnie brzmiącą nazwą pru-
skiej osady istniejącej w miejscu dzisiej-
szej Ostródy. 

Nazwa staropru-
skiej osady w Ostródzie 
nie ma nic wspólnego 
z pierwszą nazwą gro-
du w widłach Drwęcy. 
Tu korzystamy z in-
formacji zawartych 
w potwierdzonych 
źródłach, z których 
od lat czerpią badacze 
historii Ostródy. Otóż 
pierwszej osadzie zbu-
dowanej przez Krzy-
żaków nadano nazwę 
Osterode. I tego będę 
się trzymać. Dlacze-
go? Ostróda otrzymała 
prawa miejskie cheł-
mińskie w 1329 roku 
od komtura dzierz-
gońskiego księcia 
Lutra z Brunszwiku. 
Dziedziczną posiadłością książąt na 
Brunszwiku była m.in. Osterode leżą-
ca u podnóża gór Harz. Stąd właśnie 
pochodził zasadźca pruskiej Osterode, 
książę Luter z Brunszwiku. Stąd także 
i z terenów dzisiejszej Dolnej Saksonii 
napływali niemieccy osadnicy zasie-

dlając rozwijający się gród nad Drwęcą. 
A dla rozróżnienia obu nazw Niemcy 
do pruskiej Osterode dodawali później 
określenie Osterode in Ostpreußen. 

Nazwy w innych źródłach 
drukowanych

Johannes Müller w swej monografii 
„Dzieje Ostródy” z siedemnastu wymie-
nionych przez nas nazw miasta wymie-
nia jedenaście.

Natomiast Walter Westphal w al-
bumowym wydaniu „Dawna Ostero-
de Ostpreußen” z 1995 roku wymienia 
szesnaście nazw Ostródy, pośród któ-
rych znajduje się sześć dotąd przez nas 
nie wymienionych: Osterrod, Ostirod, 
Ostiroda, Ostroda, Ostrode i Ostrodt.

Najstarsza mapa Prus Henryka 
Zella z 1542 r. – Prussiae Descriptio 
Ante Aliquot Annos ab Henrico Zello 
Edita ab Eoque D. Joanni Clur, Civi 
Gedanensi Dedita, Norymberga 1542 
– odkryta w Wenecji w 1927 r. jako 
jedyny zachowany egzemplarz, ozna-
cza Ostródę jako Osterrode. Johannes 
Müller w swej monografii twierdzi 
jednak, że nazwa ta (Osterode – przyp. 

Z. P.) „powinna zawierać jeszcze jed-
no <r>, jak czytamy w najstarszych 
dokumentach, a nawet jak jeszcze 
w XIX wieku często było pisane” (s. 
33). Mapa Zella potwierdza stwierdze-
nie Müllera. Warto wyciągnąć wnioski 
z tego zapisu.

A na mapie Prus i Warmii z dzieła 
Abrahama Orteliusa „Theatrum Orbis 
Terrarum” (Antwerpia 1592) znajduje-
my jeszcze jedną odmianę zapisu na-
zwy Ostródy – Osterodt.

Czytając powieść Jadwigi Czecho-
wicz pt. „Kresy i bezkresy” (Wydawnic-
two Prohibita, Warszawa 2016, s. 219 
i 220.) czytelnik natrafia na polską na-
zwę Ostród. Tłumaczy to prof. T. Oracki, 
że pomimo oficjalnej niemieckiej na-
zwy Osterode, Mazurzy zamieszkujący 
miasto posługiwali się nazwą Ostróda 
i Ostród. Autorka „Kresów i bezkresów” 
w jednym z rozdziałów umieszcza akcję 
w Prusach, w Tylży, około 1904 roku, 
a bohaterowie powieści wybierają się 
na zachód – przez Ostród, Toruń i Po-
znań do Hamburga. 

Nazwa Ostród funkcjonuje także na 
stronach powieści Ignacego Kraszew-
skiego „Krzyżacy 1410”.

Podsumowanie
Do napisania tego artykułu skłoni-

ła mnie dość długa lista nazw dawnej 
Ostródy, co wydało mi się intrygujące, 
zapisanych w różny sposób w histo-

rycznych dokumentach. 
Przejrzałem własne za-
soby biblioteczne, uważ-
niej niż dotychczas przy-
glądając się posiadanym 
mapom dawnych Prus. 
Zacząłem gromadzić inte-
resujące mnie informacje 
z myślą o podzieleniu się 
nimi z Czytelnikami „Bez 
Wierszówki”. Po pewnym 
czasie spostrzegłem, że 
zebrane przeze mnie na-
zwy Ostródy przekraczają 
liczbę dwadzieścia – od-
kryłem ich 24. 

Ta sama miejscowość, 
ciągle w tym samym miej-
scu, ze wspólną niemiec-
ko-polską historią. Tylko 
różne nazwy niemieckie 
i polskie. Czy jest na świe-

cie drugie takie miasto z tak wieloma 
nazwami wymienianymi w różnych 
dziełach na przestrzeni niespełna sied-
miu wieków istnienia? I nie mam pew-
ności, czy udało mi się zebrać wszyst-
kie... Pogłębioną analizę pozostawiam 
jednak zawodowym historykom.
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Po zajęciu powiatu przez Armię Czer-
woną zaczęły się prześladowania Pola-
ków, którzy stanowili tu wyraźną mniej-
szość – ledwie 20 procent mieszkańców. 
Ukraińscy sąsiedzi chętnie wskazywali 
NKWD polskich urzędników, nauczycieli, 
policjantów i co znaczniejszych miesz-
kańców, więc zrodziła się wola oporu. 

Trudne początki konspiracji
W październiku 1939 roku czterej 

członkowie Związku Oficerów Rezerwy 
WP powołali organizację konspiracyjną, 
obejmującą teren powiatu krzemieniec-
kiego. Stawiali sobie za cel ochronę lud-
ności polskiej, działalność wywiadow-
czą, gromadzenie i ukrywanie broni, 
kierowanie na Węgry i do Rumunii ludzi, 
którzy pragnęli wstąpić do Polskich Sil 
Zbrojnych we Francji. Próba łączności 
z lwowskim Zarządem Okręgu Związ-
ku Rezerwistów nie powiodła się, więc 
podporządkowano się Związkowi Walki 
Zbrojnej. ZWZ szybko objął cały powiat, 
ale NKWD wpadła wkrótce na jego trop. 
Jeszcze w 1939 roku zaczęły się pierwsze 
aresztowania. 

Główne uderzenie w krzemieniecką 
konspirację nastąpiło jednak 20 i 21 mar-
ca 1940 r. (…) Członkowie ZWZ zdołali 
ostrzec przed aresztowaniem kilka osób, 
m.in. leśniczego Henryka Pantaka z Wilii 
(nazwa wsi i pogranicznej rzeki, dopływu 
Horynia – przyp. JP), które dzięki temu 
zdołały w porę zbiec i przedostać się na 
teren okupacji niemieckiej – napisał Ra-
fał Wnuk w referacie pt. „ZWZ na Woły-
niu 1939-1941” na sesję zorganizowaną 
przez IPN w Przemyślu w 2003 roku. 

Kim naprawdę był Henryk Pantak? 
Urodził się 26 czerwca 1913 r. w Częstocho-
wie/Zawodziu jako pierwszy syn, a drugie 
z kolei dziecko Dydaka Pantaka (imię od 
św. Dydaka, hiszpańskiego franciszkani-
na, inaczej Diego, popularne też na Słowa-
cji i w Galicji) i Marianny z d. Kucharskiej. 
W 1935 roku Henryk ukończył Liceum 
Krzemienieckie, a konkretnie Gimnazjum 

oraz Liceum Rolnicze i Leśne w pobliskiej 
Białokrynicy. Uczył się świetnie, więc 
miał stypendium pokrywające drogie cze-
sne wynoszące ponad 400 zł, na które na 
pewno nie było stać jego ojca, drobnego 
mistrza masarskiego obarczonego liczną 
rodziną (Henryk miał szóstkę rodzeństwa). 
Po dyplomie Henryk Pantak został leśni-
czym w Wilii, gm. Katerburg (albo Katryn-
burg), ok. 10 km od Krzemieńca, w którym 
zamieszkał wraz ze świeżo poślubioną 
żoną Felicją Dobrowolską. Jesienią 1939 
roku jako „Leśny” wstąpił do ZWZ. Ostrze-
żony przed aresztowaniem, uciekł sam 
na teren Generalnej Guberni i znalazł się 
w Siedlcach. Jak tam dotarł? Nie wiadomo.

W kierownictwie „Miecza i Pługa”
W Siedlcach „Leśny” związał się z Or-

ganizacją Wojskową Zbrojne Pogotowie 
Narodu „Miecz i Pług”. Była to dość dziw-
na narodowa organizacja, antykomuni-
styczna i z założenia antyniemiecka, ale 
dość szybko spenetrowana przez agentów 
obu okupantów. Optowała za Unią Sło-
wiańską „od morza do morza” pod prze-
wodnictwem czystej rasowo Polski. Nie 
uznała też zwierzchnictwa ZWZ-AK, choć 
z nią współpracowała, bo miała dobry 
wywiad (zwłaszcza po scaleniu z organi-
zacją „Gryf Pomorski”).To jego zasługą jest 
m.in. wykrycie fabryki w Peenemünde 
produkującej rakiety V-1.

W szeregach MiP „Leśny” zajmował 
coraz poważniejsze stanowiska. Po aresz-
towaniach przez Niemców warszawskich 
działaczy MiP na przełomie lat 1940/41, 
w tym jego twórcy ks. Peplaua, kierował 
okręgiem podlaskim MiP. Nadzorował 
też wydawnictwa Ruchu „MiP”, gdy dru-
karnię przeniesiono z Warszawy do Sie-
dlec. Mimo to Gestapo szybko namierzyło 
drukarnię i „Leśny” też trafił na sławną 
Aleję Szucha i Pawiak. Został zwolnio-
ny po interwencji nowego szefa Ruchu, 
Anatola Słowikowskiego. Bo nowe władze 
MiP okazały się agenturą Gestapo (na po-
czątku w 1943 roku napisały nawet „ofer-

tę współpracy” do Hitlera!). Wtedy Ruch 
MiP stracił zaufanie Państwa Podziemne-
go, które zażądało likwidacji zdrajców.

Przypuszczam, że „Leśny” współ-
pracował z kontrwywiadem AK, bo po 
zabiciu szefów Ruchu, Grada i Słowi-
kowskiego, przez grupę specjalną „MiP” 
(może z jego udziałem?) ze strony AK nie 
spotkało go nic złego. We wrześniu 1943 
roku został członkiem Centralnego Kie-
rownictwa Ruchu MiP. Jako szef wydziału 
ds. ideologicznych nadzorował liczne wy-
dawnictwa. Z tej racji poznał wielu pisa-
rzy i dziennikarzy, m.in. z grupy Romana 
Mularczyka (Bratnego). 

Powstaniec i jeniec oflagu
W 1944 roku Henryk, jako podchorąży 

„Leśny”, walczył z zaciągu AK w powsta-
niu warszawskim na Starym Mieście. 
W policyjnym Państwowym Korpusie 
Bezpieczeństwa, podległym oddziałowi 
AK Grupy Północ „Barry”, był oficerem 
żywnościowym. 

Po powstaniu, jako jeden z ostatnich, 
dostał się do niewoli. Z pruszkowskiego 
dulagu, gdzie internowano powstańców, 
wywieziono ich bydlęcymi wagonami do 
obozów w Niemczech. Ostatecznie trafi-
li do oflagu w Molsdorf k. Erfurtu (filia 
Oflagu IXC w Bad Sulza), a był to jeden 
z najgorszych obozów w Niemczech. 
„Leśny” mocno zachorował, m.in. na ty-
fus i gruźlicę. Przeżył dzięki opiece Ma-
rii Steinmetz, ochotniczki z powstania, 
która znalazła się w pobliskim obozie 
kobiecym. Zbliżyli się do siebie. Maria 
jakimś cudem zdobywała leki u obozo-
wych lekarzy, aż do oswobodzenia przez 
Amerykanów (oddział 3. Armii Patto-
na). Ale Amerykanie przekazali Erfurt 
do strefy radzieckiej, więc w lipcu 1945 
roku oboje – Henryk pod pseudonimem 
„Włodzimierz Koliński” (czyżby pod ta-
kim mianem internowali go Niemcy?) 
– zameldowali się w obozie dla przesie-
dleńców w Bengenheim pod Echtzell 
(Hesja). Potem dostali się pod opiekę ► 

O żołnierzu niezłomnym to rzecz…

„Leśnego”
życiorys niepełny
Jerzy Pantak
Krzemieniec, niewielkie pograniczne wołyńskie miasteczko latem 1939 roku tętniło jeszcze życiem: w mieście trwały 
huczne obchody dwóch rocznic wielkiego rodaka, Juliusza Słowackiego (130-lecie urodzin i 90-lecie śmierci).  
Szykowano się do budowy Domu Sztuki im. Słowackiego i posiedzenia ogólnego Polskiej Akademii Umiejętności  
w sławnym Liceum Krzemienieckim, reaktywowanym przez Naczelnego Wodza WP rozkazem nr 162 z maja  
1920 roku. A tuż za granicą czaiły się radzieckie czołgi. 

„Leśny” w Siedlcach10 listopada 1941 r. 
(Archiwum rodzinne).
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► Anglików w obozie dla „dipisów” we 
Frankfurcie nad Menem. Nie wiadomo, 
jak się znaleźli na zachodzie Niemiec – 
pewnie uciekli przed NKWD, które łatwo 
nie zapominało o kresowych konspira-
torach. We Frankfurcie mieli się lepiej; 
Maria podjęła nawet pracę w miejskiej 
rzeźni. Spotkała się tam z „misją warszaw-
skich oficerów”, jak brzmi podpis pod 
jedną z obozowych fotografii. Maria była 
w uniformie z furażerką i naszywką „Po-
land”, a „warszawiacy” w rogatywkach.

Tam zapewne podjęli decyzję o wspól-
nym powrocie do kraju. Może dlatego, że 
w drodze był już syn Wojtek?

Ponowna katorga i rehabilitacja
Henryk i Maryla, jak Marię nazwała 

rodzina, zostali parą na resztę życia (Hen-
ryk rozstał się z Felicją, która wyjechała 
do USA) i wraz z niemowlęciem szukali 
schronienia przed przeszłością. W 1947 
roku znaleźli je w Olsztyńskiem, w Zim-
nej Wodzie k. Nidzicy, gdzie Henryk Pan-
tak, już pod swoim nazwiskiem, został 
nadleśniczym. Niestety, przeszłość dopa-
dła go szybko. W 1950 roku aresztowało 
go UB pod zarzutem kolaboracji z Niem-
cami. Trafił do osławionego aresztu na 
Rakowieckiej, gdzie nie szczędzono mu 
tortur. SN skazał go na 12 lat i resztki zdro-
wia tracił jako „polityczny”, m.in. w Bar-
czewie i Iławie. W Barczewie zachorował 
na ostry ischias, podkurował się w Iławie, 
gdzie pracował w więziennej stolarni, 
a potem w laboratorium szpitalnym: za-
chowały się nawet jego notatki. Stamtąd 
pod koniec 1955 roku znów przeniesiono 
go na Mokotów, wreszcie wypuszczono 
po amnestii w 1956 roku, a zrehabilito-
wano wiosną 1957 roku. Otrzymał nawet 
odszkodowanie. Z więziennych lęków 
i wychudzenia (z natury był raczej szczu-
pły) kurował się kilka miesięcy u najstar-
szej siostry Heleny i szwagra Kazimierza 
Steczkowskiego, leśnika w Murowańcu 
koło Pajęczna, którzy wcześniej zaopie-
kowali się Marylą i synem. Leśniczówka 
Murowaniec mieściła się w sercu jodło-
wego rezerwatu i była przytuliskiem dla 
nieszczęśników różnej maści – dlatego 
potocznie nazywano ją Sierocińcem.

Powrót w Olsztyńskie
Niebawem Henryka odnalazł kolega 

(ze szkoły? z konspiracji?) Jan Bartkow-
ski, dyrektor Okręgowego Zarządu Lasów 
Państwowych Olsztynie i namówił do 
powrotu w Olsztyńskie. Otrzymał nieźle 
płatną posadę w dyrekcji nowoutworzo-
nego Rejonowego Zarządu LP w Ornecie, 
nadzorował m.in. zespół składnic drew-
na. Zamieszkał tam z rodziną w budynku 
nadleśnictwa przy ul. 1 Maja i pracował 

do 1963 roku. Chyba z sukcesami, bo 
jego zdjęcie (w mundurze leśnika!) – na 
którym pokazuje słoje rekordowego prze-
kroju pnia dębu – wisiało na korytarzach 
OZLP w Olsztynie przy ul. 22 Lipca do 
czasów przeprowadzki dyrekcji do obec-
nej siedziby przy ul. Kościuszki), co z ra-
dością stwierdziłem w drugiej połowie lat 
60. Był przecież… moim stryjem.

Znów na Sierocińcu
W 1963 roku Stryj wrócił do leśnictwa 

Murowaniec (Nadleśnictwo Pajęczno, 
teraz Radomsko), by pomóc siostrze, 
która niespodziewanie została wdową 
z trójką dorastających dziewcząt. Tym 
samym spłacał dług wdzięczności za 
opiekę nad jego żoną i synem, gdy był 
więziony. Wkrótce objął leśnictwo po 
zmarłym szwagrze, choć stracił na tym 
finansowo. Nie wiem , czy wybaczył 
stalinowskim prześladowcom, ale nie 
obraził się na nową władzę i włączył 
się w nurt popaździernikowej odnowy. 
Udzielał się społecznie, wstąpił nawet do 
ZSL, działał w Lidze Ochrony Przyrody, 
dbał o świeżo utworzony rezerwat jodło-
wy „Murowaniec”, za co dostał odznakę 
Zasłużonego Pracownika Leśnictwa. Był 
bardzo oczytany, śledził bieżące wyda-
rzenia, słuchał muzyki, pięknie rzeźbił 
w drewnie, rysował i malował (zwłasz-
cza pastelami). Jego dom był otwarty dla 
twórców i ludzi szukających spokoju. 
Pracował w Murowańcu do emerytury 
w 1978 roku, mieszkając z żoną na Siero-
cińcu, a potem w biurowcu po zlikwido-
wanym nadleśnictwie. Zmarł w szpitalu 
w Pajęcznie w 1987 roku. Pochowano go 
na cmentarzu parafialnym. W 1998 roku 
spoczęła przy nim żona, a kilka lat póź-
niej ich syn.

Tajemnica albo śmierć
Do napisania tych wspomnień zmo-

bilizowała mnie dr hab. Izabela Le-
wandowska z UWM referatem o Nadle-
śnictwie Jedwabno, jaki przygotowała 
w 2019 roku na konferencję w Tarno-
brzegu. Na str. 273 stwierdziła, że nie 
znalazła żadnych informacji o trzech 
nadleśniczych dawnego Nadleśnictwa 
Zimna Woda, w tym o Henryku Panta-
ku. W Internecie znalazłem potwierdze-
nie konspiracyjnej działalności Stryja. 
W odgrzebaniu rodzinnych dokumen-
tów i wspomnień pomogła mi Ela, sy-
nowa Stryja. Jest tego niewiele, bo Stryj 
nie chciał mówić. Za życia zbywał mnie 
słowami: – Nic nie powiedziałem ani ge-
stapowcom, ani ubowcom, nie powiem 
też rodzinie, żebyście nie mieli kłopo-
tów. Wiąże mnie przysięga i śmierć za 
zdradę tajemnic.

W 1975 r. na łamach „Tygodnika Kul-
turalnego” ukazał się reportaż z Muro-
wańca pt. „Obchód”. Do jego napisania 
namówiłem Andrzeja Zwanieckiego, ko-
legę ze studiów dziennikarskich na UW, 
mając nadzieję, że dowiemy się czegoś 
nowego o jego przeszłości. Fragment 
przedrukowało też czasopismo „Sylwan”. 
Ale Stryj mówił tylko o pracy leśnika – nie 
otworzył się przed młodym dziennika-
rzem. Był naprawdę zdyscyplinowanym 
i niezłomnym żołnierzem (nie mylić 
z tzw. wyklętymi!) oraz patriotą, choć nie 
walczył z nowym ustrojem. Większość 
tajemnic ze swego dramatycznego życia 
zabrał do grobu.

Informacja o Henryku Pantaku wię-
zionym w czasie wojny przez Niemców, 
a po wojnie niesłusznie represjonowa-
nym przez rodaków znalazła się także 
w trzyodcinkowym eseju o organizacji 
„Miecz i Pług” opublikowanym w tygo-
dniku „Kultura” w czerwcu 1986 roku 
pt. <Tajemnica „Miecza i Pługa”. „Pięt-
no zdrady (11VI), W sieci gestapo (18VI) 
i Wyrok (25 VI) >, autorstwa Włodzimie-
rza Kopczuka i Jacka Wilamowskiego. Po 
tych publikacjach znów chciałem poroz-
mawiać ze Stryjem. Nie zdążyłem. Dlate-
go życiorys „Leśnego”, vel „Włodzimierza 
Kolińskiego”, jest wciąż niepełny. Na 
szczęście pracownicy Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Łodzi od-
naleźli akta Stryja, za co im niezmiernie 
dziękuję. Czeka mnie więc wyprawa…

Z powyższego wysnuwam dwa prze-
słania: warto chomikować rodzinne 
dokumenty, słuchać opowieści jeszcze 
żyjących krewnych i czytać niszowe 
(niestety) wydawnictwa. Nie należy też 
pochopnie oceniać politycznych wybo-
rów przodków, o ile nie popełnili ewi-
dentnych zbrodni. 

Bo to możni tego świata – często 
w imię wydumanych ideologii – kom-
plikują nam życie, a niektórym z nich 
wciąż się wydaje, że wojna to tylko gra 
komputerowa.
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W obozie dla „dipisów”. Henryk Pantak – pierwszy 
od lewej
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Andrzej Małyszko mieszka w Rusi, 
wysoko w domu, z którego widać zako-
le Łyny. Nad samą wodą ma niewielki 
warsztat, gdzie dokonuje drobnych 
napraw sprzętu pływającego. 
Wnętrze mieszkania natomiast 
to kawałek historii nie tylko 
Warmii, ale i Wilna, bo tam 
w 1940 roku urodził się jako 
najmłodszy syn Andrzeja i Ma-
rii z domu Katkowska. Pokazu-
je mi niepozorną szafkę, bieliź-
niarkę z XIX wieku. 

– Takie można spotkać na 
targach staroci – uśmiecha się. 
– Jednak moja jest niezwykła. 
Pochodzi z bursy Wileńskie-
go Seminarium Duchownego 
i zawiera pewną tajemnicę. Ale 
zacznijmy moją opowieść od 
początku. 

Tajemnica starej bieliźniarki
Przed II wojną światową Jan 

Małyszko, stryj ojca pana Andrzeja, 
mieszkał z rodziną przy ulicy Mostowej 
w Wilnie. Jako osoba cywilna pracował 
w Wileńskim Seminarium Duchow-
nym. W 1940 roku Sowieci zamknęli 
seminarium. I wtedy stryj wywiózł 
z uczelnianej bursy kilka mebli, w tym 
wspomnianą bieliźniarkę. Podarował 
ją Tadeuszowi, bratu pana Andrzeja. 
W Wilnie Małyszkom nie było łatwo żyć. 
We wrześniu 1944 roku Rosjanie aresz-
towali i uwięzili na Łukiszkach ojca. 
Stamtąd wywieźli go do na Syberię do 
łagru. Niewielu tam dojechało. Mijały 
lata, ojciec nie wracał.

– W 1944 roku brat zmarł, a bieliź-
niarka wciąż była w naszym domu, 
nikt do niej nie zaglądał – wspomina 
pan Andrzej. – W październiku 1945 
roku wraz z mamą wyruszyliśmy 
z grupą repatriantów pociągiem do 
Polski. Szafkę, jako cenną pamiątkę, 
zabraliśmy ze sobą. Zamieszkaliśmy 
w Ostródzie. Ojciec wrócił w 1946 
roku. A potem zamieszkaliśmy w Rusi. 
Wraz z bieliźniarką. 

Pewnego dnia Andrzej Małyszko, 
który interesował się historią, zaj-
rzał do szafy i odkrył tam stare na-
pisy ołówkiem i piórem z czasów, 

kiedy stała w jednym z pokojów 
studenckich. Najstarszy pochodzi 
sprzed 110 lat. Odnotowano między 
innymi różne wydarzenia z życia 
seminarium i nazwiska studentów, 
którzy tu mieszkali. Uwagę zwra-
ca na przykład taka ciekawostka: 
„9 luty 1944 roku: A. Turzyński i K. 
Polachowski opuścili te 
mury i poszli do party-
zantki”. – Jakie były ich 
późniejsze losy, zasta-
nowiłem się – mówi pan 
Andrzej. – Żeby to wy-
jaśnić, trzeba pojechać 
do Wilna. Tam okazało 
się, że Turzyński został 
aresztowany przez Ro-
sjan, ale przeżył. 

Obok bieliźniarki ro-
dzina Małyszków przy-
wiozła z Wilna ponad 
stuletnie fotografie har-
cerzy i proporzec Zastę-
pu Dzięciołów.

Węgierskie ślady
Andrzej Małyszko z Towarzystwa 

Przyjaciół Rusi nad Łyną otrzymał jedno 
z najwyższych odznaczeń węgierskich, 

Węgierski Złoty Krzyż Zasługi, 
przyznany przez prezydenta Ja-
nosa Adera. Uroczystość odbyła 
się 18 grudnia 2018 roku w am-
basadzie węgierskiej w Warsza-
wie, jako wyraz uznania za jego 
wkład w umacnianie przyjaźni 
polsko-węgierskiej. 

Andrzej Małyszko szuka 
od lat śladów obecności Wę-
grów na Warmii: – Skąd się 
tutaj wzięli? O ich obecności 
dowiedziałem się z książki 
Edwarda Martuszewskiego 
„Polscy i niepolscy Prusacy”. 
Tam wspomniany jest ród 
Kalnassych. Zaczęło się od 
jego zainteresowania dziejami 
Gągławek leżących w pobliżu 
Rusi i tym właśnie rodem, wy-

wodzącym się z węgierskiej szlachty, 
który był kiedyś właścicielem majątku 
w Gągławkach. 

– W 1733 roku przed istniejącym 
tam dworkiem umieszczono tablicę 
pamiątkową, na której znalazła się in-
formacja, że posiadaczką tych dóbr, 
nadanych na prawie chełmińskim 

Tajemnica starej szafy 
i węgierskie ślady 
na Warmii
Społecznikowskimi pasjami Andrzeja Małyszki z Rusi można by obdzielić wiele osób. Tropiciel śladów Węgrów na 
Warmii, w szczególności rodu Kalnassych z Gągławek: ponadto pomysłodawca odtworzenia historycznego Gościńca 
Niborskiego, organizator spływu tratwą po Łynie, działacz Stowarzyszenia Przyjaciół Rusi nad Łyną i społecznego 
Komitetu Ratowania Cmentarzy na Warmii i Mazurach.

Kopernik współcześnie na Gościńcu Niborskim w Rusi

Andrzej Małyszko przy budowie tratwy

Władysław Katarzyński
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zgodnie z wolą papieża Klemensa XII 
oraz biskupa warmińskiego Krzysztofa 
Jana Szembeka, jest Anna Kalnassy – 
opowiada pan Andrzej. 

Węgrów sprowadził na Warmię bi-
skup warmiński, wywodzący się z Wę-
gier Andrzej Batory, bratanek króla 
Stefana Batorego. Jego symboliczny 
nagrobek znajduje się w kościele fran-
ciszkanów w Barczewie. Protegowa-
ny przez biskupa Zygmunt Kalnassy 
był burgrabią Barczewa, a jego syn 
Joachim, kanonik warmiński, długo-
letnim sekretarzem biskupa Ignace-
go Krasickiego. Żoną Zygmunta była 
wspomniana Anna. Tablica w Gą-
gławkach, o której tu wspomniano, 
po ostatniej wojnie uległa zniszczeniu 
i po odrestaurowaniu trafiła do filii 
Muzeum i Warmii i Mazur w Lidzbar-
ku Warmińskim. Pan Andrzej i inni 
społecznicy postanowili, żeby przynaj-
mniej kopia trafiła w te strony. Najle-
piej do Bartąga, gdzie znajduje się ta-
blica poświęcona innemu ze znanych 
wtedy i zasłużonych Kalnassych, któ-
rzy po Annie władali majątkiem w Gą-
gławkach – porucznikowi Andrzejowi 
Michałowi, wiernego królowi.

Aby kopia tablicy powstała, ideą jej 
ufundowania pan Andrzej zaintere-
sował starostwo powiatowe i ambasa-
dę węgierską, po czym zorganizował 
społeczną zbiórkę na ten cel. W 2014 
roku odsłonięto ją w kościele w Bartą-
gu. Uroczystość, w obecności ważnych 
osobistości z Warmii i Mazur i kom-
panii honorowej Wojska Polskiego, 
zaszczycił obecnością konsul Węgier. 
W trzy lata później w Bartągu zno-
wu gościli Węgrzy, z okazji Dni Przy-
jaźni Polsko-Węgierskiej. Imieniem 
Kalnassych nazwano też jedną z dróg 
prowadzących do Gągławek. Inna, 
zrealizowana przez Andrzeja Małysz-
kę inicjatywa, to wydanie w formie 
publikacji papierowej i w audiobooku 
(w nagraniu wzięli udział olsztyńscy 
aktorzy) „Pieśni polskich i węgierskich 
Ferdynanda Gregorowiusa”. Gregoro-
vius urodził się w 1821 roku w Nidzicy. 
Jego wiersze, napisane w hołdzie Wę-
grom i Polakom walczącym w powsta-
niu węgierskim w 1848 roku, przetłu-
maczył Erwin Kruk.

Na szlaku Gościńca 
Niborskiego

Gościniec Niborski to 
jedyny trakt na Warmii, 
którego historyczne źródło 
ma swoje odbicie w śre-
dniowieczu. To część Szlaku 
Królewskiego prowadzącego 
z Warszawy przez Nidzicę, 
dawniej Nibork, do Królew-
ca, którego do dzisiaj nie po-
krył asfalt. Odcinek szlaku, 
przebiegającego przez War-
mię, liczy 50 kilometrów. 

– Podróżowali nim przed 
laty Jagiełło, Kopernik oraz 
inne znane postaci historycz-
ne – opowiada Andrzej Mały-
szko. – Po upadku powstania 

listopadowego tędy wracali do domu po-
wstańcy listopadowi. W czasach współ-
czesnych trakt został nieco zapomniany. 
Ja znałem go ze starych map, na nowych 
nie dało się go odnaleźć. O tym, że gdzieś 
tu w pobliżu biegnie dawny „gościniec” 

usłyszałem od starego Warmiaka, jednego 
z mieszkańców Muchorowa, kolonii Rusi. 
A ponieważ przebiegał w pobliżu mojej 
wsi, pewnego dnia postanowiłem go od-
kurzyć. Niemal na kolanach odkrywałem 
fragmenty starej utwardzonej drogi. 

Kiedy już udało się mu gościniec 
odtworzyć, korzystając z pomocy na-
ukowców z UWM, pan Andrzej zorga-
nizował jego uroczyste otwar-
cie połączone z odsłonięciem 
głazu pamiątkowego. Scena-
riusz inscenizacji historycznej 
z udziałem wiejskiego teatru 
z Bartąga i Mariana Czarkow-
skiego z Teatru im. Stefana 
Jaracza w Olsztynie, który 
wcielił się w Kopernika, napi-
sał pomysłodawca. Kopernik, 
niegdyś administrator dóbr 
Kapituły Warmińskiej, w ra-
mach historycznej wizytacji 
wsi, wjechał do Rusi w towa-
rzystwie rusałek. 

Z inicjatywy pana Andrzeja Gości-
niec Niborski doczekał się również 
przewodnika. Jeżdżą tędy rowerzyści, 
wędrują turyści z kijkami.

Jak flisacy spływali Łyną
Kiedy to się udało, Andrzej Małysz-

ko zwrócił swoją uwagę na Łynę, która 
przepływa w pobliżu Gościńca, najbli-
żej w Bartągu i Rusi. 

– Przed laty spływali nią warmińscy 
flisacy w kierunku Olsztyna tratwami, 
czyli z wiązanymi linami klocami drew-
na, które je tworzyły – opowiada pan An-
drzej. – To drewno pozyskiwano z lasów 
łańskich. Niedaleko, na zboczach jeziora 
Kielary była binduga, gdzie współpra-
cujący z nimi drwale zrzucali kłody do 
wody. Istniał wówczas kanał, dzisiaj za-
rośnięty, który łączył to jezioro z Łyną. 

Flisacy na tratwy zabierali rowery. 
Dlaczego? Ano, kiedy dotarli do celu, 
na przykład do Olsztyna lub Królewca, 
drewno sprzedawali. Jak mieli wrócić 
do domu? Wracali rowerami Gościńcem 
Niborskim. A że w drodze zatrzymywali 
się w gospodach, powrót trochę trwał. 

Oczywiście dzisiaj Łyną drewna się nie 
spławia, ale dlaczego nie dałoby się wy-
korzystać rzeki w celach turystycznych? 
Andrzej Małyszko sam dał przykład i zbu-
dował tratwę z pływaków ze sztucznego 
tworzywa i drewna. I któregoś dnia odbył 
się współczesny, historyczny spływ tratwą 
Łyną, dwubój flisacki. Pozostałe „tratwy” 
musiały udawać kajaki. W Olsztynie był 
postój, po czym załogi przesiadły się na ro-
wery i wróciły do Rusi na grillowanie.

Andrzej Małyszko jest niestrudzony 
w swoich działaniach, w swoim dorob-
ku ma między innymi znaleziska ar-
cheologiczne, jak odkrycie w wodach 
jeziora Oczko koło Jełgunia obciążnika 
sieci z czasów średniowiecza, obecnie 
w zasobach Muzeum Warmii i Mazur. 
Doprowadził też do renowacji starej ka-
plicy w Rusi. A w ogóle, by to wszystko 
zrealizować, korzysta ze wsparcia róż-
nych instytucji i patronatów. Jego dzia-
łania w terenie są powiązane z ekologią. 

– Co teraz? – zastanawia się pan An-
drzej. – Opracowuję z pomocą starostwa 
szlak węgierski po Warmii, z uwzględnie-
niem gmin, gdzie Węgrzy zaznaczyli swoją 
obecność. Gdyby nie pandemia, zrealizo-
walibyśmy projekt dla klas szóstych, gdzie 
lekcje historyczne i praktyki dla uczniów 
mają poprowadzić autentyczni Węgrzy.

Dwubój flisacki, Bartąg

Gminna tablica z mapą Gościńca Niborskiego

Uroczystość odsłonięcia tablicy Kalnassych w kościele Bartągu. 
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Ze względu na obostrzenia 
związane z pandemią wirusa 
zarząd WM Oddziału SDP zre-
zygnował ze spotkań w więk-
szym gronie. Szkoda, bo 
zawsze towarzyszyła nam mło-
dzież, była to krótka lekcja hi-
storii i patriotyzmu! Cieszymy 
się jednak, że w tej chwili za-
dumy nad przeszłością towa-
rzyszyli nam członkowie z pre-
zesem Markiem Książkiem ze 
Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Rzeczpospolitej Polskiej 
w Olsztynie. Obecna była też 
delegacja z Pieniężna, którego 
nazwa powstała od nazwiska 
naszego Patrona. W skład dele-
gacji wytypowanej przez bur-
mistrza Pieniężna Kazimierza 
Kiejdo wchodzili: Justyna Ma-
siewicz-Grodź, pracowniczka 
promocji miasta i Jolanta Ko-
sobucka, dyrektorka Miejskie-
go Domu Kultury.

Kolejnym miejscem 
uczczenia naszego Patrona 
było zapalenie zniczy przed 
głazem poświęconym Sewe-
rynowi Pieniężnemu w parku 
Podzamcze na olsztyńskim 
Starym Mieście.

– Seweryn Pieniężny jest 
patronem naszego stowarzy-
szenia, jako wzór który wska-
zuje nam kierunki działania 
– podkreśla prezes Warmiń-
sko-Mazurskiego Oddziału 
SDP Grzegorz Radzicki. – Jego 
działanie uczy nas jak bronić 
wartości, które przyświeca-
ły bojownikom o polskość 
Warmii, zachowanie polskiej 
mowy i tradycji. Historia lubi 
się powtarzać, dzisiaj również 
pewne środowiska bagatelizu-
ją te ważne zadania. Pamięta-
my i trwajmy na straży tych 
wartości…

(kos)

Nowości wydawnicze

Uczciliśmy rocznicę 
swojego Patrona 
Na grobie patrona dziennikarzy Warmii i Mazur przy ulicy 
Poprzecznej w Olsztynie 24 lutego złożono kwiaty i zapalono 
znicze. Był to dowód pamięci o 81. rocznicy tragicznej śmier-
ci i przypadającej 25 lutego 131. rocznicy urodzin Seweryna 
Pieniężnego. Do delegacji WM Oddziału Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich dołączyli tradycyjnie koledzy ze Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP w Olsztynie oraz delegacja z Pieniężna.

W szpitalu w Mrągowie 18 lute-W szpitalu w Mrągowie 18 lute-
go zmarł Antoni Soduła. Pokonał go zmarł Antoni Soduła. Pokonał 
go covid-19. Miał 73 lata. Urodził go covid-19. Miał 73 lata. Urodził 
się we Wrocławiu w 1948 roku, się we Wrocławiu w 1948 roku, 
choć rodzice wywodzili się z Ło-choć rodzice wywodzili się z Ło-
dzi, gdzie w roku 1971 ukończył dzi, gdzie w roku 1971 ukończył 
polonistykę, a w 1983 roku uzy-polonistykę, a w 1983 roku uzy-
skał doktorat na podstawie pracy skał doktorat na podstawie pracy 
o “Nocy Listopadowej” Stanisła-o “Nocy Listopadowej” Stanisła-
wa Wyspiańskiego. Po studiach wa Wyspiańskiego. Po studiach 
pracował jako nauczyciel języka pracował jako nauczyciel języka 
polskiego w Warszawie, a od roku polskiego w Warszawie, a od roku 
1983 w Lutrach. Po przejściu na emeryturę w roku 2001 1983 w Lutrach. Po przejściu na emeryturę w roku 2001 
osiem lat był nauczycielem dla Polonii na Łotwie, Ukra-osiem lat był nauczycielem dla Polonii na Łotwie, Ukra-
inie i w Kazachstanie.inie i w Kazachstanie.

W Lutrach stworzył Teatr Religijny, który działał w la-
tach 1984-92. Wystawiono sztuki związane z Bożym Na-
rodzeniem i Wielkanocą, montaże poetyckie utworów 
Karola Wojtyły, Anny Kamieńskiej, ks. Jana Twardow-
skiego czy Maryny Okęckiej-Bromkowej. Był uczestni-
kiem Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie, a prze-
rwanego przez wprowadzenie stanu wojennego. Pisał 
do prasy podziemnej i był jej kolporterem.

W latach 80. publikował felietony w „Posłańcu War-
mińskim” pod pseudonimem Antek z Wójtowa. Potem 
publikował w „Borussii”, „Bez Wierszówki”, ale współpra-
ca z naszym pismem została zerwana nie z jego winy. Sys-
tematycznie publikował recenzje, reportaże z zagranicz-
nych i krajowych podróży w „Debacie”. W roku stulecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę w tym miesięcz-
niku opublikował cykl artykułów o polskich cmentarzach 
na Kresach. Publikował też w „Głosie Nauczycielskim”, 
„Głosie Polskim” wydawanym w Kazachstanie, w spe-
cjalistycznych biuletynach. Napisał ponad sto tekstów 
poświęconych teatrowi, literaturze, historii. Wydał trzy 
książki: „Dom nad jeziorem”, „Szkice o sztuce i kulturze” 
i „Listy z Rygi”. W ostatnich latach dużo publikował w in-
ternecie. Pozostawił nie wydane pozycje, w tym „Święte 
miejsca na Kresach” i warmińskie wspomnienia. 

Był człowiekiem wszechstronnym. Przede wszystkim 
interesował się teatrem, szczególnie zafascynowany był 
Teatrem Węgajty. Malował, a ostatnio pisał ikony. Inte-
resował się malarstwem, któremu poświęcił nie wyda-
ną książkę. Fotografował. Pamiętam jego wystawę zdjęć 
w Biskupcu. Nieobca mu była poezja. Był bibliofilem. 
Dużo podróżował. Zwiedził Chiny, Indie, Irak, kraje eu-
ropejskie. Ostatnim celem samodzielnej podróży była 
Grecja. Fascynował go buddyzm zen, choć pozostał 
wierny katolicyzmowi. Jego pogrzeb odbył się w Lutrach 
22 lutego. Mam nadzieję, że pozostawione przez niego 
piśmiennictwo zostanie opublikowane. 

Jan Rosłan

Nie żyje
Antoni Soduła 
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Był komin, 
jest komin…

Zapowiadana wraz z modernizacją 
Ciepłowni Kortowo rozbiórka komina, 
dokonała się. 120 metrowy biało-czerwony emitor, wzniesiony pod koniec lat 70, został 
wyburzony. Za sprawą firmy z Gliwic padł w zaledwie kilkanaście sekund. W jego miejsce 
postawiono niższy – 70-metrowy.

Stary komin, żelbetowy, z wykładzi-
ną ceramiczną wybudowano w 1979 
roku i przez ponad 40 lat odprowadzał 
spaliny z sześciu kotłów WR-25, od-
prowadzając do atmosfery produkty 
spalania węgla kamiennego z biomasą. 
Decyzja o wyburzeniu komina zapadła 
na podstawie wykonanej w 2016 r. eks-
pertyzy kominiarskiej, która wskaza-
ła, że wykładzina ceramiczna komina 
ma obniżoną szczelność. – W zeszłym 
roku zakończyliśmy budowę nowej 
ciepłowni opalanej biomasą Kortowo 
BIO. Nowy komin jest kolejnym eta-
pem modernizacji ciepłowni węglowej, 
niezbędnej wobec zaostrzonych wymo-
gów dotyczących emisji przemysłowych 
określonych w tzw. Dyrektywie IED – 
powiedział Konrad Nowak, prezes spół-
ki MPEC w Olsztynie. 

– Modernizacja ciepłowni polega 
przede wszystkim na budowie instala-
cji redukujących emisję tlenków azo-
tu i oczyszczających spaliny z pyłów i 
tlenków siarki. W porównaniu do stanu 
obecnego będzie mniej o ok. 50 proc. 
tlenków azotu, o 80 proc. pyłu i o 70 
proc. tlenków siaki. W efekcie nastąpi 
znaczące zmniejszenie emisji związa-
nej z wytwarzaniem ciepła na potrzeby 
Olsztyna – dodał Jarosław Kosin, dyrek-
tor ds. technicznych MPEC. 

Tekst i zdjęcia (mpec)




