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Andrzej Klimczak

Nie jest 
tak źle
Mówi się wiele o degradacji zawodu dziennikarskiego. Sam 
wielokrotnie pisałem o tym, że w naszym środowisku nie dzie-
je się najlepiej, że ogromna rzesza żurnalistów zmieniła swój 
piękny przecież zawód w rzemieślniczą działalność propagan-
dową. Co dziwniejsze, to właśnie oni krzyczą dzisiaj najgłośniej 
w obronie wolności mediów, przypisując własne grzechy innym.

Część z nich działa zgodnie z hasłem: tam ojczyzna moja, 
gdzie chleb. To powiedzenie zawsze wzbudzało we mnie irytację, 
bo przekreślało wspaniałą historię mojego kraju i podważało sens 
tak wielu wspaniałych czynów dokonanych przez naszych roda-
ków, nie tylko w kraju, ale też daleko poza jego granicami.

Nie jest jednak tak źle jakby się wydawało. Nadal w mediach są 
ludzie, którzy nie odstąpili na krok od zasad, norm i misji mediów. 
To oni powodują, że ten zawód ma sens. Idą często pod prąd, zma-
gają się z ogromną falą krytyki, fałszywych informacji i złudnej po-
prawności politycznej – trwają niezłomnie. 

Pocieszające jest to, że część redaktorów, zagubionych w labi-
ryncie politycznych intryg, odnajduje na nowo drogę do prawdzi-
wego dziennikarstwa.

Zwalniani z pracy, poddawani szykanom, oczerniani, ośmie-
szani – przetrwali najgorsze. 

Niestety, to nie koniec walki o prawdę, bo politycy, bez wzglę-
du na statut partii, uważają, że potrzebni są im dziennikarze 
wierni, a nie rzetelni. Na szczęście, prawda zawsze zwycięża.
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Podczas gali ogłoszenia wyników 
i rozdania nagród 28. edycji kon-
kursu o Nagrody SDP, na scenie 

w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 
3/5 w Warszawie dominował ogromny 
baner. Widniały na nim uśmiechnię-
te, w większości młode twarze. Z ich 

Ciesząc się wolnością 
słowa w Polsce, która 
umożliwia tworzenie 
tak wartościowych 
prac, jak te 
docenione przez 
jurorów 28. edycji 
konkursu o Nagrody 
Stowarzyszenia 
Dziennikarzy 
Polskich, nie 
można zapominać, 
że za naszą 
wschodnią granicą 
za sumienne 
wykonywanie 
swojego zawodu 
dziennikarze 
płacą wysoką 
cenę. Tegoroczny 
laureat Głównej 
Nagrody Wolności 
Słowa, Andrzej 
Poczobut, ma o tym 
przypominać. 

Nagrody  
z dedykacją 

dla białoruskich 
dziennikarzy

spokojnymi, pogodnymi spojrzeniami 
kontrastowały duże czarne cyfry wid-
niejące przy każdym z portretów. To 
białoruscy dziennikarze, którzy siedzą 
w więzieniu z powodu wykonywanej 
pracy. Liczby pokazywały, ile dni każdy 
z nich spędził już za kratkami.

gala SDP
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– Nie zapominamy o nich – po-
wiedział na rozpoczęcie uroczystości 
prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, Krzysztof Skowroński. – Ta 
gala jest trochę im dedykowana. Myśli-
my o tych wszystkich, którzy walcząc 
o wolność Białorusi, o wolność słowa, 
pracując dla białoruskich mediów, tra-
fili do więzienia. 

Lista represjonowanych przez 
reżim w Mińsku ludzi mediów jest 
długa. Są na niej m.in.: Kaciaryna An-
drejewa, Daria Czulcowa, Julia Słucka, 
Andrej Aliaksandrau, Dzianis Iwaszyn, 
Andrzej Poczobut, Maryna Zołotawa, 
Ludmiła Czekina, Olga Łojko, Alena 
Tałkaczowa, Raman Pratasiewicz i Gła-
fira Żuk. 

– Dla nas mówienie głośno o tym 
co myślimy, szafowanie słowem jest 

czymś normalnym, nie wiąże się za-
sadniczo z ryzykiem. Za naszą wschod-
nią granicą jest zupełnie inaczej – za-
uważyła współprowadząca galę Anna 
Popek. – Mówiąc o tym, chcemy być 
z kolegami, chcemy wykazać dzienni-
karską solidarność. 

Za odwagę bycia 
dziennikarzem 

Główna Nagroda Wolności Słowa, 
ufundowana przez Zarząd Głów-
ny SDP, przyznawana jest za 

publikacje w obronie demokracji i pra-
worządności, demaskujące nadużycia 
władzy, korupcję, naruszanie praw oby-
watelskich i praw człowieka. Gdy prezes 
Krzysztof Skowroński odczytywał uza-
sadnienie jurorów, które brzmiało: „za 

dziennikarski profesjonalizm w przeka-
zywaniu źródłowych informacji z Biało-
rusi. Za odwagę pracy w warunkach eks-
tremalnego zagrożenia, presji i szantażu 
wobec rodziny. Wielokrotnie zatrzymy-
wany i karany za krytykę reżimu Łuka-
szenki, od marca bieżącego roku czeka 
w areszcie na proces”, większość ze-
branych na sali chyba nie miała wąt-
pliwości, że to prestiżowe wyróżnienie 
przypadnie jednej z tych osób, których 
twarze widniały na banerze. 

Otrzymał je Andrzej Poczobut. Wie-
loletni korespondent z Białorusi róż-
nych mediów (m.in. Radia Wnet) prze-
bywa w areszcie. Dziennikarza, który 
jest także członkiem Zarządu Głów-
nego Związku Polaków na Białorusi, 
aresztowano 25 marca 2021 roku i po-
stawiono mu absurdalne zarzuty pod-
żegania do nienawiści na tle narodowo-
ściowym i rehabilitacji nazizmu, za co 
w białoruskim kodeksie karnym grozi 
nawet do 12 lat więzienia. 

W imieniu Poczobuta nagrodę 
odebrała dyrektor telewizji Biełsat, 
Agnieszka Romaszewska-Guzy. Dzię-
kując za wyróżnienie, przypomniała 
zawodową działalność Poczobuta, pra-
cę w różnych mediach na Białorusi, 
korespondencje do Polski. – Przekazy-
wanie informacji o Polakach mieszka-
jących na Białorusi to była jego wielka 
pasja. W ogóle jego wielka pasja to hi-
storia, jest jej miłośnikiem i ogromnym 
znawcą historii powojennego polskie-
go podziemia na ziemiach białoruskich 
– opowiadała.

Szefowa Biełsatu podkreśliła, że 
warunki w białoruskich więzieniach 
są fatalne, dlatego bardzo ważne jest 
jak najczęstsze nagłaśnianie spraw 

dziennikarzy, których reżim Łukaszen-
ki przetrzymuje za kratkami. 

Za 10 miesięcy śledztwa 

Jak praca dziennikarza, polegająca 
na konsekwentnym dociekaniu praw-
dy, może pomóc w sytuacji, gdy zawio-
dą organy państwa, pokazała kolejna 
ważna nagroda – Watergate, przyzna-
wana za dziennikarstwo śledcze. Jej 
laureatem został Paweł Kaźmierczak, 
autor cyklu reportaży „Bez winy”, po-
kazanych w programie „Alarm” w TVP. 

– Ten reportaż to jest jeszcze jed-
na historia człowieka, który został nie-
słusznie skazany i przez ponad 16 lat 
przebywa w więzieniu – powiedział 
Krzysztof Skowroński, ogłaszając wer-
dykt jurorów. 

Paweł Kaźmierczak, dziękując za 
wyróżnienie, nagrodę dedyko-
wał bohaterowi swojego reporta-

żu, Jarosławowi Sosnowskiemu. – Ten 
człowiek trafił do więzienia za brutal-
ne zabójstwo młodej kobiety. Wszyscy, 
którzy żyją w tej miejscowości, od po-
czątku wiedzieli, że zabójcy to są inni 
ludzie, jednak nikt nie mówił, jak było 
naprawdę. Nam się udało, dzięki śledz-
twu dziennikarskiemu, które trwało 
ponad 10 miesięcy, odnaleźć nowych 
świadków wydarzeń – opowiadał lau-
reat Nagrody Watergate.

Świadkowie złożyli zeznania przed 
sądem, a po emisji reportażu zgłosiły 
się kolejne osoby, które również zaczę-
ły świadczyć na korzyść Sosnowskiego. 
– Sąd Najwyższy w przeciągu najbliż-
szych tygodni zadecyduje, czy ta spra-
wa ruszy od nowa. I to jest bardzo waż-
ne – podkreślił Kaźmierczak. 

gala SDP gala SDP
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Za opisywanie życia

W 28. edycji konkursu nagrody roz-
dano łącznie w czternastu kategoriach 
tematycznych (w tym dwóch dla foto-
reporterów). Swoje wyróżnienie przy-
znała też Fundacja Solidarności Dzien-
nikarskiej (otrzymała je Agnieszka 
Romaszewska-Guzy). 

Do konkursu wpłynęło 260 prac 
publicystycznych oraz liczne fotografie 
i reportaże prasowe z zakresu fotografii 
sportowej i społecznej. Najwięcej publi-
kacji nadesłano tradycyjnie do Nagrody 
im. Stefana Żeromskiego – dotyczącej 
problematyki społecznej, Nagrody im. 
Macieja Łukasiewicza – dotyczącej te-
matyki kultury i popularyzacji wiedzy 

oraz do Nagrody im. Janusza Kurtyki, 
przyznawanej za publikacje historycz-
ne. Najwięcej zgłoszeń to były prace 
opublikowane w Internecie – 90, telewi-
zyjnych materiałów nadesłano 63, pra-
sowych – 51, a radiowych – 49.

Prace konkursowe oceniały cztery 
zespoły jurorów: Jury Selekcyjne i Jury 
Główne nagród publicystycznych oraz 
Jury Selekcyjne i Jury Główne fotografii 
prasowej.

Anna Popek na koniec gali zauwa-
żyła, że tematyka podejmowana w na-
grodzonych pracach była bardzo sze-
roka i dotyczyła właściwie wszystkich 
dziedzin życia. – Cieszę się, że udało 
nam się to pokazać – podsumowała 
prowadząca. 

NAGRODA WATERGATE 
za dziennikarstwo śledcze, ufundowana przez Zarząd Główny SDP w wysokości 
10 tys. zł

Paweł Kaźmierczak, autor cyklu reportaży „Bez winy”, Alarm TVP, emisja 
15.07.2020 r. i 03.09.2020
Nagroda za profesjonalizm i rzetelność dziennikarza oraz wyjątkową konsekwencję, odwa-
gę i upór w dochodzeniu do prawdy. Doskonały przykład dziennikarskiego śledztwa, prze-
prowadzonego z niezwykłą starannością. Powstały poruszające reportaże, zrealizowane 
nowocześnie i z idealnym wyczuciem telewizyjnej dramaturgii.
Wyróżnienia: 
Blanka Aleksowska, Karolina Baca-Pogorzelska oraz Wojciech Wybranowski, au-
torzy publikacji „Archiwum X w Głogowie. Tajemnica śmierci Pawła Chruszcza”, 
Wirtualna Polska (wp.pl), 18.07.2020
Marcin Wikło i Marek Pyza, autorzy publikacji „Co ukrywa sztab Kidawy-Błoń-
skiej”, Tygodnik „Sieci”, 2-8.03.2020
Karolina Tomaszewicz za reportaż telewizyjny „Zabójstwo Marka Kapla”, Magazyn 
Śledczy Anity Gargas, 06.02.2020

NAGRODA IM. KRYSTYNY GRZYBOWSKIEJ 
za publicystykę o tematyce europejskiej, ufundowana przez Fundację Macieja 
Rybińskiego w wysokości 5 tys. zł

Łukasz Kobeszko, za publikację „Mają korupcyjny system zbudowany za unij-
ne pieniądze. Ich protestów nikt nie zauważa”,  Tygodnik TVP (tygodnik.tvp.pl), 
18.09.2020
Dysponując niezwykle rozległą wiedzą o historii Bułgarii, autor ciekawie tłumaczy czytel-
nikowi obecną sytuację polityczną kraju – geograficznie nam bliskiego, a jakże nieznanego. 
Publikacja interesująca w kontekście polskich sporów z unijnymi urzędnikami o prawo-
rządność.
Wyróżnienie: 
Filip Memches, autor publikacji „Zainspirował Fukuyamę do napisania „Końca hi-
storii”. Wedle tajnego raportu był agentem KGB”, Tygodnik TVP (tygodnik.tvp.pl), 
07.08.2020

NAGRODA IM. KAZIMIERZA DZIEWANOWSKIEGO
za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie, ufundowana przez Pol-
ską Agencję Prasową w wysokości 7 tys. zł

Ks. Roman Sikoń, autor filmu „Rzeka życia”, TV Trwam, 13.12.2020
Dobry przykład klasycznego dokumentu drogi. Z rozmów dwóch braci – kapłanów, 

Lista laureatów

GŁÓWNA NAGRODA WOLNOŚCI SŁOWA
za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia 
władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka, ufundowana 
przez Zarząd Główny SDP w wysokości 12 tys. zł

Andrzej Poczobut, autor korespondencji z Białorusi dla polskich mediów 
w okresie sierpień – grudzień 2020 

Nagroda za dziennikarski profesjonalizm w przekazywaniu źródłowych informacji z Bia-
łorusi. Za odwagę pracy w warunkach ekstremalnego zagrożenia, presji i szantażu wobec 
rodziny. Wielokrotnie zatrzymywany i karany za krytykę reżimu Łukaszenki, od marca br. 
czeka w areszcie na proces.
Wyróżnienie: 
Mariusz Pilis za film „Skrzywdzeni. O Polakach i Żydach”, TVP 1, 30.03.2020 

gala SDP gala SDP
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którzy płyną wielkimi amazońskimi rzekami, tworzy się piękna filmowa opowieść o życiu, 
powołaniu, wartościach, ideałach. Wielkim walorem filmu jest rzadko pokazywana egzo-
tyczna Amazonia i nieznani Zachodowi jej mieszkańcy z plemion Yanomami.
II Nagroda w wysokości 3 tys. zł: 
Anna Szczepańska, autorka publikacji „Obozowy numer zapisywali na czaszce 
i kościach. Jak Niemcy podbijali Afrykę”, Tygodnik TVP (tygodnik.tvp.pl), 11.12.2020
Dokument w przejmujący sposób przedstawia jedną z najczarniejszych kart w historii nie-
mieckich podbojów zamorskich – brutalną kolonizację Afryki Południowo-Zachodniej. Prze-
kazuje wstrząsające fakty ludobójstwa na rdzennych mieszkańcach Namibii oraz historię 
współczesną – pełną determinacji walkę Namibijczyków o naprawienie krzywd popełnio-
nych na ich przodkach. Zwraca uwagę profesjonalizm w przedstawieniu tematu oraz wiel-
ka wrażliwość autorki na cierpienie i krzywdę ludzką. 
Wyróżnienia: 
Agnieszka Czyżewska-Jacquement, za „Przebudzenie”, Polskie Radio Lublin, 
30.09.2020
Krzysztof Darewicz, za „Dlaczego Chińczycy jedzą zupę z nietoperza, duszone wę-
że i smażone łaskuny? Wirus na talerzu”, 30.01.2020, „Miliony ludzi skoszarowane, 
szpitale zmilitaryzowane, miasta zamknięte. Chiny w czasach zarazy”, 7.02.2020, 
„Wuhan odmrożony. Przepustką do życia są teraz kody QR”, „Zdrowy, może iść al-
bo do izolatki”, 17.04.2020. Wszystkie publikacje ukazały się w Tygodniku TVP (ty-
godnik.tvp.pl)

NAGRODA IM. MACIEJA ŁUKASIEWICZA
za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację 
wiedzy, ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury w wysokości 10 tys. zł

Dagmara Drzazga, autorka filmu „Pokolenia”,  TVP Historia, 15.03.2020 
Bierzemy udział w sentymentalnej podróży do Panny Marii – najstarszej polskiej osady 
w Teksasie. Z rozmów prowadzonych  z mieszkańcami o polskich korzeniach wyłania się 
historia ich przodków – osadników ze Śląska. Współczesne pokolenia Teksańczyków wi-
dzimy też w Polsce, podczas pielgrzymki do Piekar Śląskich. Dokument niezwykle barwny, 
zrealizowany z wielką klasą i artyzmem, świetny warsztatowo.
Wyróżnienia: 
Cezary Galek – „Droga Kwarantanno”, Polskie Radio Zachód, 17.05.2020
Łukasz Adamski – „Czarne owce Hollywood. Aktorzy Donalda Trumpa”,  26.06.2020, 
„Metoo działa jak stalinizm? Cóż, czasem miewa oblicze totalitarne”, 24.04.2020, 
„Hollywood próbuje zrozumieć wroga”, 8.05.2020. Wszystkie publikacje w Tygodni-
ku TVP (tygodnik.tvp.pl)

NAGRODA IM. JANUSZA KURTYKI
za publikacje o tematyce historycznej, ufundowana przez Instytut Pamięci Na-
rodowej. Patronem medialnym Nagrody im. Janusza Kurtyki jest TVP Historia.

I Nagroda w wysokości 7 tys. zł: 
Piotr Zarębski, autor filmu dokumentalnego  „Bądź wierny, idź i pamiętaj”, TV 
Trwam, 01.09.2020
Fabularyzowany film dokumentalny opowiada o bohaterstwie, męczeństwie i trudnej sy-
tuacji Polaków, głównie na Pomorzu, w okresie II wojny światowej i w początkach komuni-
zmu w Polsce. Nagroda za wybitne walory edukacyjne i artystyczne.
II Nagroda w wysokości 3 tys. zł: 
Małgorzata Sawicka, autorka reportażu radiowego „Nierozwinięty do końca 
kwiat”, Radio Lublin, 31.05.2020
Wstrząsająca, precyzyjnie udokumentowana opowieść o okrucieństwie najeźdźców oraz 
bólu, rozpaczy, samotności i pragnieniu, by bezmiar cierpień dzieci Zamojszczyzny nie zo-
stał zapomniany. Autorka po mistrzowsku dokonała konfrontacji dwóch światów – wszech-
mocy okupantów i bezsilności podbitych.
Wyróżnienia: 
Adam Kraśnicki – film „Oto człowiek – rzecz o Henryku Sławiku i Jozsefie Antallu”, 
TVP Historia, 17.07.2020
Dorota Kania, Anna Zapert, Robert Krauz i Katarzyna Zajączkowska – film „Baś-
ka”, Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni, sierpień 2020
Jolanta Sowińska-Gogacz – publikacja „Mały Oświęcim”, Wielkopolski Kurier 
WNET nr 77/2020, listopad 2020, oraz Błażej Torański – publikacja „To nie ja”, Wiel-
kopolski Kurier WNET nr 76/2020, październik 2020 
Marianna Fijewska – publikacja „Rykoszet – O Marianie, bracie Hanny, trzecim, 
który padł, Rykoszet – O Marianie, ojcu Wioli, trzecim, który padł”, Magazyn Wirtu-
alnej Polski, 18.12.2020
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Grażyna Raszkowska – publikacja „Ekstremistki niczego nie żałują”, Tygodnik TVP, 
28.08.2020

NAGRODA IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
za dziennikarstwo ekonomiczne,  ufundowana przez Fundację Agencji Rozwoju 
Przemysłu w wysokości 10 tys. zł

Iwona L. Konieczna, autorka publikacji  „130 lat temu zaczęła się kariera Wi-
tolda Zglenickiego – >polskiego Nobla<”, Codzienny Serwis Informacyjny PAP, 
19.01.2020
Piękna, z fantazją nakreślona historia polskiego pioniera wydobycia ropy naftowej z mor-
skiego dna w Azerbejdżanie na obrzeżach Imperium Rosyjskiego. Opowieść o biznesmenie 
przerastającym swoją epokę, filantropie, patriocie, pozytywiście i romantyku w jednym, 
o człowieku niezwykłym. Autorka osiągnęła mistrzostwo warsztatowe. Udowodniła, że na-
wet krótki tekst – pisany na potrzeby agencji prasowej – można w profesji dziennikarza 
traktować z szacunkiem. 
Laureatka zmarła na Covid-19, w jej imieniu nagrodę odebrał syn.
Wyróżnienie: Karol Wasilewski – publikacja „Na obiadach z pudełek rosną fortu-
ny”, Tygodnik TVP, 29.05.2020

NAGRODA IM. ALEKSANDRA MILSKIEGO
dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich spo-
łeczności,  ufundowana przez FAKRO Sp. z o.o. w wysokości 3 tys. zł

Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”
Pismo wyróżnia dobre osadzenie w tematyce „małej ojczyzny” – budowanie patriotyzmu 
lokalnego poprzez dbałość o tradycję i historię regionu oraz udział w bieżącym życiu spo-
łeczności Kępna. Gratulacje za ponad 30-letnią nieprzerwaną działalność na niełatwym 
rynku prasy lokalnej. 

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

I Nagroda w wysokości 7 tys. zł: Adam Bogoryja-Zakrzewski, Agnieszka Szwaj-
gier, autorzy reportażu radiowego „Bilet powrotny proszę”, Polskie Radio Program 
III, 14.09.2020
Dokument radiowy o bezdomnych Polakach w Berlinie to nie smutna opowieść o ludziach 
skrzywdzonych przez los, lecz do bólu realistyczny obraz codzienności tych, którzy nauczyli się 
„żyć na betonie” i nie chcą wracać do kraju. Reportaż dobry, wciągający, rzetelny i bezstronny.
II Nagroda w wysokości 3 tys. zł: Anita Gargas, autorka reportażu „Jak dewelope-
rzy niszczą Zakopane”, TVP1 Magazyn Śledczy Anity Gargas, 04.06.2020

Autorka przeprowadza wnikliwe śledztwo dziennikarskie, którego celem jest pokazanie wi-
dzowi, jak w Zakopanem działają deweloperzy, by pozbyć się zabytkowych obiektów stoją-
cych na atrakcyjnych działkach.  Reportaż zrealizowany z zaangażowaniem, profesjonalnie, 
z zachowaniem staranności przy dochodzeniu do sedna problemu. 
Wyróżnienia: Dorota Łosiewicz – za cykl artykułów o amantadynie: „Co z tą 
amantadyną? Dlaczego nikt nie traktuje poważnie pulmonologa z Przemy-
śla?”, 1-29.11.2020, „Fakty sobie, a Ministerstwo Zdrowia sobie. Czy komuś za-
leży, by ukryć skuteczność leku? To działanie wbrew interesowi publicznemu”, 
2-14.12.2020, „Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało badanie kliniczne amanta-
dyny. Wreszcie! Lepiej późno niż wcale”, 3-15.12.2020. Wszystkie publikacje na 
portalu wPolityce.pl.
Alicja Grzechowiak – reportaż telewizyjny „Opowiem o moim życiu”, TVP3, cykl 
„Całkiem niezła historia”, 6.10.2020 

NAGRODA IM. ADOLFA BOCHEŃSKIEGO
za wyróżniające się dokonania dziennikarskie dla dziennikarzy do 30. roku ży-
cia, ufundowana przez Pocztę Polską. Jury przyznało dwie równorzędne nagrody 
po 2 500 zł

Łukasz Lubański, autor publikacji w Tygodniku TVP (tygodnik.tvp.pl):„Wzy-
wał arcybiskupów do dymisji. Teraz będzie uczyć holenderskich kleryków”, 
21.02.2020,  „Breloczki, bryłki, piramidki. Co nas ochroni przed 5G?”, 5.06.2020, „Pol-
ska Marylin Monroe, która inspirowała Meryl Streep. Miała talent, była sexy. W USA 
straciła karierę i męża”, 12.06.2020.
Zaprezentowane publikacje są dowodem talentu młodego dziennikarza. Nagroda za wybór 
ciekawego tematu, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, dobre opano-
wanie warsztatu. Jednym słowem – dobre pióro! 
Ilona Ptak, autorka reportażu „Znajomy głos”,   TVP Info, „Głębia ostrości”, 
26.07.2020
12-minutowa opowieść o jednym z nas – dziennikarzu, któremu przytrafiła się nietypowa 
przygoda. Ale przy okazji też o potędze Internetu.  Świetny, oryginalny pomysł na reportaż, 
który Autorka zrealizowała bardzo atrakcyjnie i w pełni profesjonalnie.
Wyróżnienie: Maciej Piotrowski – „Przedawniona sprawiedliwość”,  TVP1 Maga-
zyn Ekspresu Reporterów, 24.11.2020

NAGRODA IM. KAZIMIERZA WIERZYŃSKIEGO
za publikacje o tematyce sportowej 

Aleksander Dzięciołowski, autor filmu telewizyjnego „Piotr Małachowski”, TVP 1, 
TVP Sport, 27.12.2020 
Film jest portretem socjologiczno-psychologicznym wielkiego mistrza lekkiej atletyki, 
człowieka z sercem na dłoni. To wyjątkowa, prawdziwa, głęboka opowieść o emocjach 
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sportowca i jego bliskich, powodująca chwilę zadumy nad życiem.  Autor daje się poznać 
jako znakomity reporter, pełen pasji i dociekliwości.
Wojciech Królikowski, autor filmu telewizyjnego „Historia jednej fotografii”, TVP 
Historia, 05.04.2020
Ciekawy film opowiadający piękną historię sportsmenki – ale przede wszystkim dzielnej 
Polki, która w czasach wojennej gehenny zachowała się jak trzeba. Maria Kwaśniewska-
-Maleszewska, medalistka igrzysk olimpijskich z Berlina 1936, dzięki zdjęciu z Adolfem 
Hitlerem ratowała ludzi podczas okupacji. Autor wykorzystał wiele zdjęć i filmów archi-
walnych, co jest dodatkowym walorem jego pracy.
Wyróżnienia: Jakub Kowalski – „Łączy nas piłka. Dzieli Boniek”, Tygodnik TVP  
(tygodnik.tvp.pl), 04.09.2020
Urszula Kropiewnicka – „Co to za gość”, Polskie Radio Białystok, 07.12.2020

NAGRODA IM. EUGENIUSZA LOKAJSKIEGO
za fotografię o tematyce sportowej, ufundowana przez Totalizator Sportowy 
Sp. z o.o. w wysokości 10 tys. zł

Andrzej Grygiel, autor zdjęcia „Kraksa na mecie pierwszego etapu wyścigu kolar-
skiego 77. Tour de Pologne”
Prawdziwie mistrzowski przykład zdjęcia, na którym został uchwycony moment poważne-
go w skutkach wypadku holenderskiego kolarza.
Wyróżnienie: Aleksander Knitter – reportaż fotograficzny „Gimnastyczka Amelia 
Pawlak podczas treningu online”

NAGRODA IM. ERAZMA CIOŁKA
za fotografię społecznie zaangażowaną. Nagroda w wysokości 5 tys. zł finanso-
wana  ze środków Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS Andrzeja Szczypiorskiego oraz statuetka Fundatora Prywatnego

Beata Zawrzel, autorka reportażu fotograficznego „Życie codzienne w Krakowie 
podczas pandemii koronawirusa”
Niezwykle realistycznie zdjęcia pokazują zmiany, jakie zaszły w czasie pandemii w rela-
cjach ludzkich. 
Wyróżnienie: Piotr Tracz – reportaż fotograficzny „Życie codzienne w czasie pan-
demii”

NAGRODA IM. PROF. STEFANA MYCZKOWSKIEGO
przyznawana pod patronatem Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” za 
publikacje o problemach ochrony środowiska, ufundowana przez Lasy Państwo-
we w wysokości 5 tys. zł

Mateusz Teska, autor reportażu telewizyjnego „Śmierdzący problem warszawskich 
włodarzy”, TVP1 Magazyn Śledczy Anity Gargas, 10.12.2020
Góry śmieci i utracona dotacja z Unii Europejskiej? Kto jest odpowiedzialny za to, że War-
szawa do tej pory nie ma nowoczesnej spalarni śmieci? Na te i inne pytania szuka odpo-
wiedzi Autor reportażu – odważnie, wytrwale, dociekliwie.
Wyróżnienia: Andrzej Barć – „Ptakofonia – Akcja Karmnik”, UJOT FM, 7.12.2020 
Aneta Gałaburda i Joanna Sikora – „Śmierć wilka”, Polskie Radio Białystok, 
22.12.2020

Skład Jury Selekcyjnego: przewodnicząca Jolanta Łopuszyńska-Galińska, Hubert 
Bekrycht, Wanda Nadobnik, Barbara Pajchert, Anna Szepelak.
Skład Jury Głównego: Krzysztof Skowroński – przewodniczący, Przemysław Ba-
biarz, Paweł Badzio, Jadwiga Chmielowska, Krystyna Forowicz-Domalska, Jolan-
ta Hajdasz, Jerzy Jachowicz, Jerzy Kłosiński, Wanda Nadobnik, Tadeusz Płużański, 
Aleksandra Rybińska, Marcin Wolski, z głosem doradczym przewodnicząca Jury 
Selekcyjnego Jolanta Łopuszyńska oraz eksperci: z IPN – dr hab. prof. LAW w Dę-
blinie dr Marcin Kruszyński, z NCK – zastępca dyrektora ds. Komunikacji i Badań 
Marzena Strąk.
Skład Jury prac fotograficznych: przewodniczący Krzysztof Skowroński, prezes 
Klubu Fotografii Prasowej SDP Donat Brykczyński, Agata Ciołek, Jarosław Maciej 
Goliszewski, Szymon Łaszewski, Jacek Marczewski, Andrzej Stawiarski.
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I sprawa druga, a w istocie pierwsza: 
od 30 lat, z małymi przerwami, ta 
opcja, na zmianę z postkomunista-

mi, trzymała media publiczne w garści, 
panowała monokultura polityczna. Czy 
to jakoś autorowi nie przeszkadzało? 
W tej chwili, wraz z wejściem kapita-
łu konserwatywnego na rynek prasowy 
– „Sieci”, „Do Rzeczy”, „Gazeta Polska” 
etc. – nastąpiła demokratyzacja świato-
poglądowa, pluralizacja rynku medial-
nego, której w istocie od 1945 roku nie 
było. Czy tego nie należy punktować? 
To, moim zdaniem, największe zwy-
cięstwo mediów w ciągu ostatnich lat. 
A syndrom „krótkiej ławki” w istocie nie 
występuje po żadnej ze stron, ponie-
waż wciąż pojawiają się nowe generacje 

kandydatów na dziennikarzy i broadca-
sterów. I jeżeli coś nam grozi, to raczej 
„inflacja podaży” – pojawienie się ludzi 
przypadkowych, niedouczonych, często 
pochodzących z mediów społecznościo-
wych. Ale to zjawisko występuje prze-
cież po każdej ze stron. Tak więc pisanie 
o krótkich ławkach, które przekładają 
się na „degradację mediów jako całości” 
nie ma większego sensu, a posługując 
się jedynie przykładami konserwaty-
stów, jest stronnicze i nie-
sprawiedliwe. 

Problem jest nato-
miast, i on nie znika, taki, 
że lewica, mając gębę peł-
ną frazesów o demokra-
cji, boryka się z kłopotem 
zaakceptowania poglą-
dów innych niż własne, 
i dotyczy to także rynku 
medialnego. Zjawisko to, 
a raczej wada, handicap, 
najwyraźniej się pogłębia. 
Spójrzmy tylko, co dzieje 
się po zakupieniu od nie-
mieckiej grupy medialnej 
Polski Press – co przecież 
jest, patrząc obiektywnie, 
faktem dla polskich mediów, reprezen-
tujących polskie interesy, bardzo po-
zytywnym. Albo pandemonium, jakie 
rozegrało się bodaj dziesięć lat temu, 
kiedy próbowaliśmy wybrać konserwa-
tystów do władz SDP. Nie wahano się 
wtedy nazwać nas faszystami! Wciąż 
trwa akcja odbijania mediów publicz-
nych. Tekst o „fatalnej tendencji”, który 
krytykuje tylko konserwatystów, świa-
domie czy nie wpisuje się w tę narrację, 
a tym samym niszczenie pluralistycz-
nego rynku medialnego. 

Rzeczywiście zdarza się, że szefo-
wie – po różnych stronach sporu 
i na różnych poziomach kompe-

tencji – nie sprawdzają się. Ale potem 
przychodzą inni i „się sprawdzają”. 
Przecież bodaj 13 kanałów telewizji pu-
blicznej i 9 radia publicznego działa, 
dostarcza informacji i rozrywki na roż-
nych poziomach oczekiwania, często 
coraz lepiej. Obserwuję ten proces na 
przykładzie sektora polityki zagranicz-

nej. Widzę coraz większą 
liczbę korespondentów 
w coraz bardziej strate-
gicznych miejscach globu. 
Jedni są lepsi, inni gorsi, 
lecz prawidłowość jest ta-
ka – jest ich generalnie co-
raz więcej i są generalnie 
coraz lepsi. Może przyda-
łoby się tylko sięgać po 
komentarze nie do polito-
logów, którzy znają świat 
z zagranicznych gazet lub 
książek, a do ekspertów, 
zwykle znających świat 
z życia. Do nas nie dotarła 
jeszcze informacja, że pu-
blicysta zajmujący się 

sprawami krajowymi to zupełnie inny 
zawód niż publicysta zagraniczny! I nie 
ma takich cudów – obserwowałam ten 
segment przez 30 lat w BBC – aby eks-
pert ds. międzynarodowych znał się tak 
samo dobrze na tematyce brytyjskiej, 
niemieckiej, indyjskiej czy chińskiej, bo 
to niemożliwe. Ale – jako członek Ra-
dy Programowej PR – mówię o tym na 
zebraniach w obecności dyrektorów Je-
dynki czy PR 24 – i widać, że jest szan-
sa na dialog, a zatem na poprawę pew-
nych niedociągnięć. Nie jest łatwo, 

   Kryzys 
dziennikarstwa?
 – Owszem, ale nie taki, jak go 
widzi liberalna lewica

Niedawno przeczytałam tekst, 
który opowiadał o „fatalnej 
tendencji” w mediach publicznych 
– jak wiadomo, obsadzonych przez 
dziennikarzy konserwatywnych 
– polegającej na psuciu ich 
poprzez nominowanie na 
stanowiska decydentów ludzi 
bez talentu i doświadczenia. 
Racja, zdarza się, że ten czy 
ów nie spełnia kryteriów czy 
oczekiwań, ale czy to samo 
nie dzieje się w segmencie 
mediów lewicowo-liberalnych, 
komercyjnych? Ilu tam 
niekompetentnych, a nawet 
– zdarza się – kompromitujących 
dysponentów, dyrektorów, 
kierowników redakcji? A przecież 
takie złe wybory także przekładają 
się na jakość ich programów.

Tekst Elżbieta  
Królikowska-Avis Problem jest 

natomiast, 
i on nie znika, 
taki, że lewica, 
mając gębę 
pełną frazesów 
o demokracji, 
boryka się 
z kłopotem 
zaakceptowania 
poglądów 
innych niż 
własne...
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bo to stajnia Augiasza, nie sprzątana od 
1945 roku, ale to się robi. Widać, że de-
cydenci są otwarci na krytykę i chętni, 
aby korygować niedociągnięcia. 

Tak, polskie media, dziennikar-
stwo, przeżywają kryzys. Ale wy-
stępuje on po obu stronach ide-

ologicznej barykady, a po wtóre, ma 
zupełnie inny charakter 
niż twierdzi cytowany 
powyżej autor. No i jest to 
zjawisko o zasięgu świa-
towym. Od 30-40 lat trwa 
zintensyfikowana wojna 
światopoglądowa, któ-
ra przekłada się także na 
media, pierwszą linię ide-
ologicznego frontu. Prze-
suwanie się na lewo my-
ślenia o państwie, prawie, 
rodzinie, dotknęło tak-
że media. Przejmowanie 
przyczółków, stacji radio-
wych i telewizyjnych, pu-
blicznych i prywatnych, 
gazet i tygodników wciąż 
trwa. Spójrzmy, co się sta-
ło z brytyjskim „Observerem” po przeję-
ciu go przez Grupę „Guardiana”, z nie-
mieckim „Die Welt” czy francuskim „Le 
Monde’em”. Coraz więcej polityki, coraz 
wyraźniejsza lewicowa linia, coraz czę-
ściej publicystykę wypiera propaganda. 
Bardziej odczuwalna cenzura i ostrzej-
sze środki perswazji. Korporacje cyfrowe 
postawiły w tym dziele zniszczenia plu-
ralizmu, demokratycznej wymiany my-
śli, „kropkę nad i”. I warto mieć świado-
mość, że w wojnie, która trwa bez mała 
40 lat, jedna strona atakuje pod hasłem 
„niszczyć establishment, historię i tra-
dycję”, a druga próbuje tego kapitału 

bronić. Bronić znane nam formy demo-
kracji, zwykle parlamentarnej, kodek-
sów regulujących życie państw i  oby-
wateli – jak konstytucje, kodeks karny 
czy prawo zwyczajowe, a zatem wolne 
wybory, prawa człowieka, wolność sło-
wa. Wystarczy spojrzeć, co dzieje się 
w  Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 

Brytanii, w Niemczech, 
ale i w Polsce, aby się zo-
rientować, o co chodzi. 
A więc dla lewicy liberal-
nej jest to wojna zaczep-
na, a dla strony drugiej, 
konserwatywnej – obron-
na. No i widać wyraźnie, 
że w ciągu ostatnich kilku 
lat stopień agresji znacz-
nie się podniósł i zinten-
syfikował. Pod różnymi 
pretekstami – w Stanach 
Zjednoczonych było to 
pojawienie się kandyda-
ta, a potem kadencja Do-
nalda Trumpa, w Wiel-
kiej Brytanii był to Brexit, 
w Polsce wygrana w wy-

borach parlamentarnych konserwatyw-
nego Prawa i Sprawiedliwości, na Wę-
grzech fenomen Orbana, etc. 

Pojawiło się więc kilka nowych fe-
nomenów – coraz częstsze transfery 
z dziennikarstwa do polityki czy na fo-
tele decydenckie, coraz szersze i głęb-
sze upolitycznienie mediów, zaczęła 
zacierać się granica między publicy-
styką i propagandą, bardzo zaostrzył 
się także język politycznego sporu. 
Wszystkie te zjawiska, nakręcane przez 
lewicę, powodują niszczenie dzienni-
karstwa i budzą opór konserwatystów. 
Dożyliśmy czasów, kiedy każda partia 

konserwatywna – patrz: amerykańscy 
republikanie, brytyjscy torysi czy nie-
mieccy chadecy – ma coraz szerszy 
margines socjalny i upomina się o do-
brostan wszystkich obywateli, podczas 
gdy lewica sufluje ideologię obrony 
praw mniejszości, robi to ciężką ręką 
i z pominięciem jakichkolwiek demo-
kratycznych procedur. Identyczna sy-
tuacja panuje w mediach. 

A teraz kilka słów, bo mówi się 
o tym wciąż za mało, na temat 
języka mediów, który sygnali-

zuje zaognienie się politycznego spo-
ru. A więc, język mediów amerykań-
skich, brytyjskich czy polskich bardzo 
się w ciągu ostatnich kilku 
lat zradykalizował i zbru-
talizował. Z jednej stro-
ny nakręca spiralę agresji, 
z  drugiej – efekt bume-
rangu – generuje w prze-
strzeni publicznej coraz 
ostrzejszy konflikt. Mi-
nęły już czasy, kiedy Na-
tional Audit Office, komi-
sja kontroli powoływana 
przez brytyjski parlament, 
okazywała się skutecznym narzędziem 
regulowania nieprawidłowości w me-
diach, takich jak np. stronniczość poli-
tyczna BBC. A OFCOM, państwowy or-
gan nadzorujący rynek mediów, działał 
stanowczo i dawał sobie radę z naduży-
ciem zaufania, wiarygodnością dzien-
nikarzy czy obyczajowymi skandala-
mi w tym światku. Dziś nikt się z nimi 
nie liczy. Podobnie jak z komisjami ety-
ki mediów czy organizacjami bronią-
cymi wolności dziennikarskiej wypo-
wiedzi w Polsce. Wszystkie te ciała czy 
też instytucje nadzorujące zniknęły 

w chaosie politycznego konfliktu – jak 
nazwali to Brytyjczycy, Uncivil War, 
w nawiązaniu do amerykańskiej Civil 
War, wojny secesyjnej. Ich głos w naj-
lepszym razie sprowadza się do oświad-
czenia, które równie dobrze mogłoby się 
nie ukazać, bo nic nie załatwia, nikogo 
nie obchodzi i ma zerową siłę sprawczą. 
Chaos, wszystkie chwyty dozwolone, 
zachowania niemoralne czy korupcyj-
ne polityków i dziennikarzy powtarza-
ją się wedle stałego rytmu, budząc coraz 
mniejsze zdumienie i protest. 

Walka polityczna neomarksizmu 
przeciw konserwatyzmowi zachwiała, 
gorzej – zdestabilizowała rynek mediów, 

jak mówią Anglicy, „to the 
core”, „do samego jądra”. 
Zniszczyła hierarchię war-
tości i etos, poczucie sensu 
wykonywania tego zawo-
du oraz bezpieczeństwa. 
Czy kiedyś ten zawód się 
odrodzi, wsparty o mą-
drość Kodeksu Dzienni-
karskiego – tak polskiego, 
jak brytyjskiego, bo są bar-
dzo podobne – nie wiem. 

Mam nadzieję, że tak. Dopóki znajdą 
się ludzie, którzy będą uważali, że praw-
da i fakty to podstawowe kryteria oce-
ny, będą pamiętali o misji, a w każdym 
razie o społecznym wymiarze ich pracy 
i troszczyli się o rzetelność warsztatową. 

Podobne wątpliwości miałam po 
1989 roku – po odzyskaniu po 45 latach 
suwerenności kraju i prawa do wolno-
ści słowa i wypowiedzi. A jednak dzien-
nikarstwo się odrodziło. Teraz mamy 
kolejny zakręt, a – jak wiadomo – na 
wirażach należy być przytomnym i nie 
przysypiać. 

I warto mieć 
świadomość, 
że w wojnie, 
która trwa bez 
mała 40 lat, 
jedna strona 
atakuje pod 
hasłem „niszczyć 
establishment, 
historię 
i tradycję”, 
a druga próbuje 
tego kapitału 
bronić. 

Teraz mamy 
kolejny zakręt, 
a – jak wiadomo 
– na wirażach 
należy być 
przytomnym 
i nie przysypiać.
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Przygotowany przez Centrum Mo-
nitoringu Wolności Prasy SDP 
i „Kurier Wnet” „raport zamknię-

cia” Polski Press przeraża. Wynika z nie-
go, że dziennikarz regionalny stał się 
niewolnikiem, robotem pracującym co-
raz więcej za coraz mniejsze pieniądze, 
bez zabezpieczenia socjalnego. W  re-
dakcjach oszczędzano dosłownie na 
wszystkim. Niemiecki właściciel wyci-
snął je jak cytrynę, a kiedy okazało się, 
że ten biznes jest już słabo opłacalny, 

pozbył się go. Jeżeli chodzi o treść me-
rytoryczną, obowiązywała poprawność 
polityczna. Ci, którzy kontestowali ta-
ką linię gazety, odchodzili z pracy bądź 
byli z niej wyrzucani, a w najlepszym 
razie marginalizowani – kazano im zaj-
mować się „ogonami”, na których cięż-
ko było zarobić.

Wykupienie przez PKN Or-
len grupy gazet Polska Press 
(w tym „Nowin”) stanowi no-

we otwarcie, szansę na poukładanie te-
go wszystkiego inaczej, lepiej. Na razie 
zmieniono kilku redaktorów naczel-
nych. To dobry ruch (pomijając, że wrzu-
cono ich, co wnioskuję na podstawie sy-
tuacji w „Nowinach”, na głęboką wodę 
bez wystarczającego wsparcia), ale dale-
ko nie wystarczający.

Co zatem zrobić, by gazety Polski 
Press wróciły do swojej właściwej roli? 

Gazeta dobra czy tania

W moim przekonaniu, pierwsza 
i  najważniejsza sprawa to odejście 
od realizowanej przez Verlagsgruppe 
Passau i doprowadzonej do absurdu 
polityki oszczędzania oraz doinwe-
stowanie tych gazet. I to w dwojakim 
znaczeniu: zainwestowanie w dzienni-
karzy (prezes PKN Orlen Daniel Obaj-
tek wie, bo sam o tym mówił jeszcze 
w kwietniu, że większość pracowników 
Polski Press nie miała podwyżek od 
2008 r.) i w sprzęt, czasami już mocno 
przestarzały.

Ale najważniejsza jest inwesty-
cja w dziennikarzy. Tych najzdolniej-
szych, z dobrym warsztatem i dużym 
dorobkiem. Oni robią różnicę. Do te-
go trzeba wrócić. Gazety regionalne 

Przez prawie 19 lat (1993-2011) pracowałem w wydawanych 
w Rzeszowie „Nowinach” – jednej z gazet wchodzących później 
w skład grupy Polska Press. Nie doczekałem już niemieckiego 
właściciela – musiałem, wraz z kilkoma koleżankami i kolegami, 
odejść końcem 2011 r. w  ramach zwolnienia grupowego, kiedy 
Anglicy z Mecomu cięli koszty przygotowując grupę gazet pod 
nazwą Media Regionalne do sprzedaży niemieckiemu koncernowi 
Verlagsgruppe Passau. Po moim odejściu dochodziły do mnie 
informacje z mojej byłej redakcji. Wiedziałem, że nie jest dobrze, 
ale nie przypuszczałem, że jest aż tak źle. Pytanie brzmi: czy w tych 
gazetach, po ich odkupieniu przez PKN Orlen, może być jeszcze 
normalnie, czy też wszystkie niedobre procesy zabrnęły już tak 
daleko, że nie da się ich odwrócić. 

Tekst Jaromir Kwiatkowski

Jak uzdrowić 
dziennikarstwo 
regionalne

Z zapisków marzyciela
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co najmniej kilkanaście lat temu prze-
stały być pracodawcą atrakcyjnym pod 
względem finansowym. Wspomniany 
brak podwyżek, zatrudnianie dzienni-
karzy najczęściej na śmieciówkach lub 
spychanie ich na samozatrudnienie, 
przycinanie wierszówek lub marginali-
zowanie „niepokornych” spowodowały, 
że dziennikarze mieli dwa wyjścia: al-
bo pogodzić się z takim stanem rzeczy, 
albo szukać sobie miejsca gdzie indziej 
– często poza zawodem, bo regionalny 
rynek pracy dla dziennikarzy jest rachi-
tyczny. W takich warunkach poradzić 
sobie mogli tylko najlepsi.

Truizmem jest stwierdzenie, że ga-
zeta może być albo dobra, albo 
tania. Verlagsgruppe Passau mia-

ła dla polskich gazet jasną strategię: nie-
ważne czy są dobre, ważne, by były ta-
nie. Ta strategia jest zdecydowanie nie 
do obrony. Innymi słowy: gazety, jeżeli 
mają być dobre, nie mogą być biedne, 
bo nie ściągną do siebie dobrych dzien-
nikarzy. Trzeba wyciągnąć wnioski z tej 
prostej prawdy, odbudować struktu-
ry redakcyjne (dziś mocno zredukowa-
ne), zatrudnić ludzi na etatach, a nie na 
śmieciówkach i zacząć solidnie płacić 
za dobre dziennikarstwo. 

Ktoś powie: ale przecież gaze-
ty papierowe to rynek kurczący się. To 
prawda. Pojęcie „gazeta” jest skrótem 
myślowym. Chodzi zarówno o wersję 
papierową, jak i portal internetowy: 
w  przypadku „Nowin” – nowiny24.pl. 
Trzeba je traktować łącznie, co rodzi na-
stępny problem: mądrego kierowania 
ruchem między wersją papierową i on-
line. Nie ma sensu powielanie w papie-
rze tych samych informacji, z którymi 
czytelnik zapoznał się już wcześniej na 

portalu. Do papieru niech trafiają tylko 
najważniejsze informacje, obudowane 
szybką publicystyką –  komentarzem, 
felietonem, wywiadem – tłumaczącą je 
czytelnikowi.

Bliżej regionu

Z wzmocnienia finansowej siły ga-
zet wypływają możliwości prowadzenia 
innych działań. Kolejną ważną sprawą 
jest powrót gazet do jak najmocniej-
szego osadzenia w regionie, zarzuco-
nego w czasach Polski Press. W  „No-
winach”, tnąc koszty, bardzo mocno 
ograniczono siatkę korespondentów 
terenowych. Do tego trzeba wrócić. 

Po drugie, Polska Press – w ramach 
oszczędności – zaczęła gromadzić cie-
kawsze, zdaniem jej szefów, artykuły 
w banku tekstów, z którego mogły ko-
rzystać inne gazety grupy. W efekcie 
zdziwiony czytelnik z Podkarpacia do-
stawał reportaże z innych części Pol-
ski. Nie twierdzę, że to było nagmin-
ne, ale na tyle częste, że prowokowało 
do zadania pytania, czy to jest jeszcze 
podkarpacka gazeta regionalna. Do-
tyczy to także kolumn tematycznych, 
np. o zdrowiu. To prawda, że dana cho-
roba jest taka sama na Podkarpaciu, 
Pomorzu czy w Lubuskiem, ale nie jest 
bez znaczenia, czy w naszym regionie 
opowiada o niej lekarz z Rzeszowa, Sa-
noka czy Krosna, czy też ze Szczecina 
lub Wrocławia. Jako czytelnik życzył-
bym sobie, by takie gazety jak „No-
winy” zrezygnowały, a przynajmniej 
radykalnie ograniczyły publikowa-
nie materiałów spoza regionu – przy 
zwiększonej obsadzie kadrowej nie bę-
dzie to trudne.

Szybciej czy bardziej rzetelnie

W moim przekonaniu, dzien-
nikarze powinni powrócić 
do istoty swojej misji – do-

starczania rzetelnych, kompleksowo 
opracowanych informacji, a nie tylko 
kontentu w ilościach hurtowych. Inny-
mi słowy, trzeba zrezygnować z ilości 
na rzecz jakości. 

Dorota Mękarska, doświadczona 
dziennikarka z Sanoka, pokazywała mi 
ostatnio tekst na temat konfliktu mię-
dzy burmistrzem jednej z miejscowości 
a radą miasta. Artykuł zawierał wyłącz-
nie punkt widzenia burmistrza. Można 
zapytać: celowa manipulacja czy brak 
czasu na zrobienie rzetelnego mate-
riału, zgodnie z tym co nakazuje nowy 
dziennikarski bożek: „nie daj się wy-
przedzić konkurencji”, który zastąpił 
starą, poczciwą staranność i rzetelność 
w zbieraniu materiału. Można też pytać 
dalej: gdzie był redaktor, wydawca gaze-

ty, który powinien zwrócić taki tekst do 
uzupełnienia? Dlaczego nie zwrócił? Bał 
się, że konkurencja o tym napisze, a my 
nie będziemy mieli tego tematu?!

Wchodząc do dziennikarstwa, mia-
łem swoich mentorów, którzy odkrywa-
li przede mną tajniki zawodu. Wiele się 
od nich nauczyłem, i to nie tylko jeżeli 
chodzi o warsztat dziennikarski. Wtedy 
starszy, bardziej doświadczony redak-
tor pracował z dziennikarzem i tekstem, 

przekazywał swoje uwagi. To była rela-
cja mistrz – uczeń. W dzisiejszym dzien-
nikarstwie nie ma na nią czasu. A mo-
że warto do niej wrócić? Wspomniana 
już Dorota, gdy jej przedstawiłem ten 
pomysł, stwierdziła, że to jedyna droga, 
bo przez lata wychowano tabuny media 
workerów, słabych dziennikarzy, których 
wbito w dumę, że są kimś, a nie ma-
ją w sobie na tyle pokory, by przyjąć do 
wiadomości, że dziennikarstwo prasowe 
to permanentna praca – nad warszta-
tem, ale i nad sobą, swoją wiedzą i rozu-
mieniem świata. W rezultacie powstała 
kategoria ludzi z giętkim kręgosłupem, 
ale za to bardzo zadufanych w sobie.

Dorota zwróciła mi też uwagę na to, 
że dawniej z reguły mistrz był jednocze-
śnie redakcyjnym przełożonym. Dziś ma-
my przełożonych, którzy nie są mistrza-
mi. Rekrutacja przełożonych pod kątem, 
czy są gotowi spełniać bez szemrania 
życzenia właścicieli i forsować zasady 
politycznej poprawności, doprowadziła 

dziennikarstwo regionalne do stanu za-
paści. Czy Polska Press pod nowym wła-
ścicielem wykreuje dojrzalsze mechani-
zmy awansu?

Inna sprawa: słabe finansowo re-
dakcje szukają pieniędzy wszędzie 
– w  rezultacie dziennikarze często 
zajmują się pisaniem tekstów sponsoro-
wanych. To niedobra praktyka, od której 
trzeba odejść – te dwie sfery muszą być 
jasno rozgraniczone.

Dawniej starszy, bardziej doświadczony redaktor 
pracował z dziennikarzem i tekstem, przekazywał swoje 
uwagi. To była relacja mistrz – uczeń. W dzisiejszym 
dziennikarstwie nie ma na nią czasu.
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Murem za dziennikarzem

Doinwestowanie finansowe gaze-
ty może oznaczać także powrót 
do dziennikarstwa śledczego, 

z którego na poziomie regionalnym 
zrezygnowano, bo jest drogie. Takie 
dziennikarstwo nie leżało także w in-
teresie polityków, zdolnych do ręczne-
go sterowania słabymi finansowo me-
diami.

Dziennikarz śledczy mógłby być wy-
nagradzany nie w systemie wierszów-
kowym, lecz według stałej gaży (z moż-
liwością premiowania znakomitych 
materiałów). W przypadku braku efek-
tów pracy w ciągu, powiedzmy, kilku 
miesięcy, mógłby zostać przesunięty na 
„zwykły” etat dziennikarski, do systemu 
wierszówkowego. 

Wreszcie, doinwestowanie finan-
sowe to także lepsza ochrona prawna 
dziennikarza. Bogate gazety ogólno-
polskie mogą skorzystać nawet z  re-
nomowanych kancelarii prawnych, re-
gionalne z reguły mają swojego radcę 
prawnego, który reprezentuje je w pro-
cesach prasowych. Nie wiem, jak jest 
teraz, bo od kilku lat nie jestem zatrud-
niony na etacie w żadnej redakcji, ale 
w  czasie mojej pracy w „Nowinach” 
z biegiem lat nabieraliśmy coraz więk-
szych wątpliwości, czy w przypadku 
procesu wydawca gazety stanąłby za 
nami murem – ówczesny radca praw-
ny raczej parł do ugody nie patrząc, jak 
wyglądają nasze procesowe szanse. Je-
żeli dziennikarz nie będzie miał pew-
ności, że w razie konfliktu gazeta stanie 
za nim murem, nie zaryzykuje pisania 
na trudne tematy. Dorota Mękarska 
zwróciła uwagę, że w momencie, kiedy 

„Nowiny” wycofały się z podejmowania 
takich właśnie tematów, skończyły się 
one także w mediach lokalnych – tam 
bowiem dziennikarz nie ma praktycz-
nie żadnej ochrony prawnej i redakcje 
ratowały się tym, że mogły zastosować 
wybieg „jak napisały >>Nowiny<<” i te-
mat przepisać od „większego brata”.

Mieć poglądy to nie zbrodnia

Kolejna sprawa to niezależność 
gazety. Ona również wiąże się ściśle 
z sytuacją finansową, bo gazety bied-
nej nie stać na niezależność. Niezależ-
ność gazety rozumiem bardzo prosto: 
wszystkie decyzje odnośnie do jej za-
wartości zapadają wewnątrz redakcji, 
a redaktor naczelny bierze na siebie ro-
lę piorunochronu, który chroni gaze-
tę przed próbami ręcznego sterowania 
przez polityków. Ci bowiem, jeżeli tyl-
ko będą mieli okazję do takiego stero-
wania, skwapliwie z niej skorzystają. 

Mało tego, marzą mi się tacy redak-
torzy naczelni, którzy w imię niezależ-
ności będą gotowi zrezygnować ze swej 
funkcji, rozumiejąc, że patrzenie rano 
na swoje odbicie w lustrze bez obrzy-
dzenia jest więcej warte niż te 10 tys. 
pensji miesięcznie.

Chciałbym przy tym podkreślić, 
że  niezależność od polityków 
nie oznacza braku poglądów. 

Nie oznacza gazety, która nie chce ni-
komu nadepnąć na odcisk. Mieć poglą-
dy w dziennikarstwie to nie zbrodnia. 
Trzeba tylko wiedzieć, kiedy je moż-
na uzewnętrzniać – w komentarzu, 
felietonie, artykule publicystycznym. 
Dziennikarz piszący informację musi 
swoje poglądy zostawić przed wejściem 

do redakcji i nie może w tekście pomi-
nąć szczegółów istotnych dla sprawy, 
tylko dlatego, że uderzają w bliską mu 
opcję polityczną (co skądinąd powinno 
być dziennikarskim ABC). 

Tymczasem odnoszę wrażenie, 
że obecnie dziennikarze raczej 
stronią od tematyki politycznej, 

traktują ją jako zło konieczne, obawia-
jąc się, że gdy napiszą coś nie po myśli 
jakiegoś ważnego polityka, to mogą być 

z tego same kłopoty. Wolą mieć święty 
spokój, zająć się tematami „bezpieczny-
mi”. O takich dziennikarzach mówi się 
„ludzie bez właściwości”. Oni tłumaczą 
to często tym, że mają kredyty, że ma 
im się urodzić dziecko itp. A jeszcze gdy 
nie czują, że redakcja stoi za nimi mu-
rem, włącza się u nich myślenie opor-
tunistyczne, choć w tym przypadku nie 
pozbawione elementów racjonalności: 
a w imię czego się będę narażał!

Cisza grobowca?

Dziennikarskie szlify na pozio-
mie gazety codziennej zdobywałem 
w ukazującym się w Rzeszowie w la-
tach 1990-1993 Dzienniku Obywatel-
skim A-Z. To była niezła szkoła – kto 
z tych dziennikarskich żółtodziobów 
się nadawał, został w zawodzie, kto 
nie – odpadł. Pod względem poglądów 
redakcja to była zbieranina ludzi „od 

Sasa do lasa”. Ale mieliśmy, przynaj-
mniej w pierwszym okresie istnienia 
gazety, jedną zasadę: nie musieliśmy 
się lubić, ale szanowaliśmy się nawza-
jem. Naczelny, przysłuchując się mojej 
dyskusji z koleżanką na temat aborcji, 
dał nam po pół kolumny, byśmy mogli 
swoje poglądy wyłożyć na łamach ga-
zety. Warunek był jeden: mają to być 
merytoryczne argumenty, a nie inwek-
tywy. W „Nowinach” pod koniec lat 90. 

pokój działu publicystyki był terenem 
zażartych dyskusji na tematy, jak ulep-
szyć ustrój państwa czy jakość publicz-
nej debaty. Podczas takich dyskusji ro-
dziły się publicystyczne tematy.

Bardzo mi dziś brakuje w redak-
cjach takich dyskusji. Starcia, 
ożywczej wymiany myśli. At-

mosferę panującą w „Nowinach” jesz-
cze przed moim odejściem nazywa-
łem „ciszą grobowca”. Znam redakcje, 
w których dyskutujących z sobą dzien-
nikarzy ucisza się, bo przeszkadza-
ją innym w pracy. Mam swoje jasno 
skrystalizowane poglądy, ale uważam, 
że dziennikarstwo spełnia się także 
w zwarciu z poglądami innych. Dziś te-
go już nie ma, przynajmniej na pozio-
mie regionalnym. Nie ma na to czasu, 
bo trzeba cały czas „produkować wsad” 
do gazety. A może dziennikarze nie 
mają już wiele do powiedzenia na po-
ważniejsze tematy?

W „Nowinach” pod koniec lat 90. pokój działu 
publicystyki był terenem zażartych dyskusji na tematy, 
jak ulepszyć ustrój państwa czy jakość publicznej debaty. 
Podczas takich dyskusji rodziły się publicystyczne tematy.
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Oczyścić atmosferę

Na koniec zostawiłem rzecz równie 
istotną jak sytuacja finansowa gazety, 
a przy tym nie wymagającą pieniędzy. To 
odbudowa dobrej atmosfery w zespo-
le. Na podstawie swoich doświadczeń 
w „Nowinach” mogę powiedzieć, że re-

daktor naczelny, który sprawował swoją 
funkcję przez 15 lat, nie tylko o tę atmos-
ferę nie dbał, ale wręcz uwielbiał dzielić 
ludzi. Gdy ktoś mu pasował, potrafił go 
hołubić. Swojej opozycji redakcyjnej da-
wał odczuć, jak bardzo jej nie znosi. 

To droga donikąd. Tak się pracować 
nie da, i to w żadnym zespole. Marzy 
mi się, by obecnie Polska Press wyłania-
ła takich szefów, którzy dobrą atmosfe-
rę w redakcji uważają za jeden z prio-
rytetów.

Nie mam problemu z tym, 
że w 2011 r. tenże naczelny wrę-
czył mi wypowiedzenie. Właści-

wie zrobił mi tym przysługę, bo otwo-
rzyły się przede mną nowe możliwości 
zawodowego rozwoju. Jeżeli mam zadrę 
w sercu, to tylko z jednego powodu: gdy 
odchodziłem po prawie 19 latach pracy 
w „Nowinach”, nikt z kierownictwa na-
wet nie raczył powiedzieć „dziękuję”. 
Bo nie byłem w „grupie trzymającej wła-
dzę”. To fatalny wzorzec – nie chciałbym 
się z nim już nigdy spotkać.

Po zmianie właściciela skorzysta-
łem z zaproszenia nowego naczelne-
go i po prawie 10 latach wróciłem – nie 
tyle do „Nowin”, co do pisania do tej 
gazety. Podobno nie wchodzi się drugi 
raz do tej samej rzeki, ale może czasa-
mi warto spróbować dopuszczając wa-
riant, że można się znów rozczarować?

Czas pokaże…

„Twoje wszystkie postulaty są słusz-
ne, ale obawiam się, że nierealne” – pod-
sumował dr Paweł Kuca, były dziennikarz 
„Nowin”, a obecnie politolog na Uniwer-
sytecie Rzeszowskim, gdy mu przedsta-
wiłem tezy artykułu.

Być może. Ale jestem przekonany, 
że jeżeli przynajmniej nie spróbuje-
my pójść w tę stronę, nie odbudujemy 
zaufania do zawodu dziennikarskie-
go. Pytanie, czy nowy właściciel chce 
to zrobić, czy jedynie chce zmienić po-
lityczne wektory gazet wchodzących 
w skład Polski Press, na razie pozosta-
je bez odpowiedzi. Jak to zwykle bywa, 
czas pokaże… 

Autor jest dziennikarzem od 1989 r. Obec-
nie współpracuje z tygodnikiem „Sieci”, 
„Forum Dziennikarzy”, „Nowinami” i dwu-
miesięcznikiem „La Salette Posłaniec Mat-
ki Bożej Saletyńskiej” oraz pisze książki. 
Mieszka w Rzeszowie.

Jeżeli mam zadrę w sercu, to tylko z jednego powodu: gdy 
odchodziłem po prawie 19 latach pracy w „Nowinach”, nikt 
z kierownictwa nawet nie raczył powiedzieć „dziękuję”. 
Bo nie byłem w „grupie trzymającej władzę”. To fatalny 
wzorzec – nie chciałbym się z nim już nigdy spotkać.

Na temat Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność”, 

który w ubiegłym roku obchodził 

swoje 40-lecie, powstało wiele 

publikacji, a mimo to, jak twierdzi 

Waldemar Bartosz (z wykształcenia 

filozof, a także działacz związkowy 

i polityk), trudno znaleźć obiektywne 

opracowanie. Czy to, które wydał 

Instytut Dziedzictwa Solidarności, 

można nazwać kompleksowym, 

a jednocześnie obiektywnym?

Wybieram

SolidarnośćTekst Maria Giedz

recenzja SDP

Zdjęcia: Fragmenty stron książki „Wybieram Solidarność” 

przekopiowane i wybrane za zgodą Joanny Lewandowskiej, 

odpowiedzialnej za koncepcję i opiekę redakcyjną.
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Ten niemal czterystustronicowy 
album z prawie trzystu pięćdzie-
sięcioma fotografiami i plakata-

mi oraz sześcioma autorskimi opraco-
waniami, wybranymi i zredagowanymi 
przez Joannę Lewandowską, eksperta 
ds. wystaw i dokumentacji historycznej 
IDS oraz wieloletniego pracownika Ar-
chiwum Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, przyciąga uwagę. Obok książ-
ki „Wybieram Solidarność” nie można 
przejść obojętnie, gdyż już nawet tylko 
zebrane w niej ilustracje ukazują, jaką 
rolę w polskim społeczeństwie, w pol-
skiej historii, ale i w obecnej rzeczy-
wistości, a nawet w budowaniu przy-
szłości, odgrywa „Solidarność”, z czego 
większość z nas nawet nie zdaje sobie 
sprawy.

Na książkę składa się sześć roz-
działów tekstowych ukazujących róż-
ne aspekty „Solidarności”, ale jej naj-
większym atutem są fotografie, bardzo 
staranie dobrane i wybrane spośród 
tysięcy zdjęć dokumentujących 40 lat 
z najnowszej historii Polski. Tak, histo-
rii Polski, a nawet Europy, bo „Solidar-
ność” to nie tylko związek zawodowy. 
To styl życia, myślenia, patrzenia na 

rzeczywistość społeczną, gospodarczą, 
polityczną, ale i kulturową. 

Teoretycznie zarówno fotografie, 
jak i teksty prezentują ostatnie 40 lat 
życia w Polsce. Jednak trudno jest mó-
wić tylko o tym czterdziestoleciu, bez 
uwzględnienia wcześniejszych wyda-
rzeń, już tych powojennych, ale jakże 
ważnych, a więc poznańskiego Czerw-
ca 1956 r., gdyńskiego Grudnia 1970 r., 
radomskiego Czerwca 1976 r., a potem 
niezapomnianej daty – 16 października 
1978 r., kiedy to Karol Wojtyła został wy-
brany na papieża i przyjął imię Jan Pa-
weł II. Jego pierwszej mszy św. inaugu-
rującej pontyfikat – pierwszej transmisji 
z Watykanu w Polskiej Telewizji, a na-
stępnie, w 1979 r., pierwszej papieskiej 
wizyty w Warszawie i wypowiedzianych 
słynnych słów: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.

Jakże wymowne jest zdjęcie uka-
zujące zbity tłum zgromadzonych lu-
dzi (około pół miliona osób) na ogrom-
nym Placu Zwycięstwa (obecnie Plac 
marszałka Józefa Piłsudskiego) w cen-
trum stolicy Polski. Wtedy nie było 
jeszcze „Solidarności”, ale już istnia-
ła ta przez małe „s”, czyli solidarność 

międzyludzka. Na to nakładają się pu-
ste półki w sklepach i jakże wymowne 
napisy na zakładowych murach, głów-
nie Gdańska: „Nie ma mięsa, masła, jajek, 
zginęła słonina. Trzeba będzie z głodu żreć 
dzieła Lenina”. 

A potem zaczęły się strajki i ten 
sierpniowy, najsłynniejszy, w Stoczni 
Gdańskiej, zakończony podpisaniem 
Gdańskiego Porozumienia. Wtedy to na-
rodziła się „Solidarność” z dużym „S”.

Na tym zresztą nie koniec, bo prze-
cież Sierpień’80 dał początek komplekso-
wym przemianom w Polsce. Oczywiście 
po drodze był stan wojenny, internowa-
nia, audiencje u Papieża, brutalne mor-
derstwo dokonane na ks. Jerzym Popie-
łuszce, podziemna działalność i słynna, 
samotna modlitwa Jana Pawła II pod 
pomnikiem Poległych Stoczniowców 
w Gdańsku. To wszystko doprowadziło 
do obrad przy Okrągłym Stole, a dalej do 
włączenia się tego „fenomenu społeczne-
go”, jakim stała się „Solidarność”, w bu-
dowę nowej rzeczywistości w Polsce. 

Dzisiaj młodym ludziom „Soli-
darność” kojarzy się z sierpniowymi 
strajkami, podpisaniem porozumienia 
z rządem, Lechem Wałęsą, paleniem 

opon i związkiem zawodowym, który 
nie bardzo wiadomo po co istnieje.

Nie tylko sucha historia

Zamieszczone obok fotografii teksty 
wykazują, że „Solidarność” jest składni-
kiem polskiej tradycji, polskiej rzeczy-
wistości, ale niestety jedynie „dla coraz 
mniejszej grupy osób, mimo formalnej obec-
ności w szkolnym programie nauczania”, 
o czym pisze Stanisław Alot, polonista 
z Rzeszowa, współtwórca Archiwum Ko-
misji Krajowej NSZZ „S”, a także progra-
mu AWS i umowy koalicyjnej AWS-UW, 
a nawet prezes ZUS w latach 1998-99. 

Opisując dzieje „Solidarności”, 
przypomina czasy, o których już się nie 
pamięta, albo nie chce pamiętać. O tym, 
że Polska Ludowa, kupując od Związku 
Sowieckiego ropę naftową, płaciła dola-
rami, a 1 dolar kosztował wówczas 0,65 
rubla transferowego, kiedy w rzeczywi-
stości dolar stał wielokrotnie wyżej od 
rubla. To, że dzisiaj mamy zupełnie in-
ne przeliczniki i nie oddajemy naszych 
produktów wielu państwom w formie 
bezzwrotnej pomocy, jest zasługą „So-
lidarności”.
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Alot przypomina o I Krajowym 
Zjeździe Delegatów, o festiwa-
lu piosenki prawdziwej „Zaka-

zane piosenki”, o internowaniu, o bez-
prawnym powoływaniu do wojska osób 
bynajmniej nie w wieku poborowym, 
o pozyskiwaniu dla WSW i SB tajnych 
współpracowników (pod koniec PRL 
czynnie donosiło 100 tys. TW), o wrę-
czaniu wielu Polakom biletów w jedną 
stronę (z PRL-u wyrzucono wówczas 
ponad milion osób, w tym 40 tys. inży-
nierów, 10 tys. lekarzy i pielęgniarek), 
ale i o comiesięcznych modlitwach za 
Ojczyznę i niestety również o ludziach-
-symbolach, którzy zawiedli.

„Sukcesem Solidarności było, jest i bę-
dzie połączenie większości ludzi w PRL 
w przekonaniu, że Polacy zasługują na nie-
podległość i suwerenność, że musi być kon-
tynuowana tradycja tysiąca lat stanowie-
nia o sobie, że „socjalizm z ludzką twarzą” 
jest nadal zależnością od Moskwy, że bez 
Dekalogu i Kościoła będziemy jeszcze słab-
si i podzieleni, bo „demokracja bez wartości 
łatwo się przemienia w jawny lub zakamu-
flowany totalitaryzm” – mówił Jan Paweł II. 
NSZZ „Solidarność” był szkołą demokracji 
dla Polaków, nauczył dochodzenia do wspól-
nego dobra mimo różnorodności sądów i za-
biegania o dobro na przyszłość, a nie tylko 
na dziś” – czytamy w pierwszej części 
książki „Wybieram Solidarność”, opra-
cowanej przez Stanisława Alota. 

Waga słowa

„W sierpniu 1980 roku zaczęliśmy się 
uczyć na nowo mówić, pisać i myśleć po 
polsku o Polsce, nadawać słowom właściwy 
sens i treść, oczyszczać nasz język z bru-
du komunistycznej nowomowy” – pisze 

w kolejnym rozdziale Barbara Napie-
ralska, politolog, działacz związkowy 
z  Wielkopolski, a także redaktor biu-
letynów, informatorów, dziennikarz, 
członek Rady Programowej „Tygodnika 
Solidarność” w latach 2010-2014. 

Wielu Polaków zapewne nie zechce 
uwierzyć, ale to właśnie „Solidarność” 
od początku swojego istnienia przy-
wiązywała wielką wagę do rzetelnej in-
formacji. Zaczęło się od „bibuły” (drugi 
obieg wydawniczy; publikacja bezdebi-
towa, inaczej: poza obowiązującą wów-
czas cenzurą), gazetek, ulotek, plakatów, 
które nie tylko informowały, ale – co 
podkreśla Napieralska – odkłamywa-
ły język, oczyszczały go z propagando-
wego fałszu, czyniły z języka narzędzie 
do autentycznego porozumiewania się. 
Praktycznie cała niezależna prasa „peł-
niła ważną rolę edukacyjną i była czynni-
kiem kształtującym obywatelskie postawy 
Polaków”. Dlatego tak bardzo zależało 
„Solidarności” na przerwaniu monopo-
lu państwa na informację. 

Napieralska w interesujący spo-
sób opisuje historię wydaw-
nictw podziemnych i emocje 

związane z ich wydawaniem. A wyda-
wano praktycznie wszystko: były duże 
publikacje, a nawet książki (Czesława 
Miłosza, Witolda Gombrowicza, Gu-
stawa Herlinga-Grudzińskiego, Józe-
fa Czapskiego i wielu innych), ale też 
grypsy z obozów internowania czy wię-
zień – wszystkie ukazywały się po to, 
aby budować wspólnotę, jedność pol-
skiego społeczeństwa. Ukazywały się 
także periodyki zajmujące się proble-
matyką społeczną, polityczną, kultu-
ralną. Dobre są opisy o chałupniczych 
metodach drukowania owej „bibuły”, 

a nawet pojawiają się humorystyczne 
historie związane np. z nadawaniem 
„Radia Solidarność”. Najbardziej za-
bawny, ale i niesamowity, jest incydent 
z wędką wystawioną z balkonu bloko-
wego mieszkania, która w miejsce po-
psutej anteny przyczyniła się do nada-
nia jednej z audycji – poszła ona w eter, 
i to na całą Polskę. 

Teatr domowy, kasety magneto-
fonowe drugiego obiegu, spotka-
nia, poważne dyskusje, koncerty, 

wystawy plastyczne, a nawet happenin-
gi i wiele innych form, często w podzie-
miach kościołów, piwnicach, garażach, 
na plebaniach, w salkach katechetycz-
nych, przyczyniało się do informowa-
nia społeczeństwa o rze-
czach ważnych, ale też do 
formułowania programów 
społecznych. Tak tworzyła 
się niepodległa Polska. 

Kapelani 
Solidarności

Mateusz Wyrwich, po-
litolog, dziennikarz, autor 
reportaży społecznych, 
filmów dokumentalnych, 
a także scenariuszy do słuchowisk ra-
diowych, poświęca następny rozdział 
duchowieństwu, które prowadziło pra-
cę nad budowaniem świadomości spo-
łecznej i tożsamości narodowej. Dzisiaj 
chętnie wyśmiewa się kapłanów, poni-
ża ich, potępia, profanuje miejsca sa-
kralne, całkowicie zapominając, że to 
oni upominali się o prawdę, o zacho-
wanie narodowych wartości, stawali 
w obronie zwykłych ludzi, a nawet od-
dawali za nich życie. 

„Podczas 16 miesięcy legalnego dzia-
łania Solidarności kapłani w całej Pol-
sce wnieśli olbrzymi wkład w budowanie 
niezależnego ruchu społecznego, nie tylko 
głosząc słowo Boże w czasie strajków czy 
podczas święceń sztandarów Solidarności. 
Wspomagali swoją wiarą, misją i odwagą. 
Łączyli często dwa obce sobie światy: lu-
dzi kultury i nauki z robotnikami trzyzmia-
nowej pracy. Budowali wzajemną solidar-
ność” – czytamy w zapiskach Wyrwicha. 

To duchowni pomagali osobom 
pozbawionym wolności, godności, 
pracy. Pomagali ich rodzinom. Przy 
setkach parafii organizowali Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy. To tam groma-
dzili się artyści, lekarze, ale i zwykli 

ludzie, robotnicy, chłopi. 
To kapłani przygotowy-
wali społeczeństwo do 
funkcjonowania w no-
wej, postkomunistycznej 
Polsce. Dzięki zaradności 
i pomysłowości polskiego 
duchowieństwa powstał 
Chrześcijański Uniwer-
sytet Robotniczy w Kra-
kowie-Mistrzejowicach. 
Powstała też wytwórnia 
filmowa Niezależna Tele-

wizja Mistrzejowice, a także tworzył się 
Duszpasterski Ośrodek Kultury Chrze-
ścijańskiej w Stalowej Woli, ale i wiele 
innych. 

Jakże wymowny jest fragment wy-
powiedzi ks. bp. Edwarda Frankowskie-
go, zamieszczony przez Mateusza Wy-
rwicha: „Chodziło mi przede wszystkim 
o to, by ludzie uwierzyli w siebie. Oni to 
wszystko mieli w sobie, ale stłamszone. Ko-
munie zależało na tym, żeby człowiek był 
mierny, bierny, ale wierny”.

To duchowni 
pomagali 
osobom 
pozbawionym 
wolności, 
godności, pracy. 
Pomagali ich 
rodzinom. 
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Zdaniem Wyrwicha, w aktywnym 
wspieraniu „Solidarności” wzięło udział 
około 2 tys. kapłanów spośród blisko 
30 tysięcy.

Okiem zagranicy 

Od zupełnie innej strony przed-
stawia „Solidarność” Patryk Pleskot, 
historyk, profesor z zakresu nauk 
politycznych, główny specjalista w Od-
działowym Biurze Badań Historycznych 
IPN w Warszawie, autor wielu nauko-
wych publikacji. Jego spojrzenie szoku-
je, gdyż – wbrew powszechnej w Polsce 
opinii – ukazuje chwiejną postawę po-
lityczną całego Zachodu wobec wyda-
rzeń w Polsce z lat 1980-1989. Francuzi 
do sierpniowych strajków podeszli pe-
symistycznie, Brytyjczycy powściągli-
wie. W Waszyngtonie postrzegano to ja-
ko „niebezpieczne igranie z ogniem”. 

„Pomoc żywnościowa i niewielkie 
ustępstwa kredytowe były wszystkim co 
Zachód chciał zrobić, a oficjalne gesty wo-
bec NSZZ „Solidarność”, formułowane 
przez najważniejszych polityków świa-
ta zachodniego, były zaskakująco mgliste 
i niekonkretne” – pisze Pleskot w czwar-
tym rozdziale omawianej publikacji. 
Dodaje też, że bardziej jednoznacz-
ne poparcie wyrażały dwie najwięk-
sze światowe konfederacje związków 
zawodowych: ICFTU oraz WCL. Nato-
miast, w przeciwieństwie do polityków, 
za „Solidarnością” opowiedziała się 
większość liczących się w świecie mass 
mediów. Smutne to, ale polityczny Za-
chód był zainteresowany tylko jednym: 
aby nie doszło do sowieckiej inwazji. 

Podobnie możni tego świata zacho-
wali się wobec wprowadzenia stanu 

wojennego w Polsce; najostrzejszą po-
stawę przyjął Waszyngton, nakłada-
jąc na PRL sankcje gospodarcze już 
23 grudnia 1981 r. Niemniej, jak twier-
dzi Pleskot, „żadne z państw zachodnich 
– łącznie z USA – nie zamierzało w reak-
cji na stan wojenny podważać niezmienne-
go dogmatu stosunków Wschód – Zachód: 
porządku jałtańskiego”. Również i w tym 
przypadku zupełnie inaczej zachowa-
ły się centrale związkowe, udzielając 
całkowitego poparcia „Solidarności”. 
Poparcia udzielali też zwykli ludzie, 
protestując na ulicach całego świata: 
Londynu, Sydney, Meksyku, Manili…, 
przesyłając do Polski tysiące paczek 
z żywnością i ubraniami. Do tej akcji 
dołączali też intelektualiści, artyści, na-
ukowcy…

„W latach 80. kolejne ekipy rządowe 
we wszystkich państwach – nie tylko za-
chodnich – nie chciały z powodu wydarzeń 
w Polsce dopuścić do naruszenia stabi-
lizacji w Europie i na świecie. Aż do koń-
ca 1989 r. (jeśli nie dłużej) zdawały sobie 
sprawę, że Polska leży w sowieckiej stre-
fie wpływów i nie zamierzały tego wpły-
wu negować” –  twierdzi prof. Pleskot. 
Zdanie to zostało zmienione dopiero 
wtedy, gdy – dzięki „Solidarności” – na-
stąpił demontaż bloku wschodniego, 
a  więc zburzenie Muru Berlińskiego, 
czy wybór Václava Havla na prezyden-
ta Czechosłowacji, nie mówiąc już o in-
nych zmianach na mapie Europy.

Fenomen „Solidarności”

Odpowiedzi na pytanie: czym jest 
i jaka jest „Solidarność”, próbuje zna-
leźć Waldemar Bartosz. Zastanawia 
się, czy powinno się ją nazwać ruchem 

społecznym, ruchem rewolucyjnym, 
konfederacją? Bo przecież nie jest ani 
partią, ani stronnictwem politycznym, 
ani nawet typowym związkiem zawo-
dowym. Charakteryzuje się przywiąza-
niem do religii i wartości dominujące-
go wyznania w Polsce. Podczas obrad 
Okrągłego Stołu, w których brali udział 
działacze NSZZ „Solidarność”, zostały 
zakreślone ramy, w jakich 
Polacy mogą się poruszać 
w przyszłości. Chodzi tu 
o reformę polityczną, go-
spodarczą, społeczną, do-
tyczącą przekształcania 
przedsiębiorstw państwo-
wych. A więc to coś więcej 
niż związek! 

Bartosz opisuje pro-
blemy, z jakimi 
borykała się „So-

lidarność”, niemożność 
zrealizowania owych po-
stanowień, patologię ży-
cia społeczno-gospodar-
czego za rządów SLD-PSL. 
Wspomina, że „Solidar-
ność” włączyła się w projektowanie 
ustroju niepodległej Polski (Obywatel-
ski Projekt Konstytucji RP). Znalazły się 
tam m.in. zapisy dotyczące prawa pra-
cowniczego: 40-godzinny tygodniowy 
wymiar czasu pracy, ochrona stosunku 
pracy, partycypacja pracowników w za-
rządzaniu zakładem pracy. 

„Solidarność” wielokrotnie zwra-
cała uwagę na patologiczną pry-
watyzację majątku narodowego 
i  przejmowanie go przez środowiska 
postkomunistyczne. Niestety, niemal 
każdy projekt w głosowaniu przepadał 
i tylko niektóre z nich przywrócono 

do łaski po latach. Zdaniem Bartosza, 
„postkomuniści zaniechali zasadniczych 
reform prowadzących do nowoczesności. 
Nie uzdrowili wielkiego przemysłu, nie 
uwłaszczyli społeczeństwa poprzez pry-
watyzację i reprywatyzację, doprowadzili 
do głębokiego kryzysu w służbie zdrowia, 
nauce, oświacie, kulturze”. Przytacza 
różne uchwały, w przygotowaniu któ-

rych partycypowała „So-
lidarność”, ale ponieważ 
była w mniejszości, nie 
udało się wielu z nich 
wprowadzić w życie.

Coś jednak udało się 
zrealizować: z inicjaty-
wy m.in. „Solidarności” 
doszło do ratyfikowania 
konkordatu między Pol-
ską a Stolicą Apostolską, 
do nowelizacji Kodeksu 
Pracy – niestety dopie-
ro w 2019 r., do stworze-
nia dialogu autonomicz-
nego, podniesienia płacy 
minimalnej, zwiększenia 
funduszy na walkę z bez-

robociem, podwyższenia progów do-
chodowych uprawniających do świad-
czeń socjalnych, renegocjacji pakietu 
klimatycznego, zniesienia umów śmie-
ciowych, uchwalenia 6 stycznia jako 
dnia wolnego od pracy, ograniczenia 
handlu w niedzielę…

Konkludując: Związek równole-
gle spełniał i spełnia wiele ról. Był si-
łą sprawczą zachodzących w Polsce 
zmian. „Był organizatorem aktywności 
społecznej i wyrazicielem społecznych ocze-
kiwań. Stanowił rezerwuar kadr do two-
rzących się instytucji. Nie przestał być jed-
nak związkiem zawodowym”.

„Solidarność” 
wielokrotnie 
zwracała uwagę 
na patologiczną 
prywatyzację 
majątku  
narodowego  
i przejmowanie 
go przez  
środowiska 
postkomuni-
styczne. 
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Miało go nie być

Książka „Wybieram Solidarność” 
jest ciężka zarówno w znaczeniu do-
słownym – waży chyba ze dwa kilo – 
jak i w przenośni. Teksty są niezwykle 
mocne, również ten ostatni, autorstwa 
Marka Lewandowskiego, rzecznika pra-
sowego przewodniczącego Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, 
a także wieloletniego współpracowni-
ka „Tygodnika Solidarność” i „Magazy-
nu Solidarność Zarządu Regionu Gdań-
skiego”.

Lewandowski podkreśla, że dzisiaj 
jest to największa, najsilniejsza 
i najlepiej zorganizowana grupa 

społeczna w Polsce, która przekłada 
się na 2-2,5 mln głosów wyborczych. 
Do swojego statutu wpisała społecz-
ną naukę Kościoła, a jej patronem jest 
ks. Jerzy Popiełuszko. Jest afiliowana we 
wszystkich najważniejszych między-
narodowych organizacjach związko-
wych. Bo mimo wyraźnych rozbieżno-
ści pomiędzy celami Związku a celami 
politycznymi ludzi wywodzących się 
ze Związku, mimo fatalnego w skut-
kach planu Balcerowicza – znaczne 

zubożenie społeczeństwa, wzrost bez-
robocia, zapaść w takich dziedzinach 
jak kultura, oświata, szkolnictwo wyż-
sze, służba zdrowia – „Solidarność” 
przetrwała, a nawet się umocniła. 
A  przecież miało jej nie być. Tak, pa-
radoksem jest fakt, o którym pisze Le-
wandowski, że kiedy przewodniczącym 
Związku był Lech Wałęsa, pojawił się 
postulat likwidacji NSZZ „Solidarność”. 
„Czas schować sztandary do muzeum i po-
wołać nowy, nieobciążony historią zwią-
zek” – apelował pierwszy przewodni-
czący „Solidarności”.

Po takim wystąpieniu Związek 
praktycznie został pozbawiony jakie-
gokolwiek wpływu na zmieniającą się 
rzeczywistość. Członkowie „Solidarno-
ści” czuli się oszukani, a wiele proce-
sów okazało się już nieodwracalnych. 
Lewandowski podaje na to przykłady: 
„tylko 25-30 proc. prywatyzacji miało eko-
nomiczne uzasadnienie. Pozostałe 70-75 
proc. stanowiły spekulacje gruntami i wro-
gie przejęcia. Ponad połowa z nich doty-
czyła przemysłu”. Lewandowski wspo-
mina też o majątku, który „gdzieś 
wyparował”. Rozpłynął się pomiędzy 
firmami, głównie zagranicznymi. Pisze 

też o decyzjach i działaniach SLD-UP-
-PSL, dzięki którym dokonano likwida-
cji polskiego przemysłu stoczniowego, 
o czym już nikt nie pamięta.

Szczęśliwie karta się odwróciła. 
„Solidarność” przetrwała, zmieniając 
rzeczywistość na lepsze. Wprowadzo-
no wiele rozwiązań propracowniczych, 
których lista jest bardzo długa. I już są 
nowe zapowiedzi, chociażby w kwestii 
gruntownej przebudowy prawa. Roz-
poczęły się też, wspólnie z Uniwer-
sytetem Papieskim im. Jana Pawła II 
w Krakowie, badania nad fenomenem 
„Solidarności”. Związek lobbuje też bu-
dowę jednolitego unijnego rynku pracy, 
czy europejskiej płacy minimalnej.

W podsumowaniu Marek Lewan-
dowski mówi o istnieniu przy Związ-
ku nowoczesnego archiwum, z którego 
korzystanie jest bezpłatne, o organizo-
wanych przez „Solidarność” imprezach 
sportowych, o koncertach, widowi-
skach, konkursach, olimpiadach, wy-
stawach… A wszystko „bierze się z serca 
i miłości tysięcy ludzi, którzy Solidarności 
poświęcili najlepsze lata swojego życia”. 
Po czym dodaje: „Solidarność nie powsta-
ła w Gdańsku, Szczecinie czy na Śląsku. 

Rodziła się w całej Polsce i tworzą ją tysią-
ce ludzi. I dzięki nim istnieje”.

O fotografiach częściowo już 
wspomniałam. Generalnie za-
mieszcza się je jako uzupełnie-

nie tekstu. Tym razem jest odwrotnie. 
To tekst jest uzupełnieniem do foto-
grafii. Razem tworzą znakomitą całość. 
W pierwszej części zamieszczono zdję-
cia z lat 1980-1990. Większość z nich 
była już publikowana. Niestety, naj-
częściej ukazują smutne, a nawet tra-
giczne chwile z życia polskiego narodu. 
Chociaż są i takie, wywołujące uśmiech 
na twarzy i radość, że już nie trzeba żyć 
w tak trudnych czasach. W części dru-
giej, poświęconej ostatniemu trzydzie-
stoleciu, większość zdjęć jest kolorowa 
– czuć postęp techniczny.

Uśmiechnięte twarze, rywalizu-
jący ze sobą sportowcy, radosne spo-
tkania z Janem Pawłem II, legalne de-
monstracje, koncerty, wystawy, msze 
święte, rocznicowe spotkania, między-
narodowe konferencje, wymowny pla-
kat: „Człowiek rodzi się i żyje wolnym”, 
solidarność z Białorusią, a nawet sceny 
z inscenizacji historycznej.

***

Książki nigdzie nie można kupić, bo 
została wydana jako egzemplarz bez-
płatny. Rozesłano ją do bibliotek uni-
wersyteckich oraz tzw. bibliotek obo-
wiązkowych. Niektóre egzemplarze 
trafiły do szkół, IPN-u i do fundacji 
międzynarodowych. Osoby zaintereso-
wane książką mogą się zgłosić do Ar-
chiwum Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”, wysyłając maila na adres:  
archiwum@solidarność.org.pl.
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Nasza Fundacja w ramach swoich 
działań zorganizowała dotych-
czas 13 konkursów, w których 

wzięło udział 4000 uczniów i nauczycieli. 
W ramach konkursów Patria Nostra po-
wstało już blisko 1000 filmów i animacji. 
Dwie pierwsze edycje obejmowały Ma-
zowsze, następnie poszerzyliśmy zasięg 
Konkursu o Małopolskę i Wielkopolskę. 
W roku 2018 został zrealizowany po raz 
pierwszy konkurs światowy dla młodzie-
ży polonijnej.

Ogromnym sukcesem naszej 
Fundacji była realizacja filmo-
wych konkursów historycznych 

w roku 2020, w niezwykle trudnej sytu-
acji związanej z epidemią Covid-19. Do 
Konkursów Patria Nostra przystąpiło 
1100 uczniów i nauczycieli z Polski i Po-
lonii na świecie. Uczestnicy konkursów 
wykonali blisko 300 filmów związanych 
z historią Polski. Gale finałowe odbyły 
się jesienią ub. roku w Warszawie, Kra-
kowie i Poznaniu.

14 listopada 2020 r. odbyła się rów-
nież Finałowa Gala konkursu Patria 
Nostra – Edycja Światowa. Niestety, 
w związku z pandemią nie dane nam 
było spotkać się z młodzieżą polonijną 
i osobiście pogratulować wspaniałych 
prac wykonanych w ramach V Edycji. 
Mimo to w uroczystym wydarzeniu zor-
ganizowanym za pośrednictwem ko-
munikatora zoom wzięły udział wszyst-
kie drużyny biorące udział w konkursie. 
Było ich aż 76! Dla wielu było to nowe 
doświadczenie oraz okazja do podzi-
wiania prac kolegów z całego świata. 
Pełni emocji uczestniczyli w gali fina-
łowej i byli bardzo dumni z możliwości 

zaprezentowania siebie i szkoły na wy-
darzeniu o tak szerokim zasięgu.

Nasz konkurs wyróżnia również 
fakt, że nagrody otrzymuje każdy 
z uczestników, niezależnie od miejsca, 
jakie zajął w konkursie. Po zakończeniu 
Gali Światowej rozpoczęliśmy wysyłkę 
upominków dla młodzieży z Polonii na 
całym świecie. 23 kwietnia 2021 roku 
w  Konsulacie Generalnym RP w Chi-
cago odbyła się uroczystość, podczas 
której uczestnicy piątej edycji konkur-
su odebrali dyplomy uznania i liczne 
nagrody ufundowane przez Fundację 
Patria Nostra. Nagrody wręczyła kon-
sul Małgorzata Bąk-Guzik, która pogra-
tulowała młodzieży zapału w realizacji 
filmowych przedsięwzięć. Na piątą edy-
cję konkursu napłynęło ponad tysiąc 
filmów z całego świata. Można je oglą-
dać na stronie fundacji http://fundacja.
konkurs-patrianostra.pl/konkurs. Pani 
konsul zaapelowała przy tej okazji do 
polonijnej młodzieży o uczestnictwo 
w kolejnych edycjach.

W ramach VI Edycji Konkursu zreali-
zowane zostaną trzy odrębne konkur-
sy dla młodzieży polskiej z finałami 

Historia 
oczami młodzieży, czyli 
Filmowy Konkurs Historyczny 
Patria Nostra
Stawiają pierwsze kroki 
w świecie filmu i animacji 
– młode pokolenie Polaków 
mieszkających w Polsce i poza 
granicami naszego kraju 
bierze udział w konkursie 
Patria Nostra. Ma on 
przypominać najważniejsze 
wydarzenia historyczne, które 
miały miejsce w konkretnym 
tygodniu. Obecnie trwa 
rekrutacja do VI Edycji, 
w której weźmie udział 1200 
uczniów pod egidą swoich 
pedagogów.

Przygotowała: Emilia 
Baranowska, Projekt Menager, 
Fundacja Patria Nostra
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w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. 
W każdym z trzech Konkursów weźmie 
dodatkowo udział 7 drużyn polonij-
nych. Czwartym konkursem jest Kon-
kurs Międzynarodowy skierowany wy-
łącznie do Polonii ze świata. W każdym 
z czterech konkursów weźmie udział 
około 80 czteroosobowych drużyn.

Formuła prac konkursowych po-
zwala na wykorzystanie nowo-
czesnych technologii przekazu 

filmowego w edukacji historycznej. 
Prace konkursowe to animacje lub fil-
my o długości 30-45 sekund, prezen-
tujące ważne wydarzenia historyczne. 
Zostaną one opublikowane na stronie 
Konkursu, a także są emitowane za po-
średnictwem mediów polonijnych oraz 
wyświetlane na telebimach.

Rejestracja uczestników odby-
wa się za pomocą formularza zgło-
szeniowego dostępnego na stronie in-
ternetowej. Głosowanie z udziałem 
uczestników odbywa się wg systemu 
podobnego do tego znanego z konkur-
sów Eurowizji – uczestnicy rozdyspo-
nowują od 1 do 5 punktów pomiędzy 
5 wybranych prac. System głosowania 
uniemożliwia oddanie głosu na własną 
pracę. Każda edycja Konkursu kończy 
się uroczystą galą finałową. Podczas 
gal finałowych następuje wręczenie 
nagród oraz prezentacja wszystkich 
filmów konkursowych. Jest to także 

okazja do przedstawienia Patronów, 
Sponsorów i Partnerów projektu.

Po zakończeniu każdego głosowa-
nia filmy i animacje są emitowane na 
ekranach LED w Warszawie i okolicz-
nych miejscowościach. Emisja prac wy-
konanych w ramach Konkursu Patria 
Nostra na telebimach reklamowych 

to kluczowy element oddziaływania 
naszego przedsięwzięcia nie tylko na 
młodzież szkolną, ale przede wszyst-
kim na społeczności lokalne na tere-
nach objętych zasięgiem konkursu.

W prace Fundacji zaangażowana jest 
Prezes Nataliya Volynets, Fundator Fun-
dacji Mirosław Gryko oraz co najmniej 
czterech wolontariuszy pracujących na 
stałe, z doświadczeniem nabytym pod-
czas organizacji wcześniejszych edycji 
Konkursu. W przypadku większych wy-
darzeń, takich jak organizacja i udział 
w  uroczystej gali finałowej Konkursu, 
Fundacja zatrudnia dodatkowych pra-
cowników jako personel pomocniczy. 
Osoby zaangażowane w projekt tworzą 
go od samego początku i były obecne 
przy opracowaniu koncepcji oraz reali-
zacji od jego pierwszej edycji (2015 rok).

Prezes Fundacji, p. Volynets, posia-
da dyplom magistra w dziedzinie mię-
dzynarodowych stosunków gospodar-
czych oraz długoletnie doświadczenie 
w branży reklamowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem organizacji kampanii 

z wykorzystaniem ekranów LED. Pani 
Volynets włada również biegle języka-
mi: angielskim, rosyjskim i ukraińskim. 

Jako Fundacja Patria Nostra jeste-
śmy niezwykle zaszczyceni, że mamy 
możliwość przyczynić się do propago-
wania historii wśród najmłodszego po-
kolenia Polaków. Niezwykle cieszy nas 
fakt, że młodzież tak chętnie uczest-
niczy w kolejnych edycjach Konkur-
su i że z roku na rok poziom prac stale 
się podnosi. Kreatywność uczestników, 
związana z wykorzystywaniem coraz to 
nowych technik tworzenia filmów i ani-
macji, wielokrotnie budziła podziw i za-
chwyt w naszym zespole. Cieszy nas 
również fakt, że udało nam się połączyć 
oczywiste zainteresowanie młodych lu-
dzi nowoczesną technologią z nauką 
o historii Polski. Zdajemy sobie sprawę, 
że czas spędzony przy tworzeniu insce-
nizacji filmowych bardzo często tworzy 
przyjaźnie między uczestnikami, co da-
je nam ogromną siłę do działania.

Formuła prac konkursowych pozwala na wykorzystanie 
nowoczesnych technologii przekazu filmowego 
w edukacji historycznej. Prace konkursowe to animacje 
lub filmy o długości 30-45 sekund, prezentujące ważne 
wydarzenia historyczne.

Korzystając z okazji, cały zespół 
Fundacji Patria Nostra, na cze-
le z Panią Prezes Nataliyą Voly-

nets, składa serdeczne podziękowania 
Sponsorom, Patronom i Dobrodziejom 
Konkursu. Bez ich życzliwości nie by-
łoby o czym pisać. Kłaniamy się na-
szym dostojnym Patronom. W imie-
niu młodych laureatów dziękujemy za 
atrakcyjne nagrody. Cieszymy się z co-
dziennej pomocy naszych Wolontariu-
szy. Dziękujemy, że jesteście z nami. 
Jesteśmy dumni, że przy organizacji 
Filmowych Konkursów Historycznych 
Patria Nostra mamy tak wspaniałych 
partnerów, na których zawsze może-
my liczyć. Cieszymy się, że tak wie-
le osób i instytucji państwowych, jak 
i biznesu, włącza się w działania na-
szej Fundacji.

Serdecznie zapraszamy szkoły do rejestro-
wania się na stronie naszego konkursu:  
https://konkurs-patrianostra.pl
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– To ważne, że nie tylko poezja, 
bo nie każdy musi być poetą. Nie każ-
dy musi pisać wiersze. Norwida wiąże 
się z parnasizmem i kultem sztuki, po-
nieważ wiele mówił o tym, jak ona jest 
ważna. Ale tu, w wierszu „Do Bronisła-
wa Z.”, wymienia też dobroć. Bo czy-
nienie dobra – nie heroicznego, ale tego 
codziennego – dotyczy każdego czło-
wieka – zwraca uwagę poeta i krytyk 
literacki Stanisław Dłuski, odpowiada-
jąc na pytanie, jak te słowa na ścianie 
przy „Patelni” mają się do dzisiejszych 
czasów. 

Mural to pomysł Narodowego Cen-
trum Kultury na uczczenie gigantów 
polskiej literatury i patronów 2021 ro-
ku. Norwid znalazł się w tym gronie, 
ponieważ 24 września wypada 200. 
rocznica jego urodzin, a słowa „na ścia-
nie” należą do najbardziej znanych je-
go myśli. Chociaż w szkole wciąż cie-
szy się opinią trudnego, wydaje się 
przeczyć ona faktom – Norwid to naj-
częściej cytowany polski pisarz i poeta! 
Po niemal dwóch stuleciach od debiutu, 

Norwid, w towarzystwie 
Różewicza, Lema 
i Zapolskiej, pojawił się na 
muralu przy warszawskiej 
„Patelni” w maju. Przez 
znany plac przy stacji 
metra Centrum dziennie 
przemyka nawet pół miliona 
osób. Barwne dzieło street 
artu przyciąga uwagę 
komiksową formą. Lekko 
uśmiechnięty poeta podnosi 
do ust porcelanową filiżankę 
– synonim kruchego piękna. 
W uliczny pośpiech „wrzuca” 
swój wiersz: „Z rzeczy świata 
tego zostaną tylko dwie/ 
Dwie tylko: poezja i dobroć… 
i więcej nic…” 

Norwid 
2021 przeciw 
zwątpieniu

Tekst Alina Bosak 
Fotografie: NCK, domena publiczna

jego myśl wciąż dogania współcze-
sność. Od 1970 roku, kiedy Czesław 
Niemen wprowadził go do kultury po-
pularnej spektakularnym wykonaniem 
„Bema pamięci żałobnego rapsodu”, 
każdej dekady powraca w repertuarze 
kolejnych artystów. Wanda Warska, 
Stan Borys, Closterkeller, Przemysław 
Gintrowski, potem Maciej Maleńczuk, 
De Press, a w 2014 roku Dr Misio – się-
gnęli po teksty Norwida. Czwartego ro-
mantycznego wieszcza?

– Niektórzy uważają go za czwar-
tego wieszcza, ale to nie jest do końca 
prawda. Bo Norwid, któremu przyszło 
żyć w okresie między romantyzmem 
i pozytywizmem, był i nie był romanty-
kiem – mówi Dłuski. – Mocno podkreślał 
ważność człowieka. Każdego. Ten świa-
topogląd wiąże się z filozofią św. Toma-
sza z Akwinu. Także z personalizmem 
chrześcijańskim, chociaż wówczas jesz-
cze tym terminem się nie posługiwano 
– gdzie ważna jest osoba, a nie gloryfi-
kacja cierpienia, której uczono nas od 
romantyzmu. Do dziś w przestrzeni 

Józef Łoskoczyński – Cyprian Norwid. Fot. Domena publiczna

rocznice SDProcznice SDP



FORUM DZIENNIKARZY ·  03(142) 2021 4544

publicznej funkcjonuje jeszcze to prze-
konanie: „My, cierpiący naród”. Norwid 
cierpienia nie gloryfikował. Mówił, że 
dużą wartością jest zwykła praca orga-
niczna oraz człowiek jako osoba. Wie-
rzył w ewangeliczną ideę samorozle-
wającego się dobra: jeśli czynisz dobro 
ludziom, to ono dalej wędruje między 
nich. Ona wciąż jest żywa, a Norwid 
bardzo aktualny. Nawet nowoczesny, bo 
– zgodnie z duchem już naszych czasów 
– był za postępem cywilizacyjnym, cho-
ciaż sam żył w biedzie i opuszczeniu.

Coś ty Atenom zrobił, 
Sokratesie…

„Każdego z takich, jak ty, świat nie 
może/ Od razu przyjąć”, pisze Norwid 
w 1856 roku w Paryżu, na emigracji. 
Ma 35 lat. Napisał już „Promethidiona”, 
a w nim, że „kształtem miłości piękno 

jest” (idąc śladem greckiego kanonu, 
który łączy Piękno z Dobrem i Prawdą). 
Jemu współcześni nie doceniają jego 
wyrafinowanego stylu. Zygmunt Kra-
siński radzi mu w liście: „staraj się lu-
dziom wyraźniej i jaśniej kłaść w du-
sze ideę Twą”. 

Chociaż był czas, kiedy zapowia-
dał się na ulubieńca literackich salo-
nów, jeszcze w Warszawie. Urodził się 
w  1821 roku, we wsi Laskowo-Głuchy 
pod Radzyminem, w zubożałej rodzinie 
szlacheckiej. Od strony matki spokrew-
niony był z rodem króla Jana III Sobie-
skiego. Wcześnie osierocony, porzu-
cił naukę w warszawskim gimnazjum, 
aby wstąpić do prywatnej szkoły dla 
artystów malarzy. To były ponure cza-
sy po powstaniu listopadowym. Repre-
sje, aresztowania na wielką skalę. Nor-
wid potrafił Krasińskiemu wyliczyć 201 
kolegów, których znał od szóstego roku 

życia, rozstrzelanych, zmarłych w wię-
zieniach, skazanych na katorgę. W tam-
tej Warszawie jego debiut artystyczny, 
ten literacki i malarski, przyjęto z du-
żym uznaniem. Młody, obiecujący, wy-
ruszył w podróże do Niemiec i Włoch. 
Na Akademii Sztuk Pięknych we Flo-
rencji uczył się rzeźby. Doskonalił tę 
sztukę później w Rzymie. W 1846 roku 
został aresztowany w Berlinie pod za-
rzutem angażowania się w pomoc kon-
spiratorom. W więzieniu przeżył jedne 
z najcięższych chwil w  swoim życiu, 
nabawiając się między innymi głucho-
ty. Chociaż więzienia uniknął, w kraju 
skonfiskowano mu niewielki majątek, 
co pozbawiło go stałego źródła utrzy-
mania. Od tego momentu, nie umie-
jąc przypodobać się literacko salonom, 
walczył z biedą, postępującą głuchotą, 
a po latach także z rosnącym osamot-
nieniem. Chociaż był absolutnie oddany 
pracy nad doskonaleniem poetyckiego 
stylu, „Bo piękno na to jest, by zachwy-
cało/ Do pracy – praca, by się zmar-
twychwstało”, nie zrobił już za życia 
tzw. kariery. Nie odnalazł się też w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie dotarł jako 
pierwszy polski romantyk. Końcówkę 
życia spędził zapomniany w przytułku 
na przedmieściach Paryża. Umarł we 
śnie, w 1883 roku i został pochowany 
we wspólnej mogile. Miejsce grobu nie 
jest znane.

– Dopiero w okresie Młodej Pol-
ski Zenon Przesmycki „Miriam” od-
krył Norwida i zaczął wydawać jego 
dzieła. Nieżyjący już Norwid wpłynął 
na wielu poetów. Fascynował Juliana 
Przybosia, Czesława Miłosza, Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego. Jego oddzia-
ływanie na naszą współczesną poezję 

jest ogromne – dodaje Stanisław Dłu-
ski i zauważa, że Norwid był także czło-
wiekiem renesansu. Uprawiał wiele 
dziedzin sztuki. Był poetą, prozaikiem, 
dramatopisarzem, przy tym malarzem, 
rysownikiem, rzeźbiarzem. Niektórzy 
mówią, że był również filozofem. Nie 
w sensie akademickim, nie miał takie-
go wykształcenia, ale jako myśliciel. 
Miał szerokie spojrzenie na rzeczywi-
stość. W Europie – wstrząsanej Wio-
sną Ludów, przewrotami politycznymi, 
erozją wartości – wiele się działo. 

Dla poety ważna była też Polska. 
– Mimo, że zmarł na obczyźnie, w przy-
tułku, i różnie było z jego przyjaciółmi, 
wierzył w siłę chrześcijańskich warto-
ści i orędował za Polską wierną tradycji. 
Nie było w nim jednak mesjanizmu. 

Mural przedstawiający Cypriana Kamila Norwida, autorstwa Marii Gancarz, na warszawskiej 
„Patelni”. Fot. Narodowe Centrum Kultury
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Podkreślał Polskę chrześcijańską, ale 
nie lubił megalomanii narodowych. Był 
daleki od wszelkiego nacjonalizmu. 

Nie znosił pieniactwa. W krytyce 
tych wad przypominał Witol-
da Gombrowicza i barda Jacka 

Kaczmarskiego. W 1860 roku, w  liście 
do Michała Kleczkowskiego, pisał: 
„Arystokracja nasza jest salon – fran-
cuski./ Demokracja nasza jak karczma 
– flamandzka./ Suma: zatracenie tego, 
co polskie.”

– Chrześcijaństwo pojmował w du-
chu św. Pawła, który pisał w swoich li-
stach, że teraz nie ma ni Greka, ni Ży-
da. Owszem, rola Polski i jej sztuka były 
ważne. Poświęcił przecież wiele uwagi 
Chopinowi w słynnym „Fortepianie Szo-
pena”, w prozie. Ale myślę, że obce było 
mu myślenie, że Polak to tylko katolik. 
Polska byłą wówczas wielonarodowa, 
wielokulturowa. Słynęliśmy z  toleran-
cji. Norwid w tym również był nowocze-
sny, wybiegał w przyszłość. I w tym tak-
że jest dziś aktualny – musimy w tym 
kierunku pójść, bo inaczej się pozjada-
my – mówi Stanisław Dłuski. 

Norwid powtarzał, że nie krew wy-
lewana za naród, ale praca dla dobra 
narodu jest wartością najważniejszą. 
W hierarchii wartości wysoko stawiał 

pracę. Rozumiał ją jako twórcze do-
skonalenie się człowieka, uszlachet-
nionego wysiłkiem podejmowanym po 
to, by dotrzeć do wyznaczonego celu. 
To  w  dwudziestoleciu międzywojen-
nym fascynowało jego naśladowców. 

– Norwid bycie poetą również 
traktował jako rzemiosło – mówi Dłu-
ski. – Właściwie wyprzedził myślenie 
awangardy, że poeta powinien być też 
dobrym rzemieślnikiem – a więc pra-
cować nad warsztatem, formą. Kładł 

nacisk na pracę artystyczną. U roman-
tyków w sztuce najważniejsze było na-
tchnienie. A Norwid zwracał uwagę, 
że natchnienie od Boga, owszem, jest 
ważne, ale poeta to także rzemieślnik. 
Musi ciężko pracować nad formą, two-
rzyć piękno. Piękno według Norwida 
nie przychodzi lekko – nie spływa po-
ecie z nieba wraz z natchnieniem. Po-
eta musi stale doskonalić formę. 

Tu też jednak warto zauważyć, 
że dostrzegał zagrożenia, jakie nie-
sie kapitalizm, a zwłaszcza związane 
z nim uprzemysłowienie i globalizacja. 
– W Ameryce się nie odnalazł. Już wte-
dy był krytyczny wobec konsumpcjoni-
zmu i komercji, która nas dzisiaj zja-
da. Konsumpcjonizm jest dziś przecież 
problemem światowym. Pokory zaczęła 

nas trochę uczyć pandemia, 
ale Norwid przestrzegał lu-
dzi przed nastawieniem kon-
sumpcyjnym do świata, do 
życia. Pod tym względem 
jest dla mnie, obok Witka-
cego, prorokiem na przyszłe 
wieki. To problem naszej 
cywilizacji – zapominamy 
o człowieku w imię różnych 
rzeczy, które chcemy mieć, 
posiadać. Norwid to odrzu-
cił. Może nauczyło go tego 
doświadczenie biedy, skrom-
nego życia – zastanawia się 
Stanisław Dłuski. 

Pisać Norwidem, 
czytać Norwida

„Ojczyzna to wielki zbio-
rowy obowiązek”, „Odpo-
wiednie dać rzeczy słowo”, 
„Przeszłość – to jest dziś”, 
„Do kraju tego, gdzie kru-
szynę chleba…” – skrzydlate 
słowa Norwida żyją swoim 
życiem we współczesnych 
czasach. Stylu jego wierszy 
nie powstydziłby się i dzisiej-
szy poeta.

– Norwid nie zestarzał się, bo sam 
wprowadził nowoczesną formę wier-
sza. Można zaryzykować, że gdy-
by został odkryty za życia, to przed 
Charlesem Baudelaire’m, francuskim 
modernistą, byłby ojcem poezji nowo-
czesnej. Nie miał szczęścia, by zdobyć 
uznanie krytyków. Bez wątpienia jed-
nak jako poeta i myśliciel wyprzedził 
swoją epokę – uważa Dłuski i nie mar-
twi się, że w cytacie na muralu słowa 

o nieśmiertelnej poezji są przesadzone. 
– Poeta nie może być celebrytą, funk-
cjonować w mediach jak znany ak-
tor. To dziedzina elitarna, wąska. Po-
wszechnego czytania poezji raczej nie 
będzie. Czy w czasach Mickiewicza, 
Norwida tak było? Też nie. Mickiewicz 
miał problemy ze sprzedażą pierwsze-
go wydania „Pana Tadeusza”. Owszem, 
w czasach Polski Ludowej rozpieszcza-
no poetów w różnych sposób, ale był 

Nie znosił pieniactwa. W krytyce tych wad przypominał 
Witolda Gombrowicza i barda Jacka Kaczmarskiego. W 1860 
roku, w liście do Michała Kleczkowskiego, pisał: „Arystokracja 
nasza jest salon – francuski./ Demokracja nasza jak karczma 
– flamandzka./ Suma: zatracenie tego, co polskie.”

Cyprian Kamil Norwid – Kartka z „Pamiętnika podróżnego”. 
Fot. Domena publiczna
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to okres propagandowy, kiedy poetów 
wykorzystywano dla celów politycz-
nych. Tak naprawdę czytelników nigdy 
nie ma wielu. Wielu kupuje poetów ze 
snobizmu, żeby się pochwalić. Norwid 
z wieloma cytatami zawędrował pod 
strzechy, ale ilu go rozumie? Ilu czyta, 
poza studentami polonistyki i badacza-
mi? Politycy cytują Norwida, chwalą 
się, że go znają. Ale wiemy, że to jest na 
pokaz. Przemyślenie dzieła Norwida, 
wielu tomów jego twórczości, to  wy-
zwanie. Ale ja tym się nie przejmuję, 
nie płaczę, że nastąpił koniec poezji. 
Ileż w Internecie jest stron jej poświę-
conych? Łatwo tam znaleźć Norwida. 
A młodzi ludzie są bardzo aktywni na 
poetyckich portalach, zamieszczają 
na nich swoje wiersze, czytają innych. 
Myślę, że Norwidowi to by się spodo-
bało, że poezja zaczęła być powszech-
nie dostępna. Nie był przeciwnikiem 
cywilizacji czy postępu. Rozumiał ich 
konieczność. Sam wprowadzał nową 
formę poetycką i zapłacił za tę nowo-
czesność wysoką cenę. Mógł pisać jak 
wszyscy epigoni romantyzmu i byłby 
znany, nie umierałby w przytułku. My-
ślę, że miał świadomość, iż taką cenę 
musi zapłacić – bycia niezrozumianym. 

Ale pisał o późnym wnuku. W nim po-
kładał nadzieję i jego życzenie się speł-
niło. Późny wnuk zaczął go cenić.

Stanisław Falkowski w książce 
„Gladiator prawdy. Norwid – poeta 
naszych czasów” zauważa: „Nor-

wid pisze historię – swojej i naszej epo-
ki, czasów, które wciąż trwają. Nie są to 
jednak dzieje bitew, traktatów i konsty-
tucji, ale hałasu i ciszy, pośpiechu i sku-
pienia, przyjaźni i obcości, chaosu i ładu 
myśli; ukryte dzieje zmagań wiary, na-
dziei i miłości ze zwątpieniem, rozpaczą 
i obojętnością”.

***
Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej,

Wokoło lecą szmaty zapalone;
Gorejąc, nie wiesz, czy stawasz się wolny,

Czy to, co twoje, ma być zatracone?

Czy popiół tylko zostanie i zamęt,
Co idzie w przepaść z burzą? — czy zostanie

Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament,
Wiekuistego zwycięstwa zaranie!

Wiary dziś życzę Tobie, że zostanie (…)”

(Cyprian Norwid – Tyrtej. Prolog, III.  
(W pamiętniku)

Świat ogarnęła panika. Wszyscy czegoś się boją. Lockdown, maseczki, naj-
różniejsze ograniczenia. A w Annaya, małej wiosce położonej w Górach Li-
banu na wysokości 1200 m n.p.m., 18 km od starożytnego Byblos i brzegu 
Morza Śródziemnego, życie toczy się własnym rytmem. Panuje tam nie-
zwykła atmosfera sprzyjająca zajrzeniu we własne wnętrze. Jest spokój, 

nie ma żadnej paniki. Ci, którzy tam mieszkają, ale i docierają, czują, że wszystko 
jest w rękach Boga, bo to Bóg daje życie i je odbiera. Kiedy się tam przebywa, przy-
pominają się słowa wypowiedziane przez małego chłopca do krowy o imieniu Zah-
ra, którą wypasał: „Poczekaj, teraz nie przeszkadzaj, bądź grzeczna, rozmawiam 
z Bogiem, a Bóg jest najważniejszy”. W dorosłym życiu chłopiec ten, nazwany na 
chrzcie Józef (Yousef Makluf), przyjął zakonne imię Charbel, a po latach został naj-
ważniejszym świętym Libanu. Pochowano go właśnie w Annaya, przy maronickim 
klasztorze. Do Jego grobu przybywają pielgrzymi z całego świata. Rocznie około 
czterech milionów. Niezależnie od wojen czy lockdownu są tam codziennie.

Święty
na ten czas

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Annaja, błogosławienie 
wiernych obrazem 
z wizerunkiem św. Charbela 
na zakończenie uroczystej 
mszy św. odprawianej 
w dniu pielgrzymkowym.
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Charbel to nietypowe imię, w Pol-
sce prawie nieznane. Imieniny 
obchodzi się dwa razy w roku: 

29 stycznia i 24 lipca. Pisze się je przez 
„ch” – Charbel, chociaż występuje też 
spolszczona wersja Szarbel, albo Sarbel. 
Ta ostatnia dotyczy św. Sarbela z Ede-
ssy (dzisiejsza południowo-wschodnia 
Turcja, obecna Urfa, a  raczej Şanlıur-
fa, miejsce urodzin biblijnego Abraha-
ma), który zginął śmiercią męczeńską 
za czasów cesarza Trajana. To jego imię 
wspominane jest 29 stycznia. Nie wia-
domo, dlaczego kolejny święty, żyjący 
w XIX w. (1828-1898) podczas składania 
ślubów zakonnych przyjął imię syryj-
skiego męczennika z II wieku (niektó-
re źródła podają, że Sarbel żył w IV w.). 
Wiadomo tylko, że rozsławił je na Li-
ban, Bliski Wschód, ale także na Euro-
pę i obie Ameryki… 

Postać z fotografii

8 maja 1950 r., w dniu urodzin li-
bańskiego mnicha o imieniu Charbel, 
czterech zakonników odwiedziło pu-
stelnię św. Piotra i Pawła, w której Char-
bel spędził ostatnie 23 lata swojego 

życia i to tam przyszły święty zmarł 
w  wigilię Bożego Narodzenia 1898 r. 
Miejsce jest urokliwe, usytuowane po-
wyżej wioski (na wysokości 1350  m 
n.p.m.), odległe o około 1,2 km od 
klasztoru w Annaya. 

Nieduża, prostokątna, kamienna 
budowla, stojąca wśród cedro-
wego gaju, składa się z kaplicy, 

w której zakonnik codziennie o godz. 
12 odprawiał mszę św., kilku niewiel-
kich cel oraz ambulatorium. W jednej 
celi, o powierzchni 6 metrów kwadra-
towych, z bielonymi ścianami kryty-
mi gałęziami i deskami z okolicznych 
drzew, mieszkał ojciec Charbel. Spał 
zgodnie ze zwyczajem typowym dla 
Bliskiego Wschodu, czyli na podłodze, 
na cienkim sienniku z dębowych li-
ści pokrytych kozią skórą. Za podusz-
kę służyła mu kłoda drewna. W celi tej 
znajdowała się lampa, dzbanek na wo-
dę oraz wiklinowy kosz na księgi. Obec-
nie w celach nikt nie mieszka, utworzo-
no w nich swoiste muzeum. Natomiast 
kaplica, cała z kamienia, z półkolistą 
absydą, a raczej niszą od wschodu, 

gdzie znajduje się ołtarz, jest stale uży-
wana. W dni powszednie msza św. od-
prawiana jest w niej o godz. 10. 

Właśnie przy tej budowli owi 
zakonnicy wraz ze stróżem 
grobu zrobili sobie zdjęcie. 

Chcieli mieć pamiątkę po ojcu Charbe-
lu w 122. rocznicę Jego urodzin. Kiedy 
wywołano kliszę, okazało się, że na fo-
tografii znajduje się jedna postać wię-
cej (szósta), i to na pierwszym planie. 
Wygląda jak stary mędrzec w ciemnym 
płaszczu, a raczej pelerynie, z  kap-
turem założonym na głowę i z dłu-
gą, jasną brodą. Najstarszy zakonnik 
z Annaya rozpoznał w tej postaci oj-
ca Charbela. A przecież minęło 51 lat, 
4 miesiące i 15 dni od jego śmierci! Eks-
perci wykluczyli fotomontaż.

Naprzeciwko pustelni, pod drze-
wem, za okratowanym ogrodzeniem 
znajduje się pomnik Charbela – siedzą-
cy pod drzewem libański mnich, czy-
tający Pismo Święte. Pielgrzymi często 
rzucają na otwartą księgę kwiaty. Usta-
wiają je też wokół rzeźby.

Niewyjaśnionych wydarzeń, łącznie 
z cudownymi uzdrowieniami (wszystkie 
z udziałem libańskiego mnicha), było na 
tyle dużo, że 5 grudnia 1965 r. papież 
Paweł VI ogłosił ojca Charbela błogosła-
wionym, a 9 października 1977 r. kano-
nizował go. 

22 dzień każdego miesiąca

Pewna Libanka, Nohad Chami, mat-
ka ośmiorga dzieci, 9 stycznia 1993 r. 
dostała udaru mózgu z powodu nie-
drożności tętnic szyjnych. Okazało się 
też, że ma nowotwór krtani. Przestała 
mówić, odżywiano ją za pomocą sondy. 
Lekarze nie dawali jej szansy na dalsze 
życie, chociaż miała zaledwie 59 lat. 
Ponieważ stan zdrowia kobiety stale 
się pogarszał, wypisano ją ze szpitala. 
W nocy 22 stycznia podczas snu zoba-
czyła dwóch zakonników: św. Charbe-
la i św.  Marona. Charbel powiedział, 
że przyszedł ją zoperować. Nohad była 
przestraszona, ale mnich nie zwracał 
na to uwagi. Przeprowadził operację bez 

znieczulenia. Czuła ból, prze-
cinanie żył, ale nic nie mogła 
zrobić. Drugi mnich, Maron, 
poprawiał jej poduszkę, po-
mógł usiąść, podał szklankę 
wody i powiedział, że już jest 

Widok na klasztor św. Marona i kościół 
pw. św. Charbela w Annaya.

Annaya, klasztor św. Marona.

Baakafra, wnętrze rodzinnego domu 
św. Charbela zaadaptowane na kaplicę.

Annaya, stawianie świeczki przez jednego 
z libańskich pielgrzymów przed kryptą 
z grobem św. Charbela.
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zdrowa, może chodzić, jeść, pić i praco-
wać. Obaj zakonnicy zniknęli w tajem-
niczym świetle.

Kiedy się zbudziła, mogła się już 
poruszać, paraliż ustąpił. Nato-
miast na szyi pozostała długa, 

pooperacyjna rana ze szwami, z których 
zwisały końcówki nici chirurgicznych. 
Lekarze stwierdzili, że operacja została 
wykonana perfekcyjnie, a ranę zaszyto 
nićmi z czasów, w których żył św. Char-
bel. Jeszcze gdy ko-
bieta była we śnie, tuż 
po operacji, mnich 
powiedział jej, aby 22 
dnia każdego miesią-
ca przychodziła do 
pustelni, a następnie 
pielgrzymowała do 
klasztoru, gdzie znaj-
duje się jego grób. Do-
dał też, że tego dnia 
pooperacyjna rana 
będzie krwawić. 

Początkowo No-
had pielgrzymowała 
tylko z rodziną. Po-
tem dołączali się oko-
liczni mieszkańcy, 
znajomi, Libańczycy 
z innych stron kraju, 
i  to nie tylko chrze-
ścijanie. Dzisiaj w pielgrzymce uczest-
niczą ludzie z różnych stron świata. No-
had ma 87 lat i jest schorowana, ale o ile 
czuje się dobrze, rodzina przywozi ją do 
sanktuarium co miesiąc. 

W dobie pandemii pielgrzymki zo-
stały zredukowane, a więc nie odbywają 
się oficjalnie, uroczyście, grupowo. Jed-
nak Libańczycy indywidualnie, w towa-
rzystwie najbliższej rodziny, a czasem 

samotnie, docierają do Annaya każdego 
22 dnia miesiąca. Około godz. 9 przyby-
wają do eremu (pustelni potocznie na-
zywanej pustelnią św. Charbela, cho-
ciaż właściwą nazwą jest Pustelnia św. 
Piotra i Pawła). A stamtąd, po krótkiej 
modlitwie w kaplicy, zaopatrzeni w ró-
żaniec, obraz św. Charbela, a  czasem 
flagę Libanu, wędrują w dół, aby zdążyć 
na rozpoczynającą się o godz. 10 mszę 
świętą odprawianą w głównym, nowym 

kościele. Idąc odma-
wiają różaniec, śpie-
wają albo po cichu 
się modlą. Tłumów 
nie ma, bo obostrze-
nia zrobiły swoje.

Błogosławienie 
obrazem

Na początku 
XIX w. libańscy mnisi 
z zakonu maronitów 
kupili ziemię po go-
spodarstwie rolnym, 
które znajdowało 
się na jednym z naj-
piękniejszych wzgórz 
w Libanie, w regionie 
Jbeil (Byblos). Nazwa-
li to miejsce Annaya, 

co oznacza grupę pustelników. Wznie-
śli tam klasztor św. Marona, mnicha sy-
ryjskiego zmarłego w 410 r., duchowego 
ojca zgromadzenia zakonnego, na ba-
zie którego powstał Kościół maronic-
ki (jest to Kościół katolicki, ale o nieco 
odmiennej liturgii). Budowę ukończy-
li w 1828 r. – w tym samym roku uro-
dził się św. Charbel. Powstał tam nie-
wielki, kamienny kościół włączony 

w zabudowania klasztorne. Ponad sto 
lat później, a więc już po ogłoszeniu 
Charbela błogosławionym, a dokładnie 
w 1974 r., mnisi poświęcili nowy ko-
ściół, który stanął po zachodniej stro-
nie klasztoru. 

Właśnie w tym kościele pw. św. 
Charbela odbywa się kulmi-
nacja pielgrzymki wędrującej 

z eremu (Pustelni św. Piotra i Pawła) do 
grobu Charbela. Co prawda grób święte-
go mieści się w starej części klasztoru, 
w sporej krypcie, w której niemal stale 
przebywają pielgrzymi, ale 
cała ta ziemia jest uświę-
cona. Między innymi dla-
tego, że święty mieszkał 
w tym klasztorze aż do 
1875 r. i to tam złożył ślu-
by zakonne. Pierwszy grób 
Charbela znajduje się przy 
zewnętrznej ścianie klasz-
toru. Nieopodal stoi też 
pomnik świętego. To na 
tym grobie stawia się wa-
zony z kwiatami, a na po-
mniku wiesza kwietne gir-
landy. 

W starym kościele, 
tym z XIX w., wierni nie 
zmieściliby się. Ten nowy, w kształcie 
sporego namiotu, z centralnie ustawio-
nym ołtarzem i balkonami pod witra-
żami, może pomieścić rzesze wiernych 
liczone w tysiącach. Jest to duża świą-
tynia narodowa, w której odbywają się 
wszystkie uroczystości związane ze 
św. Charbelem. W kościele są ławki, ale 
bez klęczników. 

Maronicka msza św. różni się nieco 
od łacińskiej. Widocznym elementem 
jest brak pozycji klęczącej, zwłaszcza 

podczas Podniesienia. Wówczas wier-
ni wstają i pozostają w pozycji stojącej, 
a nie jak u łacinników – klęczącej. Mszę 
celebruje się w języku syryjsko-ara-
mejskim (niektórzy używają określenia 
neo-aramejski), częściowo po arabsku 
(jest to libański arabski), ale najważ-
niejsze fragmenty odmawiane są po 
aramejsku (staro-aramejsku). Podczas 
konsekracji chleba i wina kapłan wypo-
wiada słowa w brzmieniu prawie iden-
tycznym, w jakim słyszeli je apostoło-
wie z ust Chrystusa. 

Na zakończenie mszy 
św., tej procesyjnej, kie-
dy kapłan udziela błogo-
sławieństwa wiernym, 
nie czyni tego ręką czy 
monstrancją (po wcze-
śniejszym wystawieniu 
Najświętszego Sakramen-
tu), lecz obrazem z  wi-
zerunkiem św. Charbela. 
Wcześniej, i to kilkakrot-
nie, błogosławi wiernych 
niedużym krzyżem. Na-
tomiast gest krzyża ob-
razem powtarza trzy ra-
zy, na trzy strony, co jest 
typowe dla Kościołów 

Wschodu (łacinnicy czynią podobnie 
podczas dużych uroczystości, kiedy 
msza św. jest rozbudowana i kiedy bło-
gosławi się monstrancją).

Baakafra, rodzinna 
wioska św. Charbela

Jest najwyżej (1500-1800 m n.p.m.) 
położoną wsią w Libanie i ponoć na Bli-
skim Wschodzie; zamieszkałą przez 
cały rok. W tłumaczeniu z języka 

Podczas 
konsekracji 
chleba i wina 
kapłan 
wypowiada 
słowa 
w brzmieniu 
prawie 
identycznym, 
w jakim słyszeli 
je apostołowie 
z ust Chrystusa.Polski pielgrzym, dr Krzysztof 

Jabłonka, ofiarowuje św. Charbelowi 
świeczkę, modląc się w ważnej dla 
siebie intencji.
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syriackiego jej nazwa oznacza „równi-
na, na której jest wioska”. Z wioski tej 
rozciąga się widok na „Świętą Dolinę”, 
a raczej „Dolinę Świętych” (Wadi Qa-
dicha). W dolinie, ciągnącej się przez 
20  km, znajdują się kaplice, kościoły, 
groty, pustelnie, w których toczy się ży-
cie monastyczne – nie można do nich 
wszystkich dotrzeć samochodem. Idzie 
się pieszo. To tam znajduje się centrum 
eremityzmu maronickiego, jak się mó-
wi, „matecznika” libańskiego chrześci-
jaństwa.

W Baakafra 8 maja 1828 r. uro-
dził się Yousef Makluf jako 
piąte dziecko biednej, maro-

nickiej rodziny. Mając cztery lata stra-
cił ojca. Matka wyszła więc ponownie 
za mąż za miejscowego proboszcza 
(w Kościele maronickim nie występu-
je obowiązkowy celibat). Yousef – po 
polsku Józef, od najmłodszych lat wy-
różniał się pobożnością, a wolny czas 
chętnie poświęcał na modlitwę i kon-
templację. Koledzy mówili o nim „świę-
ty”, bo nie garnął się do młodzieńczych 
zabaw. Często, pasąc krowy, zachodził 

do niedalekiej groty, gdzie urządził po 
dziecięcemu swoistą kaplicę, w której 
spędzał wiele godzin na modlitwie. 

Miejscowość składa się głównie 
z  kamiennej zabudowy, chociaż po-
jawiają się już współczesne betono-
we elementy. Znajduje się tam sta-
ry kościół, w którym Charbel został 
ochrzczony, ale jest i nowa świątynia, 
wzniesiona w 1951 r., a także klasztor 
wbudowany w dom rodzinny święte-
go. Dla pielgrzymów najciekawszy jest 
rodzinny dom Charbela, zamienio-
ny na kaplicę. Obok znajduje się mu-
zeum, w którym umieszczono ampuł-
kę z krwią świętego. Znajdują się tam 
również przedmioty codziennego użyt-
ku rodziny Makluf.

Kiedy Józef ukończył 23 lata, posta-
nowił opuścić rodzinny dom, gdyż od-
krył w sobie powołanie do życia zakon-
nego. Rodzina, mimo że zaliczała się 
do grona ludzi bardzo pobożnych, nie 
akceptowała decyzji syna. Józef uciekł 
więc z domu do maronickiego klaszto-
ru w Mayfouq. Po roku nowicjatu został 
przeniesiony do znacznie odleglejszej 

od rodzinnych stron miejscowości An-
naya. Stamtąd trafił do klasztoru w Kfi-
fan (klasztor pw. św. Cypriana i św. Ju-
styny), gdzie na tamtejszej uczelni 
studiował filozofię i teologię. To tam ze-
tknął się z przyszłym libańskim świę-
tym, Nimatullahem Kassabem Al-Har-
dinim, wyniesionym na ołtarze przez 
Jana Pawła II. Charbel był uczniem Har-
diniego, ale po sześciu latach studiów 
powrócił do Annaya.

Klasztor – 
sanktuarium 
– muzeum

Zgodnie z tradycją 
zakonną, ciało oj-
ca Charbela nie 

zostało zabalsamowane, 
a jedynie ubrane w habit 
i bez trumny złożone we 
wspólnym grobie przy-
ległym do zewnętrzne-
go muru klasztoru w An-
naya. Zaraz po pogrzebie 
wierni zauważyli tajemni-
cze, silne światło unoszą-
ce się nad klasztorem. By-
ło ono widoczne przez 40 
dni (niektórzy podają 45 
dni) od dnia pogrzebu. Mnisi nie łączyli 
owego zjawiska z pochówkiem Charbe-
la, gdyż byli zaaferowani śmiercią pa-
triarchy Boutrosa Hanny (w Kościele 
maronickim najwyższym zwierzchni-
kiem jest patriarcha, mimo że Kościół 
jest w pełnej komunii ze Stolicą Apo-
stolską), który zmarł dokładnie tego 
samego dnia co Charbel. Dopiero oko-
liczni mieszkańcy, zarówno chrześci-
janie, jak i muzułmanie, przychodząc 

do klasztoru i prosząc o wyjaśnienie, 
zwrócili uwagę mnichów na ową po-
światę. Podchodzili do grobu, dotykali 
go, zabierali trochę ziemi i twierdzili, 
że ma moc uzdrawiającą. 

Władze klasztoru zdecydowały się 
na ekshumację Charbela. Przeprowa-
dzono ją w obecności specjalnie po-
wołanej do tego komisji lekarskiej. Ku 
wielkiemu zdziwieniu, ciało nie uległo 
rozpadowi. Zachowało elastyczność 

i  temperaturę osoby ży-
jącej. Ponadto wydzielała 
się z niego dziwna ciecz 
– nieznana wydzielina, 
określana jako połączenie 
potu z krwią, przez nie-
których identyfikowana 
z osoczem… Tym razem 
zwłoki, po oczyszcze-
niu i  przebraniu, zosta-
ły złożone w  drewnianej 
trumnie i umieszczo-
ne w klasztornej kaplicy. 
Światło zniknęło, ale ciecz 
nadal się wydobywała. 
Podjęto więc dalsze kroki. 
Po kolejnym oczyszcze-
niu zwłok umieszczono 
je w metalowej trumnie 
i w 1927 r. złożono do gro-

bowca, który zamurowano w podziem-
nej kaplicy. Jednak po kilkunastu latach 
zauważono, że ciecz nadal wydobywa 
się, również z grobowca – skorodowała 
metalową trumnę, przedziurawiła gro-
bowiec. Kolejna ekshumacja, kolejne 
badania… Przez 17 lat naukowcy bada-
li ciało Charbela 34 razy, stwierdzając, 
że zarówno nienaruszony stan ciała, 
jak i tajemniczy płyn jest wynikiem in-
terwencji Boga. Ciecz wydobywała się 

Władze 
klasztoru 
zdecydowały się 
na ekshumację 
Charbela. 
Przeprowadzono 
ją w obecności 
specjalnie 
powołanej do 
tego komisji 
lekarskiej. Ku 
wielkiemu 
zdziwieniu, 
ciało nie uległo 
rozpadowi.

Kaplica w Pustelni św. Piotra i Pawła, 
w której św. Charbel odprawiał codziennie 
o godz. 12 mszę św.
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z nienaruszonego niczym ciała przez 
ponad 70 lat. Zmiana nastąpiła na kil-
ka miesięcy przed kanonizacją (pa-
pież Paweł VI 9.10.1977 r. kanonizował 
bł. Charbela na placu św. Piotra w Rzy-
mie). Ciało zaczęło się wysuszać i prze-
stało wydzielać tajemniczą ciecz. 

Klasztor w Annaya stał się miej-
scem kultu. Przybywający tam 
pielgrzymi za wstawiennictwem 

św. Charbela doznają wielu uzdrowień 
– corocznie dochodzi do kilkuset stwier-
dzonych przez Kościół cudów i uzdro-
wień. Najwięcej cudów od-
notowano, kiedy w 1950 r. 
ciało Charbela przez kil-
ka dni było wystawione 
na widok publiczny. Po-
noć jedna dziesiąta uzdro-
wień dotyczy osób, które 
nie są chrześcijanami. Ci, 
którzy nie mogą przyje-
chać, wysyłają do Annaya 
listy z prośbą o modlitwę. 
Jednak są i tacy, którzy po 
powrocie do domu wysy-
łają do klasztoru podzię-
kowania za doznane ła-
ski. Opisują w nich, jak za 
wstawiennictwem Char-
bela odzyskali zdrowie nie tylko cia-
ła, ale i  duszy. Niektóre z tych listów 
są eksponowane w niewielkim mu-
zeum na terenie klasztoru, obok kryp-
ty z grobem św. Charbela. W muzeum 
tym umieszczono również przedmioty, 
których święty używał, m.in. ornat, ka-
dzielnice, a także albę (szata liturgiczna) 
poplamioną krwią, w której był pocho-
wany. Jest też materac z poduszką, wy-
jęty z drewnianej trumny. Kiedy w 1950 
r. dokonywano kolejnej ekshumacji, 

znaleziono dobrze zachowany hume-
rał (prostokątna chusta z tkaniny, ele-
ment stroju liturgicznego kapłana), na 
którym była odciśnięta twarz zmarłego. 
Również ten humerał można zobaczyć 
w muzeum.

Święty olej

Niemal każdy, kto jedzie do Liba-
nu i zamierza nawiedzić sanktuarium 
św. Charbela, proszony jest przez rodzi-
nę i znajomych o przywiezienie święte-

go oleju. Niektórzy wręcz 
„wciskają” wyjeżdżają-
cym pieniądze i mówią 
„kup mi ten olej”. Po co 
tylu osobom święty olej, 
i to z dalekiego Libanu? 
Dlaczego nie woda na 
przykład z Lourdes, gdzie 
znacznie łatwiej dotrzeć?

W Libanie święte-
go oleju się nie kupuje! 
Bo nie jest on pamiąt-
ką z wycieczki. Poza tym 
nie jest typowym olejem. 
Jest cieczą, która wydo-
bywała się z ciała zmar-
łego św. Charbela. Kiedy 

zmarł, ważył 52 kilogramy. Natomiast 
cieczy wydobyto z jego ciała ponad 100 
litrów. Doszło więc do zjawiska nad-
przyrodzonego, którego nie da się wy-
tłumaczyć w  sposób naukowy. Dlate-
go nikt tej cieczy (oleju) nie sprzedaje. 
Można ją otrzymać, jeśli ktoś bardzo 
jej potrzebuje, ale nie w ilościach hur-
towych. W Annaya tym, którzy o to 
proszą, „olej” rozdają wolontariusze. 
Wierni w podziękowaniu za dar najczę-
ściej wrzucają jakiś datek, dobrowolną 

ofiarę, którą wykorzystuje się na po-
krycie kosztów przygotowania ole-
ju. Otrzymują maleńki flakonik płynu 
–  oleju świętego Charbela. Został on 
pobłogosławiony relikwiarzem pierw-
szego stopnia w trakcie nabożeństwa 
w obrządku maronickim. 

Olej, a raczej oliwa z oliwek, jest 
powszechnie używanym pro-
duktem w Libanie. Drzewa 

oliwne, całe ich gaje, rosną wzdłuż wy-
brzeża Morza Śródziemnego. Niemal 
do każdej libańskiej potrawy dodaje się 
oliwę. Jest ona produktem popularnym, 
a jednocześnie bardzo zdrowym, ener-
getycznym. Można powiedzieć, że daje 
dodatkową siłę do działania. 

Łacinnicy wiedzą, że występuje ob-
rzęd namaszczenia, np. chorych. Jest 
też namaszczenie czoła osoby bierzmo-
wanej. Na Wschodzie chrześcijanie 
uważają, że w konsekrowanym oleju 
jest obecny Duch Święty. W Biblii olej 
symbolizuje Ducha Świętego. Podczas 
bierzmowania, namaszczając czoło 
bierzmowanego, biskup wypowiada sło-
wa: „Przyjmij znamię Ducha Świętego”.

Za życia Charbela doszło do nie-
zwykłego zdarzenia. Mnich miesz-
kał już kilkanaście lat w klasztorze 

Annaya. Zawsze był cichy, poważny, 
wycofany, mówił głównie wtedy, kiedy 
go pytano. Wyznawał bowiem zasadę: 
„Mów tylko wtedy, gdy twoje słowa są 
głębsze i mądrzejsze niż twoje milcze-
nie”. Nie interesowały go żarty. Pewne-
go dnia jego dwaj współbracia postano-
wili zrobić mu kawał i wlali do lampy 
wodę zamiast oliwy, po czym poprosi-
li, aby zapalił lampę. Ku ich zdziwieniu, 
woda w lampie zapłonęła. 

Dla zakonników naturalną rzeczą 
było wykorzystanie oliwy do „rozcień-
czenia” cieczy wypływającej z ciała 
zmarłego mnicha. Po otwarciu trumny 
zmarłego Charbela znaleziono w niej 
kilkucentymetrową warstwę „oleju”. 
Mnisi zaczęli płyn rozdawać wiernym, 
którzy smarowali nim chore miejsca. 
Doszło do bardzo wielu uzdrowień. Te-
go oryginalnego płynu już prawie nie 
ma, ale została po nim beczka, do któ-
rej wlewa się oliwę. To ona po poświę-
ceniu staje się świętym olejem. Nazy-
wa się go „olejem świętego Charbela”. 

Pielgrzymi przychodzą do Annaya 
po olej, stawiają świeczki, modlą się 
przed grobem Charbela i twierdzą, że 
to skuteczny święty. Taki na ten trud-
ny, dzisiejszy czas.

Niemal każdy, 
kto jedzie 
do Libanu 
i zamierza 
nawiedzić 
sanktuarium 
św. Charbela, 
proszony jest 
przez rodzinę 
i znajomych 
o przywiezienie 
świętego oleju.

Annaya, krypta z grobem 
św. Charbela, przy którym 
zawsze modlą się pielgrzymi.
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przypuszczeń – jest kopią obrazu Matki 
Bożej Słuchającej z Rokitna, które na-
leżało do cystersów. Stąd wniosek, że 
obraz Matki Bożej Licheńskiej mógł po-
wstać w jednej z pracowni malarskich 
prowadzonych przez Zakon Cystersów. 
Po obu stronach Jej płaszcza widocz-

ne są symbole męki Pa-
na Jezusa. Nad głową Ma-
ryi dwaj aniołowie unoszą 
koronę. Przymknięte oczy 
Licheńskiej Madonny na-
dają młodej, delikatnej 
twarzy o perłowo-różowej 
karnacji wyraz melancho-
lijnego zamyślenia.

W latach 1921-24, na 
wiele lat przed korona-
cją obrazu, jako kleryk 
przebywał w Licheniu 
dla podratowania zdro-

wia Stefan Wyszyński, który wówczas 
poważnie chorował na gruźlicę. Kil-
ka miesięcy przed terminem przyjęcia 
święceń kapłańskich trafił do szpitala 
z rozpoznaniem tyfusu. Przez te kłopo-
ty zdrowotne kleryk Stefan Wyszyński 
opóźnił swoją drogę do kapłaństwa.

Ostatecznie został wyświęcony 
w 23. rocznicę swoich urodzin, 3 sierp-
nia 1924 roku, we Włocławku. Mszę 
świętą prymicyjną odprawił na Jasnej 
Górze, a stamtąd pospiesznie powrócił 
do Lichenia, by pomagać w uroczysto-
ściach odpustowych 15 sierpnia. Obja-
wy chorób wkrótce ustąpiły, co młody 
ksiądz Wyszyński przypisywał wsta-
wiennictwu Matki Bożej.

15 sierpnia 1967 roku, już jako 
prymas, kardynał Stefan Wyszyński, 
przemawiając podczas koronacji ob-
razu, rzekł: „Jako młody alumn całe  

Od wielu lat na światowej mapie 
sanktuariów maryjnych miejscem 
szczególnym i wyjątkowym jest 
sanktuarium w Licheniu. Cieszy się ono 
dużą popularnością, tak wśród wiernych 
Kościoła katolickiego w Polsce, jak i w coraz 
większym stopniu wśród pielgrzymów 
z wielu krajów świata. Jak wyczytałem 
w książce ks. Krzysztofa Jędrzejewskiego 
„1967-2017 Jubileusz Koronacji Obrazu 
Matki Bożej Licheńskiej”: „Ważnym 
wydarzeniem ukazującym prężnie i szybko 
rozwijające się Sanktuarium w maleńkiej 
wiosce ziemi konińskiej była wizyta Ojca 
Świętego Jana Pawła II w 1999 roku”.

 Światowe    
Sanktuarium 
   Maryjne 
       w LicheniuTekst  

Jerzy Wojciewski

Pomimo oddalenia sanktuarium 
od większych miast i głównych 
szlaków komunikacyjnych, miej-

sce to zyskało w sercach wiernych 
szczególne upodobanie. Pani Licheńska 
przez dziesięciolecia wyprosiła wie-
le łask przybywającym tutaj pielgrzy-
mom. Maryja w licheń-
skim wizerunku ukazuje 
ludziom dobroć i miłość 
Boga, a Ona sama zyskała 
wśród nich tytuł Bolesnej 
Królowej Polski.

Sanktuarium wyrosło 
w szczerym polu. Orędzie 
Matki Bożej zaowocowało 
nie tylko głębokimi prze-
życiami w duszach mi-
lionów ludzi, ale także 
– wbrew wszelkim racjo-
nalnym przewidywaniom 
– przyjęło swój zewnętrzny kształt 
w postaci tego pięknego, ogromne-
go Sanktuarium. Znak Orła Białego na 
piersi Maryi potwierdza, że była Ona 
i jest zawsze blisko narodu, który wy-
brał Ją sobie za Królową. 

W Bazylice Mniejszej Licheńskiej – bo 
taki tytuł nadał świątyni Jan Paweł II 
– znajduje się namalowany przez nie-
znanego malarza piękny obraz o  wy-
miarach 9,5 x 15,5 cm. Powstał on 
w  połowie XVIII wieku. Namalowano 
go farbami olejnymi na modrzewiowej 
desce, a potem wpuszczono w nieco 
większą deskę. Mały format świadczy, 
że pierwotnie był on przeznaczony do 
prywatnego kultu, bowiem takie wize-
runki brali z sobą na wojny żołnierze 
z nadzieją, że Maryja uchroni ich od 
śmierci. Licheński wizerunek – według 

Znak Orła 
Białego na 
piersi Maryi 
potwierdza, że 
była Ona i jest 
zawsze blisko 
narodu, który 
wybrał Ją sobie 
za Królową. 
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miesiące spędziłem przy tym ołta-
rzu. Uczyłem wtedy małe dzieci kate-
chizmu. Może dziś są już one rodzica-
mi, mającymi własne dzieci. Wtedy też 
związałem się żywiej z Sanktuarium 
Matki Bożej Licheńskiej... Pamiętam, 
że gdy byłem tutaj przed laty, dano mi 
jako zadanie wypisywać łaski, których 
doznali czciciele Maryi Licheńskiej. Na 
cmentarzu grzebalnym, przy kaplicy 
postawiono stolik, przy którym siedzia-
łem przez kilka godzin, zapisując do 
księgi wszystko, co lud Boży tu przeżył, 
czego doznał. Była to wielka księga”.

Fascynująca jest historia rozwoju kul-
tu obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Sięga 
początków XIX wieku. Pierwsze ukaza-
nie się Maryi dokonało się na pobojowi-
sku „bitwy narodów” pod Lipskiem, tej 
samej bitwy w 1813 r., w której zginął 

książę Józef Poniatowski. Wtenczas to 
żołnierz Legionów Polskich walczą-
cych u boku Napoleona, Tomasz Kłos-
sowski – kowal z zawodu, mieszkaniec 
Izabelina koło Lichenia – leżał cięż-
ko ranny i żarliwie modlił się do Mat-
ki Bożej o ratunek i ocalenie. Przenik-
nięty niezmiernym cierpieniem, ujrzał 
przemieszczającą się po pobojowisku 
piękną kobiecą postać ubraną w ama-
rantową suknię, tulącą do piersi bia-
łego orła. Maryja obiecała Tomaszowi, 
że przeżyje i powróci do domu. Prosi-
ła, by przyjrzał się Jej, a  gdy powróci 
do Izabelina, żeby odszukał obraz z Jej 
wizerunkiem, a następnie umieścił go 
w miejscu publicznym, by ludzie mogli 
się przed nim modlić. 

Spełnienie tej prośby zajęło Toma-
szowi wiele lat. Wreszcie w miej-
scowości Ligota pod Częstochową 

ujrzał zawieszony na drzewie obrazek 
przedstawiający Matkę Bożą, dokładnie 
taką, jaka ukazała mu się pod Lipskiem. 
Zabrał obrazek do rodzinnego Izabeli-
na, gdzie otoczył go szczególnym nabo-
żeństwem. Początkowo przechowywał 
ikonę we własnym domu. Po pewnym 
czasie powiesił obrazek w odległym 
o trzy kilometry grąblińskim lesie, kon-
kretnie w małej kapliczce na sośnie 
przy leśnej ścieżce obok drogi prowa-
dzącej z Grąblina do Lichenia, aby inni 
ludzie także mogli się przed nim mo-
dlić i oddawać cześć Matce Bożej. 

Niebawem, w roku 1848, Tomasz 
Kłossowski umarł. Po jego śmierci obra-
zem wiszącym na sośnie zaopiekował 
się pasterz pasący dworskie bydło i owce 
– Mikołaj Sikatka. Dbał o miejsce, gdzie 
obraz został zawieszony i często modlił 
się przed wizerunkiem Matki Bożej.

Już w latach 1850-52 Matka Boża 
wybrała go na swego posłańca. Ukaza-
ła mu się trzykrotnie w amarantowej 
sukience, trzymając na piersi białego 
orła. Przepowiadała nadchodzące epi-
demie i nawoływała ludzi do modlitwy 
i  powrotu do Boga. Objawienia stały 
się głośne, ale mało kto w nie wierzył... 
Wydarzeniami zainteresowały się wła-
dze carskie, wszak Konin i okolice znaj-
dowały się pod zaborem rosyjskim. 
Mikołaja aresztowano i kilkakroć prze-
słuchiwano. Ostatecznie uznano go za 
obłąkanego i wypuszczono na wolność.

Zachowane przekazy mówią, że 
Mikołaj usłyszał od Matki Bożej 
przesłanie dotyczące dalszych 

losów obrazu. Otóż, gdy nadejdą cięż-
kie dni, ci, którzy przyjdą do tego ob-
razu, będą się modlić i pokutować, nie 
zginą, gdyż Maryja będzie uzdrawiać 
chore dusze i ciała. Matka Boża zażą-
dała także, by obraz został przeniesio-
ny w godniejsze miejsce i tam odbierał 
publiczną cześć. 

W 1852 r. zapanowała epidemia 
cholery. I wtedy przypomniano sobie 
słowa Maryi objawione Mikołajowi Si-
katce. W lesie grąblińskim, przed ka-
pliczką z wizerunkiem Matki Bożej, za-
częli gromadzić się ludzie z błaganiem 
o pomoc. To zainteresowało władze ko-
ścielne, które postanowiły przenieść 
obraz do kaplicy w pobliskim Licheniu. 

Mikołaj zmarł 23 kwietnia 1857  r. 
Parę miesięcy później, 19 września, ob-
raz Matki Bożej Licheńskiej został prze-
niesiony z kaplicy do odbudowanego 
kościoła św. Doroty.

Od tamtych zdarzeń obraz Matki 
Bożej był otaczany coraz większą czcią. 
Wierni przybywali bezustannie, aby za 

przyczyną Matki Przenajświętszej wy-
praszać dla siebie i swoich najbliższych 
potrzebne łaski.

Zamysł budowy nowej świątyni co-
raz silniej dojrzewał w umysłach dusz-
pasterzy i pielgrzymów. W rezultacie 
narad różnych gremiów, powstał osta-
tecznie projekt przedstawiony w 1994 r. 
w wyniku konkursu przez architekt Bar-
barę Bielecką wraz z zespołem z Gdyni. 
Inicjatorem wzniesienia świątyni był 
członek Zakonu Marianów, ks. Euge-
niusz Makulski, który pragnął, aby świą-
tynia trzeciego tysiąclecia była hołdem 
wobec przeszłości, a jednocześnie prze-
słaniem dla przyszłych pokoleń. Ogrom-
ne koszty budowy w całości pokryły dat-
ki indywidualnych darczyńców z Polski 
i z zagranicy. Nie było żadnych bogatych 
sponsorów ani dotacji rządowych. Bu-
dowę ukończono po 10 latach.
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Nowy kościół został poświęcony 
12 czerwca 2004 r. Dokonał tego 
ks. arcybiskup Józef Kowalczyk 

– nuncjusz apostolski w Polsce. W uro-
czystości uczestniczyli biskupi, któ-
rzy brali udział w obradach 328. Zebra-
nia Plenarnego Konferencji Episkopatu 
Polski w  Licheniu, biskupi z Białorusi 
i Ukrainy, przedstawiciele rządu i parla-
mentarzyści.

W marcu 2000 r. Episkopat Polski 
zdecydował, że świątynia licheńska ja-
ko jedna z trzech, obok kościołów Mi-
łosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiew-
nikach i Opatrzności Bożej w stolicy, 
będzie wotum Kościoła katolickiego 
w Polsce na Wielki Jubileusz 2000 lat 
od narodzenia Chrystusa. Należy za-
znaczyć, że od 6 do 8 czerwca 1999 r. 
w licheńskim sanktuarium przebywał 
papież Jan Paweł II, który pobłogosławił 
budującą się świątynię. Apartament, 
w którym mieszkał polski papież, zo-
stał przeznaczony na Muzeum św. Jana 
Pawła II. 2 lipca 2006 r., po prawie 150 
latach, obraz Matki Bożej Licheńskiej 
opuścił kościół parafialny św. Doroty. 

Został przeniesiony do Bazyliki i na 
stałe usytuowany w głównym ołtarzu.

Bazylika w Licheniu została wybu-
dowana na planie krzyża. Świątyni to-
warzyszy od zachodu wieża wysoko-
ści 141,9 m, a od wschodu dzwonnica 
z dzwonem „Maryja Bogurodzica” – naj-
większym dzwonem w Polsce, ważącym 
14 ton. Kolos dzwoni wyłącznie w naj-
większe święta kościelne i państwowe.

Jak się dowiedziałem od rzeczni-
ka prasowego Sanktuarium, ks. Ada-
ma Stankiewicza, bazylika licheńska 
jest przepełniona symboliką – liczba 
33 stopni schodów prowadzących do 
świątyni odnosi się do lat Chrystusa. 
Liczba drzwi – 52 – przypomina o licz-
bie tygodni w roku, zaś liczba 365 okien 
nawiązuje do liczby dni w kalendarzu.

Wewnątrz świątyni nietrudno za-
uważyć odniesienia do polskiej histo-
rii – boki ławek przypominają skrzydła 
polskiej husarii, której przez blisko 200 
lat bały się wszystkie armie europejskie. 
Lampy w prezbiterium nawiązują swoją 
stylistyką do Szczerbca – miecza koro-
nacyjnego królów polskich, itd.

O ogromie bazyliki w Licheniu 
świadczy jej długość – 120 m 
– oraz liczba miejsc siedzących 

– 3000 i stojących – 7000. Jak tyle osób 
naraz zaśpiewa dobitną pieśń religijną, 
to mury mogą zadrżeć...

W ramach swojej działalności cha-
rytatywnej Sanktuarium prowadzi ho-
spicjum stacjonarne z 24 łóżkami dla 
osób paliatywnie chorych. Celem tej 
pomocy jest udzielenie medycznego 
i duchowego wsparcia osobom znajdu-
jącym się u progu wieczności. Ważną 
placówką jest Centrum Pomocy Rodzi-
nie i Osobom Uzależnionym.

Na terenie Sanktuarium znajduje 
się wiele kaplic i pomników, jak np. po-
mniki dedykowane inwalidom wojen-
nym i więźniom politycznym, pomni-
ki Wincentego Witosa, Armii Krajowej, 
czy Sybiraków.

Koronacja obrazu Matki Bożej Licheń-
skiej odbyła się 15 sierpnia 1967 roku. 
Dokonał jej kardynał Stefan Wyszyński, 
prymas Polski. Korona nadana na mocy 
dekretu papieża Pawła VI nosi tytuł ko-
rony papieskiej.

W dniu koronacji kardynał Stefan 
Wyszyński wygłosił dwa przemówie-
nia. Pierwsze było skierowane do mło-
dzieży, drugie do ogółu wiernych. War-
to przytoczyć fragmenty tego drugiego 
wystąpienia, w którym sporo uwagi po-
święcił ksiądz prymas kwestii „ Orzeł 
Polski na piersiach Maryi – przymierze 
Ojczyzny z Matką Boga Człowieka” .

 „Patrząc ku Obliczu Pani i Matki 
naszej tronującej w kościele licheń-
skim – mówił kardynał Stefan Wyszyń-
ski – widzimy na jej piersiach orła pol-
skiego, znak naszej ojczyzny ziemskiej.

Nie dziwmy się temu! Przecież 
Maryja wyśpiewała o sobie: od-
tąd błogosławioną zwać mnie 

będą wszystkie narody. Jest to jak gdy-
by wykonanie woli Chrystusa, wypo-
wiedzianej apostołom i ich następcom: 
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 
chrzcząc je. A wszystkie ochrzczone 
w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego na-
rody odtąd błogosławioną zwą Maryję”.

Nic więc dziwnego, że Maryja, bło-
gosławiona przez wszystkie narody 
i przez naród polski, przygarnęła do 
swojej piersi Orła na znak Jej macie-
rzyństwa wobec naszej ojczyzny. Znak 
ten był śledzony przez naszych nie-
przyjaciół w czasach niewoli. Niepokoił 
najeźdźców, wrogów Boga i ojczyzny.
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To już trzecia świątynia, która stoi 
w tym miejscu. Pierwsza, drewniana, 
uległa zębowi czasu; drugą, wybudo-
waną z kamienia, zniszczyło trzęsie-
nie ziemi w 1748 roku. Odbudowano 
ją w stylu portugalskiego baroku. Po-
siada drewniane beczkowe sklepienie 
malowane na sposób rustykalny i ścia-
ny ozdobione malowidłami. W  głów-
nym ołtarzu wzrok przyciąga cudow-
na figura Maryi w sukienkach. Po lewej 
stronie uwagę zwraca boczna kaplica, 
odgrodzona od nawy stalową kratą. 

Wewnątrz prosty, czarny sarkofag, bez 
ozdób, z krzyżem na wieku. Tu spo-
czywa ostatni cesarz Austrii – Karol I 
Habsburg, a jednocześnie ostatni koro-
nowany król Węgier – Karol IV. W rogu, 
na ścianie – portret cesarza w impe-
rialnych szatach, pod nim stolik z gru-
bą księgą i wazon z kwiatami. W kapli-
cy i na kracie porozwieszane wstążki 
w  narodowych barwach węgierskich. 
Ani jednej austriackiej. Dlaczego? Bo ze 
swojej ojczyzny został wygnany i ska-
zany na zapomnienie.

Kim był Karol I 

Urodził się 17 czerwca 1887 r. 
w Persenbeugu. Był synem ar-
cyksięcia Ottona (młodszego 

brata Franciszka Ferdynanda) i Marii 
Józefy Saskiej. Uczył się w wiedeńskim 
Gimnazjum Szkockim, a następnie był 
słuchaczem Uniwersytetu Praskiego. 
Równocześnie szkolił się wojskowo, zo-
stając w 1903 r. podporucznikiem. Dwa 
lata później rozpoczął regularną służ-
bę wojskową. W 1909 r. poznał młodszą 
od siebie o 5 lat Zytę z Bourbonów Par-
meńskich. Pobrali się w październiku 
1911 r. Połączyła ich nie tylko głęboka 
miłość, ale również głęboka religijność. 
Ich pierwszą podróżą po ślubie był wy-
jazd do sanktuarium w Mariazell, gdzie 
oddali się pod opiekę Najświętszej Ma-
ryi Panny. Karol, w przeciwieństwie 
do swego ojca – hulaki, pijaka i skan-
dalisty, był wzorem katolika. Był czuły 
na potrzeby bliźnich, 
miłosierny i ufający. 
Codziennie uczestni-
czył we mszy świętej 
i przyjmował komunię. 
Cesarska para miała 
ośmioro dzieci, a ostat-
nia, Elżbieta, urodziła 
się już po śmierci ojca. 
Cesarzowa, która do-
żyła sędziwego wieku 
97 lat, do końca swych 
dni nosiła żałobę po 
mężu. Po jego śmier-
ci w 1922 r., poświęciła 
się wychowaniu dzie-
ci. Wierzyła, że prędzej 
czy później dojdzie do 
restauracji monarchii 

austriackiej i dlatego przygotowywała 
najstarszego syna do objęcia rządów. 
Niestety, Austriakom było bliżej do Nie-
miec niż do monarchii.

Fatum

Karol I nigdy nie myślał o objęciu 
władzy. Kolejka kandydatów do tronu 
była dość długa. Jednak na Habsbur-
gach zaciążyło jakieś fatum. Pierw-
szy z braci cesarza Franciszka Józefa, 

Maksymilian, został 
rozstrzelany w Meksy-
ku. Kolejny brat, Karol 
Ludwik, zmarł przed-
wcześnie. Najmłod-
szego, Ludwika Wik-
tora, cesarz skazał na 
banicję za seksualne 
skandale. Ukochany 
syn cesarza, arcyksią-
żę Rudolf, został wraz 
z kochanką znaleziony 
martwy w zamku May-
erling, a upowszech-
niona teza o jego samo-
bójczej śmierci budzi 
obecnie coraz więcej 
wątpliwości. Następcą 
tronu został więc syn 

Po kilkugodzinnym zwiedzaniu Funchal, pięknych ogrodów na 
wzgórzu Monte – Palace Tropical Gardens – oraz Ogrodu Botanicznego, 
mieliśmy dość chodzenia. Kusiła kawa w towarzystwie carroiros 
i zjazd w dół ku centrum wiklinowymi saniami (Carros do Cesto)  
po asfalcie. Ale trzeba było podjąć jeszcze jeden wysiłek i po 74 
stopniach stromych schodów wspiąć się do kościoła Nossa Senhora 
de Monte. To ważne miejsce dla mieszkańców Madery. Od 1470 
roku każdego 15 sierpnia gromadzą się tu przed cudowną figurką 
Najświętszej Marii Panny – patronki wyspy. Tłumy pielgrzymów 
uczestniczą w nabożeństwach religijnych, a następnie w ludowym 
festynie. I tak, w pełnej harmonii, miesza się tu sacrum z profanum.

„Jedynym uczciwym człowiekiem, 
który pojawił się podczas wojny, był 
Karol Austriacki. Ale on był świętym 
i nikt go nie słuchał”. (Anatol France)

Wygnany 
cesarz
Tekst i zdjęcia Marek Jakubowicz
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Karola Ludwika – arcyksiążę Franciszek 
Ferdynand. Ale jego wraz z małżonką 
Zofią w czerwcu 1914 r. zabił bośniacki 
terrorysta w Sarajewie. To otwarło Ka-
rolowi drogę do cesarskiego tronu, ale 
też to morderstwo stało się pretekstem 
do wybuchu I wojny światowej.

Wojna i pokój

Wojna od dawna już wisiała 
w powietrzu i byle pretekst 
mógł stać się jej zapalni-

kiem. Przede wszystkim kaiserowskie 
Niemcy, które stały się potęgą prze-
mysłową i militarną, były solą w oku 
Wielkiej Brytanii i Francji. Francja, spi-
skująca z Włochami przeciwko Austrii, 
i Rosja, buntująca przeciwko niej Bał-
kany, stworzyły mieszankę wybucho-
wą. Na to jeszcze nałożyły się tajne 
działania sił postępu, które dążyły do 
wprowadzenia rządów republikańskich 
w całej Europie. Tak więc państwa Trój-
przymierza starły się w śmiertelnym 

boju z państwami Trójporozumienia. 
Jedna i druga strona konfliktu były 
pewne szybkiego zwycięstwa. Jednak 
wojna, która miała trwać co najwyżej 
kilka miesięcy, trwała cztery lata.

 Karol, już jako następca tronu, 
udał się na front. W listopadzie 1916 r. 
został pilnie wezwany do Wiednia. Ce-
sarz Franciszek Józef, po 68 latach pa-
nowania, umierał. W dniu jego śmierci, 
21 listopada 1916 r., jako Karol I został 
nowym cesarzem Austrii. 30 grudnia 
tegoż roku został, jako Karol IV, kró-
lem Węgier. I była to ostatnia koronacja 
w Europie według tradycyjnego katolic-
kiego ceremoniału. 

Młody cesarz postawił sobie dwa 
cele: zakończyć wojnę i zreformować 
wielonarodowe cesarstwo w federację. 
Był gotów do daleko idących ustępstw, 
także terytorialnych. Próbował nawet 
w tajemnicy przed niemieckim sojusz-
nikiem dogadać się w sprawie zawar-
cia pokoju z Francją. Zapłacił za to wy-
soką cenę, bo Niemcy zrobili mu taki 
czarny piar, że hejterzy Putina mogliby 
się uczyć. Niestety, wszystkie jego po-
kojowe inicjatywy były torpedowane. 

Socjalistyczny rząd francuski wolał 
czekać na upadek Austrii niż się z nią 
dogadywać. Niemcy były pewne wy-
granej i planowały podporządkowanie 
sobie Austrii po zwycięstwie. W całej 
Europie podgrzewano republikańskie 
nastroje, a do wybuchu rewolucji w Ro-
sji, jak dobrze wiemy, przyczyniły się 
same Niemcy. Ale nawet wśród wła-
snych ministrów Karol I miał opozy-
cjonistów, a nawet zdrajców. Szczegól-
nie wredną postacią okazał się Ottokar 
Czernin, który bardziej reprezentował 
interesy niemieckie niż austriackie, 
był współautorem antypolskiego poko-
ju brzeskiego i podżegaczem konfliktu 
polsko-ukraińskiego. No cóż, nie był to 
pierwszy i nie ostatni błąd zaniechania 
lustracji i weryfikacji kadr.

Determinacja Karola I w dopro-
wadzeniu do pokoju spowodowała, że 
w październiku 1918 r. zerwał układ so-
juszniczy z Niemcami i zwrócił się do 
prezydenta Wilsona o zawarcie poko-
ju. Prezydent Stanów Zjednoczonych 

postawił dwa warunki: zaprzestania 
walk i ogłoszenia kapitulacji Austro-
-Węgier. Karol I te warunki przyjął. 

3 listopada 1918 r. zaprzestano 
walk, a trzy dni później cesarz ogłosił 
całkowitą demobilizację. Monarchia 
chwiała się już jednak w posadach i nic 
nie było w stanie jej uratować. W mię-
dzyczasie powstała już bowiem Repu-
blika Czechosłowacka, a na Bałkanach 
Królestwo Serbów, Chorwatów i Sło-
weńców. Sojusznicze Niemcy też stały 
się republiką, a cesarz Wilhelm II abdy-
kował i uciekł z kraju. Na dodatek w sa-
mym Wiedniu i Budapeszcie do głosu 
doszli socjaldemokraci i komuniści. 

Karol I sprawował władzę do końca 
wojny – do 18 listopada 1918 r. Podpisał 
wtedy deklarację o rezygnacji z prowa-
dzenia spraw rządowych. I tylko tyle. Ni-
gdy nie abdykował. Dzień później ogło-
szono powstanie Republiki Niemieckiej 
Austrii. Nowe państwo wydziedziczyło 
Habsburgów i skonfiskowało ich ma-
jątki. Nowej władzy bliżej było do an-
schlussu z Niemcami niż do reakty-
wowania monarchii. Na połączenie 
z Niemcami nie zgadzały się jednak 
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Tekst 
Jarosław 
Krasnodębski

„Zwycięstwo 15 sierpnia 1920 ro-
ku – ten symbol naszej wielkości i mo-
cy jest zarazem ostrzeżeniem. Kto tego 
ostrzeżenia nie zechce zrozumieć i wy-
ciągnąć zeń właściwych wniosków, ten 
pozwoli nam zapisać nową świetlaną 
kartę dziejów Polski” – pisano w sierp-
niu 1939 roku na łamach „Kuriera Sta-
nisławowskiego”. Nic podobnego się 
nie stało. Miesiąc po opublikowanym 
tekście bolszewicy napadli na Kresy 
Wschodnie. Nieoczekiwany wróg – Ar-
mia Czerwona – z pomocą komunistów 
stopniowo zacierał ślady polskiej kultu-
ry. Ulica Sapieżyńska 4, gdzie mieściła 

„Kurier Stanisławowski” był jednym 
z najlepiej redagowanych czasopism 
na prowincji galicyjskiej. Przez 
pół wieku spełniał rolę polskiego 
organu kresowego w Stanisławowie. 
Wychodził do momentu, gdy Armia 
Czerwona zajęła miasto.

się redakcja i drukowano „Kuriera”, zo-
stała przemianowana na Radiańską. 
Władze zajęły drukarnię i zaczęły re-
dagować własną gazetę – „Podkarpacką 
Prawdę”. Ostatni wydawca „Kuriera Sta-
nisławowskiego”,Tadeusz Chowaniec 
(ur. 1897), podzielił los wielu Polaków 

Polski organ  
kresowy

Francja z Wielką Brytanią i trzeba było 
z tego pomysłu zrezygnować. Marzenia 
Austriaków spełnił dopiero Adolf Hitler 
w 1936 r. 

Wygnanie

Pozbawiony wszelkich dochodów, 
Karol I wraz z rodziną udał się 
do Szwajcarii. Stąd, w roku 1921, 

podjął dwie próby powrotu na Węgry, 
których był królem jako Karol IV. Wę-
grzy, po przetrzymaniu komunistycz-
nej dyktatury Beli Kuna, witali go z ra-
dością, jednak postępowy świat Europy 
wyraził gorący protest. Węgry szantażo-
wano interwencją zbrojną przez Cze-
chosłowację i Rumunię. Być może dla-
tego admirał Miklos Horthy dwa razy 
nie dotrzymał słowa i nie zrezygnował 
z pełnienia funkcji regenta, uniemoż-
liwiając objęcie władzy Karolowi. Poza 
tym sam Karol nie chciał przelewu krwi 
i zrezygnował ze zbrojnego starcia, że-
by uniknąć ofiar.

 Aby na przyszłość mieć spokój 
z  Karolem, Anglicy wywieźli go (po-
dobnie jak Napoleona) na wyspę. Tym 
razem była to portugalska Madera na 
Atlantyku. Cesarza z cesarzową przy-
wieziono okrętem do portu w Funchal 
19 listopada 1921 r. Dzieci, które pozo-
stały w Szwajcarii, cesarzowa przywio-
zła w styczniu następnego roku. Począt-
kowo zamieszkali w willi, ale ponieważ 
skończyły się im fundusze, musieli się 
przeprowadzić do schroniska dla ubo-
gich obok kościoła na Monte. Utrzyma-
nie cesarskiej rodziny spoczywało na 
rządach Ententy, ale na Maderę nie do-
szła ani jedna przesyłka z gotówką. Na 
domiar złego osobiste rodowe klejnoty 

cesarzowej, zdeponowane w Szwaj-
carii, zostały skradzione przez praw-
nika Bruno Steinera, który miał trzy-
mać nad nimi pieczę. Skrajna bieda, 
trudne warunki życia – niedojadanie, 
zimne i wilgotne lokum – spowodowa-
ły chorobę Karola, która rozwinęła się 
w ostre zapalenie płuc. Cesarz musiał 
i tę walkę przegrać. Zmarł w Wielką So-
botę 1 kwietnia 1922 r. Na jego pogrzeb 
przybyły tysiące ludzi – przekonanych, 
że chowają świętego. 

Jego proces beatyfikacyjny roz-
począł Pius XII w 1949 r. , a zakończył 
3 października 2004 r. Jan Paweł II. Pod-
kreślił, że cesarz traktował swój urząd 
jako świętą służbę poddanym sobie 
narodom, a powołanie do świętości re-
alizował zarówno w życiu rodzinnym, 
jak i w działalności politycznej. W uro-
czystościach beatyfikacyjnych wzięło 
udział ponad 50 tys. wiernych, przybyło 
wiele delegacji z Austrii, w tym przed-
stawiciel parlamentu. Zabrakło przed-
stawiciela rządu.

Wiemy, że ojciec Karola Wojtyły był 
oficerem w armii austriackiej i darzył 
ostatniego cesarza szacunkiem. Czy 
dlatego swojemu synowi dał na imię 
Karol? Niewykluczone, że młody Karol 
Wojtyła słuchał opowieści swego taty 
o ostatnim cesarzu. Na prywatnej au-
diencji udzielonej cesarzowej Zycie, Oj-
ciec Święty przywitał ją słowami: – Wi-
tam cesarzową mojego ojca.

Po powrocie do centrum Fun-
chal udajemy się do katedry. Na placu 
przed świątynią stoi pomnik świętego 
Jana Pawła II. Dosłownie kilkanaście 
kroków dalej – upamiętnienie mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Ale to już 
odrębna historia.

historia SDPhistoria SDP



FORUM DZIENNIKARZY ·  03(142) 2021 7170

zamordowanych przez NKWD. Został 
aresztowany i następnie wywieziony 
w okolice Charkowa, gdzie rozstrzelano 
go w 1940 roku.

Pół wieku historii

To ponad 50 lat historii „Kurie-
ra”, historii zapisanej na kartach około 
2800 numerów, ukazu-
jących się od 1886 roku, 
z niewielkimi przerwami 
w latach 1919-1920. Cza-
sopismo towarzyszyło 
społeczeństwu Stanisła-
wowa w  okresie zaboru 
austriackiego, pierwszej 
wojny światowej i nie-
podległej Polski. Przyjaz-
dowi Józefa Piłsudskie-
go w  1922 roku, a także 
uroczystemu otwarciu 
gmachu Teatru Moniusz-
ki w 1929 roku, meczom 
stanisławowskiej „eks-
traklasy”, w której rywa-
lizowała Rewera z  Gór-
ką, randkom i  nocnym 
schadzkom na Cmenta-
rzu Sapieżyńskim.

Sprawy regionalne 
były na pierwszym 
miejscu. Dlatego 

kronika „Kuriera Stani-
sławowskiego” jest dziś 
nieocenionym źródłem 
wiedzy. Dzięki niej ła-
twiej poznamy życie co-
dzienne na Kresach Wschodnich, gdzie 
80 lat temu mieszkali nasi przodkowie. 
Czy mamy o tym zapomnieć? Odłożyć 
do szuflady i nigdy do niej nie sięgać? 

„Kurier Stanisławowski” to przecież hi-
storia pokoleń, które walczyły o wolną 
Polskę.

Polski organ kresowy

„Było to przed dziewiętnastu laty, 
kiedy gromadka ludzi pełnych ener-
gii, zapału i chęci do pracy, osiadłszy 

po ukończeniu studiów 
uniwersyteckich w  Sta-
nisławowie, zapragnę-
ła czas wolny od swych 
zajęć zawodowych zu-
żytkować na pracę pu-
bliczną, która by mogła 
przynieść pożytek mia-
stu i Ojczyźnie” – pisano 
w 1904 roku, gdy wspo-
minano początki gazety. 
Wtedy podczas jubile-
uszu tysięcznego nume-
ru „Kuriera Stanisławow-
skiego” zespół autorów 
i redaktorów podkreślał: 
„Mamy silne przekona-
nie, że  wydając pismo 
nasze tu, na Kresach, 
trzymamy w rękach na-
szych bardzo ważny po-
sterunek narodowy”.

Stanisławów nie był 
miastem homogenicz-
nym. Ścierały się tu kul-
tury, języki i tradycje kil-
ku narodowości: Polaków, 
Rusinów (Ukraińców), Ży-
dów, Niemców i Ormian. 

W okresie, gdy wydawany był „Kurier 
Stanisławowski” (1886-1939), Polacy sta-
nowili drugą po Żydach grupę narodo-
wościową miasta. Trudno zatem nie 

dostrzec jego roli w prowincjonalnym 
mieście galicyjskim, w którym ukazy-
wało się kilkadziesiąt pism polskich, ale 
żadne nie wychodziło tak długo.

Na początku drogi twórczej dzien-
nikarzy „Kuriera” stanął Agaton Giller 
(1831-1887), pisarz, członek Rządu Na-
rodowego w powstaniu styczniowym. 
„Młodych redaktorów zaprawił w cięż-
kiej pracy dziennikarskiej, kształcił serca 
i umysły, i udzielał swych światłych rad 
i wskazówek” – wspominano po latach. 
Jego krótki epizod współpracy z „Kurie-
rem” sprawił, że nazwisko Gillera w Sta-
nisławowie było kojarzone z nazwą ga-
zety, której był „duchem opiekuńczym, 
mentorem i współpracownikiem”.

Praca pokoleń

„Kurier” przetrwał konkurencję, 
zmieniające się władze i Wielki Kryzys 
dzięki pracy redakcji i autorów. Czytała 
go przede wszystkim inteligencja. Jego 
nakład był niewielki. W 1938 roku roz-
prowadzano tygodniowo około 1500 eg-
zemplarzy gazety; koszt jednego wyno-
sił 15 groszy, przy czym chleb kosztował 
30 groszy, a najniższa płaca wynosiła 
100 zł. Nakład sprzedawano detalicznie, 
w kioskach, na ulicy przy pomocy gaze-
ciarzy lub w formie prenumeraty. 

Na łamach „Kuriera” ukazywały 
się prace znanych obywateli miasta. 
W dwudziestoleciu międzywojennym 
byli to: dyrektor Teatru Fredry Henryk 
Cepnik (1877-1944) – autor biografii Jó-
zefa Piłsudskiego, historycy: redaktor 
Czesław Chowaniec (1899-1968) – póź-
niejszy dyrektor Biblioteki Polskiej 
w Paryżu, nauczyciel Józef Zieliński 
(1899-1976), laureat nagrody literackiej 

Lwowa Ignacy Nikorowicz (1866-1951), 
nauczycielka Stefania Skwarczyńska 
(1902-1988) – późniejsza doktor hono-
ris causa Uniwersytetu Łódzkiego, dy-
rektor Muzeum Pokuckiego Józef Gra-
bowski (1901-1977).

W mieście, w którym nie by-
ło uniwersytetu i zbyt wie-
lu czasopism specjalistycz-

nych, „Kurier Stanisławowski” pełnił 
ważną rolę w popularyzowaniu histo-
rii. Drukowano w nim prace o przeszło-
ści miasta, jego dawnych właścicielach 
–  Potockich, i zabytkowych świąty-
niach. Wiele z nich miało charakter 
przyczynkarski i nie straciło na swojej 
wartości – do dziś korzystają z nich ba-
dacze, a przekłady tych tekstów obecne 
są w literaturze ukraińskiej. 

Węzły pamięci

Po II wojnie światowej mieszkań-
cy Stanislawowa osiedlili się w różnych 
miejscach Polski. Najwięcej w  Gliwi-
cach i Opolu – około 5 tys. osób. „Ku-
rier Stanisławowski” przestał się uka-
zywać wraz z najazdem bolszewików, 
a pamięć o nim, tak jak o innych polo-
nikach kresowych, miała zaginąć. Wła-
dze PRL cenzurowały bowiem wszyst-
ko, co było związane z  Kresami. Nie 
było zatem możliwości, by wspominać 
o polskiej prasie i jej twórcach – redak-
torach, którzy służyli dobru Rzeczypo-
spolitej. Dziś, po upływie wielu lat, mo-
żemy – na szczęście – spokojnie o tym 
pisać i opowiadać. Każda cegiełka mo-
że ocalić od zapomnienia to, co było 
budowane przez kilka pokoleń. Przypo-
mnijmy: ponad 50 lat pracy zapisanej 
na kartach 2800 numerów…

Agaton Giller.

Czesław Chowaniec.
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Testy broni jądro-
wej na ludziach? 
Z perspektywy 

czasu można tak powie-
dzieć, choć Amerykanie, 
uspokajając swoje sumie-
nia, twierdzą, że wybrali 
mniejsze zło, zmuszając 
Japonię do bezwarunko-
wej kapitulacji. Gdyby woj-
na trwała dłużej, mogłoby 
zginąć dużo więcej amery-
kańskich żołnierzy. W Hiroszimie i Na-
gasaki zginęło, według zaniżonych sza-
cunków, ok. 200 tys. mieszkańców tych 
dwóch japońskich miast. Drugie tyle 
mogło umrzeć na choroby wywołane 
przez czynniki związane z eksplozją ją-
drową, głównie na chorobę popromien-
ną i nowotwory.

Dlaczego piszę o tragedii Hiroszi-
my i Nagasaki jako o eksperymentach 
na ludziach? Oba miasta były oszczę-
dzane przez Amerykanów w maso-
wych nalotach bombowych, jakie miały 

Cóż młode pokolenie może wiedzieć o wojnie? Tyle, ile usłyszało od bezpośrednich 
świadków, przeczytało w książkach lub zobaczyło na filmach. Ale najlepsze opisy 
nie przekażą tego, co przeżyli ludzie. Czy słowa potrafią przekazać ból więźniarek 
niemieckich obozów koncentracyjnych, na których faszystowscy pseudolekarze 

wykonywali eksperymenty pseudomedyczne, czy mieszkańców Hiroszimy 
i Nagasaki, którzy przeżyli wybuchy bomb atomowych?

Hiroszima 
i Nagasaki 

Pamiętamy!

Tekst Jolanta Danak-Gajda

miejsce pod koniec woj-
ny. Chodziło o to, by ła-
two było określić skutki 
wybuchu bomby atomo-
wej. Nie przypadkiem ra-
zem z superfortecą B-29 
z  bombą atomową, na-
zwaną pieszczotliwie 
„Little Boy”, nad Hiroszi-
mę leciał drugi  bombo-
wiec B-29, wyposażony 
w  aparaturę kontrolno-

-pomiarową przeznaczoną do określe-
nia efektów wybuchu, oraz trzeci samo-
lot z obsadą naukowców z kamerami 
i sprzętem do fotografowania.

Projekt Manhattan (tak Ameryka-
nie nazwali program budowy bomby 
jądrowej) rozpoczął się w 1942 roku. 
Pierwszy próbny wybuch bomby odbył 
się na poligonie wojskowym w stanie 
Nowy Meksyk 16 lipca 1945 roku, nieco 
ponad dwa tygodnie przed Hiroszimą. 
Siła rażenia nowej broni już wówczas 
zaskoczyła zarówno twórców bomby, 

Projekt 
Manhattan 
(tak Amerykanie 
nazwali program 
budowy bomby 
jądrowej) 
rozpoczął się 
w 1942 roku. 
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jak i wojskowych. Ale trzeba było się 
jeszcze przekonać, jak taki wybuch 
działa na ludzi i budynki. Dlatego mu-
siało zginąć ponad 200 tys. niewinnych 
ludzi – dzieci, kobiet i osób starszych. 
Dla nich 6 i 9 sierpnia świat się skoń-
czył. Dla tych, co przeżyli, rozpoczął się 
koszmar walki o życie. Czy musiało do 
tego dojść? Odpowiedź jest tylko jedna 
– zwycięzców nikt nie pyta.

Hiroszima przywitała 
nas deszczem

Gdyby 6 sierpnia 1945 roku by-
ła taka pogoda, tragedia omi-
nęłaby to miasto. Ale wówczas 

pilot bombowca „Enola Gay”, pułkow-
nik Paul Tibbets, dojrzał wśród chmur 
charakterystyczną deltę rzeki Ota, nad 
którą leży Hiroszima. „Little Boy” wy-
buchł o 8:16:02 czasu miejscowego, 
43 sekundy po zrzuceniu z samolotu, 
na wysokości 580 metrów nad centrum 
miasta. Wybuch miał siłę ok.16 kiloton 
trotylu. Wysokość grzyba dymu sięga-
ła kilkunastu kilometrów. W hipocen-
trum (miejsce na ziemi bezpośrednio 
pod miejscem eksplozji) temperatura 
sięgnęła 3 tys. stopni. Wszystkie palne 
przedmioty w odległości 3-4 km albo 
zajęły się ogniem, albo zostały błyska-
wicznie zwęglone. 

Szacuje się, że zginęło około 30% 
populacji miasta, czyli 70-90 tys. miesz-
kańców, ale ta liczba do dziś jest sporna. 
Jezuici mający swoją misję w Hiroszimie 
podawali liczbę co najmniej 100 tys. za-
bitych. Później liczba ta stopniowo ro-
sła, co należy przypisać chorobie popro-
miennej i skażeniu radioaktywnemu. 
Z 76 tys. budynków w Hiroszimie, 70 tys. 
zostało zburzonych lub uszkodzonych, 
w tym 48 tys. całkowicie. 

W pobliżu epicentrum, prawie pod 
eksplodującą bombą, znajdował się bu-
dynek Organizacji Rozwoju Przemysłu, 
gdzie mieściło się centrum wystawowe. 
Jego szkielet z charakterystyczną kopu-
łą ocalał i jest swoistą przestrogą dla 
świata. Wieczór i padający deszcz po-
tęguje wrażenia, jakie mamy podczas 
zwiedzania tego miejsca. 

Budynek funkcjonuje pod nazwą 
Kopuła Bomby Atomowej albo Pomnik 
Pokoju. Po niegdyś pięciopiętrowym 
obiekcie w stylu europejskiej secesji 
zostały fragmenty betonowych ścian 
nośnych, puste oczodoły okien, a po 
kopule jedynie metalowy szkielet. Bu-
dynek jest otoczony płotem i kwitną-
cymi właśnie rododendronami. Sym-
bol śmierci i odradzającego się życia. 
Kopuła Bomby Atomowej jest częścią 
Parku Pamięci Pokoju (Peace Memorial 

Park). W 1996 roku została wpisana na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Przechodzimy około 150 metrów 
przez most na rzece Motoyasu do dal-
szej części Parku Pamięci Pokoju. Tu 
było epicentrum wybuchu. Kiedyś ru-
chliwa dzielnica handlowa, w mgnie-
niu oka zmieniła się w pusty plac. Nic 
nie pozostało w promieniu dwóch ki-
lometrów, a jedynym obiektem, który 
nie uległ całkowitemu zniszczeniu, był 
właśnie budynek Organizacji Rozwoju 
Przemysłu. 12-hektarowy Park został 
założony w latach 60. ub. wieku. W sa-
mym jego sercu stoi Cenotaf, symbo-
liczny grobowiec w formie łuku, na któ-
rym wyryto nazwiska wszystkich ofiar 
wybuchu. Co roku dopisywane są nowe 
nazwiska osób, które zmarły w wyni-
ku powikłań związanych z wybuchem. 
Widnieje tam też napis: „Spoczywaj-
cie w pokoju, nigdy nie popełnimy te-
go błędu”. W pobliżu pali się płomień 
pokoju i ma się palić dopóty, dopóki na 
świecie będzie broń atomowa.

Oprócz innych monumentów 
w kompleksie znajduje się też Dziecię-
cy Pomnik Pokoju, z którym związana 
jest poruszająca historia. Upamiętnia 
on 12-letnią dziewczynkę, która w wieku 
dwóch lat przeżyła wybuch bomby ato-
mowej. Niestety, po latach zachorowała 
na białaczkę popromienną. W nadziei, 
że wyzdrowieje, zaczęła składać origami 
– papierowe żurawie. Japończycy wie-
rzą, że jeśli ktoś złoży ich tysiąc, spełni 
się jego życzenie. Niestety, dziewczynka 
nie zdążyła tego dokonać, zmarła w 1955 
roku. Dokończyli za nią koledzy z klasy, 
a  teraz co roku dzieci z całego świata 
składają żurawie w girlandy i przysyłają 
je do Hiroszimy oraz Nagasaki.

historia SDPhistoria SDP

Nagasaki, Park Pokoju.

Nagasaki, Statua Pokoju.

Nagasaki Muzeum Bomby Atomowej.
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Na terenie Parku znajduje się rów-
nież Muzeum Pokoju, ukazujące skutki 
wybuchu bomby, z realistyczną rekon-
strukcją ruin miasta tuż po eksplozji, 
oraz prezentujące przedwojenną pa-
noramę Hiroszimy.  Podobne muzeum 
ma również Nagasaki, które spotkał ten 
sam los trzy dni po Hiroszimie, 9 sierp-
nia 1945 roku.

Zachowały się wstrząsające 
świadectwa osób, które 
przeżyły wybuch 

Wikipedia cytuje je z fil-
mu „Dzieci Hiroszimy”. Oto 
fragmenty: „Relacja Futaby 
Kitayamy z 1945 r.: Nagle, bez 
uprzedniego alarmu, pojawił 
się bardzo wysoko, nad naszy-
mi głowami pojedynczy nie-
przyjacielski samolot. Jedna 
z kobiet krzyknęła: „patrzcie, 

spadochron!”. Odwróciłam się na ten 
okrzyk i właśnie w tym momencie prze-
nikliwy błysk zakrył całe niebo. Co było 
pierwsze: błysk czy huk wybuchu, któ-
ry zdawał się rozdzierać mnie na kawał-
ki? Nie pamiętam. Rzuciło mną o zie-
mię i natychmiast świat zaczął się walić 
wokół mnie, na mnie, na moją głowę. 
Przestałam cokolwiek widzieć. Zaczę-
łam dość mocno pocierać sobie nos ser-
wetką, zawieszoną przy pasku. Nagle 
z przerażeniem spostrzegłam, że na ser-
wetce pozostały kawałki skóry z mojej 
twarzy… Ach! I skóra z moich rąk, i skó-
ra z ramion również zaczęła odpadać”.

I jeszcze wypowiedź lekarza z Hi-
roszimy: „Między (poważnie uszkodzo-
nym) szpitalem Czerwonego Krzyża 
a środkiem miasta nie widziałem nicze-
go, co nie byłoby spalone na węgiel. Na 
ulicach: Kawaya i Kamiya stały tramwa-
je, a w środku dziesiątki ciał, sczernia-
łych nie do poznania. Widziałem zbior-
niki przeciwpożarowe wypełnione po 
brzegi zmarłymi ludźmi, którzy wyglą-
dali, jakby się ugotowali na żywo”.

Osoby, które zostały pokrzywdzo-
ne bezpośrednio w wyniku wybuchów 
bomb atomowych lub są dziećmi po-
krzywdzonych, mają w Japonii status 
hibakusha („ludzie dotknięci eksplo-
zją”). Otrzymują od rządu specjalny 

zasiłek, dodatki związane z koszta-
mi leczenia chorób będących następ-
stwem napromieniowania oraz prawo 
do refundacji kosztów pogrzebu.  Ja-
poński rząd status hibakusha przyznał 
około 650 tysiącom osób. Na dzień 31 
marca 2020 r. żyło ich nieco ponad 136 
tysięcy, głównie w Japonii. Wiele osób 
nie przyznawało się do tego, że są hiba-
kusha w obawie przed dyskryminacją.

Hiroszima w 1949 roku została 
ogłoszona przez japoński parlament 
Miastem Pokoju. Co roku 
6  sierpnia odbywają się 
tu uroczystości rocznico-
we. W ich trakcie czci się 
pamięć ofiar, puszcza ty-
siące kolorowych lampio-
nów z nurtem rzeki oraz 
propaguje ideę rozbrojenia 
nuklearnego. Uczestniczą 
w nich pacyfiści z całego 
świata.

Po Hiroszimie do dziś jeżdżą dwa 
zabytkowe tramwaje, które przetrwa-
ły wybuch atomowy. Swoiste ruchome 
muzea wożą turystów do Parku Pokoju.

Nagasaki – druga tragedia

Mimo tragedii, jaka spotkała 
Hiroszimę, Japonia nie ska-
pitulowała. Wojskowi japoń-

scy przekonywali cesarza Hirohito, 
że Amerykanie posiadali tylko jedną 
bombę atomową. Tymczasem oni pod-
jęli decyzje o dalszych nalotach. Mie-
li do dyspozycji już nie uranową, jak 
w pierwszym wybuchu, ale plutonową 
bombę „Fat Man”  (Grubas, Tłuścioch), 
która była o wiele bardziej złożoną im-
plozyjną bombą. Pierwotnym celem na-
lotu miała być Kokura, brana pod uwa-
gę jako cel rezerwowy również trzy dni 
wcześniej. Jednak i tym razem to mia-
sto miało szczęście. Zbyt duża pokrywa 
chmur uniemożliwiła załodze super-
fortecy B-29 o nazwie „Bockscar” pre-
cyzyjne celowanie optyczne, ponadto 
bardzo aktywna była japońska obrona 
przeciwlotnicza. Te czynniki spowodo-
wały  zmianę kursu na miasto portowe 
Nagasaki, w zachodniej części wyspy 
Kiusiu. Tu pogoda była nieco lepsza. 

historia SDP

Nagasaki, popiersie Jana 
Pawła II przed katedrą.

Nagasaki dom w którym 
mieszkał O. Kolbe.

Nagasaki, Park Pokoju, pomnik dar Polaków.
Nagasaki Park Pokoju 
pomnik dar Polaków.
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Zza chmur wyłonił się stadion, po któ-
rym pilot superfortecy, major Charles 
Sweeney, zidentyfikował miasto.  Bom-
ba wybuchła o 11:02 czasu lokalnego 
z siłą 22 kiloton trotylu, ok. 3 km od pla-
nowanego celu, nad dzielnicą Urakami, 
w której znajdowała się między innymi 
katolicka katedra.  Otaczające dzielnicę 
wzgórza osłabiły siłę fali uderzeniowej. 
„Fat Man”, pomimo że blisko dwukrot-
nie silniejszy niż „Little Boy” zrzucony 
na Hiroszimę, spowodował mniejsze 
szkody w ludziach i zabudowaniach. 
Niemniej jednak miasto zostało całko-
wicie zniszczone w promieniu ponad 
półtora kilometra od miejsca wybuchu, 
a do sporych zniszczeń w dalszych je-
go częściach doprowadziły liczne po-
żary. Szacuje się, że eksplozja bomby 
„Fat Man” zabiła 40–70 tys. osób, kolej-
ne 70 tys. zmarło do końca roku 1945.

Następnego dnia po bombardowa-
niu Nagasaki cesarz Hirohito zadecy-
dował o kapitulacji kraju. To uchroniło 
Japonię od trzeciego ataku jądrowego, 
planowanego na 16-17 sierpnia. Bez-
warunkową kapitulację podpisano 
2 września.

Nagasaki jest 
wyjątkowym miastem

Przez stulecia, nawet podczas 
200-letniego okresu izolacji Japo-
nii, Nagasaki było dla całego kraju 

jedynym oknem na świat. Już w poło-
wie XVI wieku   dotarli tu pierwsi eu-
ropejscy misjonarze: jezuici i francisz-
kanie, ze św. Franciszkiem Ksawerym 
na czele. Dzięki jego działalności Na-
gasaki stało się centrum japońskiego 
chrześcijaństwa. Następnie stało się 
miejscem prześladowań chrześcijan. 
Tu w 1597 roku ukrzyżowano za wia-
rę 26 chrześcijan. Pomnik męczenni-
ków do dziś przyciąga setki katolików 
z całego świata. Przez dwa i pół stulecia 
chrześcijaństwo było religią zakazaną 
w Japonii, a tamtejsi wierni musieli się 
ukrywać lub wyrzec wiary. Misjonarze 
protestanccy i katoliccy powrócili do Ja-
ponii dopiero w II połowie XIX wieku.

W 1930 roku do Nagasaki przybyli 
polscy misjonarze. Był wśród nich oj-
ciec Maksymilian Kolbe, który rok póź-
niej założył z dala od dzielnicy kato-
lickiej klasztor Franciszkanów, zwany 

Mugenzai no Sono, czyli „Ogród Niepo-
kalanej”, gdzie  wydawany był „Rycerz 
Niepokalanej” w języku japońskim Se-
ibo no Kishi. Obiekt nie ucierpiał pod-
czas nalotu, gdyż został 
osłonięty przed falą ude-
rzeniową przez otaczające 
go wzgórza. Po zrzuceniu 
bomby atomowej polscy 
franciszkanie utworzyli 
w klasztorze sierociniec 
dla dzieci, które utraciły 
rodziny w wyniku wybu-
chu. Szczególne zasługi 
miał brat Zenon Żebrow-
ski, w Japonii zwany Zeno, 
który przeżył w Nagasa-
ki wybuch bomby atomo-
wej, a po wojnie zajął się 
organizowaniem sierociń-
ców dla japońskich dzieci 
i zakładaniem osiedli dla bezdomnych. 
Ten fakt Japończycy wspominają do 
dziś. Na budynku, w którym mieszkał 
o. Kolbe i inni Polacy, widnieje tablica 
pamiątkowa. 

W hipocentrum 
wybuchu znalazła 
się katolicka 
katedra Urakami

Katedra Niepokala-
nego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny została 
wybudowana w 1895 ro-
ku. Była największą świą-
tynią w Azji Wschod-
niej. Eksplozja zmiotła 
ją z  powierzchni ziemi, 
pozostały jedynie kikuty. 
Ogromne wrażenie robią 

spalone mury, a szczególnie kamienne 
figury świętych, pozostawione jako po-
mnik wojny, by przypominały światu 
o tragedii miasta. Mniejszych rozmia-

rów katedra została od-
budowana w 1959 roku. 
Umieszczono w niej tzw. 
Postnuklearną Madonnę 
(Hibaku no Maria), gór-
ną część drewnianej rzeź-
by Matki Bożej z 1929 r., 
która   cudownie ocalała 
w ruinach zbombardowa-
nej katedry. Spłonęła tylko 
wierzchnia warstwa farby, 
ale drewno pozostało nie-
naruszone. Początkowo fi-
gurę umieszczono w ołta-
rzu głównym, a od 2000 r. 
znajduje się w  specjalnej 
kaplicy bocznej. Rzeźba 

była wielokrotnie eksponowana w róż-
nych miejscach w Japonii i za granicą 
jako przestroga przed zagładą nuklear-
ną i symbol nadziei na pokój.

Po zrzuceniu 
bomby 
atomowej 
polscy 
franciszkanie 
utworzyli 
w klasztorze 
sierociniec dla 
dzieci, które 
utraciły rodziny 
w wyniku 
wybuchu.
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Nagasaki, rzeźby  
ze starej katedry.
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Przed frontem świątyni znajdu-
je się popiersie św. Jana Pawła II, który 
odwiedził Japonię w lutym 1981 roku. 
Był wówczas w Hiroszimie, gdzie prze-
mawiał pod Pomnikiem Pokoju, a w Na-
gasaki odwiedził „Wzgórze Męczenni-
ków” oraz dom, gdzie mieszkał ojciec 
Kolbe. W Tokio spotkał się z cesarzem 
Hirohito oraz 90-letnim wówczas fran-
ciszkaninem, bratem Zeno- Zenonem 
Żebrowskim.  

Na północ od epicentrum 
wybuchu bomby w Nagasaki 
utworzono Park Pokoju 

Znajdowała się tu dzielnica 
mieszkalna, po której pozostały 
jedynie fundamenty domów. Na 

końcu wspólnej osi stoi potężna Statua 
Pokoju – na wysokim cokole mężczy-
zna prawą ręką wskazuje niebo, skąd 
nadleciał samolot z bombą, lewa rę-
ka zaś pokazuje pustkę, jaka pozosta-
ła po wybuchu. Na drugim końcu osi są 
fontanny połączone płytą z czarnego 

granitu z napisem upamiętniającym 
tragiczne wydarzenia z 9 sierpnia 
1945 roku. Jest też miejsce szczegól-
ne. Symboliczny pomnik – na czterech 
wysokich słupach umieszczono po-
stacie ludzkie trzymające się za ręce. 
Zawieszony jest tam dzwon, który ma 
ostrzegać przed niebezpieczeństwem. 
Na  podstawie pomnika znajdują się 
liczne wiadra z wodą. Jak mi tłumaczy 
przebywający tam hibakusha – popa-
rzone ofiary wybuchu dosłownie błaga-
ły o wodę. Chodzi o to, by wody nigdy 
nikomu nie zabrakło.

W Strefie Znaków Pokoju znajdują 
się pacyfistyczne rzeźby podarowane 
przez wiele krajów. Jest tam też  dzie-
ło artysty rzeźbiarza rodem z Leżajska, 
Mariusza Kulpy. Przedstawia różę wyro-
słą na kamieniu. Na cokole umieszczo-
no napis w języku polskim, japońskim 
i angielskim: „Kwiat Życia i Pokoju”. Jak 
Feniks odradza się z popiołów, jak z ka-
mienia wyrasta kwiat, tak rodzaj ludzki 
byt swój potwierdza, gdy na Ziemi czas 
Pokoju. Poniżej podpis: „Dar Narodu 

Polskiego dla Nagasaki”. Pomnik został 
podarowany w sierpniu 1986 roku. 

Obok parku jest Muzeum Bom-
by Atomowej (Nagasaki Genba-
ku Shiryōkan), poświęcone ata-

kowi atomowemu na to miasto i jego 
skutkom, oraz historii powstania broni 
atomowej.

Zbiory pokazują, jak wyglądało 
miasto przed zniszczeniem, oraz skut-
ki bombardowania; to, czego nie można 
opisać słowami.  Wstrząsający jest wi-
dok kości ludzkiej dłoni przyklejonej do 
kawałka stopionego szkła. Można także 
zobaczyć hełm z resztkami czaszki ofia-
ry na wewnętrznej powierzchni, zegar 
ścienny, który zatrzymał 
się w godzinie wybuchu, 
stopione monety, ścianę 
z odbitymi „cieniami” lu-
dzi, których ciała dosłow-
nie wyparowały w  wyso-
kiej temperaturze.

Jest też replika znisz-
czonej wybuchem fronto-
wej ściany Katedry Ura-
kami, są liczne spalone 
różańce – jedyna pamiąt-
ka po kilkudziesięciu oso-
bach, które zginęły wów-
czas w katedrze. Jest tu 
także model bomby „Fat 
Man”. Całość dopełniają 
wstrząsające apele oca-
lałych oraz fotografie wy-
konane tuż po wybuchu, 
pokazujące potwornie 
zwęglone zwłoki dzieci, ruiny budyn-
ków, kikuty drzew, działania ratownicze 
i pomocowe. W jednej z sal pokazano, 
że eksperymenty z bronią jądrową nie 
zakończyły się po atakach na Hiroszimę 

i Nagasaki. Wyścig zbrojeń się nie za-
kończył, mimo tragedii, jaka dotknęła 
oba miasta. Generalnie muzeum robi 
bardzo przygnębiające wrażenie.

Hiroszima i Nagasaki 
odrodziły się i są 
nowoczesnymi metropoliami

Warto je odwiedzić nie tylko 
po to, by oddać cześć ofiarom 
bomb atomowych. Zachwy-

cającą panoramę Nagasaki można po-
dziwiać ze wzgórza, gdzie znajduje się 
Ogród Glovera, szkockiego kupca i prze-
mysłowca. W całym kompleksie znaj-

dują się, oprócz  rezyden-
cji Thomasa Glovera, inne 
drewniane domy z II poło-
wy XIX wieku, wybudowa-
ne w stylu kolonialnym. 
Glover ożenił się z Japon-
ką, która była pierwowzo-
rem postaci Cio-cio-san 
z opery „Madame Butter-
fly” Giacomo Pucciniego. 
Pomnik kompozytora stoi 
przed domem Szkota.    

Z kolei będąc w Hiro-
szimie warto popłynąć na 
pobliską wyspę Miya-ji-
ma, która od najdawniej-
szych czasów jest świę-
tym miejscem szintoizmu 
z sanktuariami wplecio-
nymi w bujną przyro-
dę. Symbolem wyspy jest 

czerwona brama torii, znajdująca się 
ok. 200 metrów od brzegu, jeden z naj-
bardziej charakterystycznych widoków 
Japonii. Dzieci zachwycą się spacerują-
cymi po ulicach danielami. 

W jednej z sal 
pokazano, że 
eksperymenty 
z bronią 
jądrową nie 
zakończyły 
się po atakach 
na Hiroszimę 
i Nagasaki. 
Wyścig 
zbrojeń się 
nie zakończył, 
mimo tragedii, 
jaka dotknęła 
oba miasta.

historia SDP historia SDP

Hiroshima, Kopuła  
Bomby Atomowej.
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Zdążyłam go jeszcze poznać. Już 
pochylonego wiekiem, ale po-
godnego człowieka, który z sy-

nem Markiem i kilkoma działaczami 
polonijnymi z Nowego Jorku przybył 
17 czerwca 2018 r. do Suwałk na uro-
czystość odsłonięcia pomnika poświę-
conego ofiarom Obławy Augustowskiej. 
Antoni Chrościelewski był komendan-
tem nowojorskiego Okręgu 2. Stowa-
rzyszenia Weteranów Armii Polskiej 
w Ameryce (SWAP), które sfinansowało 
budowę tego monumentu. Dziś stanę-
ły już dwie jego repliki: w Augustowie 
(2019) i Sokółce (2020) – wszystkie trzy 
w hołdzie członkom podziemia niepod-
ległościowego, którzy zostali zamordo-
wani w lipcu 1945 r. w największej po-
wojennej zbrodni komunistycznej. 

Pamiętam dumę komendanta An-
toniego Chrościelewskiego podczas su-
walskiej uroczystości, że amerykańska 

Polonia mogła pomóc upamiętnić frag-
ment tej mało znanej polskiej historii, 
i to na jego rodzinnej ziemi. – To nasza 
misja i obowiązek – powtarzał. 

– Pan Antoni pomógł mi też sfi-
nansować w 2007 r. budowę Pomni-
ka Sybiraków Deportowanych z Ziemi 
Augustowskiej przy kościele św. Jana 
Chrzciciela w Augustowie, kiedy byłem 
tam proboszczem – dorzucił ks. prałat 
Stanisław Wysocki, prezes Związku Pa-
mięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 
Roku, inicjator budowy tych pomników. 

Przykłady aktywności komendanta 
Chrościelewskiego w USA i Polsce moż-
na mnożyć. Warto przybliżyć tę nie-
zwykłą postać Polaka, który przez całe 
życie służył swemu narodowi.

Syn granatowego 
policjanta z Augustowa

Antoni Chrościelewski urodził się 
4 września 1924 r. w Augustowie. Do wy-
buchu II wojny światowej uczęszczał do 
augustowskich szkół. Po agresji niemiec-
ko-sowieckiej na Polskę we wrześniu 
1939 r., Augustów znalazł się najpierw 
pod okupacją sowiecką (1939-41),  

Sybirak, żołnierz 2. Korpusu 
Polskiego gen. Andersa, 
z którym przeszedł cały szlak 
bojowy: od Persji, Iraku, 
Palestyny, Kanału Sueskiego, 
Syrii, Libanu aż do Włoch, 
gdzie wziął udział w walkach 
o Anconę, Loreto, Rimini 
i Monte Cassino. Po II wojnie 
światowej zasłużył się swoją 
aktywnością za oceanem, 
m.in. zabiegał o to, by Polska 
znalazła się w strukturach 
NATO. Antoni Chrościelewski, 
jeden z najwybitniejszych 
Polaków i działaczy 
polonijnych po II wojnie 
światowej, zmarł w Nowym 
Jorku w wieku 97 lat.

Filar nowojorskiej  
   Polonii
Tekst Teresa Kaczorowska 
Fot. Ze zbiorów Okręgu 2. SWAP w Nowym Jorku
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później niemiecką. Jego ojciec, również 
Antoni, przedwojenny policjant, mu-
siał się ukrywać przed NKWD. Konse-
kwencją było deportowanie 13 kwietnia 
1940  r. jego żony Józefy Chrościelew-
skiej z d. Oleksińskiej wraz z trojgiem 
dzieci do Kazachstanu. Ukrywający się 
ojciec uniknął wywózki, ale jego rodzi-
nę zesłano do jednego z „posiołków” na 
stepie, skąd do najbliższej stacji kole-
jowej było ok. 200 km. W grudniu 1941 
r. siedemnastoletni Antoni wyruszył 
stamtąd do formującej się Armii Pol-
skiej. Próbował dwukrotnie. Pierwszy 
raz nie został przyję-
ty, gdyż po dotarciu do 
ośrodka formowania 
w  Tockoje dowiedział 
się, że Armia Polska 
została już przemiesz-
czona do Uzbekista-
nu. W  lutym 1942 r. 
ponowił próbę dosta-
nia się do polskiego 
wojska. Po dwutygo-
dniowej podróży, któ-
rej trudy wystarczyły-
by na osobny reportaż, 
dotarł do miejscowo-
ści Ługowaja. Został 
przyjęty w  szeregi Ar-
mii Polskiej, z którą 
dwa miesiące później 
ewakuował się do Persji, następnie do 
Iraku i Palestyny. Tam w maju 1942 r. 
otrzymał przydział do formującego się 
3.  Karpackiego Pułku Artylerii Prze-
ciwlotniczej Lekkiej w składzie 3. Dy-
wizji Strzelców Karpackich. I przeszedł 
cały szlak bojowy: od Persji, Iraku, Pa-
lestyny, Kanału Sueskiego, Syrii, Li-
banu aż do Włoch, gdzie wziął udział 

w walkach o Anconę, Loreto, Rimini, 
a także Monte Cassino. Podczas służby 
pobierał też lekcje w powstałym przy 
armii gimnazjum. Po kapitulacji Nie-
miec, w szeregach 2. Korpusu Polskiego 
uczestniczył w okupacji Włoch. 

Z Londynu do Nowego Jorku

Kiedy Polska po kapitulacji Nie-
miec znalazła się w strefie wpły-
wów sowieckich, Antoni Chro-

ścielewski postanowił nie wracać do 
ojczyzny. We wrześniu 1946 r. wyjechał 

ze swoim pułkiem do 
Anglii, gdzie po demo-
bilizacji, 25 paździer-
nika 1946 r., w randzie 
kaprala podchorążego 
wstąpił do Polskiego 
Korpusu Przysposobie-
nia i Rozmieszczenia. 
Korzystając z możli-
wości dalszego kształ-
cenia, zdał maturę 
i skończył studia elek-
tryczno-inżynierskie. 
W październiku 1948 
r. przeszedł do cywila 
i podjął pracę zawodo-
wą. Powodziło mu się 
w Londynie całkiem 
dobrze, jednak w lutym 

1952 r. zdecydował się wyjechać do Sta-
nów Zjednoczonych.

„Osiedlił się w Nowym Jorku, gdzie 
szybko znalazł dobrą pracę na kie-
rowniczym stanowisku w firmie spe-
cjalizującej się w aparaturze i gazach 
do celów leczniczych, dla szpitali i re-
zydencji bogatych ludzi. Dzięki temu 
poznał wiele sławnych osób” – podaje 

w piśmie SWAP „Marsz, marsz Polonia” 
historyk dr Teofil Lachowicz, sekretarz 
Okręgu 2. SWAP („Pan Antoni”, Nr 217, 
Nowy Jork, 10 kwietnia 2021) .

Od razu włączył się w działal-
ność społeczną w organizacjach po-
lonijnych. Jako młody emigrant za-
czął działać w nowojorskim Związku 
Młodzieży Polskiej, gdzie znalazł od-
powiadające mu środowisko młodych 
Polaków, wiernych polskiej kulturze 
i niepodległościowym tradycjom. W je-
go szeregach poznał Walerię Kościółek 
(zwaną Lunią), którą poślubił w 1956 r. 
Ojciec Walerii też był żołnierzem 
2. Korpusu Polskiego, a ona jako ma-
łe dziecko również przeszła przez nie-
ludzką ziemię. Z zesłania pod Archan-
gielskiem wydostała się wraz z matką 
i siostrą do armii gen. Andersa. Trafi-
ły do obozu dla polskich uchodźców 

w Afryce. Po wojnie wyjechały do An-
glii, gdzie spotkały się z ojcem i razem 
wyemigrowali do USA. Antoni z Wale-
rią Chrościelewscy doczekali się dwój-
ki dzieci – syna Marka i córki Julii Bo-
żeny Nakonieczny.

Młody Antoni szybko dał się 
w Nowym Jorku poznać jako 
mądry, wymagający i odpo-

wiedzialny menedżer (w 1975 r. zało-
żył też własną firmę specjalizującą się 
w zakładaniu nowoczesnych systemów 
klimatyzacyjnych w dużych obiek-
tach). W latach 1955-1958 był prezesem 
Związku Młodzieży Polskiej, organizu-
jąc m.in. kilkutysięczne manifestacje 
przed nowojorską siedzibą ONZ oraz 
misjami ZSRR i PRL, w proteście prze-
ciwko masakrze polskich robotników 
w  Poznaniu (w czerwcu 1956 r.) i  na 
Wybrzeżu (w grudniu 1970 r.).
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Warto wspomnieć o losach jego ro-
dziny z Augustowa. Matka, brat i siostra 
wrócili z zesłania w 1946 r. Nie zamiesz-
kali jednak w rodzinnym Augustowie, 
lecz na tzw. Ziemiach Odzyskanych, 
a dokładnie w Połczynie-Zdroju, gdzie 
pod przybranym nazwiskiem, z powo-
du działalności w powojennym anty-
komunistycznym podziemiu, ukrywał 
się jego ojciec. Pan Antoni spotkał się 
z rodzicami i rodzeństwem w Połczy-
nie-Zdroju w 1965 r., podczas swojej je-
dynej podróży do PRL-u.

W Polskim Domu Narodowym 
na Greenpoincie 

Kiedy w 1975 r. został sekreta-
rzem finansowym korporacji 
„Dom, INC”, czyli 

Polskiego Domu Narodo-
wego na Greenpoincie, 
był on w dramatycznej 
sytuacji. Za niepłace-
nie podatków budynek 
został zamknięty przez 
nowojorskie władze, 
długi sięgały ponad 50 
tys. dolarów, groziło mu 
bankructwo. Aby moż-
na było odzyskać klu-
cze do obiektu, żądano 
3 tys. dolarów, ale żad-
na z organizacji „Dom, 
INC” nie chciała wyłożyć 
takiej sumy. W tej sytu-
acji pan Antoni uiścił tę kwotę z wła-
snej kieszeni. Po 4 latach wyprowadził 
Polski Dom Narodowy z długów, roz-
winął działalność i doprowadził pla-
cówkę do rozkwitu. Środowisko Do-
mu na Greenpoincie pozostało wierne 

niepodległościowym tradycjom. Nie 
utrzymywano kontaktów z placówka-
mi dyplomatycznymi PRL, stąd Polski 
Dom Narodowy uchodził do 1989 r. za 
„siedlisko reakcji”. 

W 1983 r. Antoni Chrościelewski 
został wybrany prezesem korporacji 
„DOM, INC.” Sprawował tę funkcję do 
końca życia. Ta prawie 40-letnia pre-
zesura okazała się zbawienna dla Pol-
skiego Domu Narodowego – pozostawił 
go w świetnej kondycji finansowej i in-
westycyjnej (na remonty i wyposaże-
nie wydano do 2004 r. blisko 1 milion 
dolarów!), tętniącego życiem. Za jego 
czasów odbywały się tam liczne wy-
stawy malarstwa i fotografii, projekcje 
polskich filmów, turnieje pingpongowe, 
działały kluby (szachowy, brydżowy, 

tańca towarzyskiego); 
były organizowane kursy 
nauki języka angielskie-
go i zawodowe; zajęcia 
dla dzieci: zbiórki har-
cerskie, lekcje nauki na 
instrumentach muzycz-
nych, śpiewu i tańca; 
działały: zespół tanecz-
ny „Polish American Folk 
Dance” i chór mieszany 
„Angelus”. Polski Dom 
na Greenpoincie stał się 
nowoczesną placówką, 
która do czasu pandemii 
Covid-19 przyciągała tłu-
my, nie tylko Polonii, ale 

też młodzieży amerykańskiej. Prezes 
w tej niełatwej pracy miał duże opar-
cie w synu. 

– Ojciec zawsze patrzył w przy-
szłość, nie zapominając o przeszło-
ści. Był wizjonerem. Podziwiałem go, 

że  wiedział, jaką przyjąć strategię 
w działaniu, którego się podjął – mó-
wi syn Marek Chrościelewski, również 
obecny w Suwałkach.

Dzięki staraniom weterana, 
5  grudnia 1998 r., z okazji 80. 
rocznicy odzyskania przez Pol-

skę niepodległości i 20-lecia pontyfikatu 
Jana Pawła II, w Hunter College na Man-
hattanie w Nowym Jorku odbył się ga-
lowy koncert symfonicz-
ny z  udziałem muzyków 
z Polski i polonusów. Kon-
cert, dziś już legendarny, 
poprowadził Bogusław 
Kaczyński, a przybyło na 
niego ponad 2 tys. osób! 
Podobnym sukcesem oka-
zał się zorganizowany 
przez Chrościelewskiego 
koncert „Gaude Mater Po-
lonia”, który odbył się 22 
maja 1999 r. w kościele św. 
Bartolomeusza na Man-
hattanie z okazji wpro-
wadzenia Polski do NA-
TO (o co tak zabiegał). W 2005 r. Antoni 
Chrościelewski poprowadził Paradę Pu-
łaskiego w Nowym Jorku jako jej Wielki 
Marszałek, a 23 września 2009 r. w Do-
mu Polskim zorganizował spotkanie pa-
ry prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyń-
skich z nowojorską Polonią. 

W Domu Polskiego 
Weterana na Manhattanie 

Z równie wielkim sukcesem Antoni 
Chrościelewski prowadził Dom Polskie-
go Weterana na Manhattanie, należą-
cy do Okręgu 2. Stowarzyszenia Wete-
ranów Armii Polskiej w Ameryce. Jako 

były polski żołnierz wstąpił w szeregi 
SWAP w 1992 r., a w 2001 r. został ko-
mendantem. Przez 20 lat jego rządów 
Dom Weterana na Manhattanie stał się 
ważnym miejscem na polonijnej mapie 
Nowego Jorku, a także… źródłem spo-
rych dochodów. Dzięki temu Okręg 2. 
SWAP mógł wspierać finansowo wete-
ranów i realizować wiele cennych ini-
cjatyw pielęgnujących polskie tradycje 

patriotyczno-niepodle-
głościowe, jak finansowa-
nie pomników autorstwa 
Andrzeja Pityńskiego 
(„Patriota” w Stalowej 
Woli, „Generał Włady-
sław Anders” w  Cassino 
i w Rzymie, kilka monu-
mentów w Doylestown), 
sponsorowanie budo-
wy Centrum Informa-
cyjnego przy Polskim 
Cmentarzu Wojennym 
na Monte Cassino (2014), 
sfinansowanie budowy 
pomników Ofiar Obławy  

Augustowskiej w Suwałkach (2018), Au-
gustowie (2019) i Sokółce (2020). Dzię-
ki komendantowi Chrościelewskiemu, 
w Domu Weterana utworzono też Mu-
zeum poświęcone Czynowi Zbrojnemu 
Wychodźstwa Polonii Amerykańskiej. 
Przez 20 lat jego komendantury na po-
moc mogli zawsze liczyć byli żołnierze 
polscy, zmagający się na co dzień z in-
walidztwem, chorobami i trudną sytu-
acją materialną. SWAP w 2017 r. zostało 
za to uhonorowane Nagrodą „Kustosz 
Pamięci Narodowej”.

Okręg 2. SWAP podczas jego zarzą-
dzania wspierał też wiele polonijnych 
organizacji, szczególnie harcerstwo 

Przez 20 lat jego 
komendantury 
na pomoc mogli 
zawsze liczyć byli 
żołnierze polscy, 
zmagający się 
na co dzień 
z inwalidztwem, 
chorobami 
i trudną sytuacją 
materialną. 

– Ojciec 
zawsze patrzył 
w przyszłość, 
nie zapominając 
o przeszłości. 
Był wizjonerem. 
Podziwiałem go, 
że wiedział, jaką 
przyjąć strategię 
w działaniu, 
którego się podjął.
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i szkoły polonijne, a także media. Pięk-
nym zwieńczeniem pracy Antoniego 
Chrościelewskiego jako komendanta 
Okręgu 2. SWAP była wizyta polskiej 
pary prezydenckiej 16 maja 2018  r. 
w  Domu Weterana na Manhattanie. 
Podobnie jak inni politycy z Polski, pre-
zydent Andrzej Duda podkreślał ro-
lę pana Antoniego w pracach na rzecz 
wejścia Polski do struktur NATO. 

 – Ojciec zawsze czuł, co było do-
bre dla rozwoju SWAP.  To on w du-
żej mierze opracował statut Fundacji 
SWAP, co usankcjonowało działalność 

Stowarzyszenia na 50 lat do przodu. Był 
do końca aktywny i mimo ciężkiej cho-
roby w ostatnich latach, pozostał mło-
dy duchem – podkreśla jego syn Marek 
Chrościelewski, wicekomendant Okrę-
gu 2. SWAP. 

Za swoje tak liczne dokonania na 
rzecz Polonii i Polski, Antoni Chroście-
lewski został uhonorowany wieloma 
odznaczeniami i nagrodami. Z odzna-
czeń wojskowych, polskich i brytyj-
skich, najbardziej sobie cenił Krzyż Pa-
miątkowy Monte Cassino, a z innych 
– Złoty Krzyż Zasługi SWAP. Był też 

dumny, że 11 listopada 1964 r. otrzymał 
nominację na podporucznika rezerwy 
z  podpisem Naczelnego Wodza, gen. 
broni Władysława Andersa. W 2019 r. 
został awansowany do stopnia kapita-
na Wojska Polskiego. W październiku 
2020 r. otrzymał z rąk konsula general-
nego RP w Nowym Jorku, Adriana Ku-
bickiego, Krzyż Komandorski z Gwiaz-
dą Orderu Odrodzenia Polski, nadany 
przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Ostatnie 
pożegnanie

Uroczystości po-
grzebowe zmar-
łego 1 kwietnia 

2021 r. jednego z naj-
bardziej zasłużonych 
Polaków zamieszka-
łych w USA po II wojnie, 
trwały dwa dni: 16-17 
kwietnia 2021 r. Słowom 
hołdu, wyrazom szacun-
ku i wzruszeniom nie 
było końca, gdyż odej-
ście Antoniego Chro-
ścielewskiego wyżłobiło 
wyrwę w wielu sercach, 
a jego życiorys, zarów-
no przedwojenny, wojenny, jak i powo-
jenny, pozostawił ślad w historii Polski 
i Polonii. Najpierw rodzina oraz organi-
zacje polonijne z USA i Polski żegnały 
go w domu pogrzebowym Arthur’s Fu-
neral Home na nowojorskim Greenpo-
incie (16  kwietnia 2021). Drugi dzień 
ceremonii pogrzebowej rozpoczął się 
dzwonami i poranną mszą żałobną 
w  kościele pw. św. St. Kostki na Bro-
oklynie, dokąd poza rodziną zmarłego, 

przedstawicielami RP, oficjelami, wete-
ranami i reprezentantami wielu orga-
nizacji, przybyła tłumnie Polonia. – Są 
życiorysy, które trudno zastąpić – po-
wiedział konsul generalny RP w No-
wym Jorku, Adrian Kubicki. Odczytano 
wiele listów (m.in. od prezydenta An-
drzeja Dudy), pożegnalne słowa prze-
słali liczni dyplomaci i działacze.

Kondukt żałobny samochodów 
z Nowego Jorku do duchowej stolicy Po-
lonii w Doylestown (Pensylwania) był 

bardzo długi. Kpt. Anto-
ni Chrościelewski spo-
czął tam obok swojej 
żony Walerii (zmarłej 
w  2018  r.) na najwięk-
szym poza granicami 
Polski polskim cmen-
tarzu, położonym przy 
Sanktuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej. I  nie-
opodal monumentów, 
do których powstania 
się przyczynił: swego do-
wódcy gen. W. Andersa, 
Zbrodni Katyńskiej, Żoł-
nierzy Niezłomnych, Mo-
numentu Smoleńskiego.

 Wśród licznych po-
żegnań wyróżniało się to 

autorstwa historyka dr. Teofila Lacho-
wicza: – Pan Antoni był wymagającym 
szefem. Potrafił być twardym i stanow-
czym, jak przystało na doświadczone-
go w bojach żołnierza. Ale i otwartym 
na ciekawe inicjatywy, dzięki czemu 
ostatnio powstał np. mural Powstania 
Warszawskiego na ścianie Domu Naro-
dowego na Greenpoincie. Jego odejście 
na wieczną wartę jest wielką stratą dla 
nowojorskiej Polonii i Polski. 

Kpt. Antoni 
Chrościelewski 
spoczął obok 
swojej żony 
Walerii (zmarłej  
w 2018 r.)  
na największym 
poza granicami 
Polski polskim 
cmentarzu, 
położonym przy 
Sanktuarium 
Matki Bożej 
Częstochowskiej.
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Po ponad rocznej przerwie, pierwszy-
mi pielgrzymami, a jednocześnie turysta-
mi, którzy dotarli do Libanu, byli Polacy 
– 11 osób, słuchacze Radia Wnet. Najważ-
niejszym celem ich podróży było nawie-
dzenie sanktuarium św. Charbela (po pol-
sku często pisze się św. Szarbel), a także 
włączenie się do niesienia pomocy ludno-
ści libańskiej, ciężko doświadczonej trwa-
jącą 15 lat (1975-1990) wojną domową, wy-
buchem magazynów z saletrą amonową 
4 sierpnia 2020 r., a ostatnio od niemal ro-
ku brakiem rządu i zapaścią gospodarczą. 

Przez 10 dni pobytu doświadczali naj-
różniejszych wrażeń, zarówno pod wzglę-
dem duchowym – uczestnicząc w uroczy-
stościach religijnych katolickiego Kościoła 
Maronickiego, łącznie ze mszą św. celebro-
waną przez patriarchę Antiochii i Bliskie-
go Wschodu kardynała Béchara Boutrosa 
Raï; krajobrazowym – Liban jest krajem 
górzystym położonym nad morzem, jak 
i kulturowym – zachowane obiekty zabyt-
kowe sięgają kilku tysięcy lat przed naszą 
erą. Przede wszystkim zaś doświadcza-
li wyjątkowej życzliwości ze strony miej-
scowej ludności. 

Polacy 
otwierają 
drzwi do 
Libanu
Maria Giedz

podróże SDP

Baalbek, świątynia Wenus 
z ok. 250 r. n.e., sto lat 
później zaadaptowana 
na kościół św. Barbary. 
Nazywa się ją „perłą 
Baalbek”, gdyż inspirowała 
głównie włoskich 
architektów doby baroku.

Zapalanie znicza na polskim cmentarzu wojennym w Bejrucie. Zostali tam  
pochowani Polacy, którzy dotarli do Libanu podczas II wojny światowej.  
Byli to głównie cywile, którzy wędrowali z armią Andersa, niektórzy uwolnieni 
z sowieckich gułagów. Była tam pochowana m.in. Hanka Ordonówna, polska 
piosenkarka. W 1990 r. jej prochy przeniesiono na warszawskie Powązki.

Polscy pielgrzymi w Annaya  
przy pierwotnym grobie św. Charbela.

Kardynał Béchara Boutroa 
Raï, patriarcha katolickiego 
Kościoła Maronickiego, wyjaśnia 
znaczenie przyczepionego do 
różańca krzyża maronickiego 
złożonego z trzech 
ramion, które odpowiadają 
posłuszeństwu, czystości 
i ubóstwu. 
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podróże SDP

Urodzinowa audycja Radia 
Wnet – 12 urodziny, w Studio 
Bejrut. Od lewej Maja i Kazimierz 
Gajowy, Maja Jafiszow, Adam 
Rosłoniec.

Las Bożych Cedrów to 
rezerwat drzew cedrowych 
– symbolu Libanu, 
porastających zbocze góry 
Makmal. W lesie rosną 
drzewa, które mają nawet 
po 1500 lat.

Kazimierz Gajowy, redaktor Studia Bejrut Radia 
Wnet, przy kamiennym kasetonie z popiersiem 
Kleopatry ze świątyni Bachusa w Baalbek. 
Kleopatro, dlaczego sprzedałaś to miasto?

Skały z „grotami gołębimi” w okolicach Bejrutu, 
stolicy Libanu, największego miasta w kraju, 
zamieszkanego przez ponad 2 mln osób, które 
w starożytności przez wiele lat było kolonią 
Byblos, zapleczem magazynowo-portowym.

Siostra Dominina ze zgromadzenia 
Sióstr od Jezusa Ukrzyżowanego.
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 Jak 
Czesi widzą 
Polaków

 Jak 
Czesi widzą 
Polaków

Pod koniec 2014 
roku polska 
ambasada w Pradze 
interweniowała 
w dosyć niezwykłej 

sprawie – oficjalnie 
poskarżyła się na reklamę 
telewizyjną jednego 
z czeskich operatorów 
telekomunikacyjnych. 
Był w niej pokazany 
polski handlarz przebrany 
za choinkę, sprzedający 
Czechowi telefon 
komórkowy, który się 
od razu zepsuł. Film ten 
jest do dzisiaj dostępny 
na kanale YouTube pod 
tytułem „Zakazana 
reklama”, przy czym jej 
najbardziej popularną 
wersję obejrzało ponad 
2 miliony użytkowników. 
Cała afera uwypukliła 
stereotypy funkcjonujące 
po czeskiej stronie granicy, 
czeskie postrzeganie 
Polski i Polaków, ale także 
swoiste mentalne różnice 
w podejściu do pewnych 
spraw. Z punktu widzenia 
przeciętnego Czecha, 
trudno jest sobie wyobrazić, 
żeby jakakolwiek czeska 
ambasada interweniowała 
w podobnej sprawie.

Pomimo faktu, że Czechy i Polska 
są krajami sąsiednimi, a obydwa 
narody posługują się w miarę zro-

zumiałymi zachodniosłowiańskimi ję-
zykami, trzeba przyznać, że wzajem-
ne kontakty pozostają ograniczone. Jak 
podkreśla dyrektor Instytutu Polskiego 

w Pradze Maciej Ruczaj: „nasze narody, 
pomimo pewnych powierzchownych 
cech wspólnych, takich jak podobne ję-
zyki, mają bardzo różną kulturę i histo-
rię” i dlatego „jest swoistym środkowo-
europejskim cudem, że tak bardzo różne 
i historycznie często skonfliktowane 

kraje zbudowały w ostatnich dziesięcio-
leciach tak harmonijne relacje, których 
początków musimy szukać we wspólnej 
walce z komunizmem”. Ale, jak konsta-
tuje Martin Ehl, szef działu zagranicz-
nego czeskiego dziennika Hospodářské 
Noviny, zajmujący się Europą środkową, 
tak naprawdę „Czesi nigdy specjalnie 
się Polską nie interesowali, a jeśli tak, to 
pozostają w błędnym kole stereotypów”.

W istocie, historyczne doświad-
czenia dwóch narodów są 
absolutnie odmienne. Cze-

chy od średniowiecza były częścią 
przestrzeni niemieckiej, a ich punk-
tem odniesienia był przez stulecia Wie-
deń. Natomiast perspektywa Polski 
była skierowana na wschód, w stronę 
dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy. 
W  XX wieku wzajemne stosunki na-
znaczone zostały konfliktem o Zaolzie 
i nawet w czasach komunizmu władze 
Czechosłowacji utrzymywały widocz-
ny dystans do Polski. Kilka fal antyko-
munistycznych protestów i powstanie 
„Solidarności” stanowiły zagrożenie 
dla czechosłowackiego reżimu i dla-
tego zauważalna była antypolska pro-
paganda, wykorzystująca stereotypy 
o polskich handlarzach, „strajkujących 
nierobach”, czy też o ogólnej biedzie. 
I to właśnie podobne stereotypy, posił-
kujące się także obrazem Polski lat 90., 
pojawiają się dzisiaj i ożywają z różny-
mi medialnie nagłośnianymi aferami. 
Dlatego też szersze kontakty pomię-
dzy obydwoma krajami umożliwił do-
piero upadek komunizmu w 1989 roku, 
a przede wszystkim wspólne wejście do 
UE i do strefy Schengen. Na marginesie 
warto dodać, że wbrew częstej opinii 
wyrażanej przez Polaków, praktycznie 

nie istnieją jakiekolwiek resentymenty 
związane z polskim udziałem w inwazji 
na Czechosłowację w 1968 roku.

Jednak nie oznacza to, że osiągnę-
liśmy już stan idealny. Na poziomie 
„przeciętnych mieszkańców” obydwu 
krajów wciąż nie za bardzo się znamy. 
Niemniej, jak przekonuje Ruczaj, „pyta-
nie tylko, czy to nie jest stan normal-
ny, że w stosunku do innych narodów 
niewiele wiemy poza stereotypem”. 
Jednocześnie Ruczaj podkreśla: „z ca-
łym przekonaniem mogę stwierdzić, 
że poziom kontaktów na płaszczyź-
nie ekonomicznej, turystycznej, mię-
dzyludzkiej poszerza się zdecydowa-
nie szybciej niż mainstream medialny 
chciałby zauważać”. W każdym razie 
wśród Czechów, z powodu wspomnia-
nej historycznej odległości, nie jest po-
wszechnie znana polska kultura, która 
kojarzy się w zasadzie tylko z Henry-
kiem Sienkiewiczem oraz serialem 
Czterej pancerni i pies. I tylko nieliczni 
Czesi – patrząc na to, że Polska jest po 
Niemczech drugim największym są-
siadem i jednym z większych państw 
UE – znają język polski, co mogłoby po-
szerzać wiedzę o sąsiedzie. Wyjątkiem 
jest oczywiście czeski Śląsk i okolice 
Ostrawy, gdzie do dzisiaj żyje znaczą-
ca mniejszość polska i gdzie pozosta-
ły naturalne więzi łączące dwie strony 
granicy. Rzecz jednak w tym, że oko-
lice Ostrawy są dla mieszkańców in-
nych regionów Czech bardzo oddalone 
i bardzo specyficzne. Natomiast w po-
zostałych częściach pogranicza polsko-
-czeskiego, zasiedlonych po II wojnie 
światowej przez ludność napływową 
(często także po czeskiej stronie grani-
cy), owych naturalnych więzi brakuje.

sąsiedzi i SDP sąsiedzi i SDP
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stosunków poprzez nierozwiązywanie 
spraw praktycznej współpracy.

Sprawy światopoglądowe są jed-
nym z głównych problemów, któ-
re kształtują negatywny obraz 

Polski w Czechach. Jak wiadomo, Cze-
chy są jednym z najbardziej laickich 
krajów świata, a religia dla absolutnej 
większości społeczeństwa nie odgrywa 
żadnej roli. Na przykład aborcja, o któ-
rą obecnie toczy się w  Polsce gorąca 
dyskusja, nigdy nie była 
w Czechach tematem. Je-
żeli chodzi o prawa osób 
LGBT, to w Czechach od 
2006 roku związki part-
nerskie są legalne i obec-
nie toczy się poważna 
dyskusja dotycząca lega-
lizacji małżeństw dla par 
tej samej płci. Skoro ta-
kie właśnie sprawy bu-
dzą największe zaintere-
sowanie i kontrowersje 
oraz dostarczają mediom 
najwięcej odbiorców, to 
nie powinno dziwić, że są 
one nagłaśniane, wzbu-
dzając wśród Czechów ra-
czej zdziwienie, śmiech, 
ale też – tak jak na przy-
kład w sprawie ustawy 
aborcyjnej – współczucie. 
Ostatnio w czeskich mediach najczę-
ściej przewijały się wątki problemów 
z praworządnością, spór o aborcję, czy 
temat kopalni Turów. Dlatego też Ehl 
mówi, że na obraz Polski składają się 
głównie sprawy wypełniające definicję 
stereotypu, że „konserwatywni, kato-
liccy Polacy znowu robią coś przesta-
rzałego, czego już nikt nie robi”.

PiS nie jest ulubieńcem 
większości Czechów

Taki brak zainteresowania przekła-
da się też na poziom polityczny, gdzie 
dodatkową rolę odgrywa działalność 
rządu PiS. Zaniepokojenie wzbudza-
ją konflikty z Brukselą, czy też reto-
ryka antyniemiecka, z  powodu czego 
(jak również obecności Węgier Viktora 
Orbána) czasami nawet cała Grupa Wy-

szehradzka postrzegana 
jest jako „toksyczna”, tym 
bardziej, że istnieją też in-
ne formaty współpracy re-
gionalnej, takie jak Trójkąt 
Sławkowski Czech, Słowa-
cji i Austrii. 

Jest naturalne, że 
Niemcy to absolutnie naj-
ważniejszy partner Czech 
i konflikt z nimi nie jest 
w interesie kraju. Dla-
tego też od samego po-
czątku dość podejrzliwie 
traktowany był projekt 
Trójmorza. Jak podkreśla 
Ehl, jeżeli by go nie polu-
bił prezydent Czech Miloš 
Zeman z powodu swojego 
wymarzonego (i mocno 
krytykowanego) projektu 
kanału Dunaj-Odra-Łaba, 

to „nikt by po nim w Czechach nie za-
płakał”. Nie lepsza sytuacja występuje 
w kręgu biznesu. Ten czeski jest, we-
dług Ehla, narażony w Polsce na „sil-
niejszą konkurencję i niewiarę w to, że 
czeskie produkty mogą być lepsze od 
polskich”. Dlatego też, jak twierdzi Ehl, 
czeski biznes do Polski się nie garnie, 
nie poznaje jej lepiej i nie pozbawia 

Zauważmy jednak, że taki obraz 
podzielała stosunkowo wąska warstwa 
Czechów. Co więcej, znacząco zmienił 
się on po wyborach w 2015 roku, kie-
dy do władzy doszło Prawo i Sprawie-
dliwość Jarosława Kaczyńskiego. Mimo 
iż części społeczeństwa czeskiego, któ-
re – także z powodu retoryki ostatnich 
dwóch prezydentów – patrzy z ogrom-
nym dystansem na UE, podoba się, jak 
„Kaczyński walczy z Brukselą”, to jed-
nak, jak podkreśla Ehl, czeską opinię 
o Polsce kształtują bardziej afery poka-
zujące „polską arogancję i niechęć do 
kompromisów”. Jako przykład poda-
je temat aborcji, czy sporu o kopalnię 
Turów przy polsko-czesko-niemieckiej 
granicy, czego według niego „polska 
strona w stosunku do czeskiej nie do-
cenia”. Jak też podkreśla, że na pewno 
brakuje „silnego ambasadora, który na-
prawdę dobrze znałby czeską sytuację”. 
Pytanie brzmi: na ile polska strona jest 
gotowa to zrozumieć i na ile Czechy 
są dla niej priorytetem? Posada am-
basadora w Pradze pozostaje bowiem 
od czerwca 2020 roku nieobsadzona, 
co przekłada się, według Ehla, na po-
wolne pogarszanie się czesko-polskich 

Stereotypy i fakty

Takie spojrzenie na 
Polskę i Polaków 
oczywiście nie jest 

w Czechach jedyne. Poza 
negatywnymi stereotypa-
mi, częściowo utrzymu-
je się jeszcze klasyczny 
romantyczny stereotyp 
o „dumnych wariatach 
walczących na koniach 
przeciwko czołgom”. Jed-
nocześnie niektórzy Czesi zauważyli 
spore zmiany, jakie zachodzą w Polsce 
po 1989 roku, przez co zaczęli spoglądać 
na nią pod nieco innym kątem. Przy-
najmniej część czeskich elit w pewnym 
sensie zazdrościła Polsce rządów Plat-
formy Obywatelskiej, w czasie których, 
według nich, północny sąsiad całkiem 
nieźle radził sobie w Unii Europejskiej 
i był nawet w stanie ubiegać się o naj-
wyższe stanowiska w ramach wspól-
noty. Czeska polityka europejska była 
bowiem w tych czasach bardzo niewy-
dolna – w pamięci pozostała pierw-
sza czeska prezydencja UE w 2009 ro-
ku, podczas której został obalony rząd. 
Polska była więc pewnym wzorem tego, 
co można osiągnąć. Swoistym idolem 
Czechów był przede wszystkim ówcze-
sny minister spraw zagranicznych Ra-
dosław Sikorski. Szeroko dyskutowane 
były jego szanse na objęcie stanowiska 
szefa unijnej dyplomacji, ale podkreśla-
no również jego bardzo aktywne działa-
nie w sprawie Ukrainy. W czeskich me-
diach przed 2015 rokiem pojawiały się 
w stosunku do Sikorskiego nawet takie 
słowa jak: „gwiazda”, „superstar” czy 
„nowy lider Europy”.

Jeżeli chodzi 
o prawa osób 
LGBT, to 
w Czechach 
od 2006 roku 
związki 
partnerskie 
są legalne 
i obecnie toczy 
się poważna 
dyskusja 
dotycząca 
legalizacji 
małżeństw 
dla par tej 
samej płci.
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się stereotypów. Jednocześnie, według 
jego opinii, nie ma w Czechach „jakiejś 
kampanii czy modnego zainteresowa-
nia Polską, tak jak kilka lat temu działo 
się w Polsce w stosunku do Czech”.

Czesi słabo znają Polskę

Pomimo, że powoli dochodzi do 
zmian i wzrostu intensywno-
ści czesko-polskich kontaktów, 

a także do odkrywa-
nia Polski przez cze-
skich turystów, to 
nadal można powie-
dzieć, że Czesi znają 
Polskę bardzo słabo 
i  tamtejszą opinię 
publiczną wciąż 
kształtują głównie 
negatywne stereoty-
py. Na pewno wiedza 
o  Polsce jest mniej-
sza niż polska zna-
jomość południo-
wych sąsiadów. A ta 
i tak sprowadza się 
głównie do stereoty-
pów, dotyczących je-
dzenia knedli, picia 
piwa, poczucia hu-
moru, czy swoiste-
go pragmatyzmu. 
Stosunkowo słabym 
kontaktom bez wątpienia nie pomagają 
różne mniejsze czy większe afery, tak 
chętnie komentowane przez część me-
diów, i spore różnice w sprawach świa-
topoglądowych. Polskie dyskusje na te 
tematy są bowiem Czechom absolutnie 
obce. Polska strona tych kwestii nieste-
ty nie docenia i zasadniczym pytaniem 

jest, czy w ogóle chce doceniać, patrząc 
chociażby na długą nieobecność amba-
sadora w Pradze.

Jednocześnie, jak przypomina Ma-
ciej Ruczaj, należy pamiętać o tym, że 
intensywność wzajemnych kontak-
tów jest jednak ponadstandardowa, 
co uważamy za tak oczywiste, że tego 
za bardzo nie odnotowujemy. Dlatego, 
według niego, „wszelkie zawirowania, 
czy w gruncie rzeczy drobne nieporo-

zumienia warto oce-
niać w  tym kontek-
ście”, co jednak nic 
nie zmienia w kwe-
stii tego, że ogromne 
możliwości wzajem-
nej współpracy pozo-
stają niewykorzysta-
ne. Kluczową różnicą 
jest to, że przez Pol-
skę przelała się fa-
la zainteresowania 
Czechami i istnie-
je grono osób, jak 
na przykład Mariusz 
Szczygieł (dodajmy, 
bardzo chętnie czy-
tany w Czechach; na 
podstawie jego książ-
ki „Gottland” powsta-
ła sztuka wystawiana 
w jednym z praskich 
teatrów), które Cze-

chy Polakom przybliżają i starają się 
tłumaczyć. Niestety jednak, Czesi do tej 
pory swojego Szczygła nie znaleźli. 

Autor jest mieszkającym w Polsce czeskim 
dziennikarzem i analitykiem praskiego sto-
warzyszenia AMO, zajmującego się sto-
sunkami międzynarodowymi.
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