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Andrzej KlimczakWojna!
Czuć ją było od kilku lat, ale większość możnych tego świata lek-
ceważyła wyraźne sygnały płynące z Moskwy. Trwało uzależ-
nianie się wielu krajów Zachodu od Rosji w przestrzeni energe-
tycznej. Rosja dbała też o zakłamany przekaz medialny, którym 
karmiono Zachód. 

Dzisiaj widać wyraźnie, jak mocno zdegradowano europejskie 
wartości solidaryzmu, jak mocno naruszono wzajemne re-
lacje w Unii Europejskiej – przynajmniej na poziomie poli-

tycznym. Nie udało się jednak zniszczyć międzynarodowych więzi 
społecznych i z dumą należy patrzeć na wielką falę pomocy, jaka 
jest kierowana na Ukrainę. Niestety, ta fala niebawem opadnie. Lu-
dzie zaczną się przyzwyczajać do krwawej wojny toczącej się tuż za 
granicą UE. Większość Europy zacznie żyć innymi problemami, od-
pychając od siebie prawdę, która mówi, że III wojna światowa trwa. 
W wielu miejscach jeszcze na zasadach walki ideologiczno-propa-
gandowej, ale zdążającej do uzyskania przewagi, skłócenia społe-
czeństw i narodów, osłabienia Europy i jej zasad.

Dlatego w tych trudnych czasach, które szybko nie przeminą, 
ważna jest rola dziennikarzy, żołnierzy prawdy. Wielu z nich za tę 
prawdę już dzisiaj oddaje życie relacjonując rosyjskie zbrodnie do-
konywane na froncie ukraińskim. To oni dzisiaj są wzorcem do na-
śladowania dla dziennikarskiej braci, dla której prawda powinna 
być najważniejszym celem jej pracy.
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fotoreportaż

Widziałem 
dużo więcej 
niż mogłem 
sfotografować

– Przywiozłem bardzo mało zdjęć i też niewiele, z których byłbym zadowolony, 
które bym uznał, że są dobrymi zdjęciami. W tej chwili są już lepsze zdjęcia. Nato-
miast wtedy zrobiłem to co było możliwe. Jest to też specyfika momentu, w którym 
byłem na Ukrainie. Co z tego, że coś widziałem, jeśli nie mogłem wyciągnąć apara-
tu i robić zdjęć. Ale też czułem, że gdybym ryzykował mocniej – miałem kilka ta-
kich sygnałów, że mój limit szczęścia powoli się kończy – być może nie wróciłbym 
– mówi Robert Kwiatek, znany trójmiejski fotoreporter, który przebywał na Ukra-
inie od 27 lutego do 8 marca 2022 r. Dotarł do Lwowa, Kijowa i w okolice Winnicy. 

Robert Kwiatek swoje wrażenia relacjonował na bieżąco na Facebooku. Przed-
stawiamy niektóre jego fotografie. Nie są ułożone chronologicznie. Robert sam je 
wybrał. Nie są drastyczne, ale jakże wymowne.
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Opracowanie: Maria Giedz
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fotoreportaż fotoreportaż

Dworzec we Lwowie. Po jednej stronie tłum uciekinierów. Zaczął padać śnieg. Czekałem na możliwość 
dotarcia do Kijowa. Na peronie byłem sam. 

Punkt pomocy w Przemyślu. 
Polacy pomagają, zbierają dary.

Miasto pomocy we Lwowie. 
Koczujący ludzie.

Tuż po ataku rakietowym na wieżę i budynek telewizyjny w Kijowie. 
Żołnierze mnie blokowali. Musiałem udać się do dowództwa. 
Uzyskałem zgodę. Potem wszedłem na teren. 

Lwów. Ludzie, którzy wsiedli do autobusu i wyjeżdżają z Ukrainy.
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fotoreportaż

We Lwowie – oczekiwanie

Przemyśl. Sala 
gimnastyczna w szkole, 

koczujący uchodźcy.

Dworzec we Lwowie. Ludzie czekają 
na pociąg do Przemyśla, jest 
wojsko. A ja czekam 6 godzin na 
pociąg do Kijowa. Nie wiadomo, czy 
ten pociąg przyjedzie.

W drodze z Kijowa do Lwowa z uchodźcami.

Pociąg z Kijowa do 
Lwowa. Wracałem tym 
pociągiem 12 godzin. 
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fotoreportaż

Przyjazd z Kijowa do Lwowa. Ludzie wysiadający z pociągu. 

Kijów. Dziecko, które szukało swojej mamy, bo się zgubiło. 
Na szczęście mama przyszła. 

Miejsce pierwszego wjazdu do Kijowa oddziałów dywersyjnych, którym 
nie udało się wjechać. Były walki, ostrzał. To jest pozostałość po nich. 
W tym miejscu walało się sporo zapalników, granatów; musiało być więcej 
zniszczonych pojazdów. Kiedy robiłem zdjęcie, słyszałem jak z okien 
odbezpieczano broń i krzyczano do mnie. Nie wiedziałem, czy mogę robić 
zdjęcia. To tyle, co zdążyłem zrobić i poszedłem dalej. 
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fotoreportaż fotoreportaż

Kijów. Jedno z miejsc, gdzie jest mnóstwo barykad. W centrum. 
Tam są co chwilę punkty obrony, punkty zabezpieczające. 

W drodze z Winnicy do Kijowa. Jedna z dzielnic Kijowa niedaleko lotniska, bliżej frontu.  
Ta zapora groźniej wyglądała i była lepiej przygotowana. Przy tej barykadzie nie było już ludności 
cywilnej czy wymieszanej, było wojsko. Potem, jadąc ulicami dalej, widziałem ziemianki,  
czołgi wkopane, była to druga linia frontu. 

To jest jeden z posterunków 
w okolicach Winnicy, utrzymywany 
przez Tatarów krymskich. 
Oni się tam przenieśli. Wspierają, 
walczą. Barykada złożona 
z pralki, opon. Na innych widziałem 
worki z piaskiem, a nawet brony 
poustawiane na drogach, 
czy pościnane drzewa. 
Wszystko co może 
zablokować przejazd.

Strażak gaszący pożar 
budynku telewizji w Kijowie. 
Ten budynek został cały 
zmasakrowany. Niedaleko jest 
Dolina Jaru, o czym wówczas 
nie wiedziałem, czyli miejsce, 
w którym Niemcy pozabijali 
Żydów (chodzi o Babi Jar, 
obecnie w obrębie Kijowa, 
wąwóz, w którym Niemcy 
jesienią 1941 r. zabili 33 761 
Żydów). 
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Dworzec we Lwowie tuż po moim przyjeździe z Przemyśla.  
Na peronie uchodźcy. Oni uciekają, ja jadę dalej.

Jeden z posterunków w Kijowie. Straż złożona z cywilów powołanych 
pod broń. Każdy ze swojej dzielnicy. Oni tam są przez 24 godziny. 

Perony na dworcu we Lwowie. Ludzie próbują się wydostać, jechać do Polski…

Dzielnica Czajka i zburzona 
fabryka. Zdjęcie zrobione z wnętrza 
samochodu, który stał obok,  
a dalej widać to spustoszenie. 

Przyjazd z Kijowa i ludzie wysiadający z „pociągu życia”. 

fotoreportaż
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Nie pracujesz w żadnym ogólnopol-
skim mass medium, nie miałeś oficjal-
nej akredytacji, a jednak zdecydowałeś 
się na wyjazd na Ukrainę, w rejon kon-
fliktu zbrojnego. Co prawda byłeś już 
kiedyś korespondentem wojennym, 
ale teraz, po latach? Co skłoniło Cię do 
tego wyjazdu?

To fakt, jestem człowiekiem, który 
już nie pracuje zawodowo jako dzien-
nikarz. Mimo, że się prze-
branżowiłem i pracuję 
w marketingu oraz w re-
klamie, nadal czuję się 
fotoreporterem i zawsze 
siebie tak przedstawiam. 
Przez dwa dni oglądałem 
to co dzieje się na Ukra-
inie i nie byłem w sta-
nie usiedzieć. Myślałem 
nad tym, co mogę zrobić. 
I  wtedy sam udzieliłem 
sobie odpowiedzi: każdy 
powinien robić to co umie 
najlepiej. Biznesmen umie 
świetnie zarabiać pienią-
dze, niech zarabia, bo mo-
że pomagać finansowo. 
Ja najlepiej umiem robić 
zdjęcia. Ludzi, którzy zbierają rzeczy, 
dary, organizują pomoc, na szczęście 
jest dużo. Tych, którzy robią zdjęcia jest 
mniej. I to jest dar od Pana Boga, więc 
postanowiłem pojechać i wszystko fo-
tografować. Taka była pierwsza myśl, 
a ponieważ nie umiałem siedzieć bez-
czynnie, być obojętnym na ludzką tra-
gedię, więc pojechałem. 

Cztery godziny podejmowałem de-
cyzję. W momencie, kiedy ją podjąłem, 
ruszyłem. Nie byłem dobrze przygoto-
wany. Nie miałem akredytacji, która 

wojna i SDP wojna i SDP

Z Robertem Kwiatkiem, 
trójmiejskim fotoreporterem 
i członkiem Zarządu Oddziału 
Gdańskiego SDP, który 
przez blisko dwa tygodnie 
obserwował przez obiektyw 
tragedię rozgrywającą się  
na Ukrainie, rozmawia  
Maria Giedz. 

  „Pociąg 
życia”

Traktowano mnie jak dywersanta

byłaby pomocna w wielu sytuacjach. 
Dopiero teraz dostałem tę ichnią akre-
dytację. Złożyłem dokumenty, czeka-
ło się bardzo długo, a wojna się toczy-
ła. Ja już byłem na miejscu. Mógłbym 
czekać i dopiero teraz się pakować, ale 
i  odpowiednio się przygotować. Zała-
twić hełm, kamizelkę kuloodporną. Za-
łatwiałem to wszystko w trakcie wy-
jazdu. Hełm udało się kupić po drodze, 

kamizelkę też, ale była 
zbyt ciężka, dostosowana 
do działań wojskowych. 
Gdybym jechał samocho-
dem, zabrałbym ją, więc 
szukałem lżejszej i nie 
znalazłem. Dzisiaj pewnie 
bym znalazł, chociaż ceny 
poszły dwukrotnie w górę. 
Kiedyś kamizelkę można 
było kupić, w  zależności 
od typu, za 1-3 tys. zł, w tej 
chwili to jest 2-6 tys. zł. 

Dlaczego nie wybrałeś się 
samochodem?

Myślałem o tym, tyl-
ko nie wiedziałem, czy te 
drogi są przejezdne. Tu nie 

chodzi o to, że straciłbym samochód, na 
to się nie patrzy, człowiek chce wrócić 
żywy. Teraz wiem, że samochód byłby 
pomocny, ale z drugiej strony dzięki te-
mu miałem kontakt z większą ilością lu-
dzi. Inaczej jeździłem, poznawałem wie-
le osób, może nie dotarłem do miejsc, 
do których chciałbym dotrzeć, ale z dru-
giej strony też może dlatego wróciłem 
żywy. Samochodem łatwo jest wjechać 
w miejsce, z którego nie ma odwrotu. 
Poruszając się na piechotę łatwiej się 
zatrzymać, kroki robi się wolniej.

Cztery godziny 
podejmowałem 
decyzję. 
W momencie, 
kiedy ją 
podjąłem, 
ruszyłem. Nie 
byłem dobrze 
przygotowany. 
Nie miałem 
akredytacji, 
która byłaby 
pomocna 
w wielu 
sytuacjach. 

Założeniem tej rozmowy jest jak 
najwierniejsze oddanie wra-
żeń, niczym zapisu z dziennika 

fotoreportera, który Robert Kwiatek 
prowadził. Tam, na Ukrainie, rzadko 
wyciągał wnioski, przekazywał swo-
je obserwacje bez dystansu, który na-
biera się po powrocie.

Robert Kwiatek.
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Kiedy wyjechałeś z Gdańska?
25 lutego. Najpierw dotarłem do 

Krakowa. Tam spotkałem się z grupą 
ratowników medycznych z Sosnow-
ca. Są to profesjonalni ratownicy, któ-
rzy chcieli pomagać. Wśród nich są też 
wojskowi przeszkoleni w pomocy me-
dycznej, a nawet dołączyło do nich na-
sze środowisko związane z działacza-
mi byłej opozycji – Federacji Młodzieży 
Walczącej. Myśmy dla tych ratowni-
ków ściągnęli w pełni wyposażoną ka-
retkę. Oni w tej karetce jeżdżą. Niedaw-
no udało się załatwić dla 
nich drugą karetkę, którą 
często przejeżdżają przez 
granicę. Czasem zapusz-
czają się pod Lwów, przy-
wożą osoby potrzebujące 
pomocy. Właśnie z nimi 
jechałem z Krakowa do 
Przemyśla. Przenocowa-
łem w internacie szkol-
nym. Tam w II Liceum 
pomagaliśmy w przepa-
kowywaniu darów. Nie-
wiele spałem. Następnego 
dnia ratownicy wpakowa-
li mnie w pociąg, przesze-
dłem odprawę graniczną 
i pojechałem do Lwowa. 
Byłem jedyną osobą w po-
ciągu, która tam jechała. 
Przez okno widziałem po-
sterunki i przystanki, gdzie byli ludzie, 
wojsko, karabiny. Tę wojnę było widać 
coraz bliżej. 27 lutego byłem we Lwo-
wie. Obejrzałem miasto. Czekałem na 
pociąg do Kijowa. W nocy udało mi się 
wsiąść do pociągu. W Kijowie byłem 
28 lutego. Do Lwowa ponownie wróci-
łem 8 marca.

Wróćmy jeszcze do Przemyśla. Co so-
bie pomyślałeś, widząc ten ogrom-
ny „bałagan” po obu stronach grani-
cy? Chodzi mi o tłum uchodźców, osób 
z najróżniejszych instytucji i organiza-
cji, wszelkiej marki samochody załado-
wane darami… 

Ruch był jak w ulu, język wymie-
szany: polski, ukraiński, angiel-
ski. Szczebiot dzieci pełnych 

życia. Zastanawiałem się, czy to nie 
ostatnie tak pozytywne obrazy na mo-
jej drodze. Serca Polaków piękne i ol-

brzymie! Byłem dumny, 
że jestem Polakiem. Wozy 
z darami niczym rzeka, 
bez końca, ludzie poma-
gają, i tak bez przerwy... 
Wielki szacunek dla tak 
wielu wspaniałych osób. 
Rzeka ludzi z Ukrainy 
płynie i wszyscy potrze-
bują wsparcia. Nie oglą-
damy się na limity, bo 
kiedy czujemy, że nale-
ży pomagać, to to robimy. 
Z potrzeby serca, a nie dla 
polityki...

Do Lwowa w pociągu by-
łeś sam, a pociąg jadący 
w przeciwnym kierunku 
nazwałeś „pociągiem ży-
cia”. Skąd taki pomysł?

Bo te pociągi z Kijowa do Lwowa 
i dalej do Przemyśla były pełne dzie-
ci, kobiet, płaczu, zamętu, ale i nadziei 
na przeżycie. W tym pociągu do Lwo-
wa dziwnie się czułem, bo nie było ni-
kogo poza obsługą, ale herbatę zrobili, 
podziękowali, że my, Polacy, jesteśmy, 
że pomagamy. 

Po drodze widziałem zapchane 
pociągi do Polski, ale na ulicach Lwo-
wa był spokój. Natomiast na dwor-
cu we Lwowie kolejny exodus: kobie-
ty z dziećmi, wszyscy chcieli uciec, by 
przeżyć. „Pociąg życia” nie pomieścił 
wszystkich. Wyły syreny, ale nikt nie 
opuszczał miejsca, bo bano się, że mo-
że nie będzie już nowej szansy na wy-
dostanie się?

Kiedy wracałem, przyjrzałem 
się dokładniej „pociągowi ży-
cia”. Nazwanie go pociągiem 

to zbyt duże słowo, bo to elektrycz-
ka, jak nasz podmiejski, trochę gorszy. 
Dzieci, kobiety, starsze osoby, czasem 
ktoś młodszy, może student. Kierunek 
Lwów, a potem Polska. Nie przeszka-
dza, że na sześciu miejscach siedzi 8-10 
osób, siedzą na podłodze, ale jadą też 

na stojąco. Dodatkowo psy, koty, ba-
gaże, rozmowy, z których wyławiałem 
słowa: Polska, Warszawa, Kraków, Sie-
dlce, Wrocław, Gdańsk. Jechaliśmy wol-
no, zajęło to 12 godzin. Jedzenie, picie, 
gwar, telefony, czasem ktoś się prze-
bijał do ubikacji, której nie ma, ale nie 
dawał wiary i szedł. Ludzie byli szczę-
śliwi, bo mieli już za sobą strach i nie-
pewność. Trud wytrzymywali. Panował 
zaduch, ktoś przysypiał, „pociąg życia” 
stukał kołami. To miły dźwięk, bo wcze-
śniej kojarzyłem go z odgłosami walki, 
wtedy nie usypiał. 

Czy w pociągu jadącym do Kijowa też 
byłeś sam?

Było parę osób, głównie mężczyźni, 
którzy jechali na wojnę, bądź pomóc 
swoim rodzinom.

Tę wojnę 
było widać 
coraz bliżej. 
27 lutego byłem 
we Lwowie. 
Obejrzałem 
miasto. 
Czekałem 
na pociąg 
do Kijowa. 
W nocy udało 
mi się wsiąść 
do pociągu. 
W Kijowie 
byłem 28 lutego.

wojna i SDPwojna i SDP

Robert Kwiatek wraz z ukraińskimi policjantami i żołnierzami, którzy go 
najpierw zatrzymali, zrewidowali, a następnie wspólnie się sfotografowali.
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Do Kijowa dotarłem, jak wspo-
mniałem, 28 lutego. Mówiono mi, że 
nie ma jak tam dojechać, że miasto 
jest okrążone. A ja wsiadłem we Lwo-
wie do pociągu, do wygodnej kuszet-
ki, i nawet bez płacenia dotarłem. Nie 
tego się spodziewałem, ale na tereny 
wojenne trudno było dotrzeć. Niestety, 
zdjęć z rogatkami czy z wojskiem nie 
mam, bo fotografowanie było zabronio-
ne. Zatrzymywano mnie co chwilę. Za-
zwyczaj paszport i legitymacja praso-
wa wystarczyły. Byłem tam traktowany 
trochę jak dywersant, no bo oni mieli 
do czynienia z takimi dywersantami. 
Jak chodził taki gościu z torbami, z apa-
ratem, to go pytano, musiałem się tłu-
maczyć, stąd był problem z robieniem 
jakichkolwiek zdjęć.

Przy jednej takiej kontroli, było 
to już innego dnia, straciłem te-
lefon. Kazali mi wszystko wyjąć 

z kieszeni i odwrócić się. Kiedy ponow-
nie wkładałem rzeczy do kieszeni, tele-
fonu już nie było. Miałem tam wszyst-
kie kontakty i trochę zdjęć. Nie mogli 
dodzwonić się do mnie ani z radia, ani 
z telewizji… 

Na ulicach Kijowa zauważyłem 
pustki, wszystko poza podstawowymi 
sklepami było zamknięte. Kolejki były, 
ale bez dramatu, w sklepach produk-
tów mniej, jednak nadal były, chociaż 
francuski supermarket był bardzo do-
brze zaopatrzony. Pierwszą noc mia-
łem spokojną, a poranki – jednego dnia 
słońce, drugiego śnieg. Czasem rakie-
ta gdzieś daleko uderzyła, podobno 

Iskander. Słyszałem też pojedyncze se-
rie karabinów, było to raczej uganianie 
się za dywersją. Alarmy były na tyle 
często, że przestałem je liczyć i zwra-
cać na nie uwagę. Metro działało, ale 
nie na wszystkich stacjach. Niektórzy 
próbowali się tam chować, ale więk-
szość przyzwyczaiła się do alarmów 
i nawet nie schodziła do podziemia. 

1 marca około godzi-
ny 17 tamtejszego czasu 
był atak bombowy na tele-
wizję. Trafiły trzy pociski, 
odłamki spadały w odle-
głości do 200 metrów. Zgi-
nęły 4 osoby idące ulicą. 
Niewiele udało mi się sfo-
tografować, bo nie chcieli 
mnie tam wpuścić. 

Innym dziennikarzom 
pozwalano robić zdjęcia. 
Czyżby Twoja legitymacja 
była gorsza?

Kontaktowałem się 
z  ich Ministerstwem 
Obrony, tam akredytu-
je się dziennikarzy, wozi 
ich, daje sprzęt. Dzięki temu ich praca 
ma sens. Usłyszałem, że mają tak du-
żo korespondentów w Kijowie, iż nie 
ma dla mnie miejsca. Zapytałem, czy 
w tych grupach są Polacy? Odpowiedź 
brzmiała – nie. Czyli nie byłem sam 
wśród tych, którzy nie dostali akredyta-
cji, musieli na nią czekać kilka tygodni.

Mówiłem im, że Polacy pomagają 
najbardziej, że dotarłem z Gdańska, by 
pokazać ich walkę, a oni powiedzieli, że 
dla mnie nie ma tu miejsca. Uznałem 
więc, że chodzenie samemu to zbyt du-
że ryzyko, nie ma sensu pokazywać ich 

wojny, skoro takie jest ich nastawienie 
do nas. Ślemy im broń, hełmy, kamizel-
ki, a ja nawet tej z Polski nie otrzymam. 
Widziałem ekipy mediów, które przywo-
zili pod wieżę TV – chłopaki jak malo-
wane, wyposażone, eskortowane, a ja? 
Gdyby nie mieli tak zorganizowanego 
wsparcia dla mediów, nie miałbym ża-
lu, bo wiem, na co się pisałem, ale dziś 

nie widzę potrzeby ryzy-
kowania tam, gdzie mnie 
nie chcą, bo wolą Brytyj-
czyków, Holendrów czy in-
nych. Mam o to żal i mimo 
mych chęci, pomocy wielu 
osób z Polski i Ukraińców, 
tu, na miejscu, po rozmo-
wie z tym ministerstwem 
nie chciałem być prze-
szkodą, czy nawet umrzeć 
w nie naszej wojnie. 

Wiem, że oni walczą 
i giną, i wiem, że wszędzie 
są urzędnicy i politycy. Na 
szczęście zwykli ludzie są 
wspaniali. Robiłem zdję-
cia, ale skoro nie wolno 
mi było ich wykonywać, to 

często świadomie robiłem je nieostre. 
Chroniłem tych ludzi, którzy przed Bry-
tyjczykami pozowali bez problemów. 

Udało Ci się jednak sfotografować kilka 
barykad, a nawet ludzi z bronią.

Barykady były wszędzie, nie tyl-
ko w Kijowie. Wszędzie są też punkty 
kontrolne, stanowiska obrony, każda 
miejscowość zaczyna się i kończy po-
sterunkiem, a zarazem punktem opo-
ru. Przechodziłem przez miejsce, gdzie 
rozbito rosyjski konwój. Z bloku, w któ-
rym ukraińska armia ma stanowiska, 

Robiłem zdjęcia, 
ale skoro nie 
wolno mi było 
ich wykonywać, 
to często 
świadomie 
robiłem je 
nieostre. 
Chroniłem 
tych ludzi, 
którzy przed 
Brytyjczykami 
pozowali bez 
problemów. 
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krzyczano do mnie kierując na mnie 
broń. Ileś razy podnosiłem ręce w górę. 
Mówiłem, że prasa, udało mi się zrobić 
dwa zdjęcia. Sto metrów dalej była ba-
rykada z opon i kolejna kontrola. Kiedy 
powiedziałem, że jestem z Polski, sami 
mundurowi chcieli się ze mną sfotogra-
fować i powiedzieli, abym pokazał ich 
w Polsce i że bardzo nam dziękują. Sy-
tuacja diametralnie inna niż ta w mini-
sterstwie. Podobne zdjęcie mam z byłej 
Jugosławii. Tam zatrzymali mnie żoł-
nierze. Przyłożyli nóż do 
gardła. Negocjowałem z 
nimi. Potem pozwolili mi 
na zrobienie zdjęć. To ta-
kie „déjà vu”. Chociaż tu 
nie było tak negatywnego 
nastawienia.

Dlaczego pokazujesz mi 
zdjęcie z przestrzeloną 
tablicą rejestracyjną sa-
mochodu?

Ta blacha wygląda 
jak sito. Dziury porobio-
ne odłamkami. Bo odłam-
ki nie tylko odrywają się 
od rakiety, ale podnoszą 
wszystko i to leci z olbrzy-
mią siłą. Jeśli jest ktoś w pobliżu, to bę-
dzie tak podziurawiony jak ta tablica 
rejestracyjna. Dla mnie jest to symbol, 
bo podobne zdjęcie, tyle że człowieka, 
zrobiłem w Mostarze. On przechodził, 
kiedy wybuchła rakieta, był cały po-
dziurawiony jak sito. Ta tablica rejestra-
cyjna, podziurawiona jak sito, skojarzy-
ła mi się z tamtym obrazem z Mostaru.

Skoro są wybuchy, to giną ludzie. Jak 
jest z ich pochówkami?

Różnie. Jeśli nie ma ostrzału, to 
próbują zmarłych pochować. Nie byłem 
na takim pochówku, ale wiem, że pró-
bują ustalić, kim jest zmarły. Identyfi-
kacja jest ważna, nie są więc chowani 
„na szybko”, byle tylko pochować. Roz-
mawiałem na ten temat z policjantami, 
którzy mnie zatrzymali. Mówili, że je-
śli zmarłych jest więcej, pakuje się ich 
do worka i składa do wspólnego grobu. 
Widziałem, co prawda na filmikach, jak 
są chowani ludzie na podwórkach – tak 

jak u nas w czasie Powsta-
nia Warszawskiego. 

Czy były takie sytuacje, 
kiedy się bałeś?

Tak, ze trzy razy ko-
lana mi się ugięły. 
Miałem takie sy-

tuacje, kiedy się bałem, 
a tysiąc razy – kiedy mo-
głem zginąć, więc stres 
był ciągły. Zdecydowałem 
się więc wracać, ale los 
pokierował mnie w rejo-
ny Winnicy. 250 kilome-
trów jechałem około 10 
godzin. Droga była bez-
pieczna. Zauważyłem też, 

że im dalej od Kijowa, tym większe po-
spolite ruszenie. Na drogach były nie 
tylko betonowe kozły, zapory, worki 
z piaskiem, powalone pnie drzew, bele 
słomy, opony, ale i brony, samochody 
i wszystko, co może powodować spo-
wolnienie wroga. 

Ogranicza to też i tych co uciekają, 
albo jadą z pomocą. Mężczyźni, poczy-
nając od młodych do starszych, wszy-
scy przejęci, na barykadach, a w zasa-
dzie zaporach, punktach kontrolnych, 

w różnym umundurowaniu, a nawet 
bez, z bronią wszelkiego rodzaju, ma-
szynową, butelkami z benzyną, ale 
i strzelbami myśliwskimi, czasem za-
maskowanymi pojazdami bojowymi, 
czy innymi „niespodziankami”. Takie 
posterunki są w każdej miejscowości, 
na każdym moście, we wsi, na wjeź-
dzie, wyjeździe i nieważne, czy dro-
ga jest istotna, czy zupełnie na ubo-
czu. Spełniają one zadania kontrolne, 
w związku z zagrożeniem dywersan-
tami, i opóźniające postęp wojsk. Jed-
ne dobrze zorganizowane, z dobrym 
uzbrojeniem, inne na zasadach po-
spolitego ruszenia mieszkańców. Wi-
działem na ułożonych workach imi-
tację karabinu jeszcze z lat 20. XX w., 
taki Maxim.

Czegoś takiego, na taką skalę, nie 
widziałem nigdy, bo to nie 100 ty-
sięcy, nie pół miliona ludzi, ale 

cały naród gotowy do obrony. W blokach, 
mieszkaniach służby ochotnicze, na 
drzwiach niektórych z nich kartki z czer-
wonym krzyżem – to lokalne punkty 
medyczne. Kobiety wycinają z  płótna 
żółte opaski noszone przez służby i woj-
sko, nalewają do butelek płyn zapalają-
cy. W każdym mieszkaniu, jeśli jest tylko 
dorosły mężczyzna, znajduje się broń. 
Jestem pod wrażeniem poświęcenia 
i zaangażowania Ukraińców. Robią to, by 
obronić swoją ojczyznę, by powstrzymać 
tę szaleńczą agresję. 

Po drodze widziałem samochody, 
do których szyb przyklejone były kart-
ki z napisem „dzieci”. Na stacjach ben-
zynowych – wiele było zamkniętych 
– kolejki po około 50 pojazdów, ropa 
była sprzedawana w ograniczonych ilo-
ściach, gorzej było z benzyną. 

Miałeś już wracać do domu, a ponow-
nie wróciłeś do Kijowa. Gdzie tam no-
cowałeś, miałeś jakieś adresy?

W różnych miejscach. Adresy 
dostawałem w trakcie podró-
ży. Mieszkałem w mieszka-

niu dziewczyny, która jest w Polsce. Do-
stałem klucze, ale zmieniłem to lokum 
jeszcze tego samego dnia na inne, bliżej 
działań, które mnie interesowały. Noco-
wałem też w domu Tatarów Krymskich, 
spaliśmy w świątyni na dywanach. To 
było bliżej frontu, a dokładnie 200 me-
trów dalej spadła rakieta na fabrykę. 
Ukraińcy Tatarów biorą za Czeczeńców, 
chociaż Tatarzy walczą po stronie Ukra-
iny. Mnie brali za dywersanta. U Tatarów 
nie miałem spokojnego snu, bo stale bu-
dziły mnie alarmy, ale i wystrzały. Były 
na tyle ciągłe, że człowiek traktował je 
jak stukot kół przejeżdżającego pocią-
gu. Na szczęście, to w większości stro-
na ukraińska ostrzeliwała, ale i Rosjanie 
potrafili odpowiedzieć. Jednak spanie 
pod ścianą, mimo oklejonych okien, ze 
świadomością, że byle bliska eksplozja 
te okna wybije, a kawałki szyby mogą 
dokonać masakry, nie dodawała otuchy.

Stamtąd wróciłem do Kijowa, 
a ostatnią noc spędziłem u naszych za-
konników kapucynów. Oni mocno po-
magają wszystkim, zostają na miejscu. 
Byłem na nietypowej Mszy Św. skróco-
nej, i tylko dla mnie, bo była niedzie-
la. Mimo trudnej sytuacji są na swoim 
posterunku, niosąc pomoc wszystkim 
w potrzebie. Myślę, że warto by było 
wspierać tego typu placówki, kierując 
pomoc również do nich. Oni wiedzą, 
jak ją mądrze rozdysponować. Otrzy-
małem też informację, że księża Oblaci 
z Czernichowa proszą o pomoc.

Miałem takie 
sytuacje, kiedy 
się bałem, 
a tysiąc razy 
– kiedy mogłem 
zginąć, więc 
stres był ciągły. 
Zdecydowałem 
się więc 
wracać, ale los 
pokierował 
mnie w rejony 
Winnicy.
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Przez wiele miesięcy, zwłaszcza 
Niemcy i Francja, ale także admi-
nistracja Joe Bidena, traciły czas. 

Amerykańska NBC na początku lutego: 
„od kilku tygodni trwają rozmowy Sta-
nów Zjednoczonych z Moskwą – nie są 
zbyt obiecujące”. CNN w tym samym 
czasie: „prezydent USA miał zaofero-
wać Putinowi akces do baz NATO, że-
by mógł sprawdzić, iż w Polsce i w Ru-
munii nie ma amerykańskich pocisków 
Tomahawk Cruise”. Czyli szaleństwo 
i skrajna ignorancja. Demokraci, ambi-
walentni, niezdecydowani, nastawieni 
na gospodarczą wojnę z Chinami, Eu-
ropę pozostawiając Niemcom, chętnie 
udawali, że nie ma problemu. No i te 
wieczne iluzje, że „współpraca gospo-
darcza z Rosją to wielkie pieniądze” 
– owszem, ale tylko dla Niemiec. I mit 
drugi, że „im więcej współpracuje się 
z Rosją, tym więcej europejskich stan-
dardów nabierze”. Choć jest przeciwnie 
– to Rosja wpływa na Zachód i psuje, 
niszczy standardy europejskie. 

Właściwie jedynie Wielka Brytania 
potraktowała dramatyczną sytuację 
na flance wschodniej NATO poważ-
nie. Premier Boris Johnson krążył mię-
dzy Brukselą, Kijowem i Warszawą. Nie 
tylko deklarował pomoc, ale jej udzie-
lił. Wciąż powtarzał, a za nim brytyj-
ski „Times”, „Daily Telegraph” i tabloid 
„Daily Mail”: „Wielka Brytania pozosta-
je niezachwiana w zaangażowaniu na 
rzecz bezpieczeństwa Europy i gotowa 
jest zastosować skoordynowany pa-
kiet sankcji, jeśli to będzie potrzebne”. 

I za słowami szły czyny. W odróżnie-
niu od Niemców (pamiętnych kilkaset 
hełmów) – 88 mln funtów, czyli prawie 
ćwierć miliarda złotych na wspieranie 
stabilności rządu ukraińskiego oraz 
niezależności energetycznej Ukrainy. 
Dalej, lekkie systemy obrony przeciw-
pancernej, 2000 sztuk MBT LAW, a bry-
tyjski minister ds. armii Ben Wallace 
już przysłał 350 royal marines z elitar-
nego 45. Commanda stacjonującego 
w Szkocji. Z obietnicą dalszego ciągu. 

Polska powinna szanować takiego 
sojusznika – Wielka Brytania jest 
dziś, po brexicie, odosobniona, 

szuka aliantów, a tak się składa, że ma 
podobne poglądy na Rosję oraz Unię 
Europejską. Bo Putin i jego poprzed-
nicy mają niemiły zwyczaj dopadania 
i likwidowania rosyjskich dysydentów 
na ziemi brytyjskiej – patrz: Litwinien-
ko, Boris Bierezowski czy Siergiej Skri-
pal – a Anglicy tego nie znoszą. No i po-
dobna do naszej jest brytyjska opinia 
o  Unii Europejskiej, lewicowej dykta-
turze, coraz częściej sięgającej po prze-
moc i bezprawie.

Tak więc Stany Zjednoczone, Niem-
cy, Francja – niezależnie od świato-
poglądu partii rządzącej – w obliczu 
możliwości ataku Rosji na Ukrainę za-
chowywały milczenie, albo bagatelizo-
wały sprawę. Niemcy, z gigantycznymi 
interesami z Rosją, uzależnione w 30% 
od jej surowców energetycznych, to sa-
mo Włosi, no i Francja z ego jak stąd 
do Timbuktu, pełna wiary w siłę swojej 
dyplomacji. 

Dopiero podczas weekendu 11-12 
lutego, kiedy amerykańskie służby spe-
cjalne namierzyły informację o kon-
centracji rosyjskich wojsk dookoła 

Ukrainy, zmienił się tenor wypowiedzi 
liderów politycznych, a za tym mediów. 
Do polskiej dyplomacji, która już wte-
dy działała pełną parą – premier Mora-
wiecki w Brukseli i w Kijowie, rozmowy 
telefoniczne prezydenta Dudy z Bide-
nem i Putinem, dołączyły inne. Joe 
Biden obudził się z zimowego letargu 
i powiedział w CNN: „Będziemy bronić 
każdego cala terytorium NATO z całą 
mocą amerykańskiej siły”. Do Brytyj-
czyków, Borisa Johnsona i Liz Truss, 
którzy już przemierzali trasę Londyn – 
Bruksela – Warszawa – Kijów, dołączył 
amerykański sekretarz stanu Anthony 
Blinken i doradca prezydenta ds. bez-
pieczeństwa Jake Sullivan, który po-
wiedział na konferencji prasowej: „Ro-
sja może zaatakować Ukrainę jeszcze 
przed zakończeniem Olimpiady w Pe-
kinie, czyli jeszcze przed 20 lutego”. 
I wszyscy zaczęli powtarzać słynne an-
gielskie motto – „chcesz pokoju, przy-
gotuj się na wojnę”. Nareszcie Zachód 
uwierzył w możliwość wojny lokalnej, 
czy też na większą europejską skalę. Do 
choru realistów przyłączyły się nawet 
„New York Times” i CNN. Aż się nie chce 
wierzyć, że jeszcze tydzień wcześniej 
spekulowały: „przecież to niemożliwe, 
żeby Putin zaatakował w Walentynki”! 
Prezydent Francji Emmanuel Macron, 
po klęsce rozmowy z  Putinem, pod-
czas której został przez niego po pro-
stu „rozjechany”, zdał sobie wreszcie 
sprawę z powagi sytuacji, a za nim le-
wicowe dziś „Le Monde” i „Liberation”. 
Włosi, których położenie geopolityczne 
oraz własny interes trzymały z daleka 
od sporu, spojrzały prawdzie w  oczy, 
o  czym opowiadały „La Stampa” 
i „Unita”. Bardzo im w tym pomogło 

P R Z E D  2 4  L U T E G O …
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Politycy  
i media  
w sy- 
  tuacji 
„wojna  
czy po- 
      kój?”
Kiedy piszę te słowa, sytuacja 
jest tak dynamiczna, że 
nikt nie wie, co będzie się 
działo w momencie, kiedy 
ukaże się nowy numer 
„Forum”. Tekst może stać 
się tylko komentarzem do 
sytuacji „przygotowania 
Rosji do inwazji na Ukrainę”, 
jednego tylko aktu dramatu. 
Choć wszyscy mamy nadzieję, 
że niemożliwe stanie się 
możliwe i rosyjskie wojska 
powrócą do swoich baz.

Tekst Elżbieta  
Królikowska-Avis
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oświadczenie głowy państwa watykań-
skiego, papieża Franciszka, który – za-
wsze pacyfista – gorąco upomniał się 
o pokój. Nawet Niemcy wreszcie zdoby-
ły się na reakcję i kanclerz Olaf Scholz 
zapowiedział, w razie wkroczenia Rosji 
na teren Ukrainy, twarde sankcje. 

I tu pojawia się kolejny szkopuł – dla-
czego Zachód konsekwentnie skry-
wa, jakimi to „twardymi sankcjami” 

zamierza obłożyć Rosję? Dlaczego, u Bo-
ga Ojca?! Szeroko mówi się o wyłączeniu 
Rosji z bankowego systemu przesyłania 
pieniędzy SWIFT, do którego należy po-
nad 200 państw, a wykluczony jest Iran 
i Korea Północna. Zważywszy na świato-
wy obrót pieniędzy samego Putina, któ-
ry przecież nie trzyma swoich miliar-
dów dolarów w bankach rosyjskich, czy 
na globalny zasięg interesów rosyjskich 
oligarchów, mógłby to być strzał w dzie-
siątkę. Gdyby rosyjskich oligarchów 
odcięto od ich biznesów oraz luksuso-
wych nieruchomości w Wielkiej Bryta-
nii, Szwajcarii, Francji, Stanach Zjedno-
czonych i na Bora Bora, zlikwidowano 
złote karty do Harrodsa, Fortnum and 
Mason i Harvey Nicholls, karty wstę-
pu do elitarnych klubów jak Annabel, 
uniemożliwiono edukację dzieci w naj-
lepszych brytyjskich boarding schools: 

Eton, Harrow, a potem na uniwersyte-
tach Ox-bridge i amerykańskich Ivy Li-
gue, to byłby cios w samo serce układu. 
Bo przyjaciele Putina nie pracują prze-
cież charytatywnie, przeciwnie, robią 
pieniądze, aby – jak to „nowi Rosjanie” 
– korzystać z  życia. Takie posunięcie 

mogłoby narazić Putina na rebelię ro-
syjskich oligarchów, a być może i bunt 
części rosyjskiego społeczeństwa, któ-
re zyskałoby insight, informacje o tym, 
co się dzieje na szczytach władzy, na 
Kremlu, w Moskwie, w Rosji. I jak żyją, 
ich kosztem, wybrani. Skonkretyzować 
owe mityczne „sankcje”, to raz. 

Kolejny błąd to strategia i takty-
ka Zachodu wobec powtarzają-
cych się przecież „manewrów 

wojskowych” Rosji na terenie Białoru-
si i nawykowego relokowania ponad 
100 tys. rosyjskich wojsk przy grani-
cach Ukrainy. I ta czarna chmura nad 
Europą Wschodnią, ustawiczny dyle-
mat „wejdą, nie wejdą?”. Przecież jeste-
śmy wolnym krajem i mamy prawo do 
spokojnego życia i rozwoju. Nie może 
czerwony dyktator, z traumą po upad-
ku Związku Sowieckiego, ustawicznie 
straszyć wojną 9 państw, które dość się 
nacierpiały przez 45 lat komunizmu. 
I jak to się dzieje, że wciąż uprawiamy 

politykę reaktywną, czyli „reakcja na 
manewry wojskowe na Białorusi”, na 
koncentrację wojsk rosyjskich wokół 
Ukrainy, dlaczego to nie my dyktuje-
my warunki, lub choć stawiamy Ro-
sję w sytuacji, do której musi się jakoś 
odnieść? Winniśmy co prędzej prze-
jąć narrację, a logika wydarzeń winna 
być taka: news z Kremla, że Rosja re-
lokuje swoje wojska w stronę Ukrainy 
czy flanki wschodniej, a Zachód prze-
syła message: „Ostatnie wydarzenia 
bardzo wiele nas kosztowały, nastroje 
społeczne, budżet państwa na niespo-
dziewane cele militarne. Wciąż cierpi-
my w związku z pandemią, coraz więk-
sza inflacja, nie możemy sobie na takie 
zabawy pozwolić. Jeśli kolejny raz usły-
szymy o takich prowokacjach, urucha-
miany sankcje takie to a takie”. 

Ospałość administracji amery-
kańskiej i brak solidarności 
Zachodu, zwłaszcza Niemców, 

z państwami tzw. bliskiej zagranicy, już 
dziś zbierają złe żniwo, a przecież nie 
wiadomo co będzie jutro. To polityka 
rozbijająca jedność Unii Europejskiej 
i NATO. Niemiecki egoizm i kompletne 
nieliczenie się z bezpieczeństwem i do-
brostanem 9 państw flanki wschodniej 
musi się skończyć. To przecież Niemcy, 
poprzez zgodę na budowę Nord Stream 
2, dały Putinowi nabity pistolet, któ-
rym wywija i szantażuje cały konty-
nent. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, 
że Rosja to państwo zbójeckie, nie do-
trzymujące międzynarodowych umów, 
nieobliczalne. Ale czy coś z tym zrobi-
my? „Biegunka dyplomatyczna” trwa. 
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 
apeluje do Zachodu, aby „nie nakręcał 
spirali wojny” i „nie ogłaszał, że Rosja 

uderzy na Ukrainę we środę”. Tamtej-
sze media donoszą, że były szef ukraiń-
skiego MSZ informuje, iż jego kraj rezy-
gnuje ze starań o członkostwo w Unii, 
a rzecznik prezydenta to dementuje. 
„Wall Street Journal” przypomina wy-
stąpienie prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego w Gruzji w 2008 roku, i dodaje: 
„jak bardzo miał rację”. Portal Politi-
co.com przytacza słowa szefa norwe-
skiego wywiadu Nilsa A. Stensona, że 
potencjał rosyjskich wojsk na grani-
cy Ukrainy pozwala na różnego rodza-
ju posunięcia, wojnę konwencjonalną, 
hybrydową i mieszaną. A „Jerusalem 
Post” przedstawia plan państwa – w ra-
zie agresji Putina – sprowadzenia 200 
tys. ukraińskich Żydów do Izraela. 

Polska swoimi energicznymi dzia-
łaniami dyplomatycznymi doprowa-
dziła wprawdzie do rozbicia „koncertu 
mocarstw”, na który Putin miał nadzie-
ję, ale chaos i niepewność jutra setek 
milionów ludzi – trwa. A deeskalacji 
działań – wciąż nie widać. Przeciwnie, 
Siergiej Ławrow wciąż powtarza, że nie 
będzie rozmawiał z OBWE, „bo najważ-
niejszy jest dialog Rosji z USA i NATO”, 
próbuje nakłonić OBWE do negocjacji 
z marionetkowymi „republikami” Do-
niecką i Ługańską, jakby były podmio-
tami państwowymi, odmawia Ukra-
inie prawa do wyboru jej sojuszników 
i wciąż próbuje grać kartą „dyskrymi-
nacji ludności rosyjskojęzycznej” na 
Ukrainie. Tak więc pat trwa. I dopóki 
Niemcy i Stany Zjednoczone – korzy-
stając z historycznych doświadczeń 
Europy – nie zagrają w otwarte karty, 
nie zobaczymy końca konfliktu. Albo 
będzie się tlił latami, albo eksploduje 
w pełnowymiarową wojnę.

Przecież jesteśmy wolnym krajem i mamy prawo 
do spokojnego życia i rozwoju. Nie może czerwony dyktator, 
z traumą po upadku Związku Sowieckiego, ustawicznie 
straszyć wojną 9 państw, które dość się nacierpiały przez 
45 lat komunizmu.

wojna i SDPwojna i SDP
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z  infrastrukturą krytyczną danego 
kraju, żeby osłabić, wprowadzić chaos 
do ośrodków politycznych. Także dzia-
łania wywiadowcze, aby wprowadzić 
zamęt. Ważne jest to, żeby były zsyn-
chronizowane, wykorzystywały słabe 
punkty przeciwnika. W tym przypad-
ku chodzi o osiągnięcie efektu syner-
gii (proces współdziałania dwóch albo 
więcej czynników – przyp. MG). 

Działania na granicy polsko-biało-
ruskiej to były działania nie do końca 
hybrydowe. Bo nie mieliśmy regular-
nej armii, która by próbowała dokonać 
jakichś działań. Oczywiście były ataki, 
strzelano do naszych lamp oświetle-
niowych w pasie granicznym. Strzelano 
z broni śrutowej, ale to wszystko jest 
trudne do zweryfikowania, chociaż-
by dlatego, że nie są tam dopuszczane 
osoby z zewnątrz. Nie ma takiej moż-
liwości, aby media to potwierdziły. To 
mogą być tylko takie opowieści, bo z te-
go co pokazywano, wynika, że do tych 
lamp strzelano z broni pneumatycznej. 
Trudno więc mówić, że to są działania 
regularnej armii. Bardziej wybryki czy 
też próba prowokacji.

Weźmy inne działania, jak wyko-
rzystanie uchodźców, migrantów, lu-
dzi przemieszczających się z pobudek 
bardziej ekonomicznych, ale były tam 
też osoby, które potrzebowały pomo-
cy – pomińmy to, jak będziemy tych 
ludzi nazywać, bo chodzi o wykorzy-
stanie tych osób przez państwo wro-
go nastawione do nas. A wrogo nasta-
wione między innymi przez to, że my 
jako państwo będąc w Unii Europej-
skiej podjęliśmy różnorakie działania, 
w tym np. działania związane z prote-
stami na Białorusi, które poparliśmy.  

Nazywanie „wojną hybrydową”  
sytuacji na polsko-białoruskiej granicy,  
to strzelanie z armaty do muchy

Od ub. roku zarówno politycy, jak 
i dziennikarze zaczęli używać określe-
nia „wojna hybrydowa” w kontekście 
migrantów szturmujących czy napie-
rających na polską granicę od strony 
Białorusi. Pan zajmuje się kwestią bez-
pieczeństwa, ochroną granic. Stąd mo-
je pytanie, czy nie jest to nadużywanie 
terminu. Czy rzeczywiście na polsko-
-białoruskiej granicy toczy się woj-
na hybrydowa? A może to takie mod-
ne określenie, którym posługują się 

O wojnie hybrydowej z dr. 
hab. Grzegorzem Pietrkiem, 
profesorem Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach, ekspertem 
w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem,  
rozmawia Maria Giedz.

Kiedy  
Rosja gra 
na wielu 
fortepia-
nach

dziennikarze, a zwłaszcza politycy, i to 
bez zrozumienia. Czym ta wojna jest? 

Był rok 2005, kiedy na Bliskim 
Wschodzie zaczęło się wszystko nie-
bezpiecznie „kotłować”. Wtedy, po-
twierdzają to różne publikacje zagra-
niczne, głównie amerykańskie, zaczęto 
mówić o wzroście znaczenia „wojen 
hybrydowych”. Ogólnie wojna hybry-
dowa jest pojęciem spornym i zasad-
niczo nie istnieje powszechnie przy-
jęta jej definicja. W wielu periodykach 

krajowych i zagranicznych poddano 
krytyce pojęcie „wojna hybrydowa” za 
brak jasności pojęciowej. Oczywiście, 
ona jest bardzo „fajna”, to chwytliwy 
zwrot, słowo wytrych. 

Panuje teraz moda na hybrydy: hybry-
dowy samochód, telewidz, …, dlaczego 
nie hybrydowa wojna?

Ale to niczego nowego nie wno-
si do debaty osób, które zaj-
mują się bezpieczeństwem, 

zwłaszcza militarnym. Więcej wnosi to 
do debaty politycznej, dodaje pewnego 
ubarwienia, o ile ktoś zna się na tym. 
Ludzie, często nie znając się, używają 
tego określenia. Nie ma w nim treści. 
Ogólnie można powiedzieć, że wojna 
hybrydowa polega na współdziałaniu, 
czy bardziej połączeniu konwencjonal-
nych i niekonwencjonalnych instru-
mentów siłowych oraz dywersyjnych. 

Czy możemy powiedzieć, że na granicy 
polsko-białoruskiej zostały zastosowa-
ne metody i konwencjonalne, i niekon-
wencjonalne? Wydaje się, że migran-
ci, którzy chcą przejść przez granicę, 
to raczej jest forma konwencjonalna. 
Oni są żywymi ludźmi, którzy przecho-
dzą, a pomagają im w tym Białorusini. 
Czy nie wyciągnęliśmy armat na ma-
łe rzeczy? Ktoś nielegalnie wchodzi do 
naszego kraju, a my nazywamy tę sy-
tuację wojną hybrydową?

To jest takie strzelanie z arma-
ty do muchy. Instrumenty, o których 
mówię, to działania konwencjonal-
ne: wojsko, czołgi, rakiety, samoloty, 
a  także niekonwencjonalne, a więc 
nawet: cyberwojna, ataki cybernetycz-
ne na systemy związane chociażby 

bezpieczeństwo bezpieczeństwo

Dr hab. Grzegorz Pietrek.
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Udzieliliśmy schronienia osobom, któ-
re z Białorusi się do nas przedostały. 
Spowodowaliśmy wprowadzenie sank-
cji gospodarczych i politycznych, tych 
personalnych. Mamy więc pewnego 
rodzaju odwet, który jest spełnieniem 
słów Łukaszenki, że my jeszcze ich po-
pamiętamy. Jest to zaplanowana ope-
racja. Można się też odnieść do zapla-
nowanej wiele lat wcześniej operacji 
o kryptonimie „Śluza”, czyli wykorzy-
stania nielegalnych imi-
grantów, skanalizowania 
ich w kierunku granic 
Unii Europejskiej, uła-
twienia im nielegalne-
go przedostania się do 
państw unijnych i wywo-
łania niepokojów w tych 
krajach. Nie tylko my, 
ale wszystkie kraje, któ-
re graniczą z Białorusią, 
czyli kraje nadbałtyckie, 
są w ten sposób destabi-
lizowane. 

A czyja jest to koncepcja? 
Kto wymyślił tę operację?

Możemy tylko do-
m n i e m y w a ć . 
Można też po-

wiedzieć, że na Białorusi w tej chwi-
li nie dzieje się nic, co nie jest wiado-
me i zatwierdzone przez Kreml. To są 
organizmy połączone. Zresztą związek 
Białorusi i Rosji to jest pewnego rodza-
ju organizacja (ZBiR, Związek Białorusi 
i Rosji, powstał w 2000 r. – przyp. MG), 
powstała niby dla prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Wiadomo jednak, 
że dzisiaj na terytorium Białorusi sta-
cjonują wojska rosyjskie, że lotnictwo 

rosyjskie kontroluje przestrzeń po-
wietrzną Białorusi. To jest prawie jeden 
organizm. Oczywistym jest, że była to 
szersza akcja przygotowana przez służ-
by rosyjskie wspólnie z białoruskimi. To 
są dobre, stare służby i standardy KGB-
-owskie. 

Wróćmy do wojny hybrydowej. Czy 
możemy powiedzieć, że sytuacja na 
granicy jest jednym z elementów woj-

ny hybrydowej toczą-
cej się na szerszym po-
lu, rozgrywającej się nie 
tylko pomiędzy Polską 
a Białorusią, ale i między 
Rosją a państwami Euro-
py Wschodniej należący-
mi do Unii Europejskiej? 
W kontekście powią-
zań z Rosją mamy rosyj-
ski drobnicowiec (statek 
przewożący drobnicę), 
który pojawił się na wo-
dach Zatoki Gdańskiej 
i chciał wpłynąć na plażę 
Wyspy Sobieszewskiej, 
po czym wykonał wyjąt-
kowo zgrabny manewr, 
aby nie osiąść na mieliź-
nie. Ponoć załoga była pi-

jana. Czyli statek, granica, jest jeszcze 
Nord Stream, ..., dochodzi Ukraina… 
Czy to nie są elementy, które składają 
się na wojnę hybrydową? 

Wszelkie działania, które mogą wy-
dawać się działaniami rozproszonymi, 
w wielu przypadkach mają związek. Ro-
sja, czy wcześniej Związek Radziecki, 
cały czas daje o sobie znać i teraz pró-
buje wrócić na tory swojej imperialno-
ści i pokazywać, że jest bardzo istotnym 

graczem nie tylko na rynku azjatyckim, 
ale i w Europie. Może się wydawać, że 
wszelkiego rodzaju działania w stosun-
ku do państw europejskich nie są po-
wiązane, ale najczęściej są one stymu-
lowane przez inne działania, jak to było 
ze statkiem, który wpłynął na nasze wo-
dy, co dzieje się także w przypadku na-
ruszenia przestrzeni powietrznej sąsia-
dów przez rosyjskie siły powietrzne. Tu 
chodzi o zaznaczenie swojej obecności, 
żeby Unia Europejska, Stany Zjednoczo-
ne i wszyscy sąsiedzi pamiętali, że jest 
Rosja, i że jest Białoruś, a zapraszanie 
ich do rozmów, na co oni bardzo liczą, 
jest legitymizowaniem tych reżimów. Je-
żeli kanclerz Merkel rozmawia z Łuka-
szenką, a prezydent Biden z Putinem, to 
jest to legitymizowanie tych ludzi jako 
władców krajów. Trzeba też mieć świa-
domość, że Rosja ma bardzo rozległe 
interesy. Także Ukraina, która jest teraz 
w centrum zainteresowania, może być 
jednym z elementów gry na tej wielkiej 
szachownicy. Chodzi o to, że – jak kiedyś 
mówił Brzeziński (Zbigniew Brzeziński, 
były doradca ds. bezpieczeństwa naro-
dowego USA – przyp. MG) – należy mieć 
kilka pól otwartych do pewnego rodza-
ju pokazania się. Z Chinami Rosjanie 
też zaczynają bardzo dobrze współpra-
cować. Można więc brać po uwagę rów-
nież i to, że agresja na Ukrainę może być 
powiązana z tym, że Chiny będą chciały 
ostatecznie odzyskać Tajwan. 

Czy nasza granica może być taką świe-
cą dymną, odwróceniem uwagi? W tym 
czasie Rosja zajmuje się Ukrainą, li-
cząc, że nie zostanie to zbyt szyb-
ko zauważone, ale w rzeczywistości 
chodzi o odzyskanie Tajwanu. Czyli 

inicjatorem tej wojny może nie być tyl-
ko Rosja, ale mogą być też Chiny, albo 
tylko Chiny? 

Proszę zwrócić uwagę na to, że dla 
Chin bardzo istotne są kontakty z Euro-
pą, bo budują nowy „jedwabny szlak”. 
Nawet przez nasz kraj będzie przebie-
gała, czy nawet już przebiega, jedna 
z  tras tego szlaku. Wykorzystują Ark-
tykę, żeby tamtędy się przemieszczać, 
skracają sobie drogę. Chodzi też o sa-
mą Arktykę, gdzie znajdują się ogrom-
ne złoża. Kto będzie rządził Arktyką, 
będzie miał dostęp do złóż. A Rosja gra 
na wielu fortepianach. Nie można nie 
doceniać jej siły militarnej, ale z tym 
sobie NATO poradzi, gdyby doszło do 
otwartej wojny. Bo poziom technolo-
giczny wojsk NATO jest nieco wyższy. 
No i są możliwości zadziałania na pod-
stawie artykułu 4. i 5. Paktu Północno-
atlantyckiego. Czyli kolegialnej obrony. 

Natomiast jeśli chodzi o sprawy 
związane z gospodarką, z działaniami 
wywiadowczymi, to nie możemy nie 
doceniać Rosji i Chin. Gdyby Ameryka-
nie, czy ogólnie NATO, chciało zacieśnić 
kontakty wojskowe z Ukrainą, w rozu-
mieniu przyjąć Ukrainę do NATO, to dla 
Rosji byłby ogromny cios. Dlatego Rosja-
nie już mówią, że wówczas będą pró-
bowali odtworzyć swoją zdolność mili-
tarną i mieć większe wpływy na Kubie. 
A Kuba leży w odległości 70 km od Sta-
nów Zjednoczonych. Atak z Kuby może 
być bardzo szybko przeprowadzony, bo 
to taki „naturalny lotniskowiec”. I to już 
było artykułowane przez dyplomację ro-
syjską. Wszystko trzeba brać pod uwagę. 
My jako Polska oczywiście gramy na tej 
szachownicy, ale jesteśmy pionkiem. 
Tu się gra o  dużo większe interesy. 

bezpieczeństwo bezpieczeństwo

Spowodowaliśmy 
wprowadzenie 
sankcji 
gospodarczych 
i politycznych, 
tych 
personalnych. 
Mamy więc 
pewnego rodzaju 
odwet, który jest 
spełnieniem słów 
Łukaszenki, że 
my jeszcze ich 
popamiętamy.



34 FORUM DZIENNIKARZY ·  01(145) 2022 35

Jeśli mówimy o wydarzeniach grudniowych w kontekście historii Polski, 
to niemal wszystkim kojarzy się z nimi dzień 13 grudnia 1981 r., kiedy to 
Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny, ponoć po to, aby uchronić nasz 
kraj przed inwazją wojsk sowieckich. Dzisiaj już wiemy, że było odwrotnie. 
To Jaruzelski prosił Sowietów o pomoc, ale jej nie otrzymał. I gdyby przy 
takim postrzeganiu historii pozostać, to śmiało można uznać, że owa wiedza 
jest tylko częściowo prawdziwa, bo w powojennym okresie XX w., właśnie 
w grudniu, na polskiej ziemi rozegrały się dwie tragedie, oddzielone od siebie 
o dekadę. Ta pierwsza, z roku 1970, najbardziej krwawa i bolesna, przez wiele 
lat była skrywana i do dzisiaj nie jest wyjaśniona.

Chociaż wszystko może się rozejść po 
kościach, bo ważniejsze będą interesy 
ekonomiczne. W końcu Unia poluzuje 
swoje opory w stosunku do Nord Stre-
am i pewnie o to może chodzić Rosji. 

Na scenie politycznej mamy różne 
przetasowania, Amerykanie trochę 
schodzą na dalszy plan, bo główną ro-
lę chcą odgrywać i Chiny i częściowo 
Rosja. Czy możemy więc powiedzieć, 
że ta wojna hybrydowa w rzeczywi-
stości już trwa, ale nie lo-
kalnie, tylko globalnie, na 
płaszczyźnie niemal ogól-
noświatowej, bo występu-
ją i kwestie gospodarcze, 
i polityczne, klimatyczne, 
mamy też pandemię, czy-
li zdrowotne…? 

Określenie „wojna 
hybrydowa” jest 
na wyrost, bo woj-

na hybrydowa ma pewien 
ograniczony zakres i zasięg. Toczy się 
między dwoma państwami, czy kilko-
ma państwami sąsiadującymi. W glo-
balnym wymiarze trudno mówić o woj-
nie hybrydowej. To wszystko, co pani 
powiedziała, jest bardziej ekonomicz-
ne. Interesiki, jakieś układanie się, wy-
korzystywanie np. Nord Stream, spra-
wy handlowe, blokowanie czegoś. Tu 
bardziej można powiedzieć o wojnie 
ekonomicznej, bo to jest istotne. Jeśli 
nie można kogoś pokonać militarnie, 
to trzeba spróbować pokonać go gospo-
darczo, albo się z nim porozumieć. Je-
śli chodzi o Unię Europejską, to w żad-
nym wypadku nie dąży ona do działań 
zbrojnych właśnie z punktu widzenia 
gospodarczego. Poprzez porozumienie 

się, a jeżeli nie, to poprzez inne dzia-
łania, np. sankcje, czy stosując metodę 
„kija i marchewki”. Coś za coś, jeśli so-
bie odpuścicie… Bardziej możemy mó-
wić o różnego rodzaju konfliktach eko-
nomicznych, ale one nie są elementem 
wojny hybrydowej. 

Wojna hybrydowa w klasycznym 
rozumieniu odbywała się podczas wo-
jen rosyjsko-czeczeńskich, były też 
jej zaczątki na Bliskim Wschodzie 
w 2005 r. No i Ukraina, czyli tam, gdzie 

mieliśmy w konsekwencji 
aneksję Krymu, ale i Don-
bas. To jeśli możemy mó-
wić o klasycznej wojnie 
hybrydowej. Tam, gdzie 
możemy powiedzieć, że 
była i wojna militarna, 
i  udział pozamilitarnych 
organizacji i innych dzia-
łalności, nawet cywilów 
uzbrojonych, i wojna cy-
bernetyczna, i trochę eko-

nomicznej… Rosjanie, jeśli chodzi 
o Krym, potrafili poblokować dostawy 
wody, energii, bo przez ich terytorium 
to przechodziło. Tu – tak, natomiast na 
skalę globalną – nie. 

Wracając do Stanów Zjedno-
czonych: nie możemy depre-
cjonować potęgi militarnej. 

To jest nadal hiper mocarstwo. Jedy-
ne na świecie mocarstwo zdolne pro-
wadzić dwie regularne kampanie wo-
jenne w dwóch najbardziej odległych 
częściach świata. Tak jest określany 
potencjał militarny Stanów Zjednoczo-
nych. Samych Stanów Zjednoczonych, 
bez NATO. To jest nadal ogromna potę-
ga. Pewnie do tego dojdą Chiny, ale to 
za jakiś czas.

bezpieczeństwo

Wojna 
hybrydowa 
w klasycznym 
rozumieniu 
odbywała się 
podczas wojen 
rosyjsko- 
-czeczeńskich...
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Tekst Maria Giedz

Dwa Grudnie

Kolumna wojska zmierzająca 
ulicą Matejki w stronę 
Placu Żołnierza Polskiego, 
Szczecin, grudzień 1970 r., 
fot. ze zbioru Archiwum 
Historycznego KK NSZZ 
„Solidarność”.
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– Sprawa Grudnia’70 nie jest już 
kontynuowana – wyjaśnia Małgorza-
ta Sokołowska, dziennikarka i autor-
ka wielu publikacji, głównie o Gdyni, 
w tym o Grudniu’70. – Toczył się pro-
ces sądowy, ale był on kpiną. Trwał 
prawie dwadzieścia lat (1995-2013). 
Jedyną osobą skazaną za Grudzień’70 
była moja mama (chodzi o Wiesławę 
Kwiatkowską, dziennikarkę „Tygodni-
ka Gdańskiego”, „Dziennika Bałtyckie-

go”, autorkę wielu publikacji, w tym 
o Grudniu’70, zmarłą w 2006 r. – przyp. 
MG), która w stanie wojennym zosta-
ła skazana na 5 lat „za niezaprzestanie 
działalności związkowej polegającej 
na zbieraniu materiałów dotyczących 
Grudnia’70” (Wiesława Kwiatkowska 
w latach 1980-81 pracowała w dziale 
historycznym Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” – przyp. MG). Odsiedzia-
ła w sumie półtora roku, bo potem 
wszystkich wypuszczali. 

– Proces trwał wiele lat i tylko dwie 
osoby otrzymały symboliczny wyrok 
dwóch lat w zawieszeniu, ale nie ci 
komunistyczni politycy, którzy wpro-
wadzili czołgi do miasta i kazali strze-
lać, a dowódcy batalionów, którym 
kazano blokować stocznie w  Gdań-
sku i  Gdyni – kontynuuje Sokołow-
ska. – I  to wszystko! Uniewinniony 
został nawet „krwawy Kociołek, ten 
kat Trójmiasta” – jak śpiewała ulica. 

Proces od początku wyglądał na pro-
wadzony tak, by nikomu włos z głowy 
nie spadł. Trudno o tym opowiedzieć 
w  paru zdaniach. To była po prostu 
kpina. Żałosna. Jak już akt oskarżenia 
trafił do sądu, to przeniesiono spra-
wę z Gdańska do Warszawy. Po paru 
latach trzeba było wszystko zaczynać 
od nowa. A przeniesiono do Warszawy 
po to, aby oskarżonym było wygodniej, 
a nie świadkom. Ponad tysiąc świad-

ków musiało przyjeżdżać z Trójmiasta 
do Warszawy. Ustalono, że będą każ-
dego przesłuchiwać chyba po to, żeby 
nie można było skończyć tego procesu. 
Potem z honorami chowany był Jaru-
zelski: pogrzeb państwowy, prezydent 
Komorowski nad grobem…. Zmarł, 
nie skazany ani za Grudzień’70, ani za 
Grudzień’81. Kpina dla sądów i kpina 
dla wymiaru sprawiedliwości. 

Jeden raniony, drugi zabity,
Krwi się zachciało słupskim bandytom.

To Partia strzela do robotników.
Janek Wiśniewski padł.

Krwawy Kociołek to kat Trójmiasta,
Przez niego giną dzieci, niewiasty,

Poczekaj draniu – my cię dostaniem!
Janek Wiśniewski padł… 

Fragment „Ballady o Janku Wiśniewskim”  

autorstwa Krzysztofa Dowgiałły.

Był grudzień 1970 

Właśnie wtedy Trójmiasto wpi-
sało się na karty historii Pol-
ski. Czerwiec 1956 r. i  po-

znańskie powstanie nie było zbyt silnie 
popierane przez pomorskie społeczeń-
stwo. Podobnie rzecz miała się z pro-
testami studentów w marcu 1968  r. 
Natomiast w 1970 r., kiedy to 12 grud-
nia ówczesny rząd zapowiedział obo-
wiązującą od 13 grudnia podwyżkę 
cen żywności, i to na niecałe dwa ty-
godnie przed świętami Bożego Naro-
dzenia, wywołało to ogromne oburze-
nie wśród społeczności zamieszkującej 
Wybrzeże, głównie wśród pracowni-
ków stoczni Gdańska i Gdyni. Należy 
dodać, że w tamtych czasach zarówno 
stocznie, jak i port były ogromnymi in-
stytucjami. Zatrudnionych było w nich 
kilkadziesiąt tysięcy robotników. Tyl-
ko w największej Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina pracowało kilkanaście ty-
sięcy osób. A przecież w Gdańsku by-
ły też inne stocznie (Remontowa i Pół-
nocna). Do pracy w stoczni dojeżdżało 
się z Kaszub, Kociewia, Żuław, a nawet 

z Powiśla. Niemal w każdej mniej-
szej miejscowości w obrębie 60, a na-
wet więcej kilometrów od Trójmiasta, 
mieszkał ktoś, kto pracował w jednej ze 
stoczni, w Porcie lub instytucji związa-
nej z gospodarką morką. Ponadto czę-
sto byli to młodzi ludzie, bez rodzin, po 
domach dziecka, pochodzący z różnych 
stron Polski. Mieszkali w licznych hote-
lach robotniczych. Byli również mary-
narze. Tak, bo wówczas mieliśmy statki 
handlowe. Chociaż ci czasem mieszkali 
w głębi Polski.

historia i SDP historia i SDP

Proces od początku wyglądał na prowadzony tak, 
by nikomu włos z głowy nie spadł. Trudno o tym opowiedzieć 
w paru zdaniach. To była po prostu kpina. Żałosna. Jak już 
akt oskarżenia trafił do sądu, to przeniesiono sprawę 
z Gdańska do Warszawy. 

Czołgi na ulicach Szczecina w rejonie KW PZPR. 
Witryna sklepu „Polski Len”, róg Placu Żołnierza Polskiego 
i Al. Wyzwolenia, grudzień 1970 r., fot. ze zbioru Archiwum 
Historycznego KK NSZZ „Solidarność”.
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Wracając do owych sprzeci-
wów. Zapewne na protestach 
by się skończyło, gdyby ów-

czesna władza zechciała wysłuchać żą-
dań robotniczych i gdy-
by nie zaczęła do tych 
robotników strzelać. Ja-
ko pierwsza, bo już 14 
grudnia, zastrajkowa-
ła Stocznia im. Lenina 
w  Gdańsku. Potem do-
szło do największej tra-
gedii rozgrywającej się 
w czasach współcze-
snych na ulicach zarów-
no Gdańska, jak i Gdyni. 
Po raz pierwszy w po-
wojennej Polsce władza 
ludowa użyła wojska przeciwko ludno-
ści, przeciw robotnikom w robotniczym 
państwie. 

– To wydarzyło się chyba pierwsze-
go dnia, a może drugiego, o ile pamię-
tam, bo miało to miejsce ponad 50 lat 
temu –  wspomina pani Zofia, miesz-
kanka sporej wioski na Żuławach. – Był 

14 lub 15 grudnia. Wówczas mieszka-
łam na Przymorzu (dzielnica Gdańska). 
Wracałam z pracy. Pracowałam w Zarzą-
dzie Portu (w Nowym Porcie, dzielnica 

Gdańska) na „pagiecie”. 
To miejsce, w którym 
składowano drewno 
i  materiały drewniane 
przygotowane do wy-
syłki w świat. Jechałam 
kolejką z Nowego Portu 
do Gdańska. Na Dworcu 
Głównym w  Gdańsku 
trzeba było się przesiąść 
do innej kolejki, aby do-
jechać na Przymorze. 
Kolejka, ta z  Nowego 
Portu, była bardzo ob-

lepiona ludźmi, bo wszyscy chcieliśmy 
się do niej dostać. W Gdańsku już się 
coś działo, sporo ludzi było na ulicach. 
Potem poszli pod komitet (chodzi o bu-
dynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 
Strajkujący stoczniowcy przyszli nego-
cjować z władzą zniesienie podwyżek 
cen żywności, jednak nikt z nimi nie 

chciał rozmawiać. Podczas tych manife-
stacji budynek został podpalony. Wów-
czas spłonął dach oraz górne kondygna-
cje –  przyp. MG). Kiedy nasza kolejka 
zatrzymała się w  Gdańsku Głównym 
i zaczęliśmy wysiadać, to nagle musie-
liśmy uciekać, bo przeganiano nas z pe-
ronu i strzelano do nas. Nie wiem, czy 
to były tylko ślepaki, ale ludzie mówili, 
że właśnie tam na peronie cztery oso-
by zginęły. Nikt nigdy o tym nigdzie nie 
wspominał, ale sama widziałam, jak je-
den człowiek, zakrwawiony, osunął się 
na peron. Uciekaliśmy w stronę ul. 3 Ma-
ja. Musieli mnie inni uciekający ciągnąć, 
bo nie miałam siły. Było ślisko, biegliśmy 
przez tory, a na poboczach torów leżał 
rozmoknięty śnieg. Do dzisiaj pamiętam 
i strach, ale i siłę woli, aby uciec, prze-
żyć. A przecież nic nie zrobiłam. Byłam 
zwykłym pracownikiem, młodą dziew-
czyną. Wracałam do domu po pracy jak 
każdy człowiek.

…Świat się dowiedział i nie powiedział 
Janek Wiśniewski padł…

Wspomnienia 
ówczesnej 
nastolatki

–  Pa m i ę t a m 
czwartkowy poranek, 
a raczej jeszcze śro-
dek nocy 17 grudnia. 
Nocowałam wów-
czas u babci miesz-
kającej w Gdyni na 
Wzgórzu Nowotki 
(obecnie Wzgórze 
św. Maksymiliana 
– przyp. MG), nie-
daleko kościoła oo. 

Franciszkanów. Do domu nie mogłam 
wrócić, bo rodzice byli w tym czasie 
w  delegacji, a Trójmiasto zostało od-
cięte od reszty Polski. Babcia szykowa-
ła się do pracy, ja do szkoły. Wyszłyśmy 
z domu, gdyż usłyszałyśmy wystrzały, 
chyba armatnie. Przed budynkiem spo-
tkałyśmy biegnącą i zapłakaną Gizelę, 
córkę sąsiadów. Próbowała dotrzeć do 
stoczni na dzienną zmianę, bo przecież 
władze apelowały o powrót do pracy.

Wieczorem 16 grudnia wice-
premier Stanisław Kociołek 
w wystąpieniu telewizyjnym 

nawoływał robotników do spokojnego 
powrotu do pracy. Tymczasem wojsko 
i  ZOMO otaczały stocznię oraz teren 
portu w Gdyni. Pierścień zacisnął się 
dopiero nad ranem, kiedy stoczniowcy 
jeszcze nie wyszli z pracy, a część z nich 
już zaczęła dochodzić. Trzeba też wspo-
mnieć, że decyzja o użyciu broni pal-
nej przez milicjantów i żołnierzy oraz 
strzelania do demonstrantów wyszła 
z gabinetu pierwszego sekretarza PZPR 
Władysława Gomułki 15 grudnia. 
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Robotnicy niosą na drzwiach ciało zabitego Janka Wiśniewskiego  
(Zbyszka Godlewskiego). Fot. ze zbiorów Wiesławy Kwiatkowskiej.

Ulotka wykonana przez Służbę 
Bezpieczeństwa 15 lub 16 grudnia 
1970 r. Ze zbioru Archiwum 
Historycznego KK NSZZ 
„Solidarność”.

Demonstracje połączone z podpaleniem KW PZPR w Gdańsku na 
Hucisku, grudzień 1970 r., fot. ze zbioru Archiwum Historycznego KK 
NSZZ „Solidarność”.

historia i SDP
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Jednak, jak twierdzą niektórzy świad-
kowie, już dzień wcześniej doszło do 
kilku incydentów z użyciem broni pal-
nej, ale do dzisiaj nie wiadomo, czy 
ktoś wówczas zginął.

– Gizela krzyczała, że jej ojciec jest 
w stoczni (chodziło o Stocznię im. Ko-
muny Paryskiej w Gdyni – przyp. MG). 
Jej do stoczni nie wpuszczono. Była 

starsza ode mnie i już pracowała. Mó-
wiła, że przed bramą stoi wojsko, że 
strzela do ludzi. Ponoć strzelano też 
z wody, pewnie z któregoś z okrętów.

Z zeznań Stanisława Smerkow-
skiego, żołnierza służby zasad-
niczej, spisanych w 1981 r. przez 

trójmiejskiego dziennikarza Tadeusza 
Woźniaka, a przechowywanych w Ar-
chiwum Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” wynika, że: „Padł rozkaz wy-
strzału armatniego działa czołgowego na 
godz. 5:25. To miało być polecenie bez roz-
kazu ustnego, to było polecenie do użycia 
broni w stosunku do ludzi nadchodzących. 
Wtedy wszyscy są kryci. Nie ma takiego, 
który wydał rozkaz”.

– Szybko zbiegłyśmy z babcią 
w  stronę przystanku kolejki (SKM, 
Szybka Kolej Miejska – przyp. MG), ale 
ludzie mówili, że nic nie jeździ, więc 
poszłyśmy na dworzec Gdyni Głównej 
Osobowej. Pomimo kłębiącego się tłu-
mu zdezorientowanych, krzyczących, 

zrozpaczonych ludzi, udało się nam 
dostać na peron pociągów daleko-
bieżnych. Liczyłyśmy, że coś poje-
dzie w  stronę Gdańska. Szłyśmy tym 
peronem niemal do końca w stronę 
przystanku Gdynia Stocznia. W pew-
nym momencie stanęłyśmy i podob-
nie jak inni wpatrywałyśmy się w stro-
nę peronu Gdyni Stoczni, to zaledwie 

ok. 700 metrów. Niemal nad naszymi 
głowami, na czarnym niebie poruszał 
się ciemny, warczący przedmiot – był to 
helikopter, z którego w rytm karabinu 
maszynowego wylatywały pomarań-
czowe iskierki. Spadały na przystanek 
kolejki i w jego okolicach. Tam, gdzie 
właśnie z kolejki wysiadali ludzie. 
Z peronu dobiegał straszny krzyk osób, 
które nie zdążyły wysiąść z porannej 
kolejki wiozącej ich do pracy. Pewnie 
wchodzili na schody pomostu nad to-
rami. Nie widziałam szczegółów, bo 
było ciemno i jednak dość daleko. Nie 
pamiętam, jak długo to trwało, ale ten 
przerażający widok zapamiętałam na 
całe życie. Po kilkunastu dniach, kiedy 
już wracałam do domu w Leszczynkach 
(Gdynia Leszczynki leży pomiędzy Gra-
bówkiem a Chylonią – przyp. MG) na 
peronie Stoczni Gdynia i na schodach 
płonęły znicze. Były sprzątane, ale po-
nownie je stawiano. Obecnie stawia się 
je co roku 17 grudnia.

Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, 
Dzisiaj milicja użyła broni. 

Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. 
Janek Wiśniewski padł!...

Ballada o Janku Wiśniewskim

O pochodzie, podczas którego 
niesiono na drzwiach zabitego 
przez milicję Zbyszka Godlew-

skiego, zamienionego potem na Janka 
Wiśniewskiego w „Balladzie o Janku 
Wiśniewskim”, tylko słyszałam od lu-
dzi uciekających spod Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej w Gdyni (dzisiaj 
to Urząd Miasta – przyp. MG). Nie-
mniej właśnie ta scena utrwaliła się 

najbardziej w pamięci Polaków w kon-
tekście Grudnia’70. 

O helikopterze, z którego strzelano 
do robotników idących do pracy w Gdy-
ni Stoczni, niewiele się mówi, a może 
nie pamięta? Według oficjalnych danych 
w tamte grudniowe dni zostało bestial-
sko zabitych 45 osób, a 1165 było rannych. 
Nieoficjalnie ofiar było znacznie więcej. 
Wystarczyło odwiedzić w Boże Narodze-
nie roku 70. cmentarz witomiński i po-
liczyć świeże groby. Pewna pielęgniarka 
ze Szpitala Miejskiego w Gdyni opowia-
dała znajomym, że będąc w szpitalu na 
dyżurze sporządziła listę osób zmarłych 
od postrzału. Zanotowała 70 osób. Te da-
ne konsultowała przez telefon z inną 
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Niemal nad naszymi głowami, na czarnym niebie poruszał 
się ciemny, warczący przedmiot – był to helikopter, z którego 
w rytm karabinu maszynowego wylatywały pomarańczowe 
iskierki. Spadały na przystanek kolejki i w jego okolicach. 
Tam, gdzie właśnie z kolejki wysiadali ludzie.

Starcia przy stacji SKM Gdynia Stocznia, fot. ze zbiorów Wiesławy Kwiatkowskiej.
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pielęgniarką. Rozmowa została pod-
słuchana przez funkcjonariuszy mili-
cji, którzy niedługo potem zrewidowali 
pielęgniarkę i odebrali jej listę. Poza tym 
niektórym zmarłym w szpitalu wpisy-
wano, że przyczyną zgonu był wypadek, 
a nie rana od kuli. Joanna Lewandow-
ska, szefująca Archiwum KK NSZZ „S”, 
zetknęła się z ustnymi informacjami, że 
zabitych było ponad stu. Po roku 1990 
nigdzie nie znaleziono danych, na pod-
stawie których można by zweryfikować 
liczbę zabitych. Społeczny Komitet Bu-
dowy Pomników Ofiar Grudnia’70, któ-
ry mógł powstać dopiero po Sierpniu’80, 
objął opieką groby pomordowanych, ale 
czy wszystkie?

Na drzwiach ponieśli go Świętojańską, 
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. 

Chłopcy stoczniowcy – pomścijcie druha! 
Janek Wiśniewski padł!...

Wymazać z pamięci

Zabitych w Gdyni bezpieka przy-
woziła pod dom rodziny w środku no-
cy. Na cmentarz jechało zaledwie kilka 
osób, członkowie najbliższej rodziny 
zabitego. Chowano ich potajemnie, bez 
wieńców, w milczeniu. 

„My jako żołnierze żeśmy wozili stara-
mi 66 na zmianę po pięć osób, pięć samocho-
dów, średnio 14 do 20 osób woziło przykry-
tych albo kocami, względnie prześcieradłami, 
do Oliwy, do prosektorium Szpitala Mary-
narki Wojennej, względnie bezpośrednio na 
cmentarz. Tam tylko widzieliśmy, że wkłada-
no ich do wspólnych rowów takich. Z tym, że 
nie wszystkich i nie mogę zlokalizować tego 
w tej chwili. W sumie w ciągu trzech dni ja 
i koledzy, z którymi rozmawialiśmy, ja oso-
biście przewiozłem około dwudziestu kil-
ku, dokładnie nie pamiętam w tej chwili, to 
było 24-25 osób” – zeznanie Stanisława 

Smerkowskiego, żołnierza służby zasad-
niczej, spisane w 1981 r.

O ciężkich obrażeniach, ranach 
postrzałowych w głowę, klat-
kę piersiową, o zmiażdżeniach 

kończyn nie wolno było ani mówić, ani 
pisać. Do aktów zgonu wpisywano, że 
przyczyną śmierci był np. wrzód żołąd-
ka, albo zatrucie pokarmowe. Często 
też fałszowano datę zgonu. Gazety, i to 
tylko lokalne, podawały zdawkowe in-
formacje, głównie o chuligańskich wy-
brykach. Jedynie z „Głosu Wybrzeża”, 
organu KW PZPR, można było wyczytać, 

i to między wierszami, nieco więcej in-
formacji. Media centralne milczały. Na-
wet Radio Wolna Europa w pierwszych 
dniach podawało niewiele informacji. 
Trójmiasto było całkowicie odcięte od 
świata. Nikt niczego nie był w  stanie 
sprawdzić ani niczego udowodnić. Ze 
świadkami tamtych dni zaczęto rozma-
wiać dopiero po Sierpniu’80. 

Do dzisiaj wydarzenia grudniowe 
nie zostały rozliczone. Sprawcy i po-
mysłodawcy nie ponieśli kary – część 
z nich już nie żyje, inni zamienili się 
rolami z obecną władzą. 

– W Gdańsku strajk i protesty trwa-
ły krótko, w nocy z 16 na 17 grudnia 
wszystko się w Gdańsku skończyło 
– mówi Joanna Lewandowska, kierow-
nik Archiwum KK NSZZ „Solidarność”. 

– Zaczęło się w poniedziałek 14 grudnia. 
15, we wtorek, rozegrały się najwięk-
sze wydarzenia i wtedy padły pierwsze 
strzały, byli zabici. Także następnego 
dnia pod stocznią zastrzelono dwie oso-
by, a w nocy ze środy na czwartek straj-
kujący się rozeszli, bo otrzymali infor-
mację, że dojdzie do pacyfikacji Stoczni. 
W nocy z 16 na 17 grudnia większość 
pracowników opuściła Stocznię Gdań-
ską im. Lenina. Oprócz Stoczni Gdań-
skiej protestowano m.in. w Zarządzie 
Portu, w Gdańskiej Stoczni Remonto-
wej. W Gdyni najtragiczniejszym dniem 

był 17 grudnia, chociaż strajk rozpoczął 
się 15 grudnia. Powstał tam Główny Ko-
mitet Strajkowy dla Miasta Gdyni, któ-
ry poszedł na rozmowy do Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej, po czym 
wszyscy jego członkowie zostali aresz-
towani. 17 grudnia, na apel Stanisława 
Kociołka, stoczniowcy chcieli wrócić do 
pracy i stanęli oko w oko z czołgami 
i seriami z karabinów maszynowych. To 
właśnie ofiara tych wydarzeń – „Janek 
Wiśniewski” – stał się symbolem grud-
niowej masakry. 

Nie płaczcie matki, to nie na darmo 
Nad stocznią sztandar z czarną kokardą 

Za chleb i wolność, i nową Polskę 
Janek Wiśniewski padł…
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O ciężkich obrażeniach, ranach postrzałowych w głowę, 
klatkę piersiową, o zmiażdżeniach kończyn nie wolno 
było ani mówić, ani pisać. Do aktów zgonu wpisywano, 
że przyczyną śmierci był np. wrzód żołądka, albo zatrucie 
pokarmowe. Często też fałszowano datę zgonu. 

Joanna Lewandowska, kierownik Archiwum KK NSZZ Solidarność, fot. Maria Giedz.
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Nie zapominajmy o Szczecinie

– Inna sytuacja była w Szczecinie, 
gdzie 17 grudnia dopiero się wszyst-
ko zaczynało – dodaje Joanna Lewan-
dowska. – Szczecin jest mało znany, 
ale strajk objął największą liczbę za-
kładów, bo aż 117. Nie tylko w Szcze-
cinie, ale i w Stargardzie Szczecińskim, 
Policach, Goleniowie, Gryfinie, Barlinku. 
Zamieszki uliczne trwały długo i były 
bardzo mocne. Spalono Komitet Woje-
wódzki PZPR, budynek Komendy Milicji 
Obywatelskiej. Ważne jest też to, że po-
wstały w Szczecinie Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy na kilka dni prze-
jął zarządzanie miastem – decydował 
o funkcjonowaniu komunikacji, wodo-
ciągów, służby zdrowia, zaopatrzenia. 
To była bezprecedensowa sytuacja, bo 
wśród zgłoszonych postulatów robot-
nicy wysunęli żądania nie tylko eko-
nomiczne. Punkt 1 mówił: żądamy ustą-
pienia obecnej Centralnej Rady Związków 
Zawodowych, która nigdy nie występowa-
ła w obronie mas pracujących. W punkcie 

drugim: żądamy niezależnych 
związków zawodowych podle-
głych klasie robotniczej. To jest 
język komunistyczny i jak 
sądzę, nie chodziło o wolne 
niezależne związki zawodo-
we, tylko takie, które będą 
zrzeszone w CRZZ, ale będą 
miały ten prawdziwy robot-
niczy kształt. 

– Postulatów w Szczeci-
nie było 21, tak jak w Gdań-
sku, ale 10 lat później – wy-
jaśnia Lewandowska. – Były 
także postulaty dotyczące 
obniżki cen produktów do 

stanu sprzed 13 grudnia 1970, wypłat 
za strajk, wypuszczenia robotników 
zatrzymanych w związku z zajściami. 
W  Gdańsku też o tym mówiono. Nie 
chodziło o więźniów politycznych, tylko 
o osoby zatrzymane podczas wydarzeń 
grudniowych… W Szczecinie domaga-
no się też ukarania winnych masakry 
grudniowej. Tam wówczas, według ofi-
cjalnej listy, zginęło 16 osób. 20 grudnia 
zawarto „Ustalenia między przedstawi-
cielami władz partyjnych i administra-
cyjnych województwa i miasta Szcze-
cina, a przedstawicielami załóg Stoczni 
Szczecińskiej im. A. Warskiego i Szcze-
cińskiej Stoczni Remontowej”. Było to 
wydarzenie bez precedensu, jednak 
treść dokumentu była bardzo ogólniko-
wa i zobowiązywała władzę do rozwią-
zania niewielu kwestii. Ponieważ wła-
dza nie opublikowała treści „Ustaleń”, 
strajk szczeciński trwał do 22 grudnia, 
kiedy to robotnicy, ze względu na zbli-
żające się święta Bożego Narodzenia, 
rozeszli się. Nie było żadnego zakoń-
czenia strajku. Po prostu, były święta, 

poszli do domu, ale ponownie wrócili 
do sprawy w styczniu. W międzyczasie 
nastąpiła zmiana władzy.

– Punktem zapalnym strajku 
w styczniu 1971 r. był artykuł prasowy 
(w „Głosie Szczecińskim”, 20 stycznia 
1971 r. – przyp. MG) mówiący, że wydział 
W-4 w „Warskim” (Stocznia Szczecińska 
im. Adolfa Warskiego – przyp. MG) zde-
cydował się podjąć „cenne zobowiąza-
nie produkcyjne” w czasie wolnym od 
pracy i odrobić zaległości, a to była nie-
prawda – kontynuuje Lewandowska. 
– I znowu rozpoczął się strajk, również 
w wielu innych zakładach. Przewodził 
temu strajkowi Edmund Bałuka, postać 
owiana legendą, której nazwisko prze-
wija się w Szczecinie przy wielu waż-
nych wydarzeniach. Ten strajk wybuchł 

22 stycznia 1971 r. i trwał do 25 stycznia. 
Głównie chodziło o to, aby odwołać to 
rzekome zobowiązanie, ale i przywrócić 
ceny sprzed 13 grudnia 1970 r. 25 stycz-
nia 1971 r. zupełnie niespodziewanie 
do Szczecina przyjechał Gierek (Edward 
Gierek, I sekretarz KC PZPR od końca 
grudnia 1970  r. Towarzyszył mu Woj-
ciech Jaruzelski – przyp. MG). To zda-
rzyło się pierwszy raz w demoludach, 
aby przywódca partyjny przyjechał do 

strajkującego zakładu pracy. Odbyła 
się bardzo długa debata – trwała oko-
ło 9 godzin. Gierka owacyjnie żegnano, 
a na koniec spotkania uczczono minutą 
ciszy „tych, którzy już do nas nie wró-
cą”. Ze Szczecina Gierek pojechał do 
Gdańska. Ale w Gdańsku już nie spo-
tkał się na terenie zakładu pracy, tyl-
ko w siedzibie Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej. Na to spotkanie 
wyselekcjonowano ludzi z poszczegól-
nych zakładów pracy – w pierwszych 
rzędach posadzono członków partii, 
którzy mieli tak kierować przebiegiem 
spotkania, aby odbyło się ono w przy-
jaznej atmosferze. To nie była już rze-
sza robotników, jak w Szczecinie, tylko 
w większości wyznaczeni ludzie i oczy-
wiście sala naszpikowana esbekami. 

Padło tam wówczas słynne słowo „po-
możecie”, ale nie spotkało się z takim 
aplauzem sali, jaki przekazywała przez 
lata propaganda partyjna. 

– Szczecin był bardzo ważny – pod-
kreśla Lewandowska. – O tym się nie 
pamięta. Co więcej, 1 maja 1971 r. w ofi-
cjalnych pochodach w Gdańsku niesio-
no transparenty z napisem: Żądamy 
ukarania winnych za masakrę w  grud-
niu’70. Natomiast w Szczecinie, 
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– Punktem zapalnym strajku w styczniu 1971 r. był artykuł 
prasowy (w „Głosie Szczecińskim”, 20 stycznia 1971 r. 
– przyp. MG) mówiący, że wydział W-4 w „Warskim” 
(Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego – przyp. MG) 
zdecydował się podjąć „cenne zobowiązanie produkcyjne” 
w czasie wolnym od pracy i odrobić zaległości, a to była 
nieprawda – kontynuuje Lewandowska.

Płonący budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR  
w Gdańsku, grudzień 1970r., fot. ze zbioru Archiwum 
Historycznego KK NSZZ „Solidarność”.
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oprócz podobnych transparentów, 
w trakcie pochodu Henryk Toczek, brat 
zamordowanego chłopaka, i jego mat-
ka, szli ubrani na czarno. I ten brat za-
mordowanego podniósł rękę z zaci-
śniętą pięścią w czarnej rękawicy, a za 
nim podnieśli ręce uczniowie szkoły 
przyzakładowej. Stanęli przed trybuną 
i milczeli przez kilka sekund. Zamilkł 
także spiker relacjonujący na bieżąco 
przebieg pochodu, a orkiestra stocznio-
wa odegrała marsz żałobny. Potem, jak 
już ruszyli dalej – esbecja nie odważyła 
się zareagować – część pochodu odłą-
czyła się i poszła na Cmentarz Central-
ny uczcić poległych. Odmówiono mo-
dlitwę za zmarłych, odśpiewano hymn, 
uczczono zmarłych minutą ciszy. Na 
tym się skończyło, ale to miało moc-
niejszy wydźwięk niż w Gdańsku. 

Gdyby nie Grudzień, 
nie byłoby Sierpnia

Gdyby nie wydarzenia grudniowe, 
robotnicy nie odważyliby się na 
kolejny krok – zryw ludzi pracy 

w sierpniu 1980 roku, a potem utwo-
rzenie NSZZ „Solidarność”. To wszystko 
dokonało się w Gdańsku i w Gdyni, ale 
i w Szczecinie. Gdyby nie tamte wyda-
rzenia – zapewne nie mielibyśmy dzi-
siaj możliwości życia w wolnym kraju, 
odkrywania prawdy o polskiej historii, 
nie byłoby zjednoczenia Niemiec, po-
wstania państw nadbałtyckich... Świat 
byłby inny.

O tamtych niezwykle trudnych 
czasach mieszkańcy Trójmiasta nie po-
trafią zapomnieć. To z ich inicjatywy 
powstało kilka pomników, aby i przy-
szłe pokolenia pamiętały. Dokładnie 

w  dziesiątą rocznicę wydarzeń gdyń-
skich stanął Pomnik Ofiar Grudnia 1970 
na placu u zbiegu ulic, które dziś noszą 
nazwy Janka Wiśniewskiego i alei So-
lidarności, a więc pomiędzy przystan-
kiem SKM a gdyńską stocznią, tam, 
gdzie jeszcze dzisiaj ludzie zapalają 
znicze. Kolejny monument pojawił się 
dopiero 23 lata po tragedii, jaka roze-
grała się na ulicach Gdyni. Ustawiono 
go w miejscu prowizorycznego, drew-
nianego krzyża, znajdującego się przed 
budynkiem dawnego „prezydium” przy 
alei Marszałka Piłsudskiego. W Gdy-
ni jest jeszcze jeden pomnik upamięt-
niający wszystkie ofiary komunizmu, 
również te z roku 1970, ale i ze stanu 
wojennego. Umieszczono go przy uli-
cy Świętojańskiej, przed budynkiem, 
w którym w latach 1947-56 miała swoją 
siedzibę Informacja Wojskowa, agentu-
ra Związku Sowieckiego, odpowiedzial-
na za represje wśród żołnierzy Wojska 
Polskiego czy Armii Krajowej, a także 
ludności cywilnej, w 1957 r. przekształ-
cona w WSW. Jego odsłonięcie nastąpi-
ło dopiero w lutym 1998 r. 

Jakże znamienne są słowa umiesz-
czone na tym pomniku:

„Jeżeli zapomnę o nich
Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie”

Był też drugi Grudzień 
roku 1981

Tragicznym etapem w historii nie 
tylko Trójmiasta czy „Solidarności”, ale 
Polski, jest stan wojenny i towarzyszą-
ce mu represje wobec społeczeństwa 
polskiego, a zwłaszcza członków NSZZ 
„Solidarność”, których liczbę szacowano 

wówczas na prawie 10 milionów, czy-
li jedną czwartą mieszkańców Polski. 
W Gdańsku symbolicznym miejscem 
tragedii stanu wojennego jest pomnik 
upamiętniający śmierć Antoniego Bro-
warczyka, najmłodszej i jednej z pierw-
szych (pierwszej w Gdańsku) ofiar sta-
nu wojennego, usytuowany w miejscu, 
w którym zginął ów chłopak.

Jest niepozorny, jak niepozorne jest 
ciało młodego, niewinnego chło-
paka ułożone na kamiennej pły-

cie na Targu Rakowym w Gdańsku, 
naprzeciwko LOT-u. Pomnik ten uda-
ło się odsłonić dopiero w 35. rocznicę 

wprowadzenia stanu wojennego w Pol-
sce, a więc 13 grudnia 2016 r. Powstał 
z inicjatywy Federacji Młodzieży Wal-
czącej, a jego pomysłodawcą był Ro-
bert Kwiatek, prezes Stowarzyszenia 
FMW i znany fotoreporter. Upomina-
ło się o  to głównie środowisko gdań-
skich kibiców, bo „Tolek” – tak na niego 
mówiono, był kibicem Lechii Gdańsk, 
uczestnikiem duszpasterstwa aka-
demickiego u dominikanów. Był do-
brym człowiekiem, pomagał innym. 
Ten młody chłopak został zastrzelony 
przez Milicję Obywatelską 17 grudnia 
1981 r., kiedy wracał do domu z prakty-
ki szkolnej w zakładzie elektromecha-
nicznym. Strzelono do niego w głowę, 
mimo że nie brał udziału w demon-
stracji, jaka odbywała się niedaleko, 
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bo przed gdańską siedzibą KW PZPR 
(dzisiaj mieści się tam Sąd Apelacyjny 
– przyp. MG). Miał wówczas 20 lat. 

Ten drugi Grudzień, o jedenaście 
lat późniejszy od pierwszego, to 
już zupełnie inny wymiar. To by-

ła wojna wypowiedziana całemu naro-
dowi. Dotyczył całej Polski, a nie tylko 
Pomorza. Nie ma tylu zabitych i ran-
nych w jednym miejscu co „pierwszy” 
Grudzień. Za to ma na swoim koncie 
ostre represje, jak chociażby ta zasto-
sowana wobec Ewy Kubasiewicz, bi-
bliotekarki z Wyższej Szkoły Morskiej 
w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski), 

którą za zredagowanie i wydrukowanie 
jednej ulotki Sąd Marynarki Wojennej 
skazał na 10 lat więzienia i 5 lat po-
zbawienia praw publicznych. Nie był to 
odosobniony przypadek. Tysiące ludzi 
zostało uwięzionych, internowanych, 
pozbawionych pracy. Tylko w Gdań-
sku pracę straciło ponad sześćdzie-
sięciu dziennikarzy, a ilu ludzi innych 
zawodów? W województwie gdańskim 
z  powodów politycznych przed sąda-
mi stanęło prawie sześćset osób. Wiele 
z nich musiało udać się na emigrację, 
jak chociażby wspomniana wcześniej 
Ewa Kubasiewicz, która dostała bilet 
w jedną stronę. Lista tylko „wybrzeżo-
wych” dziennikarzy, których zmuszono 
do opuszczenia rodzinnego kraju, jest 
dość długa.

Ten drugi Grudzień, o jedenaście lat późniejszy od 
pierwszego, to już zupełnie inny wymiar. To była wojna 
wypowiedziana całemu narodowi. Dotyczył całej Polski, 
a nie tylko Pomorza. 
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Jak to się stało, że 17 grudnia 1970 r. 
znalazłeś się na przystanku kolej-
ki (SKM – Szybka Kolej Miejska) Gdy-
nia-Stocznia (obecnie Gdynia Stocznia 
– Uniwersytet Morski)? W tamtych cza-
sach chyba mieszkałeś w Kościerzynie 
i byłeś bardzo młody? 

Miałem 16 lat i rzeczywiście 
mieszkałem w Kościerzy-
nie (miasto odległe o ponad 

60 km od Gdyni – przyp. MG). Dojeż-
dżałem do szkoły do Gdyni, ale to by-
ła szkoła przyzakładowa, więc byliśmy 
młodocianymi pracownikami Stocz-
ni im. Komuny Paryskiej. W ten feral-
ny czwartek, 17 grudnia, przyjechałem 
o wpół do szóstej rano do Gdyni Głów-
nej. Pociągiem jeździliśmy w trójkę, 
wraz z dwoma kolegami. Przesiedliśmy 
się na kolejkę i dojechaliśmy do przy-
stanku Gdynia-Stocznia. Dochodziła 
może za dwadzieścia szósta. Tam już 
sporo ludzi było na pomoście (przejście 
nad torami łączące dwie dzielnice Gdy-
ni – przyp. MG) i na peronie. Dostaliśmy 
się na pomost. Z pomostu, patrząc 

O „Czarnym Czwartku” 
z Romanem Stegartem, 
uczestnikiem protestu 
w 1970 r. w Gdyni, 
absolwentem prawa 
i pedagogiki, autorem 
lekcji z najnowszej 
historii Polski w szkołach 
średnich, odznaczonym 
Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski 
za działalność opozycyjną 
w czasach PRL i działalność 
związkową, rozmawia 
Maria Giedz. 

Grudzień’70. 
Żołnierzom powiedziano,  
że Niemcy opanowali Gdańsk

 Widziane z    kładki  

pomostu nad    torami
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w stronę stoczni, zobaczy-
łem stojące czołgi. Wie-
dzieliśmy już, że coś się 
dzieje, bo przez megafony podawali, 
żeby ludzie się nie gromadzili. 

Dzień wcześniej w telewizji i w radiu 
występował wicepremier Stanisław 
Kociołek, który namawiał wszystkich, 
aby powrócili do pracy. Mówił, że trze-
ba zakończyć strajk i rozpocząć pracę, 
a tu nagle wojsko?

Tak, to już był trzeci dzień straj-
ku. Ale jakie to miało znaczenie? Ja 

jechałem do Stoczni, do pracy, tak jak 
każdy. W tamtym czasie sporo ludzi 
dojeżdżało do pracy, i to nie tylko z mo-
jego miasta. Po drodze sporo ludzi do-
siadało. W Gdyni Głównej cały pociąg 
ludzi się wysypał. Przyjechali do Stocz-
ni, do Portu i do innych zakładów pracy. 

Ile wówczas osób mogło pracować 
w Stoczni Komuny Paryskiej?

Jakieś sześć i pół tysiąca osób. Za-
trudnienie wzrosło dopiero w poło-
wie lat 70. Stocznia Gdynia zatrud-
niała wówczas ponad 10 tys. osób, ale 
w  grudniu 1970 roku było nas mniej. 

W Gdyni były jeszcze dwie 
inne stocznie: Stocznia 
NAUTA i Stocznia Mary-
narki Wojennej. 

Wracając do 17 grudnia…
Dostaliśmy się na tę 

kładkę między ulicami: 
Marchlewskiego (obec-
nie Janka Wiśniewskiego) 
i Czerwonych Kosynierów 
(obecnie Morska). Na tym 
pomoście byłem dość dłu-
go, pięć, dziesięć minut, 
aż do wystrzału z czołgu. 
I  dopiero po tym poszły 

serie z karabinów maszynowych. 

Czytałam wypowiedź jednego z żołnie-
rzy, który podawał, że ten wystrzał ar-
matni miał być sygnałem rozpoczęcia 
strzelania do ludzi. Pierwotnie miało 
to nastąpić o godz. 5.25. 

To musiało być później, bo byłem 
już na pomoście. I dopiero wtedy roz-
legły się strzały z karabinów maszyno-
wych. Poszły seriami. Kolejki cały czas 

dojeżdżały, a tam nie było się gdzie 
ukryć. Peron był pełny. Pomost był peł-
ny. Ludzie, jak przyjeżdżały kolejki, 
nacierali na tych, którzy stali z przo-
du. Ci z przodu posuwali się w stronę 
stoczni. I właśnie oni „oberwali” jako 
pierwsi. Tam poszły strzały.

A nie zaczęliście uciekać w stronę 
Czerwonych Kosynierów?

Jak się rozpoczęła strzelanina, to 
te drogi ucieczki były zamknięte. Jed-
ną możliwością była ucieczka ulicą 
Marchlewskiego w stronę centrum. 
Drugą była ucieczka kładką w stronę 
Kosynierów. Ale wszędzie było dużo lu-
dzi. Ci, którzy byli na peronie, zaczęli 

uciekać przez tory. Tam znajdował się 
jeszcze drugi peron (dla pociągów da-
lekobieżnych). On był dosyć daleko 
od peronu kolejki. Na ten drugi peron 
uciekano, ale on też był pełen ludzi. Ja 
byłem od początku na pomoście. Z po-
mostu nie schodziłem. Zresztą nie było 
szans, żeby zejść, bo wszędzie byli lu-
dzie. Ewentualnie można było przebijać 
się na siłę, czego nie robiliśmy. 

Z czołgu padł tylko jeden wystrzał. 
Dopiero później poszły strzały z kara-
binów maszynowych od tych żołnie-
rzy, którzy stali od strony Stoczni. Dzi-
siaj jest tam rondo, a kiedyś był między 
ulicami trójkąt i na środku stała zro-
biona z siatki reklamówka „Baltony” 
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Na tym 
pomoście byłem 
dość długo, pięć, 
dziesięć minut, 
aż do wystrzału 
z czołgu. 
I dopiero 
po tym 
poszły serie 
z karabinów 
maszynowych. 

Roman Stegart.

Modlitwa przy pomniku Antoniego Browarczyka,  
najmłodszej ofiary Grudnia 81. Gdańsk, Targ Rakowy (fot. M.Giedz).
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(przedsiębiorstwo zaopatrujące statki 
– „bal” od Bałtyku i „tona” od dostawy 
towaru – przyp. MG). I na tym trójkącie, 
gdzie było skrzyżowanie do ul. Polskiej 
i obecnej Janka Wiśniewskiego, oraz jak 
się szło do stoczni, czyli przy ul. Cze-
chosłowackiej, stały czoł-
gi. Ani w stronę Obłuża 
(dzielnica Gdyni – przyp. 
MG), ani w stronę Stocz-
ni, ani w stronę Portu nie 
można było przejść. Ten 
cały węzeł komunikacyj-
ny, ten trójkąt, był zablo-
kowany. Można było tylko 
uciekać w stronę Gdyni. 
I jak rozległy się strzały, 
doszło do paniki, krzyków, 
bo niektórzy zostali ranni, 
zabici. Po pewnym cza-
sie było słychać karetki. 

Pojawiły się jakieś prywatne samocho-
dy. Chyba nieświadomie próbowano 
niebieskawo-zielonym „Żukiem” (pol-
ski samochód dostawczy – przyp. MG) 
przejechać w stronę Stoczni, czy Obłu-
ża. Ale nie udało się, bo blokował tłum. 

A kiedy „wkroczył” do ak-
cji helikopter? Widziałeś 
jak z niego strzelano?

Widziałem z góry, że 
strzelano do ludzi, do tych, 
którzy byli na peronie, ale 
i na kładce. Helikopter 
był niedaleko nas, ale nie 
na wprost, tylko tak bliżej 
Stoczni, nie nad peronem, 
lecz nad wiaduktem.

Jak ludzie reagowali na tę 
sytuację? 

Wybuchła panika. No bo jak 
ktoś dostał, ktoś padł, to był 
krzyk, krew się polała. Ktoś 

krzyczał: tu leży człowiek! Rannych by-
ło sporo. I wtedy, po jakimś czasie, kie-
dy strzały ucichły, ludzie ruszyli w stro-
nę Gdyni ulicą Marchlewskiego. Byli to 
ci, którzy znajdowali się na dole i bliżej 
Stoczni. Natomiast ja i duża część osób, 
które były na kładce, szliśmy w stronę 
Czerwonych Kosynierów. Potem poszli-
śmy w stronę Gdyni, ale ulicą Kosynie-
rów. Przy Dworcu Głównym te dwa po-
chody się zeszły. 

Czyli z tych wszystkich zgromadzo-
nych osób wokół przystanku Gdynia-
-Stocznia uformowały się dwa pocho-
dy?

Tak, jednak po pewnym czasie, 
a  były to lata 80., dowiedziałem się, 
że powstały trzy pochody. O tym opo-
wiedziała mi trójmiejska dziennikarka 
Wiesia Kwiatkowska, która zajmowała 
się sprawami Grudnia’70. Trzeci pochód 
szedł ulicą równoległą do Morskiej, ale 
o piętro wyżej, pod górką (obecnie Hu-
go Kołłątaja). I dopiero koło dworca 
zszedł na dół i te trzy pochody połączy-
ły się w jeden na ulicy 10 Lutego i dalej 
wspólnie szły Świętojańską w stronę 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
(obecnie Urząd Miasta – przyp. MG).

Widziałeś obok siebie kogoś zabitego, 
rannego?

Były osoby leżące, mogły być ran-
ne, nieżyjące. Jednak przy mnie ani 
w mojej okolicy nikt nie został ran-
ny, nikt nie zginął. Natomiast tam, na 
dole, głównie na ulicy przed wejściem 
na kładkę, stale działo się coś złego. 

Można było 
tylko uciekać 
w stronę Gdyni. 
I jak rozległy się 
strzały, doszło 
do paniki, 
krzyków, 
bo niektórzy 
zostali 
ranni, zabici. 
Po pewnym 
czasie było 
słychać karetki.
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Pomnik Ofiar Grudnia 1970. Gdynia, plac u zbiegu ul. J. Wiśniewskiego i Solidarności (fot. M. Giedz).

Pomnik 
Poległych 
Stoczniowców 
1970 na Placu 
Solidarności 
w Gdańsku 
(fot. M. Giedz).

historia i SDP
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Kiedy nadjeżdżały kolej-
ki, widziałem je z góry, 
od dachu. Były pode mną. 
Nie potrafię powiedzieć, 
czy strzelano do ludzi bę-
dących w kolejce. Był tłok 
i widziałem tylko dach 
kolejki. 

Przy tej strzelaninie nie wstrzymano 
ruchu kolejek? Przecież dzień wcze-
śniej kolejki nie kursowały. Ja wraca-
łam z Sopotu plażą.

Kolejki jeździły co chwilę. Ludzie 
wysiadali, ale co gorsza, wysiadali 
z dwóch stron. Dlatego, że kiedyś nie 
było bezpośredniego przejazdu z Gdań-
ska do Wejherowa, tylko z Gdańska 

jeździła tzw. osiemsetka 
(dawne wagony z metra 
berlińskiego o niższym 
napięciu – przyp. MG) 
i tor kończył się w Gdyni 
– Stoczni. Z drugiej stro-
ny, od Wejherowa jechała 
kolejka na 3 tysiące Volt 
i miała końcową stację 

w Stoczni. Jak ktoś jechał do Wejhero-
wa, to w Stoczni musiał wysiąść i cze-
kać na drugą kolejkę. Czyli było waha-
dło: Stocznia – Wejherowo i Stocznia 
– Gdańsk. Kolejki przyjeżdżały więc 
i z  Gdańska, i z Wejherowa, z dwóch 
stron, i dlatego taki tłum się zrobił. Wy-
siedli, a kolejka z powrotem pojechała 
do Wejherowa. Stąd tyle ludzi.

Wróćmy do pochodu. Szliście tym po-
chodem i co dalej?

Koło dworca Gdynia Główna prze-
szliśmy pod wiaduktem, dołączając 
do pochodu, który szedł drugą stroną 
torów.

To właśnie wtedy niesiono na drzwiach 
Zbyszka Godlewskiego nazwanego 
Jankiem Wiśniewskim?

Tak. Z tym chłopakiem szliśmy 
ulicą Kosynierów. Położono go 
na drzwiach prawdopodob-

nie wyjętych z toalety, która mieściła 
się obok kasy biletowej przy Kosynie-
rów. Te drzwi oraz zakrwawiona flaga, 
którą był przykryty ten chłopak, obec-
nie znajdują się w kościele p.w. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, 
w  kaplicy poświęconej ludziom mo-
rza. Na Świętojańskiej znowu zaczęła 
się strzelanina. I wówczas ten leżący 
na drzwiach chłopak został porzucony. 
Stamtąd milicja go zabrała. Jak zaczęli 
strzelać od czoła pochodu, to ludzie za-
częli uciekać. 

A dlaczego Godlewski stał się Wi-
śniewskim?

Powstała ballada o Janku Wiśniew-
skim. Napisał ją Krzysiek Dowgiałło, 
mój kolega, architekt, który pracował 
ze mną od 1989 r. w Tymczasowym Za-
rządzie Regionu Gdańskiego „Solidar-
ność”. Nie wiedział, kto to jest. Wziął 
najbardziej popularne imię i nazwisko: 
Janek Wiśniewski. I napisał tę balla-
dę. Oczywiście nie ujawniał wcześniej 
swojego nazwiska. Dopiero w 1989 r. 
oficjalnie ogłoszono, że to jego tekst. 
Wcześniej wszędzie podawano: autor 
nieznany.
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Nie potrafię 
powiedzieć, czy 
strzelano do 
ludzi będących 
w kolejce. Był 
tłok i widziałem 
tylko dach 
kolejki. 

Wiadukt nieopodal peronu 
na przystanku Gdynia-
Stocznia. To w tych 
okolicach czołgi blokowały 
dojście do Stoczni i Portu 
17 grudnia 1970 r.  
(fot. M. Giedz).

Pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni, przy  
ul. Marszałka Piłsudskiego (fot. Maria Giedz).

historia i SDP
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Co się działo dalej? 

Zaczęła się ucieczka po ulicz-
kach. Za nami ruszyła pogoń. 
Uciekaliśmy w stronę dzisiejszej 

Wyższej Szkoły Administracji i Bizne-
su, czyli w stronę Witomina (dzielnica 
Gdyni – przyp. MG). Najpierw uciekli-
śmy na peron kolejki Na Wzgórzu No-
wotki (obecnie Wzgórze św. Maksymi-
liana – przyp. MG). Byliśmy na peronie, 
ale tam znowu zaczęto 
nas ganiać, strzelać, więc 
uciekaliśmy przez szklar-
nie, bo naprzeciwko pe-
ronu było ogrodnictwo. 
Przez posiadłość ogrodni-
ka uciekliśmy do lasu, na 
górki. Byliśmy na szczy-
cie, ale cały czas słyszeli-
śmy strzały. Myśleliśmy, 
że ze ślepaków strzela-
li. Ale był z nami starszy 
człowiek, który powie-
dział: kładźcie się chłopa-
ki, bo gałęzie z drzew le-
cą. Ostrymi walą. Starszy 
człowiek był zorientowa-
ny. Skąd te gałęzie się bra-
ły? Jak pocisk trafił w ga-
łąź, to ona spadała. Było 
nas sporo, sto, a może i sto pięćdziesiąt 
osób uciekających na te górki. To spora 
grupa. Po południu próbowaliśmy zejść 
na dół, ale nie dało rady, bo wszędzie 
było pełno milicji. Cały czas zawieru-
cha. Wieczorem doszliśmy do wniosku, 
że  trzeba się jakoś dostać do domu. 
A  pociągi jeździły tylko do Wielkiego 
Kacka, a  z  Gdyni do Wielkiego Kacka 
jest dziesięć kilometrów. Szliśmy więc 
torami do Wielkiego Kacka i trafiliśmy 
na jakiś nocny pociąg do Kościerzyny. 

Od następnego dnia Stocznia była już 
zamknięta. Nikogo nie wpuszczano. 

Następnego dnia, 18 grudnia, w Ko-
ścierzynie zobaczyliśmy, że na terenie 
miasta i na przedmieściach stały czoł-
gi. Skąd wzięły się w centrum miasta? 
W Kościerzynie czołgi? Okazało się, że 
szły od zachodu z dywizji zmechanizo-
wanej z okolic Kołobrzegu. Miały wjechać 
od strony zachodniej do Trójmiasta. Żoł-

nierzom powiedziano, że 
Niemcy opanowali Gdańsk 
i że trzeba iść z  pomocą, 
wyzwalać miasto. Ale jak 
dojechali na Kaszuby, to 
od miejscowych dowie-
dzieli się o co chodzi. Prze-
cież miejscowi wiedzieli, 
co jest grane, bo z Kaszub 
dużo osób dojeżdżało do 
pracy do Trójmiasta. I na-
gle te czołgi zaczęły się 
psuć. Jak stanęły w  grud-
niu, to tak stały kilka tygo-
dni, aż je ściągnięto do ba-
zy. Oczywiście do Gdyni nie 
dojechały, bo się popsuły. 
Kobiety przychodziły do 
tych żołnierzy z kankami, 
dzbankami. Przynosiły im 

herbatki, zupki. Bez prowiantu zostawi-
li chłopaków. Kilka czołgów stało w cen-
trum, w okolicy banku. A oni w tych czoł-
gach siedzieli. Zima, mróz, druga połowa 
grudnia, nic nie mieli. Dowództwo nie in-
teresowało się nimi. 

A kiedy wróciłeś do pracy? Całe Trój-
miasto było odizolowane od reszty 
świata. Nie było telefonów, pociągów, 
nie można było wjechać, wprowadzo-
no godzinę milicyjną…

historia i SDP

To mogła być połowa stycznia. 
Wszyscy pracownicy Stoczni zostali 
zwolnieni i na nowo ich przyjmowa-
no. Były nowe angaże. Z tych 6,5 tys. to 
– z tego co wiem – około 2 tysięcy nie 
zostało przyjętych do pracy w Stoczni. 
Czyli 1/3 pracowników została zwol-
niona. Jak wróciłem do pracy, to na ha-
lach były pustki. Mnie nie zwolniono, 
bo byłem pracownikiem młodocianym, 
uczniem. Na zdjęciach mnie nie wyła-
pali. Bo na podstawie zdjęć wyłapywa-
li, jeśli ktoś został rozpoznany. Niektó-
rych nawet jeszcze wiosną zwalniali 
z pracy, jeśli rozpoznano ich na zdję-
ciach wykonanych przez SB 17 grudnia.

Żołnierzom 
powiedziano, 
że Niemcy 
opanowali 
Gdańsk 
i że trzeba 
iść z pomocą, 
wyzwalać 
miasto. Ale jak 
dojechali na 
Kaszuby, to od 
miejscowych 
dowiedzieli się 
o co chodzi. 

Jak długo nie wolno było nic mówić na 
ten temat?

Miesiąc, półtora miesiąca po 
tych wydarzeniach, w stycz-
niu 1971 r. w mojej Stoczni by-

ła próba wznowienia strajku, ale pano-
wał taki terror, że się nie zdecydowano 
na jego ogłoszenie. Oficjalnie informa-
cje o wydarzeniach grudniowych zna-
lazły się w postulatach sierpniowych 
1980 roku – chodzi o budowę pomni-
ków Ofiar Grudnia’70. Jednak szerzej 
zaczęło się mówić dopiero po przeło-
mie 1989 roku. Ale sprawa ta do dziś 
nie została wyjaśniona, a sprawcy nie 
zostali rozliczeni.

Schody prowadzące na peron stacji kolejki Gdynia-Socznia, miejsce, w którym 17 grudnia 1970 r.  
zginęi ludzie (fot. M. Giedz).

historia i SDP
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Jest dobrze, ale nie 
beznadziejnie

Jeżeli potrafimy się porozumieć 
przy pomocy wytworzonych terminów, 
świadczy to o naszym poziomie cywili-
zacyjnym, o naszej wrażliwości, o zdol-
ności rozróżniania uczuć itd. I  chyba 
każdy z nas doświadczył braku jakie-
goś polskiego słowa na adekwatne wy-
rażenie naszego spostrzeżenia. I do-
piero przychodzi nam na myśl termin 
z innego języka… Jakże wtedy zazdro-
ścimy starożytnym Grekom, że potrafili 
odróżniać w słownictwie bardzo różne 
uczucia, które my pakujemy w jedno 
słowo „miłość”. A czasem po prostu ja-
kieś kapitalne słówko (jak: „swołocz”, 

„gaslight”, „schadenfreude” itd.) roz-
wiązałoby problem, ale wówczas cze-
ka nas wojna z purystami… Nie chodzi 
jednak w tym artykule o zachętę do po-
lemiki, który ze sposobów poszerzania 
słownictwa jest właściwy – to by mo-
gło nawet odwrócić uwagę od kwestii 
najważniejszej. Rzecz w tym, abyśmy 
w ogóle ubogacali rozważnie nasz za-
sób polskich słów, bo dzięki temu za-
chowamy zdolność dogadywania się. 

Równocześnie musimy dbać o jed-
nakowe rozumienie znaczenia tych 
słów, bo inaczej nasze dialogi, debaty 
i  kłótnie będą tylko rozmijaniem się 
treści i zderzaniem emocji. Jeżeli pod 
pojęciem „uczciwy” będziemy rozu-
mieć tylko kogoś, kto nie ma uprawo-
mocnionego wyroku skazującego, to 
nie zrozumiemy się. Jeżeli słysząc „to-
lerancja”, jedni będą rozumieli pod tym 
pojęciem „znoszenie mimo wszystko”, 
a inni „akceptację”, to będzie źle. Rów-
nie dobrze zwolennicy różnych partii 
i różnych winiet mogą wygłaszać swe 
treści w języku urdu, suahili i po łacinie 
– każdy do swoich, co jeszcze bardziej 
pogłębi polskie podziały… No, chyba że 
„ktoś za tym stoi lub komuś rzeczywi-
ście na tym zależy…”

Middle class

W ostatnim czasie zawrotną karie-
rę w naszym języku robi kalka języko-
wa z angielskiego, czyli „klasa średnia”, 
która jest jednak definiowana inaczej 
niż to było w ojczyźnie tego pojęcia 
i w czasach dla niego klasycznych. Pro-
testuję, i to z kilku powodów. 

Epoka feudalna charakteryzowała 
się podziałem ludzi na stany, z których 

każdy miał inną misję do spełnienia. 
Najwięcej odpowiedzialności i przy-
wilejów wiązało się z przynależnością 
do stanu rycerskiego, który od Karo-
la Wielkiego narażał swoje życie dla 
utrzymania władzy przez swego se-
niora, ale także administrował powie-
rzonymi przez niego ziemiami. Rozwój 
handlu, banków i innych – niefeudal-
nych – źródeł bogacenia się, spowodo-
wał powstanie nieuprzywilejowanej, 
a  nieuchronnie rosnącej w siłę dużej 
grupy ludzi, którzy stali w opozycji do 
arystokracji. 

Angielska middle class powsta-
ła z ludzi biznesu, którzy do-
szli do wielkich majątków nie 

dzięki królewskim przywilejom, ale 
własnej pracy. Jej cechą były m.in.: 
zasoby kapitałowe, siła skuteczne-
go przeciwstawienia się władzy pań-
stwowej, moderowanie życia gospo-
darczego, społecznego i kulturalnego, 
niezależność osobista, aspiracje edu-
kacyjne itd. Jej przedstawiciele mogli 
pracować w administracji, ale zyski 
z niej nie decydowały o przynależno-
ści do klasy średniej.

Ponad nią plasowała się tzw. upper 
class, która liczyć mogła najwyżej jeden 
procent populacji. Poniżej middle class 
byli choćby najbogatsi robotnicy i  ich 
rodziny (także posiadacze własnych 
domów), posiadacze interesów rodzin-
nych (typu sklepik), rzemieślnicy, wy-
konawcy prac dorywczych, a jeszcze 
niżej tzw. proletariat, który zawdzię-
czał nazwę jeszcze starożytnym rzym-
skim bogaczom, kpiącym z tych, którzy 
za cały majątek mieli swoje potomstwo 
(proles). Na wsiach – aby to lepiej zilu-
strować – nawet nasz reymontowski 

Johann Herder i Wilhelm 
von Humboldt, którzy m.in. 
ustalili, że język narodowy 
to ukoronowanie osiągnięć 
myślowych członków tegoż 
narodu, mają swe najwyższe 
miejsca w dziejach nauki jako 
filozofowie mowy. 

O nasz wspólny 

język! Tekst Piotr Boroń

terminologia

Piotr Boroń.

terminologia
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Boryna nie mógł aspirować do miana 
członka middle class. 

Naśladując stratyfikację angielską, 
mieli swoją middle class Argentyń-
czycy, gdzie jej członkami byli wielcy 
posiadacze ziemscy – którym wygra-
ża Evita w filmie muzycznym, gdzie 
jest tytułową bohaterką. Mieli i Niem-
cy, gdzie Marks wypowiedział im woj-
nę jako części burżuazji, a Hitler znisz-
czył w ramach reform socjalistycznych, 
stawiając na wielkich przemysłowców, 
którzy postawili też na niego w ramach 
solidaryzmu narodowego. Miała wresz-
cie niewielką klasę średnią Rosja, któ-
rą rewolucja leninowsko-stalinowska 
zmiotła szczególnie zawzięcie, by rów-
nać do proletariatu miast i wsi, a stwo-
rzyć społeczeństwo bezklasowe.

Nad modrą Wisłą

W Polsce klasa średnia wyra-
stała na bazie industrializa-
cji i przechodzenia do miast 

części szlachty, zmuszonej do urbani-
zacji z zastrzykiem gotówki w wyniku 
reform uwłaszczających chłopów za 
odszkodowaniem dla szlachty. Traktu-
je o tym wiele dzieł pisarskich, z „Zie-
mią obiecaną”, „Rodziną Połanieckich” 
i „Lalką” na czele. Ciekawym zjawi-
skiem były – towarzyszące tym prze-
mianom – koligacje z ziemianami, po-
lonizującymi się przy tym Niemcami, 
Ormianami i Żydami, oraz usilna praca 
działaczy społecznych nad podnosze-
niem wszystkich warstw. To ta ostatnia 
aktywność (często nowych zgroma-
dzeń katolickich) osiągnęła efekt po-
wstrzymania najazdu bolszewickiego 
na odradzającą się Polskę. Notabene, 

analizując sukces bitwy warszaw-
skiej, badacze nazbyt ignorują masowy 
udział w polskich szeregach ludzi zain-
teresowanych obroną swej stabilizacji 
ekonomicznej przed hordami wojowni-
ków, którzy tylko w zdobyczach widzie-
li szansę poprawy swego losu.

Polska klasa średnia – przemysłow-
cy, handlowcy, deweloperzy, finansjera 
itp. – nastawiona na ogół patriotycznie 
(a powszechnie antybolszewicko), zo-
stała wytępiona fizycznie przez oku-
pację, a wydziedziczona do reszty – na 
podobieństwo Rosji – przez nacjonali-
zację, kontrole i domiary w dobie bitwy 
o handel. Próby jej odrodzenia w póź-
nym PRL-u napotykały na opór nade 
wszystko propagandowy. Tu dali pokaz 
zdolności mistrzowie pióra – koledzy 
po fachu – którzy na użytek przaśnych 
przywódców ukuli takie pojęcia jak 
„badylarz”, „prywaciarz” czy „kamie-
nicznik”, krzywdząc ludzi, z których 
podatków utrzymywano rosnącą admi-
nistrację partyjno-państwową. Nie zra-
żeni kpinami, z naturalnym parciem do 
samorealizacji na polu finansów, zaczę-
li bogacić się co zdolniejsi. Tych często 
pozbywano się z Polski przez wentyl 
bezpieczeństwa, jakim było pozwolenie 
na stałą emigrację. Co bardziej przed-
siębiorczych wypychano, przedkładając 
względy polityczne nad ekonomiczne, 
słusznie wnioskując, że nie spełnione 
aspiracje biznesowe mogą wzmóc opo-
zycję anty PZPR-owską. 

Znaczeniotwórstwo 
z polityką w tle

Powracające w ostatnim czasie za 
sprawą „nowego ładu” na łamy prasy, 

do telewizji, radia i na portale pojęcie 
„klasa średnia” jest odmieniane przez 
wszystkie przypadki za sprawą per-
turbacji fiskalnych. Nie mamy tu jed-
nak do czynienia z dyskusją nad klasą 
średnią, nad jej odrodzeniem, ale z na-
daniem pewnej grupie średnio (w rze-
czywistości dość słabo) zarabiających 
miana, które im się nie należy. Para-

doksalnie, towarzyszy temu (według 
przepisów z tej samej nowelizacji po-
datkowej) zjawisko osłabiania właści-
wej klasy średniej (według klasycz-
nej definicji), którą powinny cechować 
wyższe standardy niż np. żyjących od 
pierwszego do pierwszego nauczycie-
li, których wtrącono do nowej „klasy 
średniej” z dylematem, czy nie spadną 
któregoś miesiąca poniżej pięć tysięcy 
siedemset brutto lub (np. przez skumu-
lowanie dochodów w czerwcu) nie wy-
strzelą powyżej jedenaście czterysta. 
Przecież z takiej nauczycielskiej klasy 
średniej Boryna by się uśmiał! 

Pomylenie średniej klasy ze śred-
nio zarabiającymi to jak pomylenie 
krzesła z krzesłem elektrycznym! I wła-
śnie z takim oficjalnym podziałem na 
różnie zarabiających możemy spotkać 
się w Internecie [np. https://portalsta-
tystyczny.pl/polska-klasa-srednia-w-
-liczbach/ dostęp: 2022.01.08], przy za-
łożeniu, że średnio zarabiający to ten 
w  przedziale 1500-4500 złotych mie-
sięcznie (wskaźnik EHDI). I nie pozo-
staje już nic rozważać, tylko ogłosić ra-
dosną nowinę, że nasza klasa średnia 

liczy aż 54% społeczeństwa. Propagan-
da sukcesu Macieja Szczepańskiego 
w dekadzie Gierka może się schować 
przy takim fajerwerku. A za rok GUS 
może ogłosić nawet – przy rosnącej in-
flacji! – że klasa średnia to 80%, i nasz 
uśmiech poszerzy się od ucha do ucha. 
Ale ta klasa średnia to już dziś w 45 
procentach ludzie, którzy mają zobo-

wiązania kredytowe i także 45 procent 
z tej grupy nie ma oszczędności! Widać 
więc wyraźnie, że owych ludzi nikt by 
dawniej nie ośmielił się zaszeregować 
do klasy średniej, a zwani by byli raczej 
ludźmi o niepewnej przyszłości, którzy 
wyczekują „500plus” (jak emerytka li-
stonosza z rentą), by zrobić zaraz zaku-
py w supermarkecie za 450 złotych.

A zatem przyznaje się urzędową 
(a w ślad za nią medialną) nazwę 
grupie dużo gorzej sytuowanej 

– nie chodzi tylko o pieniądze – niż daw-
niej, a za to będzie można pochwalić się 
wzrostem procentowym klasy średniej, 
co jeszcze w wielu środowiskach trakto-
wane jest jako symptom bogacenia się 
społeczeństwa, charakterystyczny dla 
rządów prawicowych. Równocześnie 
obciąża się większymi podatkami praw-
dziwą klasę średnią, czyli spłaszcza się 
ją do poziomu niższych klas – w duchu 
socjalistycznym: do społeczeństwa bez-
klasowego.

Terminologia zmienia mentalność. 
Jest jak ostrzał artyleryjski przed sztur-
mem. Ale gdy solidnie zrobi swoje, to 
i szturm jest zbyteczny…

Pomylenie średniej klasy ze średnio zarabiającymi to jak 
pomylenie krzesła z krzesłem elektrycznym!

terminologiaterminologia
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Cofnijmy się do roku 2021. Na 
początku lipca grupa posłów 
PiS, z Markiem Suskim na cze-

le, zaproponowała nowelizację usta-
wy o radiofonii i telewizji. Sejm przy-
jął ją w  sierpniu, po kontrowersyjnej 
reasumpcji głosowania nad wnioskiem 
o przerwę. Wcześniej bowiem posło-
wie przegłosowali odroczenie obrad. 
Ustawę już wtedy nazwano „lex TVN”, 
co miało sugerować, że jest ona wymie-
rzona głównie w tę stację. 

Zgodnie z przewidywaniami, Senat 
we wrześniu 2021 r. odrzucił noweliza-
cję w całości, po czym trafiła ona do tzw. 
zamrażarki sejmowej. Sejm zajął się nią 
ponownie, i to dość nieoczekiwanie, ty-
dzień przed Wigilią. Procedował ją bły-
skawicznie, bo w ciągu jednego dnia. 
Podobno posłowie i posłanki z Komi-
sji Kultury dowiedzieli się o zebraniu 
w sprawie „lex TVN” pół godziny przed 
jego rozpoczęciem, a w tym samym 
czasie Sejm uzupełnił porządek obrad 
o sprawozdanie Komisji. Ostatecznie po-
słowie odrzucili senackie weto 229 gło-
sami, przy 212 przeciw i 11 wstrzymu-
jących się. Odpowiedzią były protesty 

zwolenników TVN oraz sympatyzują-
cych z tą stacją mediów. Dzień po świę-
tach Bożego Narodzenia ustawę zaweto-
wał prezydent Andrzej Duda. 

Ograniczenia  
dla podmiotów spoza UE

Obóz rządzący przedstawiał 
uchwaloną nowelizację jako prawo 
chroniące nadawców telewizyjnych 
w  Polsce przed kontrolą podmiotów 
spoza Unii Europejskiej. W myśl jej za-
pisów, właścicielem stacji telewizyjnej 
czy radia działających na podstawie 
polskiej koncesji mogłyby być jedynie 
podmioty, w których udział kapitału 
spoza Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego nie przekraczałby 49 proc. 

Powoływano się przy tym na prze-
pisy obowiązujące w innych krajach. 
– Generalnie w Europie jest tak, że ka-
pitał zagraniczny spoza Europy nie 
może mieć więcej niż 49 proc. w me-
diach koncesjonowanych i chcemy, aby 
w Polsce ta zasada była również egze-
kwowalna – przekonywał wiceminister 
kultury Jarosław Sellin.

Jak to jest we Francji 
i Niemczech

Wiceminister Sellin miał ra-
cję. Przy okazji tej noweli-
zacji red. Stanisław Janecki 

w ostatnich dniach ub. roku precyzyj-
nie przypomniał na portalu wPolityce.
pl (a ja od niego przepisuję, by tej pre-
cyzji nie zgubić), że we Francji nikt nie 
może posiadać więcej niż 49 proc. ka-
pitału lub prawa głosu w spółce dyspo-
nującej koncesją na ogólnokrajowy 

Czy w tej nowelizacji 
chodziło o uporządkowanie 
przepisów, czy o uderzenie 
w nielubianą telewizję? Może 
o jedno i drugie? A może 
też o coś znacznie więcej? 
Red. Stanisław Janecki: 
„Okazało się, że Polska 
powinna być nadal kolonią 
bez prawa głosu. I tak się stało. 
Wszystko inne w tej sprawie 
to zawracanie głowy”.

media i SDP

„Lex TVN” 
w zawieszeniu

Tekst Jaromir Kwiatkowski

media i SDP
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naziemny kanał telewizyjny, jeśli jego 
oglądalność przekracza 8 proc. całko-
witej oglądalności. Przy czym właści-
ciel koncesji nie może mieć więcej niż 
33 proc. kapitału lub prawa głosu w sta-
cji lokalnej lub ponadregionalnej. Kapi-
tał zagraniczny nie może przekroczyć 
20 proc. w spółce mającej naziemną 
koncesję radiową lub telewizyjną. Kon-
cesji nie otrzyma nadawca docierający 
do więcej niż 4 mln telewidzów, 30 mln 

słuchaczy lub mający 20 proc. udziału 
w ogólnokrajowym nakładzie gazet. 

Natomiast w Niemczech od 
1997 r. nie ma ograniczeń licz-
by posiadanych koncesji radio-

wych i telewizyjnych, jednak działają 
regulacje między landami de facto na-
kładające ograniczenia. Progiem kon-
centracji jest 30 proc. oglądalności lub 
słuchalności w konkretnym roku w od-
niesieniu do posiadanych mediów. Fir-
ma medialna, która przekroczy próg 
30 proc., może odsprzedać swoje udzia-
ły, ograniczyć udział w rynku lub udo-
stępnić swój czas antenowy niezależ-
nemu podmiotowi. 

W Niemczech obowiązuje też za-
sada 10-proc. udziału jednego progra-
mu w widowni lub 20-proc. udziału 

w  widowni pozostałych programów. 
W  poszczególnych landach wprowa-
dzono ograniczenia dotyczące tzw. kon-
centracji krzyżowej, czyli inwestowania 
przez firmy wydające gazety w  radio 
i telewizję. Na przykład w Nadrenii Pół-
nocnej-Westfalii koncern dominujący 
na rynku prasy nie może mieć większo-
ściowych udziałów u nadawcy radiowe-
go czy telewizyjnego działającego na 
tym samym obszarze. 

Rynek niemiecki jest prawie całko-
wicie zdominowany przez rodzimy ka-
pitał. Wynika to przede wszystkim z tra-
dycji i praktyki. Na niemieckim rynku 
telewizyjnym funkcjonują wprawdzie 
takie podmioty jak Time Warner, News 
Corporation, Viacom czy Ufa/Canal Plus 
France, jednak żaden z nich nie przekro-
czył progu 1 proc. udziału w rynku.

Kontrowersje  
wokół artykułu 35

Tyle Stanisław Janecki. Przypo-
mnijmy jeszcze, że Grupa TVN należy 
do amerykańskiego koncernu Disco-
very, natomiast bezpośrednio właści-
cielem stacji jest Polish Television Hol-
ding BV, jedna z wielu spółek zależnych 

Discovery, zarejestrowana w Holandii. 
Jak podały w ub. roku Wirtualne Media, 
adresem siedziby spółki jest lotnisko 
Schiphol w Amsterdamie, co wzbudza 
spore wątpliwości. 

Dlatego zwolennicy „lex TVN” uwa-
żają, że ta stacja narusza art. 35 ustawy 
o radiofonii i telewizji, który – jak już 
wspomniałem – pozwala zagranicznym 
podmiotom na posiadanie polskich 
koncesji, ale tylko pod warunkiem, 
że pochodzą z krajów Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Przekonu-
ją także, że gdyby te przepisy zaczę-
ły obowiązywać, Discovery musiałaby 
sprzedać większość udziałów w TVN. 
Przeciwnicy tych rozwiązań podnoszą 
argument, że przecież Polish Television 
Holding BV jest zarejestrowana na tere-
nie EOG. Zwolennicy ripostują, że TVN 
jest co prawda bezpośrednio kontro-
lowana przez podmiot z EOG, ale jed-
nocześnie pośrednio zależna od pod-
miotu spoza EOG. Sporu do tej pory nie 
rozstrzygnięto.

Prawo złamano w 2015 roku

Dodatkowy problem polega na 
tym, że w kwestii TVN mleko 
już się rozlało. Stanisław Janec-

ki przypomniał w cytowanym wcze-
śniej tekście, kiedy to się stało:

„W kwestiach własnościowych 
w  odniesieniu do TVN polskie prawo 
złamano w 2015 r. Wtedy to Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji, kierowana 
przez Jana Dworaka, zdecydowała o za-
akceptowaniu przejęcia TVN przez ame-
rykańską firmę Scripps Networks Inte-
ractive. Tyle że KRRiT nie powinna do tej 
transakcji dopuścić albo wnioskować do 

parlamentu, żeby wcześniej znowelizo-
wał ustawę, gdyż w kształcie z 29 grud-
nia 1992 r. nie pozwalała ona na pełne 
przejęcie jakiejkolwiek telewizji czy ra-
dia w Polsce przez podmiot spoza Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego. Ra-
da kierowana przez Dworaka uznała, 
że przejęcie jest legalne i możliwe. Cały 
czas, czyli dużo przed 2015 r. oraz po tej 
dacie, formalnie właścicielem TVN była 
firma mająca adres na lotnisku Schiphol 
w Amsterdamie – Polish Television Hol-
ding B.V. (kontrolująca inną firmę z lot-
niska Schiphol – N-Vision B.V., mającą 
udziały TVN). To nie wiadomo co zosta-
ło sprzedane najpierw Scripps, a  po-
tem Discovery. Nie wiadomo co dzia-
ła wprawdzie w Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, ale jest wirtualne, więc 
właścicielem 100 proc. udziałów TVN 
jest – zarówno w wypadku Scripps, jak 
i Discovery – koncern spoza EOG, co ła-
mie ustawę z 1992 r.”.

Atak na „wolne media”

Przeciwnicy „lex TVN” wcale się ty-
mi wątpliwościami własnościowymi nie 
przejęli. Próbowali grać na innym, wy-
godniejszym dla siebie boisku – podkre-
ślali, że znowelizowana ustawa, gdyby 
miała wejść w życie, stanowiłaby zagro-
żenie dla „wolnych mediów” w Polsce. 
I tak właśnie próbowali ją przedstawiać 
– jako zagrożenie dla wolności słowa 
w naszym kraju. Ich zdaniem, ustawa 
stanowiłaby uderzenie: teraz – w TVN, 
któremu uniemożliwiłaby, a przynaj-
mniej znacznie utrudniłaby działalność 
w Polsce, a w przyszłości być może tak-
że w inne podmioty medialne, których 
właściciele mają siedziby poza EOG.

Rynek niemiecki jest prawie całkowicie zdominowany przez 
rodzimy kapitał. Wynika to przede wszystkim z tradycji 
i praktyki. Na niemieckim rynku telewizyjnym funkcjonują 
wprawdzie takie podmioty jak Time Warner, News 
Corporation, Viacom czy Ufa/Canal Plus France, jednak żaden 
z nich nie przekroczył progu 1 proc. udziału w rynku.

media i SDPmedia i SDP
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Podczas manifestacji przeciw „lex 
TVN” w grudniu 2021 r. w Warsza-
wie Edward Miszczak, dyrektor 

programowy tej stacji, stwierdził: – Sy-
tuacja jest dynamiczna, pamiętacie jak 
na początku roku były te czarne ekra-
ny. To właśnie ta niesamowita siła pol-
skich wolnych mediów, że udało się to 
zrobić. Pół roku temu broniliśmy kon-
cesji TVN24, a dzisiaj PiS przyszedł po 
wszystkie kanały Grupy TVN Discovery.

A Jacek Żakowski z tygodnika „Poli-
tyka” wtórował Miszczakowi, że władza 
chce zerwać tę więź, którą dziennika-
rze budowali z odbiorcami szukający-
mi prawdziwej informacji o rzeczywi-
stości.

PRL-owski rodowód TVN

„Prawdziwej informacji” – a to do-
bre! Żakowski mówił o stacji telewizyj-
nej, która w atakach na obóz władzy nie 
przebiera w środkach i nawet nie stara 
się udawać, że chodzi jej o  rzetelność 
i obiektywizm. Stąd nie dziwi niechęć 
obozu rządzącego do TVN-u. Zdaniem 
dużej części tzw. prawej strony, wrogość 
TVN-u do obozu Zjednoczonej Prawi-
cy bierze się z PRL-owskiego rodowo-
du tej stacji, ze służbami specjalnymi 
w tle. Ten rodowód pokazał w grudniu 
ub.r., gdy ważyły się losy nowelizacji, 

reportaż „Holding” w reżyserii Marcina 
Tulickiego, który wyemitowała TVP. 

Red. Michał Karnowski z tygo-
dnika „Sieci” skomentował ten 
materiał następująco: – Wyszli 

(TVN – przyp. JK) z PRL. Ten długi cień 
do dzisiaj jest widoczny. Ta przeszłość 
jest o tyle ważna, że w naszej rzeczy-
wistości wciąż ścierają się wartości 
peerelowskie kontra wartości niepod-
ległościowe, wartości ateistyczne, so-

wietyzujące, a po drugiej stronie stoją 
wartości chrześcijańskie. (…) Z mojej 
perspektywy, telewizja TVN zawsze 
staje po stronie tego dziedzictwa post-
komunistycznego. Wyszła z PRL-u i nie 
zeszła z tych pozycji”.

Lecz nawet jeżeli tak jest, to czy 
jest to wystarczający powód, by 
uderzać w tę telewizję? – zdaje 

się mówić inny prawicowy publicysta, 
Tomasz Terlikowski, który skomen-
tował wowczas na Facebooku, że  no-
welizacja ustawy o KRRiT jest błędem 
z każdego punktu widzenia: „krót-
ko- i długoterminowo, strategicznie 
i pragmatycznie, a także z perspekty-
wy interesu państwa (który nie jest 
tożsamy z interesem doraźnej władzy 
czy jednej partii)”. Jego zdaniem, w sy-
tuacji pandemii (przypomnę, że cho-
dzi o końcówkę 2021 r. – przyp. JK) „są 
do uchwalenia ważniejsze ustawy niż 

ta związana z nielubianą przez władzę 
telewizją”, a „wyprowadzanie ludzi na 
ulice (a wiadomo, że oni na ulicę wyj-
dą) w takiej sytuacji pandemicznej jest 
nieodpowiedzialne. I trzeba jasno po-
wiedzieć, że odpowiedzialność za to 
wyprowadzenie ponoszą politycy, któ-
rzy do Lex TVN wrócili”. Ponadto Terli-
kowski stwierdził, że w sytuacji kryzy-
su na granicy polsko-białoruskiej, gróźb 
Putina wobec Ukrainy i zmiany wła-
dzy w Niemczech „zaognianie sytuacji 
w  relacjach ze Stanami jest ostatnią 
rzeczą jakiej potrzebuje Polska”. Z ko-
lei z perspektywy państwa „różnorod-
ne, pluralistyczne, także ostro krytyku-
jące władzę media są wartością, a nie 
przeszkodą”. 

Prezydent ugiął się 
pod presją USA?

Prezydent Andrzej Duda, uzasad-
niając weto, które trafiło na po-
czątku stycznia br. do Sejmu, po-

wiedział, że o jego decyzji przesądziły 
zasady: dotrzymywania umów; lojalno-
ści i dobrej współpracy z sojusznikami; 
wolności gospodarczej; poszanowania 
prawa własności; praw słusznie naby-
tych i wolności słowa, wreszcie niepo-
kój o to, że wybuchnie z tego kolejna 
polityczna awantura. W ocenie prezy-
denta nowelizacja tej ustawy jest po-
trzebna, ale powinna obowiązywać na 
przyszłość.. 

Weto głowy państwa skomentowa-
ły największe światowe media. Czo-
łowy serwis ekonomiczny Bloomberg 
podkreślił „presję USA” na Andrzeja 
Dudę, która według dziennikarzy prze-
ważyła podczas podejmowania decyzji 

o wecie. Dość powiedzieć, że tuż po 
głosowaniu sejmowym, zanim jeszcze 
prezydent wypowiedział się w kwe-
stii nowelizacji, rzecznik Departamen-
tu Stanu Ned Price oznajmił, że rząd 
USA jest głęboko zaniepokojony przy-
jęciem w Polsce tej ustawy. Stwierdził 
też, że „lex TVN” podważa wolność sło-
wa, osłabia wolność mediów i narusza 
zaufanie zagranicznych inwestorów do 
ich praw własności i nienaruszalności 
umów w Polsce. 

Niemiecka sieć RND podkreśliła 
natomiast, że „prezydent chciał chro-
nić reputację kraju jako dobrej lokali-
zacji biznesowej”.

Jednak sejmowa  
zamrażarka?

Co dalej z nowelizacją? Ano nic. 
Po prezydenckim wecie komentatorzy 
podkreślali, że szanse na jego odrzuce-
nie w Sejmie są minimalne. A to ozna-
cza, że ustawa zalegnie tam do końca 
kadencji, a TVN będzie mógł nadawać 
bez przeszkód. W lutym br. KRRiT na 
10 lat przedłużyła naziemną koncesję 
TVN 7. Stacja czekała na tę decyzję po-
nad rok.

PiS nie dawał za wygraną i rozwa-
żał różne pomysły. Na przykład skiero-
wanie art. 35 starej ustawy o radiofonii 
i telewizji do Trybunału Konstytucyjne-
go. Jednak zdaniem Wojciecha Herme-
lińskiego, sędziego Trybunału Konsty-
tucyjnego w stanie spoczynku, które 
przytoczył w „Rzeczpospolitej” Marek 
Domagalski, jeśli KRRiT (czy władza) ma 
jakieś zastrzeżenia do stacji TVN, to po-
winna korzystać ze zwykłych środków 
dyscyplinujących przewidzianych 
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Ta przeszłość jest o tyle ważna, że w naszej rzeczywistości 
wciąż ścierają się wartości peerelowskie kontra wartości 
niepodległościowe, wartości ateistyczne, sowietyzujące, 
a po drugiej stronie stoją wartości chrześcijańskie.
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w ustawie o radiofonii i telewizji, a nie 
sięgać po nieproporcjonalny środek 
w postaci noweli ustawy, czy wykorzy-
stywać do tego TK. 

Innym pomysłem była kolejna no-
welizacja ustawy medialnej. Wicemi-
nister Jarosław Sellin mówił w Polskim 
Radiu 24, że z inicjatywą w tej sprawie 
mógłby wystąpić prezydent Andrzej 
Duda, skoro widział powody do zawe-
towania obecnej nowelizacji. Dodał, 

że „trud pracy” nad nowelizacją mogły-
by podjąć Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji bądź Rada Mediów Narodowych.

Pomysły te jednak nie weszły w sfe-
rę realizacji. Prezydenckie weto utknęło 
w sejmowej zamrażarce.

Co pokazuje burza 
wokół „lex TVN”

Przypominam tę sprawę, choć 
od początku roku właściwie nic 
się w niej nie dzieje, jako mate-

riał do szerszej refleksji. Przekaz prze-
ciwników „lex TVN”, że jest to atak na 
„wolne media”, okazał się zdecydowa-
nie bardziej nośny niż narracja obo-
zu Zjednoczonej Prawicy, że przecież 
w krajach o ugruntowanej demokracji, 
jak Francja czy Niemcy, jest podobnie. 
Łatwo było też przedstawić tę sprawę 
jako zaplanowany cios w nielubianą 
przez władzę telewizję. Skądinąd nie 
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da się wykluczyć, że obóz władzy po-
stanowił upiec na jednym ogniu dwie 
pieczenie – uporządkowanie kwestii 
medialnych udziałów i zatrucie życia 
nielubianej stacji.

Ale Stanisław Janecki w cytowa-
nym już tekście z portalu wPolityce.pl 
poszedł jeszcze dalej i – w kontekście 
burzy wokół tej nowelizacji – posta-
wił pytanie zasadnicze: o polską su-
werenność. 

Napisał: „Polska chciała wprowa-
dzić ograniczenia podobne do 
tych we Francji i w Niemczech, 

a choć były one znacznie łagodniej-
sze niż w tych państwach, okazało się, 
że nie wolno. Bo uruchomiono ogromną 
machinę szantażu, nacisków, kłamstw, 
dezinformacji i manipulacji. Żeby na 
rynku telewizyjnym nic się nie zmieni-
ło, choć obecny stan wynika z łamania 
polskiego prawa. Okazało się, że Polska 
powinna być nadal kolonią bez pra-
wa głosu. I tak się stało. Wszystko inne 
w tej sprawie to zawracanie głowy”.

Jeżeli red. Janecki ma rację, to bu-
rza wokół „lex TVN” pokazuje, w jakim 
miejscu znajduje się Polska jako gracz 
na arenie międzynarodowej. I że nie 
jest to miejsce, które zaspokaja nasze 
aspiracje.

Chętnie poczytam głosy, które od-
niosą się do tezy postawionej przez 
Stanisława Janeckiego.

Skądinąd nie da się wykluczyć, że obóz władzy postanowił 
upiec na jednym ogniu dwie pieczenie – uporządkowanie 
kwestii medialnych udziałów i zatrucie życia nielubianej stacji.

kresy i SDP

Kościół na Górce 
w dawnym 

Stanisławowie
Tekst Jarosław Krasnodębski
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Kiedy po raz pierwszy 
pojechałem na Ukrainę 
w 2010 roku, tuż po 
zdaniu matury, niewiele 
wiedziałem na temat 
historii żyjących 
tam Polaków. Nigdy 
wcześniej się tym 
nie interesowałem, 
a w szkole raczej się 
o tym nie mówiło. 

Dopiero na miejscu, wchodząc do 
kościołów, odwiedzając cmen-
tarze, w końcu spotykając na 

swej drodze przedstawicieli starszego 
pokolenia – tych, którzy przeżyli Zwią-
zek Radziecki – mogłem dowiedzieć 
się czegoś więcej. Pomogły mi w tym 
liczne pobyty w dawnym Stanisławo-
wie1, gdzie aktywnie działa społecz-
ność polska. W 1989 roku miejscowej 
wspólnocie rzymskokatolickiej zwró-
cono kościół Chrystusa Króla, który był 
zamknięty w okresie sowieckim. Jego 
niezwykłe dzieje, szczególnie dotyczą-
ce ponownego otwarcia – nie pozwalają 
pozostać obojętnym.

Po II wojnie światowej na Ukrainie 
posługiwali nieliczni duchowni, któ-
rzy musieli ukrywać fakt, że są księż-
mi, a pozostali Polacy – przywiązanie 
do religii. W dawnym Stanisławowie od 
lat 60. XX wieku nie działał w mieście 
żaden kościół rzymskokatolicki. Naj-
bliższy znajdował się w odległości ok. 

1 Po włączeniu Stanisławowa w granice ZSRR władze sowieckie dwukrotnie zmieniły nazwę miasta: w 1944 roku na Stanisław, 
a w 1962 na Iwano-Frankiwsk. W artykule użyto historycznej nazwy, która mimo upływu czasu nie zatarła się w pamięci. 

100 km – w Stryju. Polacy, aby uczest-
niczyć we mszy św., najczęściej jeździli 
tam pociągiem w nocy, później wracali 
do swoich domów lub od razu do pracy. 
Pod koniec lat 80., na fali pierestrojki, 
nastąpiła poprawa sytuacji Kościoła na 
Ukrainie. Posługujący w Stryju ks. Au-
gustyn Mednis namawiał przybyłych ze 
Stanisławowa wiernych, najczęściej by-
ły to kobiety, żeby uzbierały „dwadcat-
kę”, czyli dwadzieścia osób, które złożą 
swoje podpisy pod podaniem o przeka-
zanie wspólnocie religijnej kościoła. Nie 
było to łatwe zadanie, ludzie wciąż  się 
obawiali oficjalnie deklarować religij-
ność i dlatego zwlekali z dołączeniem 
do grona podpisujących. Nieżyjąca już 
s. Krystyna Rynkiewicz opowiadała, że 
ks. Mednis „wziął się na sposób i jako 
pokutę zadawał na spowiedzi, aby sta-
rać się o powstanie dwadcatki”. Podpi-
sy pod podaniem zbierała Maria Mon-
sienżałowa. Miała wówczas 85 lat.

Przed wybuchem II wojny świa-
towej na terenie Stanisławowa 
działało pięć kościołów rzymsko-

katolickich. Władze obwodu w marcu 
1989 roku przekazały wiernym klucze 
do jednego z nich – kościoła Chrystu-
sa Króla, który do tego czasu pełnił 
funkcję magazynu. Został wzniesiony 
w latach międzywojennych w dzielni-
cy Górka, z myślą o pracownikach kolei 
wraz z rodzinami, mieszkających w po-
bliżu dworca i warsztatów kolejowych. 
Zaprojektował go architekt miejski, inż. 
Stanisław Trela, znany autor moderni-
stycznych budowli w Stanisławowie, 
m.in. przebudowy ratusza – wizytówki 

miasta. Jak zauważa Jan K. Ostrowski, 
świątynia miała monumentalny cha-
rakter, zakładano, że pomieści 2 tys. 
osób. Do 1939 roku nie udało się otyn-
kować elewacji kościoła, wybudować 
dzwonnicy oraz licznych detali, pieczo-
łowicie zaprojektowanych przez Tre-
lę. Ostatecznie także przy kościele nie 
została powołana parafia. Gdy został 
przejęty przez władze sowieckie i prze-
znaczony na magazyn, w latach 60. pla-
nowano go przebudować na kompleks 
sportowy filii Lwowskiej Politechniki. 
Na szczęście tak się nie stało. Jak za-
uważa s. Krystyna Rynkiewicz, gdyby 
zrealizowano ten projekt, przewidują-
cy m.in. podział na kondygnacje i budo-
wę basenu, oznaczałoby to dla kościoła 
„całkowitą likwidację religijnego cha-
rakteru obiektu”. 

Niedługo po zwróceniu kościoła 
w 1989 roku, przybyli do Stanisławowa, 
by spotkać się z wiernymi: ks. Augustyn 
Mednis; późniejszy biskup, ks. Marcjan 

Trofimiak i wyświęcony dwa lata wcze-
śniej na księdza Kazimierz Halimurka. 
Budynek kościoła znajdował się wów-
czas w złym stanie. Jak wspominają pa-
rafianie: „w środku można było oglądać 
niebo”, w wielu miejscach nie było bo-
wiem dachu. W środku zastano „zruj-
nowaną posadzkę i obdarte ściany”. 
Gdy przybyli księża, jedna z kobiet mia-
ła powiedzieć do Halimurki, który był 
w stroju świeckim: „Proszę pana, cie-
kawe, czy pan byłby taki głupi i wziąłby 
taką straszną ruinę?”. „To nie jest pan, 
to jest ksiądz, i kto wie, czy nie będzie 
waszym [proboszczem]” – odpowie-
dział jej stojący obok ks. Mednis. 

Wkrótce potem ks. Kazimierz 
Halimurka został pierwszym 
proboszczem parafii Chrystu-

sa Króla. Urodził się w 1959 roku w Sam-
borze, gdzie był czynny jeden z niewie-
lu wtedy kościołów rzymskokatolickich 
na zachodniej Ukrainie, dzięki cze-
mu mógł wychowywać się w wierze 
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katolickiej i regularnie uczestniczyć 
we mszy św. Po ukończeniu Łotewskie-
go Seminarium Duchownego w Rydze 
został wyświęcony na księdza w 1987 
roku. Było to jedyne seminarium do-
stępne dla obywateli ZSRR. Drugi ośro-
dek kształcenia przyszłych księży z te-
go obszaru mieścił się w Kownie, lecz 
służył wyłącznie do wewnętrznych po-
trzeb Litewskiej SRR.

24 czerwca 1989 roku, w uroczy-
stość Narodzenia św. Jana Chrzcicie-
la, ks. Jan Olszański, późniejszy biskup 
diecezji kamieniecko-podolskiej, po-
święcił kościół. Na miej-
sce przybyło ponad 30 
kapłanów prawie z całej 
Ukrainy i kilku z Polski 
oraz klerycy z Rygi, pa-
rafianie ze Stanisławowa 
i okolicznych miejscowo-
ści (Sambora, Mościsk, 
Stryja i Lwowa). 

Początkowo w od-
budowę kościoła 
jako pierwsi an-

gażowali się parafianie, 
czyli wspomniana „dwu-
dziestka”. Grupa ta szyb-
ko się powiększyła. Za-
potrzebowanie na nauki 
katechetyczne było ogromne, uświada-
miano sobie, jak ważne są sakramen-
ty święte. Na księdza proboszcza spadł 
ogrom obowiązków. Nie był on tyl-
ko duszpasterzem, lecz równocześnie 
nadzorował prace budowlane oraz jeź-
dził do innych miejscowości, gdzie co 
jakiś czas otwierały się kościoły i po-
wstawały wspólnoty parafialne. Miało 
to związek z funkcją nałożoną na księ-
dza Halimurkę, który kilka miesięcy po 

przybyciu do Stanisławowa otrzymał 
ustną nominację na dziekana dekana-
tu stanisławowskiego (formalnie po-
twierdzoną w 1992 roku). Zdarzało się 
niekiedy, że z powodu wyjazdów nie 
mógł na czas wrócić do Stanisławowa 
i odprawić mszy św. zgodnie z porząd-
kiem ich celebrowania. 

Rok po poświęceniu kościoła 
Chrystusa Króla, do Stanisławo-
wa przybyły dwie siostry urszu-

lanki Unii Rzymskiej: Krystyna Rynkie-
wicz (1938-2016), urodzona w Grodnie, 
i Marta Ryk (1938-2012), urodzona we 

Lwowie. Warto wspo-
mnieć, że na terenie dzi-
siejszej zachodniej Ukra-
iny siostry urszulanki 
Unii Rzymskiej działały 
przed II wojną świato-
wą we Lwowie, Kołomyi 
i właśnie w Stanisła-
wowie. Po zmianie gra-
nic Polski prowadzone 
przez nie szkoły żeńskie 
i internaty zostały upań-
stwowione, jednakże gdy 
tylko pojawiła się taka 
możliwość, przełożone 
domów urszulańskich 
w  Polsce podjęły próbę 

powrotu do tych miejsc. Siostry Krysty-
na i Marta przybyły do Stanisławowa 
incognito; ubrane, podobnie jak ks. Ha-
limurka, po świecku. Wówczas parafia, 
poza remontowanym kościołem, nie 
posiadała żadnej bazy noclegowej. Za-
równo ksiądz, jak i siostry oraz przy-
jezdne osoby, które angażowały się 
w prace, mieszkały więc w jego środku, 
w oddzielnych, przystosowanych po-
mieszczeniach. 

W pierwszych latach prac bu-
dowlanych w kościele sku-
piono się przede wszyst-

kim na renowacji dachu, malowaniu 
wnętrz, wymianie posadzki, zainstalo-
waniu ogrzewania oraz kompletowaniu 
wyposażenia. Po zakończeniu najważ-
niejszych i najpilniejszych prac ksiądz 
proboszcz, dzięki wsparciu wiernych, 
rozpoczął budowę Parafialnego Domu 
Polskiego, który został 
w części sfinansowa-
ny z pieniędzy Stowa-
rzyszenia „Wspólno-
ta Polska” z Warszawy. 
Kamień węgielny pod 
jego budowę poświę-
cił papież Jan Paweł 
II. W 1997 roku na-
stąpiło otwarcie do-
mu. Od tego czasu 
służy on księdzu pro-
boszczowi, wikare-
mu, siostrom zakon-
nym oraz osobom 
z  zewnątrz, w tym 
turystom z Polski. 
W domu znajdują się również pomiesz-
czenia przeznaczone m.in. na salki ka-
techetyczne i do nauki języka polskiego.

Wszelkie prace remontowe reali-
zowane w kościele i domu nie byłyby 
możliwe bez pomocy społecznej pa-
rafian, którzy poświęcali swój wolny 
czas i pomagali księdzu (np. pierwsze 
siedzenia to były krzesła przyniesione 
z prywatnych domów) oraz wielu osób 
i instytucji z Polski, m.in. firmy „Energo-
pol” z inż. Henrykiem Kolasą na czele, 
czy Józefa Śliwki ze Śląska, którym po-
święcono tablice umieszczone w Kapli-
cy Pamięci o Polakach zamordowanych 

w Czarnym Lesie w 1941 roku. Wśród 
ofiarodawców nie zabrakło też daw-
nych stanisławowian, rozproszonych 
po II wojnie światowej po całej Polsce 
i poza jej granicami.

Obecnie funkcję proboszcza pełni 
ks. Władysław Iwaszczak. Kościół na 
Górce już od ponad 30 lat jest otwarty 
dla mieszkańców Stanisławowa i oko-
lic. Przyciąga nie tylko miejscowych 

Polaków i osoby po-
chodzenia polskiego, 
ale także Ukraińców 
i studentów, przyby-
łych z różnych kra-
jów. Msze św. według 
porządku niedziel-
nego sprawowane są 
w nim w trzech języ-
kach: polskim, ukra-
ińskim i angielskim. 
W kościele odbywa-
ją się także koncerty 
organowe, które gro-
madzą publiczność 
z całego miasta. Dziś 
trudno uwierzyć, że 

świątynia jeszcze trzy dekady temu nie 
przypominała miejsca kultu Bożego 
i pełniła funkcję magazynu. 

***

Artykuł powstał na podstawie 
wspomnień  s. Krystyny Rynkiewicz 
OSU: Byłam, widziałam, przeżyłam. Za-
piski i spostrzeżenia misjonarki. Stanisła-
wów – Iwano-Frankiwsk 1989-2009 oraz 
rozmów przeprowadzonych przez au-
tora i Eugeniusza Sało do filmu Kościół 
na Górce, wyprodukowanego przez „Ku-
rier Galicyjski” w 2015 roku. 

Warto 
wspomnieć, że na 
terenie dzisiejszej 
zachodniej 
Ukrainy siostry 
urszulanki 
Unii Rzymskiej 
działały przed 
II wojną światową 
we Lwowie, 
Kołomyi i właśnie 
w Stanisławowie.
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Historia Polski kojarzona jest zazwy-
czaj z epoką Jagiellonów, Konstytu-
cją 3 Maja, Kresami, powstaniami i ze 
szlachtą, która kreowała ustrój Rzeczy-
pospolitej i kulturę. Pan natomiast zaj-
muje się historią społeczno-gospodar-
czą, demografią i zjawiskami w obrębie 
warstwy chłopskiej. Czy musiał pan  
przełamywać uprzedzenia wobec chło-
pów, by zacząć o nich pisać?

To jest bardzo dobre pytanie, ale 
chciałem zacząć od takiej konstatacji, 
że zetknąłem się z wyżej wspomnia-
nymi publikacjami jako ukształtowany 
badacz. Miałem za sobą wiele gotowych 
monografii chłopskich jednostek, ro-
dzin, gromad, wsi i parafii. To, że się tym 
zająłem, wynikało z przeświadczenia, 
że nawet najbliższa kapliczka i drze-
wo mają swoją historię. Ukształtowało 
mnie i to, że 10 lat byłem ministrantem 
i lektorem w kościele, który wzniósł Jan 
Długosz w  Raciborowicach, a ksiądz 
proboszcz pokazywał mi cenne ręko-
pisy z archiwum parafialnego. Wpłynę-
ły na mnie też opowieści rodzinne, bo 
pochodzę ze środowiska chłopsko-ro-
botniczego. I w tych opowieściach nie 
dominowała pamięć o ciemiężeniu. Ale 
to były skrawki informacji. Generalnie 
przeszedłem całą ścieżkę dydaktyki 
historycznej, nabyłem wiedzę ogólną 
i  już dzisiaj wiem, że ten mickiewi-
czowski czy też sienkiewiczowski sznyt 
szlacheckości jest ważny w naszej kul-
turze narodowej, ale nie jedyny. Po-
wiem o ważnej książce, o „Chłopskich 
źródłach kultury” historyka i etnografa 

Józefa Burszty. Jest w niej napi-
sane wprost, że chłopi czerpali 
od szlachty, dwory były rozsad-
nikami kultury wyższej, nie tyl-
ko sarmatyzmu, ale tego wszyst-
kiego, co chłonęły elity ze świata 
i transformowały w sobie. Całe 
zaplecze pracownicze dworu to 
byli potomkowie chłopów, któ-
rzy okresowo pracowali we dwo-
rze, a potem przenosili na wieś 
mentalne wzorce szlacheckie, 
ale również fizyczne, w rodza-
ju zużytych mebli, ubrań, któ-
re dziedziczka dawała swoim 
dwórkom, żeby doposażyć je do 
ślubu. Podobne zapisy spotyka-
my w literaturze etnograficznej 
i historycznej, a przede wszyst-
kim w materiałach źródłowych. 
W historii Polski, która jest bar-
dzo trudna, a im dalej w głąb XX 
wieku, tym trudniejsza, nie dało się 
wszystkiego przepracować, nie dało 
się omówić wszystkich elementów, bo 
pierwszeństwo miała historia politycz-
na. Teraz przyszedł czas, by zobaczyć 
dzieje chłopskie. Wielką odpowiedzial-
nością mojego zawodu jest widzenie 
perspektyw i symetrii. Nie mogę wybie-
rać czy też wyłuskiwać tylko jaskrawo 
dobre albo jaskrawo złe elementy. Jako 
demografa historycznego uczono mnie 
tej symetrii. To nie jest tak, że demograf 
widzi tylko cyfry, bo ogląda każdą jed-
nostkę detalicznie.

Podsumowując, uprawiam  histo-
rię małą, a jednocześnie bardzo kon-
kretną, opartą na źródłach i krytycznej 
analizie. I przez tę historię w wersji mi-
kro staram się opisać szerszy świat i je-
go mechanizmy.

Te elementy dostrzegam w pana pra-
cy „Homo movens. Mobilność chłopów 
w mikroregionie krakowskim w XVI-
-XVIII wieku”. Stwierdza w niej pan, 
że mobilność chłopów była duża. Z te-
go można wysnuć wniosek, że nie byli 
oni bezwzględnie przywiązani do zie-
mi i dworu. Czy tak?

Tak. Pytanie, jakie sobie postawi-
łem w tych prowadzonych 10 lat 
temu badaniach, wynikło z prze-

możnej tezy o chłopskim przywiązaniu 
do pana. Ja od podstawówki wyobraża-
łem sobie chłopów jako ludzi zakutych 
w dyby. Tymczasem gdy pracowałem 
nad doktoratem o parafii w Raciboro-
wicach i musiałem przepisać blisko 20 
tysięcy chrztów, ślubów i pogrzebów 
z ksiąg metrykalnych, czyli źródeł sta-
tystycznych, nie mogłem zrozumieć,  
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Od kilku lat w polskim 
piśmiennictwie naukowym 
i popularyzatorskim karierę 
robią książki o wyzysku 
chłopów pańszczyźnianych 
przez panów, o ich 
niewolniczej pracy 
i nieludzkiej egzystencji. 
Inaczej na tamten świat 
patrzy dr hab. Mateusz 
Wyżga, naukowiec z Katedry 
Archiwistyki i Nauk 
Pomocniczych Historii 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Rozmawia z nim 
Piotr Samolewicz.

Przyszedł czas,  
by zobaczyć dzieje 

chłopskie

Dr hab. Mateusz Wyżga.
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dlaczego co drugi ślub był zawierany 
między mieszkańcami różnych wiosek 
na terenie parafii. Skąd w mojej para-
fii takie bogactwo ludzi z całej Polski 
i ziem ościennych? Gdzie feudalizm, 
niewolnictwo i ucisk? Zacząłem stop-
niowo zgłębiać literaturę, czytałem też 
literaturę obcą i poznałem takie szero-
kie zjawisko jak funkcjonowanie ludzi 
w orbitach rynków lokalnych, gdzie ani 
dwór, ani samorząd wiejski, ani księża 
czy urzędnicy nie zatrzymywali tego 
naturalnego, ludzkiego życia codzien-
nego. Jeżeli stawiano chłopom formal-
ne bariery i one były notorycznie pona-
wiane, nie oznacza to, że tamten świat 

funkcjonował w żelaznej dyscyplinie. 
W Rzeczypospolitej, która była pań-
stwem o niższym zaludnieniu niż kra-
je zachodnie, najcenniejszym dobrem 
była siła robocza. Dlatego szachowane 
wyroki śmierci w szlacheckich księ-
gach grodzkich i różnego typu pogróż-
ki, o czym pisali już Andrzej Wyczański 
i Włodzimierz Dworzaczek, a i nawią-
zuje do nich Kacper Pobłocki [autor 
„Chamstwa” – ps], istniały bardziej na 
papierze niż w rzeczywistości. W do-
kumentacji dworskiej i sejmikowej 
znalazłem adnotacje typu „uważajcie, 
znowu mamy mnóstwo hultai” (my by-
śmy nazwali tę kategorię ludzi pracow-
nikami sezonowymi), oni czekają tylko 
na okres żniw i dobrych wynagrodzeń 

i migrują. A kto migruje? Najbiedniejsi 
ze wsi, czyli zagrodnicy, chałupnicy, ko-
mornicy. I oni wędrują tam, gdzie dwór 
płaci najemnym pracownikom, bo nie 
jest w stanie poradzić sobie z dniówka-
mi pańszczyźnianymi, by o czasie zżąć 
zboże. Już od średniowiecza obserwu-
jemy w Rzeczypospolitej to sezonowe 
przemieszczanie się ludzi, którzy byli 
mniej przywiązani do ziemi. A kto był 
przywiązany do ziemi? Paradoksalnie, 
bogaci chłopi. W zasobnych i spokoj-
niejszych regionach Rzeczypospolitej, 
takich jak Krakowskie, Gdańskie czy 
Ziemia Lubelska, funkcjonowały spo-
łeczności kmiece (zwane też sąsiadami 

czy gburami), które były lokalną elitą, 
odwoływały się do wspólnych przeżyć, 
miały swoje cmentarze, na których le-
żeli ich pradziadowie. I ta elita mocno 
pilnowała rynku matrymonialnego.

Dlaczego?

Choćby po to, by zachować przy 
sobie działki po poprzednikach. 
W tamtym świecie była dwoja-

ka własność. Ogólną na wsi władał zie-
mianin. Ale chłopi, którzy pracowali 
na działkach folwarcznych, posiadali 
też działki dane im w dzierżawę wie-
czystą. Był to mniej zobowiązujący ro-
dzaj własności. Załóżmy, że przychodzi 
osadnik, będący osobą kompetentną, 
zawiera umowę ustną z panem i staje 

się kmieciem zwolnionym z podatku 
na szereg lat, ma służących pocho-
dzących z biedniejszych  gospodarstw 
i w ramach otrzymanego półłanowego 
gospodarstwa (około 10 hektarów) ta-
ki gospodarz obrabia swoje pole, ma 
z  niego korzyści finansowe, płaci też 
najemnikom, którzy u niego mieszka-
ją lub najmuje ich na jeden dzień, i ma 
obowiązek odpracowania, powiedzmy 
w XVIII w., sześciu dniówek. Ale to nie 
oznacza od razu, że cała rodzina kmie-
cia idzie na pole dworskie i pracuje 
sześć dni, ale wysyła swojego najemni-
ka na to pole. Zresztą one często sąsia-
dowały ze sobą. A dwór dzielił dniów-
ki pańszczyźniane na męskie i kobiece 
względem rodzaju wykonywanej pracy 
i pory roku.

Z pana wypowiedzi wynika, że struk-
tura wsi była skomplikowana, bo byli 
i kmiecie, i chłopi bez majątku, i dzier-
żawcy, i panowie. I oni wszyscy byli 
w stosunkach zależności?

Tak. Prof. Tomasz Wiślicz, który 
zajmuje się od wielu lat tematy-
ką chłopów, wskazał w książce 

o  Żydzie arendarzu dóbr królewskich 
pt. „Zelman Wolfowicz i jego rządy 
w starostwie drohobyckim w połowie 
XVIII w.”, że wtedy indywidualizm nie 
był tak wyrodzony jak dzisiaj. W tam-
tych czasach ludzie żyli w społeczno-
ściach pluralistycznych, każdy miał 
swoją zależność, nawet magnaci mogli 
powiedzieć, że są niewolnikami Mat-
ki Boskiej. W takim świecie żyło kilka-
dziesiąt pokoleń, które dały nam życie.

Jakkolwiek dziś mówimy o Ko-
ściele, to jemu zawdzięczamy więk-
szość źródeł, nie tylko negatywnych, 

pokazujących „ekstrakcję” ludzkiej siły 
witalnej, ale mamy też źródła jak księ-
gi bractw, pokazujące, jak te gromady 
się łączyły, jak się opiekowały swoją 
świątynią. Chcę tylko zwrócić uwagę 
na bogactwo i koloryt tamtego świata. 
Nie wolno zaprzepaścić perspektywy, 
że nasi przodkowie żyli wielobarwnie.  

Na ile przemoc kształtowała stosunki 
między chłopem a panem? Czy prze-
moc była wpisana w ówczesne prawo? 
W jakim stopniu panowie egzekwowa-
li siłą swoje prawa?

Najlepiej byłoby zastosować al-
gorytmy matematyczne, aby 
określić procentowo, ale tego 

nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Dla-
tego łatwo możemy wpaść w pułapkę 
źródeł. Jeśli zbierzemy wyłącznie źródła 
o stosowaniu przemocy i jeśli nie uży-
jemy odpowiednich filtrów, czyli apara-
tu krytycznego, to nam wyjdzie obraz 
ponurego świata. Natomiast ja w „Ho-
mo movens” odwołałem się do zasadni-
czych źródeł gospodarczych i czynnik 
przemocy, o którym  pan mówi, nie był 
w nich dominujący. Jasne jest, że przy-
wiązanie do ziemi wynikało z indywi-
dualnych negocjacji z panem, czy ktoś 
decyduje się na umowy dożywotnie, 
czy tylko roczne i ma się wywiązać 
z zobowiązań, i czy dostaje zwierzęta 
gospodarcze i zboże na zasiew. Oczy-
wiście dochodziło do wykorzystywa-
nia nierówności (jak i dzisiaj przecież), 
do przemocy, przestępstw między sta-
nami społecznymi i w ich obrębie, ale 
ówczesny system penitencjarny tro-
chę rozmywał się. Ja to zauważyłem, 
czytając krakowskie księgi krymi-
nalne z XVI -XVIII w. Na początku 

A kto migruje? Najbiedniejsi ze wsi, czyli zagrodnicy, 
chałupnicy, komornicy. I oni wędrują tam, gdzie dwór płaci 
najemnym pracownikom, bo nie jest w stanie poradzić sobie 
z dniówkami pańszczyźnianymi, by o czasie zżąć zboże.
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było wiele wyroków śmierci za okale-
czenia cielesne, ale im bliżej oświece-
nia, zmieniały się one na korzyść kar 
łagodniejszych. Na obrzeżach miast 
stały szubienice ze złoczyńcami, ale po 
to, by inni tego nie czynili. Jeżeli zło-

dziej precjozów kościelnych nie dostał 
wyroku śmierci, to zasądzano mu karę 
obcięcia nosa i uszu , „żeby znać było, 
że był w rękach kata”. Okrutny zdawa-
łoby się system karania miał odstraszyć 
innych od przekraczania norm. W tam-
tym świecie przemoc fizyczna regulo-
wała życie społeczne, lecz nie istniała 
ona wyłącznie w relacjach pan – podda-
ny, ale obowiązywała również w obrębie 
patriarchalnego gospodarstwa. Przemoc 
była sposobem komunikacji społecznej 
i egzekwowania  pewnych należności, 
ale nie była językiem przemożnym. Od-
wołam się do zaświadczeń wydawa-
nych w najgorszym, jak się zdaje, okre-
sie pańszczyzny, czyli XVII/XVIII w., dla 
przybyszy do Krakowa ze wsi, którzy 
chcieli zostać uczniami rzemieślniczy-
mi.1370 ludzkich przypadków i dwóch 
świadków, którzy musieli coś powie-
dzieć o danym przybyszu. I w tych do-
kumentach nie było wzmianek, że ci 
chłopi uciekali ze wsi ze strachu. To by-
li ludzie z legalną metryką urodzenia. 
Sprawdzeni ludzie. Dlaczego było to ta-
kie ważne? A dlatego, że duże miasto 

wciąż potrzebowało siły roboczej i no-
wych obywateli, rzemieślników i kup-
ców. O czym to wszystko mówi? O czym 
mówi to, że przez wieki pańszczyzny 
przetrwały duże i małe miasta polskie, 
gdzie mieszczki nie nadążyłyby wobec 

uderzeń epidemii dać życie tylu nowym 
mieszczanom? O tym, że można by-
ło legalnie wyjść z poddaństwa na wsi, 
można było odzyskać „wolność”, czyli 
rozwiązać stosunek poddańczy wzglę-
dem dworu.

Pisze pan, że były akty zwracania wol-
ności, libertacji. Panowie nie stawiali 
przeszkód, tylko domagali się jakichś 
rekompensat.

Podobnie wyglądał problem z han-
dlem ludźmi. Był to przeważnie handel 
nieruchomościami, w których byli osia-
dli chłopi. Jeśli ktoś sprzedawał część 
wsi, to siłą rzeczy wraz z jej miesz-
kańcami. Są zapiski typu „to jeszcze 
dorzucę dwóch ludzi”. Obserwujmy te 
zjawiska z wielu punktów widzenia 
i w kontekście różnych źródeł, a wte-
dy wyłoni się o wiele spokojniejszy ob-
raz tamtego świata. I to bez względu 
na nośne nieraz opinie ówczesnej pu-
blicystyki, na mające czynić postrach 
normatywy, na pełne arogancji i buty 
zachowane czasem szlacheckie opisy 
postępowania z poddanymi.

Żyjemy w czasach indywidualizmu 
i praw człowieka, i przykładamy swo-
je poglądy do dawnych czasów. A wte-
dy wartość człowieka polegała chyba 
na czymś innym?

Wtedy liczyła się wspólnoto-
wość, życie w gromadzie. 
Bardziej  negatywnie byli 

postrzegani ludzie nieprzypisani, któ-
rzy się nie wkomponowali w stany. Je-
żeli ktoś nie należał ani do szlachty, 
która była głównie szaraczkowa, ani do 
mieszczan, czy też do dobrze osiedlo-
nych chłopów, to tacy ludzie byli nazy-
wani hultajami. Pracowali oni trochę 
tu, trochę tam, i w czasach nieurodzaju 
często wchodzili w konflikt z prawem. 
Podam przykład, po którym widać tę 
wspólnotowość. Jest właściciel pięciu 
wsi, ma dzierżawców, od których egze-
kwuje pewne rzeczy, ale też patrzy, czy 
nie ciemiężą jego poddanych, co  by-
ło zawarte w umowach dzierżawy. Re-
gularnie widzę w księgach sądowych 
zapisy: nie wolno dzierżawcy ciemię-
żyć moich poddanych. Oczywiście pan 
mógł robić to interesownie, traktując 
swoich poddanych jak pszczoły, ale oni 
wszyscy oddychali jednym powietrzem 
w kościele, byli chowani na tym samym 
cmentarzu, słuchali tych samych ka-
zań, mogli spowiadać się u tego same-
go księdza, a więc panowie i poddani 
wspólnie konsumowali model chrze-
ścijaństwa.

A jak było z pijaństwem w Polsce prze-
drozbiorowej? Czy panowie rozpijali 
chłopów?

Józef Burszta w książkach z lat 
50. ubiegłego wieku o karczmach na 
wsi opisał to bardzo drastycznie. Gdy 

szlachta straciła rynki zbytu na zbo-
że, które były podstawą gospodarki 
folwarcznej, musiała coś z tym zrobić. 
Fakty są takie, że propinacja, czyli wy-
łączne prawo pana dóbr ziemskich do 
produkcji i sprzedaży trunków (zwłasz-
cza piwa i gorzałki) poddanym chłopom 
zamieszkującym te dobra, a także obo-
wiązek kupowania przez nich trunków 
w dworskiej karczmie,  były sposobem 
na zużycie nadwyżek zbożowych. Ten 
rynek handlu zbożem tąpnął po woj-
nach szwedzkich, ale były dwory, które 
walczyły z pijaństwem. I jeszcze ma-
my książkę Jana Stanisława Bystronia 
„Dzieje obyczajów w dawnej Polsce”, 
z której dowiadujemy się, że kultura 
alkoholowa dotyczyła nie tylko chło-
pów, ale także szlachty. Są często cy-
towane wspomnienia zachodnich po-
dróżników po dawnej Polsce, jakie oni 
widzieli zło w postaci pijaństwa. Tyle 
że w opisywanych przez nich karcz-
mach pili zarówno chłopi, jak i szlach-
ta. Zetknąłem się z oskarżeniem pew-
nego szlachcica o to, że pił z chłopami 
z sąsiedniej wsi. Dlaczego pił? Bo albo 
próbował ich przekonać do siebie, albo 
namówić do pracy u siebie. Poza tym 
drobna szlachta wraz z chłopami pań-
szczyźnianymi pracowała najemnie 
podczas żniw w dobrach magnackich. 
Dzielili dole i niedole fizycznej pracy 
w sierpniowej spiekocie. I zapewne ra-
czyli się wytaczanymi przez dwory na 
tę okazję trunkami. Dlatego szukajmy 
w tym głębszego mechanizmu, a tym 
motorem sprawczym było życie gospo-
darcze. Każdy próbował w jakiś spo-
sób wyciągać swoje korzyści z dóbr: 
i poddani, i ich panowie, i komornicy, 
i kmiecie, i dzierżawcy.

Podobnie wyglądał problem z handlem ludźmi. 
Był to przeważnie handel nieruchomościami, w których  
byli osiadli chłopi. Jeśli ktoś sprzedawał część wsi, to siłą 
rzeczy wraz z jej mieszkańcami. Są zapiski typu  
„to jeszcze dorzucę dwóch ludzi”.
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Ja od najmłodszych lat byłam za-
kochana w morzu i często spędzałam 
wakacje nad Bałtykiem. W podstawów-
ce jeździłam na kolonie letnie do Gdań-
ska. Mieściły się one w bursie Techni-
kum Łączności w budynku dawnej 
Poczty Polskiej, tej samej, która zasły-
nęła z bohaterskiej obrony we wrześniu 
1939 roku. Jedną z moich najdziwniej-
szych pamiątek, jakie stamtąd przywo-
ziłam do domu na południu kraju, była 
butelka z morską wodą. Trzymałam ją 
pod łóżkiem przez cały rok i patrząc na 
nią słyszałam w wyobraźni szum mo-
rza. Na następne wakacje zabierałam 
butelkę z morską wodą ze sobą i  za-
mieniałam wodę na świeżo nabraną. 
I tak to się powtarzało aż do momentu, 

Czas wakacji sprzyja podróżom. Poza pięknymi fotografiami 
i wspomnieniami miłych chwil spędzonych nad morzem czy w górach, 
zwykle przywozimy z sobą liczne pamiątki, chowane później 
w pudełkach i pudełeczkach – zasuszone kwiaty, liście, muszelki, 
ciupagi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów itd. Ciekawe byłyby 
odpowiedzi, gdybym zapytała czytających ten tekst, jakie gadżety 
przywożą z wakacji? To z pewnością się zmienia i jest zależne 
od urlopowych destynacji.

gdy podczas mojej nieobecności pokój  
posprzątała rodzicielka. Gdy zauważy-
łam brak butelki, żalu nie było końca.

Potem zbierałam widokówki i mia-
łam ich nawet dużą kolekcję. Z gór przy-
woziłam kamyki, ale nigdy nie opisywa-
łam, skąd pochodzą i do dzisiaj mam 
wiele takich bezimiennych pamiątek.  

Zaczęłam robić zdjęcia z każdej 
podróży, ale im była ciekawsza, 
tym powstawało więcej fotek 

i coraz droższe było ich wywoływanie 
i robienie odbitek. Ten problem znik-
nął wraz z przerzuceniem się na foto-
grafowanie cyfrowe. Pasja pozostała do 
tej pory i czasami nawet udaje mi się 
pochwalić zdjęciami na rożnych wysta-
wach i prezentacjach.

Moje pamiątki

z podróży
Tekst Jolanta Danak-Gajda

Drumla, grzechotka z tykwy i bębenek.

podróże SDP podróże SDP
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Potem, wraz z otwarciem się na-
szego kraju na świat, moje wyjaz-
dy za granicę stawały się częstsze. 

Zawsze przywoziłam płyty z różnorod-
ną muzyką – zwykle klasyczną, jazzo-
wą albo etniczną.  Kolekcjonowanie 
tzw. world music zapoczątkowała płyta 
z muzyką meksykańską, którą podaro-
wał mi Meksykanin Luis Matty, kolega 
ze studiów muzykologicznych. Ze stu-
denckiego wyjazdu na wiosenny karna-
wał na Malcie przywiozłam płytę z mu-
zyką maltańską. Od prezentacji muzyki 
z tych dwóch czarnych krążków rozpo-
częła się moja praca w Polskim Radiu 
Rzeszów. 

Potem każda wyprawa w świat 
owocowała nowymi płytami. Zwykle 
nie ma problemów  z zakupem takich 
pamiątek, choć nie wszędzie. Z niektó-
rymi wiążą się anegdotyczne zdarze-
nia. Z sympatią wspominam zakupy 
CD z chińską muzyką etniczną w Peki-
nie. Było to w grudniu 2006 roku. Naza-
jutrz po przylocie do stolicy Kraju Środ-
ka wybrałam się do sklepu muzycznego 
w poszukiwaniu muzyki. Nie było 

to trudne, bo mieszkałam  niemalże 
w centrum miasta. Wybór płyt był sto-
sunkowo duży, ale miła obsługa sklepu 
doradziła mi co wybrać. Stoję w kolej-
ce do kasy, wyjęłam garść banknotów 
i liczę pieniądze. W pewnym momen-
cie jeden banknot spadł mi na podłogę. 
Zanim się obejrzałam, podniósł go pe-
wien mężczyzna i mi oddał, a widząc, 
że jestem z innego kraju, zapytał: – Ja-
ką muzykę kupujesz? Odpowiedziałam, 
że narodową chińską. On obejrzał płyty 
i chyba zauważył, że w ręce mam nie-
wystarczającą kwotę, żeby za nie zapła-
cić, i dodał: – Schowaj pieniądze, skoro 

kupujesz muzykę z mojego kraju, to ja 
zapłacę za te płyty. Możecie sobie wy-
obrazić moje zaskoczenie i zdziwioną 
minę, ale nie oponowałam. Pozwoliłam 
mu, aby zapłacił, podziękowałam i po-
myślałam, że Chińczycy to miły naród. 
W tym przekonaniu tkwię do dziś.

Ale nie zawsze 
udaje się zna-
leźć sklep mu-

zyczny. Czasami „lo-
kalsi” wysyłają mnie 
na miejscowy bazar 
na obrzeżach miasta. 
Trzeba tam pojechać, 
znaleźć stoisko z pły-
tami i odpowiednią 
muzykę, a  wierzcie 
mi – nie jest to łatwe. 
Tak było w  Biszke-
ku, stolicy Kirgista-
nu, gdzie bazar był 
ogromny. I jak tu zna-
leźć igłę w stogu sia-
na…Okazało się, że 
stoiska z płytami by-
ły na samym końcu. 
Było ich kilka, ale nie 
miały muzyki etnicz-
nej. Ktoś mi mówi, że jest jeszcze jedno 
stoisko i idzie ze mną, by mi pokazać 
gdzie. Wąskie alejki, pełno podejrza-
nych typów, a ja idę nie wiem gdzie za 
jakimś nieznanym człowiekiem. W gło-
wie zapala się ostrzegawcze światełko, 
cała mokra z emocji kurczowo trzy-
mam saszetkę z dokumentami i pie-
niędzmi schowaną pod polarem, plecak 
mam zawieszony na piersiach i  roz-
glądam się, gdzie by tu w razie czego 
uciec. Czarne myśli szybko się rozwia-
ły, bo oto dotarliśmy do wspomnianego 

sklepiku, a tam miły pan za ladą wy-
ciąga kilka płyt i mówi: wybieraj. Nie 
mogłam się zdecydować, ale w końcu 
wzięłam dwie, a pan zza lady mówi: tę 
trzecią daję ci gratis…. I jak tu nie ko-
chać ludzi. Post scriptum tej opowieści 
brzmi jak dowcip. O ironio, ani jednej 

z  tych płyt nie uda-
ło mi się odsłuchać 
w żadnym moim od-
twarzaczu! 

Podobną sytuację, 
choć nie tak mrożącą 
krew w żyłach, prze-
żyłam w maju tego 
roku w Rawalpindi 
w Pakistanie. Od ra-
zu trafiłam na rozle-
gły bazar, ale nigdzie 
nie było stoiska z pły-
tami z muzyką paki-
stańską. Pytałam na-
potkanych na ulicy 
mężczyzn o sklepy 
muzyczne. Wszyscy 
chcieli pomóc, wska-
zywali drogę, gdzie 
może być taki sklep, 
ale gdy tam dociera-

łam, okazywało się, że to sklep z in-
strumentami muzycznymi. Nie zrażo-
na porażką pytałam, lecz bez rezultatu. 
Nagle w pobliżu jednego ze sklepików 
widzę błysk w oku jednego z mężczyzn, 
który woła do mnie, że on wie, gdzie 
można kupić muzykę etniczną. Bie-
gnie w dół do jakichś suteren, a ja za 
nim z duszą na ramieniu. Dotarliśmy 
do stoiska z płytami, byłam zadowo-
lona, że wreszcie znalazłam to, czego 
szukałam od pół godziny. Sprzedaw-
ca zachwalał artystów na krążkach. 

Nóż z opsydianu Armenii.

Wirujacy derwisz.

Flet z tykwy i bambusa z Chin.Torebki, torebeczki.

podróże SDPpodróże SDP
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Wybieram płytę pierwszą z brzegu 
z  nadzieją, że będzie dobra. Okazu-
je się, że to płyta DVD, myślę: trudno, 
niech będzie,. Pytam, ile mam zapła-
cić. Wtedy zdziwiony sprzedawca ob-
jaśnia mi, że to wypożyczalnia płyt. Ja 
do niego z uporem, że chcę kupić, a on 
w końcu macha ręką 
– to weź sobie…i nie 
wziął ani jednej ru-
pii. Takie to są różne 
sytuacje, które skła-
niają mnie do reflek-
sji, że na całym świe-
cie ludzie są dumni 
ze swojej muzyki.

W innych kra-
jach nie miałam tak 
spektakularnych za-
kupów jak wyżej 
opisałam, a moja ko-
lekcja jest dość spo-
ra. Kupowałam mu-
zykę od ulicznych 
grajków w Japo-
nii, w Muzeum Tanga w Buenos Aires, 
w orawskim skansenie na Słowacji, 
na lotnisku w Helsinkach, a przede 
wszystkim w sklepach z płytami m.in. 
w Chile, Tunezji, Szwecji, Rosji, Tadży-
kistanie czy Islandii.  

Moja pasja zbierania muzyki et-
nicznej graniczy z obsesją. Przyjaciele, 
z którymi podróżuję, z tego powodu już 
się ze mnie śmieją, no cóż…    

W kolekcji muzycznych pa-
miątek mam też kilka eg-
zotycznych instrumentów 

muzycznych. To między innymi drumla 
w pięknym etui z Kirgistanu, bębenek 
ręczny z kulkami, japońska grzechotka 
z tykwy, Hulusi Cucurbit – flet z tykwy 

i bambusa z Chin, piszczałka  w kształ-
cie boga Kukulkana z Meksyku, czy ce-
ramiczna okaryna z Argentyny.   

Pamiątkami z wypraw turystycz-
nych są także liczne mapy, na 
których zaznaczam trasy wędró-

wek. Mapy kupuję w kraju przed wyjaz-
dem, a jeśli nie jest to 
możliwe, to w kraju 
docelowym i wów-
czas taka mapa jest 
cenniejsza. W  wielu 
krajach do dyspozy-
cji turystów są dar-
mowe mapy czy pla-
ny miast, nawet mini 
przewodniki po naj-
ważniejszych atrak-
cjach. Takich pamią-
tek mam również 
sporo, i to niemal 
z całego świata. Część 
z nich przywoziłam 
z różnych targów tu-
rystycznych, głównie 

z Berlina, z nadzieją, że zostaną wyko-
rzystane w przyszłości i tak się dzieje. 
Wiele z nich zabrałam potem w świat.

Osobne miejsce zajmuje cera-
mika. Ten rodzaj zbiorów za-
początkowałam w 1980 roku. 

Będąc wówczas w Gruzji i Armenii 
przywiozłam wyroby miejscowych 
garncarzy. Gruziński wazon niestety 
szybko się stłukł, ale ormiański mam 
do tej pory. Zbiór uzupełniają różnej 
wielkości miseczki i drobne bibeloty, 
np. ceramiczna rzeźba wirującego Der-
wisza z Turcji, kadzielniczka z Omanu. 
Do tej grupy pamiątek zaliczam też wy-
roby z kamieni – rzeźbę Priapa, greckie-
go boga płodności, z dużym fallusem, 

tabliczkę z obsydianu z wygrawerowa-
nym kalendarzem Majów, obsydianowy 
nóż oprawiony w rogową rękojeść z Ar-
menii, rzeźbę skarabe-
usza i obrazy na papirusie 
z Egiptu, alabastrowe mi-
seczki z krajów śródziem-
nomorskich, argentyńskie 
naczynia do picia mate 
z bombillą, czy miniatur-
kę dzwonu z monastyru 
na Wyspach Sołowieckich 
w Rosji. 

Z takich nietypowych 
suwenirów w swo-
jej kolekcji mam 

np. piasek z Sahary, pu-
meks z wulkanów Islan-
dii, suszone liście laurowe 
z Grecji, trawy z Syberii, 
wodorosty z Atlantyku, 
szyszki z sosen, pinii i in-
nych drzew, oczywiście 
mnóstwo muszli i musze-
lek z różnych zakątków 
świata, a także miniaturo-
we perfumy z Francji i Włoch. W ostat-
nich latach kupuję biżuterię oraz inne 
wyroby lokalnego rękodzieła krajów, 
które odwiedzam. Mam oryginalne ko-
rale, naszyjniki, bransoletki, puzderka, 
portmonetki, torebki i torebeczki oraz 
drobiazgi, których nawet nie potrafię 

nazwać. Takie pamiątki 
zwykle wykonują kobie-
ty, by cokolwiek zarobić, 
dlatego tego typu zaku-
py traktuję jako wsparcie 
miejscowych wytwórców. 
Przy okazji jest możli-
wość podpatrzenia, jak 
powstają te rozmaite cu-
deńka, i  porozmawiania 
z twórcami. To są bardzo 
miłe sytuacje, bo kto nie 
lubi, jak się inni zachwy-
cają naszą pracą. Z krajów 
islamskich, ale nie tylko, 
zwykle przywożę szale, 
które zapominam zabrać, 
a tam są wręcz niezbędne, 
więc tak sobie tłumaczę te 
nietanie zakupy. 

Jednocześnie, jak 
większość turystów, ku-

puję magnesiki z miejsc, które odwie-
dzam. To miła pamiątka, ale też nie-
zobowiązujący prezent dla rodziny 
i przyjaciół. 

Gdy pisałam ten tekst, wróciły 
wspomnienia. I chyba o to nam chodzi, 
gdy kupujemy suweniry z podróży.

Z takich 
nietypowych 
suwenirów 
w swojej 
kolekcji mam 
np. piasek 
z Sahary, 
pumeks 
z wulkanów 
Islandii, 
suszone liście 
laurowe z Grecji, 
trawy z Syberii, 
wodorosty 
z Atlantyku, 
szyszki 
z sosen...

Dzwonek z Wysp Sołowieckich.

Kadzielnica i miseczka z Omanu.

Piszczałka z Meksyku.
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Wyjazd na Islandię był speł-
nieniem marzeń i jedno-
cześnie jedną z pierwszych 

moich samodzielnych wypraw w nie-
znane. Gościłam u moich przyjaciół 
z czasów studenckich, mieszkających 
od lat w Reykjaviku. Czekali na mnie 
na lotnisku i na wstępie zapowiedzieli, 
że za kilka dni wylatują do Paryża, bę-
dę miała do dyspozycji cały dom i tere-
nowego Land Cruisera, a jedynym obo-
wiązkiem będzie opieka nad Maksiem 
– sympatycznym labradorem biszkop-
tem. Mam też ich zawieźć na lotnisko 
i potem przywieźć do domu. Ok, no to 
zaczynam islandzką przygodę – pomy-
ślałam.

Jadąc z lotniska do stolicy obser-
wuję trasę i mam nieodparte wraże-
nie, że wylądowałam na księżycu. Żad-
nych drzew, krzewów, a nawet 
zwykłych traw. Po obu stro-
nach drogi zaschnięta lawa, 
mnóstwo ostrych, nieregular-
nych kamieni, wyrzuconych 
podczas erupcji wulkanów. 
Na pumeksowych skałach nie 
ma żadnej roślinności, tylko 
mchy i porosty. Na horyzon-
cie pojedyncze stożkowe góry 
i wypiętrzenia wulkaniczne po 

podróże SDPpodróże SDP

Wystarczył jeden sygnał do Emilii, by dostać 
odpowiedź: „No, nareszcie ktoś chce mnie tu 
odwiedzić!”. Był koniec maja 2013 roku, gdy 
wylądowałam w międzynarodowym porcie 
lotniczym Keflavik. 

erupcjach szczelinowych. Gdzieś 
daleko w górach zalega jeszcze 
śnieg. Takie ośnieżone pasmo 
górskie Esja, położone na północ 
od Reykjaviku, widać z okien do-
mu moich gospodarzy. Dziwne 
to pasmo, bo nie ma wyraźne-
go szczytu, do jakich jesteśmy 
przyzwyczajeni. Jest płaskie, ale 
jak się dowiaduję, takie tu są gó-
ry wulkaniczne. Tylko nieliczne 

wulkany mają stożki i klasyczne krate-
ry. W większości podczas erupcji lawa 
wylewa się szczelinami. Taka jest spe-
cyfika Islandii, Krainy Ognia i Lodu, bo 
tak potocznie jest nazywana. 

Islandia jest najbardziej na zachód 
położonym krajem w Europie. Leży 
na Oceanie Atlantyckim, nieco na 

południe od koła podbiegunowego. Wy-
spa znajduje się w tzw. gorącym punk-
cie Grzbietu Śródatlantyckiego, stąd 
liczne czynne wulkany, gorące źródła 
i gejzery. Na Islandii znajduje się grani-
ca między płytami tektonicznymi – pół-
nocnoamerykańską na zachodzie i eu-
roazjatycką na wschodzie. Obie płyty 
bardzo powoli odsuwają się od siebie, 
szacuje się, że około dwóch centyme-
trów na rok, co w niektórych punktach 
kraju jest widoczne gołym okiem.

Islandia
Kraina Ognia  
i Lodu
Tekst i zdjęcia Jolanta Danak-Gajda

Reykjavik widok 
na nowoczesne 
biurowce.

Reykjavik rajd rowerowy 
w starym stylu.

Wodospad Gullfos.
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Moi przyjaciele mieszka-
ją na obrzeżach Rey-
kjaviku, w dzielnicy, 

gdzie swoje domy mają bogaci 
ludzie, ponoć również ówczesny 
premier Islandii. Parterowe lub 
piętrowe wille, spokojne ulicz-
ki i  skwery, obok płyną rwące 
potoki i leżą kamienie wulka-
niczne. Spacerując codziennie 
z psem obserwuję, jak na mo-
ich oczach na tych skałach za-
czynają wyrastać łubiny i nagle z dnia 
na dzień całe zwałowisko kamieni sta-
je się błękitne. Teren jest pagórkowaty, 
rozciągają się stąd malownicze widoki 
na góry i znakomicie rozwiniętą linię 
brzegową z licznymi zatokami, fiorda-
mi, wysepkami i półwyspami. 

Zamykam oczy i próbuję sobie wy-
obrazić łodzie dzielnych Wikingów, któ-
rzy w IX wieku dopłynęli do zatoki Fa-
xa i założyli pierwszą osadę na wyspie. 
Została nazwana Reykjavik, co znaczy 
dymiąca zatoka, od znajdujących się tu 
gorących źródeł i gejzerów. Norwescy 
wojownicy od VIII wieku podejmowali 
dalekie morskie wyprawy, docierając 

nawet do wybrzeży Ameryki Północnej 
na setki lat przed Kolumbem. Etapami 
zasiedlali Islandię, przywożąc ze sobą 
celtyckich osadników. Wikingowie byli 
znakomitymi żeglarzami, do nawigacji 
używali kruków. Ptaki wyczuwały zbli-
żający się ląd i pokazywały kierunek, 
w którym trzeba płynąć. 

Takich ciekawostek o historii wy-
spy dowiaduję się w słynnym 
muzeum Perlan. Budynek ze 

szklaną kopułą, otoczony metalowy-
mi zbiornikami –  cysternami na wo-
dę termalną, znajduje się na najwyż-
szym wzniesieniu Reykjaviku. Z tarasu 
widokowego na szczycie można po-

dziwiać panoramę stolicy. 
Obiekt powstał na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku i od razu okrzyk-
nięto go najlepszym mu-
zeum Europy. Multimedial-
ne wystawy się zmieniają. 
Ja mam okazję poznawać 
historię Islandii. W bardzo 
obrazowy sposób poka-
zano życie Islandczyków, 
od pierwszych osadni-
ków, przez chrystianizację 
wyspy, reformację, liczne 

wojny, rzezie katolickich biskupów, 
po palenie czarownic na stosie. Figu-
ry i rekwizyty naturalnych rozmiarów, 
historyczne kostiumy pobudzają wy-
obraźnię. Uzupełniam 
swoją wiedzę na temat 
historii wyspy w  Mu-
zeum Narodowym. Do-
wiaduję się, że pierw-
szymi osadnikami byli 
mnisi celtyccy z Irlandii, 
a dopiero po nich Wikin-
gowie, którzy po drodze 
zawijali na wyspy bry-
tyjskie i do Irlandii, za-
bierali tamtejsze kobie-
ty i zasiedlali Islandię. 
Teraz wiem, skąd do-
mieszka celtyckiej krwi 
u Islandczyków. Pozna-
ję okres kształtowania się niepodległej 
Islandii, po którym przyszła era podle-
głości Norwegii, a potem Danii, i walka 
o odzyskanie niepodległości. Historia 
trochę podobna do naszej…

Wielką spuścizną Islandczyków są 
sagi, czyli opowieści o historii rodów, 
o  legendarnych lub historycznych bo-
haterach, wojownikach, królach i bisku-
pach. Przekazywane ustnie z pokole-
nia na pokolenie, zostały spisane w XIII 

i XIV wieku i do dziś stanowią bezcenne 
źródło informacji o życiu społecznym 
i religijnym Islandczyków w okresie 
pierwszego osadnictwa i kształtowania 

się zrębów państwowo-
ści Islandii. Najsłynniej-
sza jest Saga o Egilu, bru-
talnym Wikingu, poecie, 
która zaliczana jest do 
najwybitniejszych utwo-
rów literatury skandy-
nawskiej. W odróżnieniu 
od epickich Sag, dziełami 
poetyckimi są Eddy, na-
zywane klejnotami w ko-
ronie Islandii. Najcen-
niejszą wśród nich jest 
Edda Starsza, czyli zbiór 
pieśni mitycznych i  he-
roicznych z X i XI wie-

ku. Średniowieczne manuskrypty Sag 
i Edd zgromadzone są w specjalistycz-
nym muzeum: Domu Kultury – tzw. bia-
łym domu, dawnej bibliotece w centrum 
Reykjaviku. 

Ciekawym miejscem w stolicy Islan-
dii jest też Muzeum Osadnictwa, które 
nazywa się „871+/- 2”. Powstało po tym, 
jak podczas budowy hotelu odkryto fun-
damenty domostwa Wikingów z X wie-
ku oraz mur z 871 roku – najstarszą 
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Wielką spuścizną 
Islandczyków 
są sagi, czyli 
opowieści 
o historii rodów, 
o legendarnych 
lub historycznych 
bohaterach, 
wojownikach, 
królach 
i biskupach.

Reykjavik symboliczna łodź Wikingów.

Reykjavik parlament.

Reykjavik widok z Perlan.
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budowlę w Islandii. Muzeum, 
które znajduje się w podzie-
miach wspomnianego hotelu, ro-
bi wrażenie, gdyż ze szczegółami 
odtworzono m.in. średniowiecz-
ne domostwo Wikingów.

Nasuwa się taka refleksja: 
dziś w rolę dawnych Wi-
kingów wcielają się Pola-

cy, którzy od kilku dziesięcioleci 
osiedlają się na wyspie. Nasi ro-
dacy stanowią obecnie najwięk-
szą mniejszość w Kraju Ognia 
i Lodu, bo tak potocznie nazywa się Is-
landię. Ich liczba przekracza 20 tysięcy 
osób. Jednymi z najstarszych polskich 
osadników na wyspie są 
Bartoszkowie. Gdy senior 
trzypokoleniowego ro-
du Stanisław Bartoszek 
przybył ponad trzydzie-
ści lat temu do Islandii, 
mieszkało tu zaledwie 
około trzystu Polaków. 
Potem dołączyła do nie-
go żona Emilia Młyń-
ska i dwójka ich dzieci 
– ośmiolatek Paweł i ma-
leńka, dwu- i pół letnia 
Marta. Jak dziś podkreślają, ich wyjazd 
z Polski nie był typowy. Nie jechali za 
chlebem, lecz z ciekawości świata, bo 
mieli w kraju stabilną i ciekawą pracę 
w Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku.

Stanisław Bartoszek jest wybitnym 
poliglotą. Ukończył filologię norweską 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, jest tłumaczem przysię-
głym z norweskiego i angielskiego, bie-
gle włada niemieckim, w miarę dobrze 
porozumiewa się też we francuskim, 

fińskim, hiszpańskim i rosyjskim. 
W Oslo studiował etnologię, a przyle-
ciał na Islandię, bo chciał poznać język 
islandzki. Tak go urzekła wyspa i jej 

mieszkańcy, że żyje tu 
już 35 lat. 

– Od liceum intere-
suję się krajami skan-
dynawskimi, studiowa-
łem filologię norweską, 
poznałem Islandczyków 
i pomyślałem: może by 
tak nauczyć się ich ję-
zyka? – opowiada Stani-
sław Bartoszek. – Przy-
jechaliśmy tu z bardzo 
pozytywnym nastawie-

niem, z zamiarem pobytu na wyspie 
przez trzy-cztery lata, ale ponieważ 
spodobało się tu mojej rodzinie, zosta-
liśmy na dłużej. 

Najpierw uczył Islandczyków języ-
ka angielskiego, zajmował się tłuma-
czeniami, potem przekwalifikował się, 
został informatykiem i pracował w tym 
zawodzie do emerytury. Napisał pod-
ręcznik do nauki języka islandzkiego 
dla Polaków oraz popularne słowni-
ki: polsko-islandzki i islandzko-polski, 
które doczekały się kilku wznowień. 

Emilia Młyńska jest etnologiem, 
również po poznańskim Uni-
wersytecie. Islandia dla niej nie 

była miłością od pierwszego wejrze-
nia, przekonywała się do niej stopnio-
wo. Rozpoczęła od poznania języka is-
landzkiego i studiów językowych na 
Uniwersytecie w Reykjaviku, kursów 
z etnologii i pedagogiki. Pracowała naj-
pierw w przedszkolu, potem przez dłu-
gie lata jako doradca naukowy i zawo-
dowy w Mími oraz doradca 
pedagogiczny w szkołach 
podstawowych w Reykja-
viku, gdzie pomagała dzie-
ciom polskich imigrantów w 
rozwiazywaniu problemów. 
Potrafi docenić walory życia 
wśród Islandczyków. Nigdy 
nie czuła się tu obco, zako-
rzeniła się z czasem i choć 
ma mieszkanie w Pozna-
niu, zawsze wraca do domu 
w Reykjaviku. Dziś oboje są 
na zasłużonej emeryturze, 
przenieśli się na wieś, ko-
rzystają z życia i nie ograni-
czając się jedynie do zwie-
dzania Islandii, podróżują 
po świecie.

Na pierwszą wycieczkę po Islan-
dii wyjeżdżam razem z Emilką. Ona 
jest pilotem i mówi gdzie mam jechać, 
a celem jest Þingvellir, miejsce bardzo 
ważne w historii Islandii. Tutaj w 930 
roku po raz pierwszy zebrał się Al-
thing – islandzki parlament. Ta jedna 
z najstarszych instytucji parlamentar-
nych nowożytnego świata, obradowała 
w tym miejscu do końca XVIII wieku, 
tutaj też 17 czerwca 1944 roku ogłoszo-
no niepodległość Islandii. W języku is-
landzkim þing znaczy „parlament”, od 
thing – germańskiego zgromadzenia 
wolnych mężczyzn, a vellir to „równi-
na”. Þingvellir znajduje się kilkadzie-
siąt kilometrów na wschód od stolicy, 
na północnym brzegu największego 
islandzkiego jeziora Þingvallavatn. Je-
dziemy malowniczymi terenami, na po-
czątku mijamy płaskowyż o marsjań-
skim krajobrazie, potem wkraczamy 
w góry, gdzie jeszcze pełno śniegu, 
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Nasi rodacy 
stanowią obecnie 
największą 
mniejszość 
w Kraju Ognia 
i Lodu, bo tak 
potocznie nazywa 
się Islandię. 

Bartoszkowie od lewej 
Paweł, Stanisław Emilia.

Mały gejzer.

Islandia interior.
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w oddali kłębią się dymy charaktery-
styczne dla elektrowni geotermalnych, 
gdzie ciepłą wodę z głębi ziemi zamie-
nia się w prąd. Mijamy stada owiec i do-
cieramy na miejsce. Obszar ten jest 
ciekawy nie tylko 
ze względów histo-
rycznych, lecz rów-
nież geologicznych. 
Znajduje się bowiem 
w miejscu, gdzie sty-
kają się płyty tekto-
niczne: euroazjatycka 
i północnoamerykań-
ska. Mam okazję ob-
serwować ślady ak-
tywności sejsmicznej 
i wulkanicznej, zasty-
głe pole lawowe, licz-
ne szczeliny i głęboki 
wąwóz. Nic dziwnego, 
że utworzono tu park 
narodowy już w 1928 
roku, a w 2004 wpisa-
no go na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Þingvellir zaliczany jest do 
głównych atrakcji turystycznych Islan-
dii w ramach trasy turystycznej zwanej 
Złotym Kręgiem.

Syn Stanisława i Emilii Paweł Bar-
toszek został rzucony na głęboką 
wodę. Po przylocie na Islandię, 

bez znajomości języka, od razu poszedł 
do pierwszej klasy islandzkiej szkoły 
podstawowej. Dzieci szybko uczą się 
mówić w języku obcym. Paweł miał je-
den ważny atut: dobrze grał w szachy, 
czym szybko zaskarbił sobie uznanie 
kolegów. Potem nawet reprezentował 
Islandię na międzynarodowych za-
wodach szachowych. Ukończył stu-
dia matematyczne, tam poznał swoją 

partnerkę Annę, z którą ma dwóch sy-
nów – Gustawa i Olafa. Obaj mówią po 
polsku, partnerka również. Paweł mówi 
mi, że czuje się Islandczykiem polskie-
go pochodzenia. Przez dwa lata (2016-

2017) był posłem do 
Althingu, czyli parla-
mentu islandzkiego, 
obecnie jest radnym 
miasta Reykjavik. 
Związany jest z cen-
trową partią politycz-
ną Viðreisn (Odrodze-
nie). Ponadto pisuje 
felietony do poczyt-
nej, opiniotwórczej, 
islandzkiej gazety.

Najmłodsza la-
torośl Bartoszków 
–  Marta, po islandz-
kiej maturze powróci-
ła do Polski na studia 
i zamieszkała w Kra-
kowie, gdzie jest tłu-

maczem przysięgłym języka islandz-
kiego – jak na razie jedynym w Polsce. 
Rodzice sądzili, że raczej Paweł wróci 
do Polski, a zrobiła to Marta. Na pytanie, 
dlaczego ona, Stanley tłumaczy, że mia-
ła kuzynki w swoim wieku i każde wa-
kacje spędzała w Polsce. Jeździła z ku-
zynkami na obozy jeździeckie i bardziej 
związała się z ojczyzną rodziców.

Po pobieżnym zapoznaniu się 
z dziedzictwem historycznym i kultu-
rowym Islandii czas poznać bogactwo 
przyrodnicze. Warunki są doskonałe, 
bo rozpoczęło się islandzkie lato, trwa 
dzień polarny, czyli niemalże całą dobę 
jest jasno. Moi gospodarze są już w Pary-
żu. Biorę więc mapę Islandii, psa Maksia, 
wsiadamy w Land Cruisera i jedziemy 

zwiedzać. Cały dzień włóczymy się po 
półwyspie Reykjanes. Objeżdżam pół-
wysep dookoła – najpierw odwiedzam 
znany mi już z lotniska Keflavik, gdzie 
od II wojny światowej do 2006 roku 
funkcjonowała amerykańska baza woj-
skowa. Potem jadę do Gardur, Sandgerdi, 
Hafnir i Grindavik – to małe miasteczka 
rybackie z ładnymi portami i spokojnie 
żyjącymi ludźmi. W Gardur wychodzę 
na plażę obok malowniczo położonej 
latarni morskiej. Nie ma ludzi, tylko ja, 
pies i dziesiątki mew. Następnie docie-
ram do symbolicznego mostu łączącego 
kontynenty Ameryki i Europy. Zauwa-
żam zadziwiające zjawisko: dotykam 
ziemi – jest mokra i gorąca. Zupełne 
przeciwieństwo do wiecz-
nej zmarzliny zalegającej 
płytko pod powierzchnią 
ziemi na Syberii. 

Na koniec dnia jadę 
do Błękitnej Laguny – luk-
susowych basenów i SPA, 
określanych jako najwięk-
sza atrakcja turystyczna 
Islandii. Mleczno-błękitna 
woda o stałej temperatu-
rze 39 stopni C., nad którą 
unosi się lekka mgiełka, 
kontrastuje z grafitowy-
mi skałami pola lawowe-
go. Woda bogata jest w liczne minerały, 
przede wszystkim w krzemionkę, oraz 
chlor, wapń, siarkę i magnez. Zażywam 
kąpieli w lagunie, smaruję się glinką 
krzemionkową i doświadczam jej do-
broczynnego działania na skórę, któ-
ra staje się miękka i delikatna. Mimo 
dość wysokiej ceny wstępu uważam, że 
miejsce nie jest przereklamowane, każ-
dy turysta powinien tu być. 
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W pobliżu jest jeszcze jedna 
najnowsza atrakcja Islandii, 
aktywny od marca ubiegłego 

roku wulkan w dolinie Gedlingadalir. 
Choć władze ostrzegają, turyści wcho-
dzą tam, by z bliska podziwiać wydo-
stającą się ze szczelin gorącą lawę. Jest 
to podwójnie niebezpieczne, bo erupcji 
towarzyszą szkodliwe dla zdrowia, tru-
jące gazy. Ja w 2013 roku nie miałam 
możliwości tego doświadczyć, choć by-
łam w pobliżu tego wulkanu, na polu 
geotermalnym Krysuvik. Niesamowi-
te wrażenie, pełno szczelin w skałach, 
skąd wypływa wrzątek i płynie stru-
mykami w dół, w innym miejscu gorą-
ca woda wytryskuje w górę z małych 

i  większych oczek. Trze-
ba uważać, by się nie po-
parzyć, chodzi się po wy-
znaczonych ścieżkach. 
Ziemia jest koloru żółte-
go, zielonego i czerwone-
go. Wszędzie coś bulgocze 
i czuć zapach siarki – ist-
ne piekło!

Islandczycy potrafią 
wykorzystać swoje 
podziemne bogactwa. 

Wspominałam już o elek-
trowniach termalnych. 
Gorącą wodą ogrzewane 

są mieszkania i szklarnie, gdzie przez 
cały rok uprawiane są warzywa i kwia-
ty, a nawet banany. To również liczne 
baseny i aquaparki z wodą o zróżni-
cowanej temperaturze, w niektórych 
nieckach sięgającej nawet do 42 stopni 
C. Islandczycy bardzo cenią sobie base-
ny, które przeważnie są odkryte i ko-
rzysta się z nich przez cały rok. Znajdu-
ją się przy każdej szkole, na osiedlu 
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W Gardur 
wychodzę na 
plażę obok 
malowniczo 
położonej 
latarni morskiej. 
Nie ma ludzi, 
tylko ja, pies 
i dziesiątki 
mew.

Błękitna Laguna.
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i bardzo blisko domów. Co-
dziennym zwyczajem jest 
wieczorne wyjście na ba-
sen; widziałam nawet oso-
by, które po kąpieli ubiera-
ły się w piżamy i wracały do 
domu.. Ja sama albo z mo-
imi przyjaciółmi często ko-
rzystałam z basenów – bar-
dzo przyjemne zajęcie. Ale 
Islandczycy kochają też ro-
wery, konie, grę w golfa i te-
nisa oraz biegi. Np. słynny 
jest maraton w Reykjaviku, 
w którym uczestniczą Stan-
ley i Paweł Bartoszkowie.

Na koniec zostawiam sobie słynne 
islandzkie gejzery i wodospady. Jadę sa-
ma, znów zaopatrzona w prowiant na 
cały dzień i mapy. Podróżowanie samo-
chodem po Islandii jest proste. Jest jed-
na główna trasa oplatająca wyspę do-
okoła, od której odgałęziają się liczne 
boczne drogi, doskonale oznakowane, 
nie można zabłądzić. Na początku po-
goda zapowiada się nieźle, ale im wyżej 
jadę w góry, robi się bardziej pochmur-
no i pojawia się mgła. Góry wulkanicz-
ne nie są wysokie – mają od 500 do 800 
m. n.p.m. Zatrzymuję się w punkcie wi-
dokowym w pobliżu wulkanu Hengill 
(768 m. n.p.m.) i podziwiam rozległą 
panoramę na miasteczko Hveragerði 
i otaczającą je zieloną równinę, teren 
rolniczy z licznymi szklarniami i go-
rącymi źródłami. Do Hveragerði wjeż-
dżam w drodze powrotnej i podziwiam 
park geotermalny, wodospady gorą-
cej wody na rzeczce przepływającej 
przez miasteczko. Droga nr 35 biegnie 
wzdłuż rozlewiska rzeki Hvita, co po is-
landzku oznacza „biała rzeka”. Mijam 

wodospady na rzece i docieram do doli-
ny Haukadalur, gdzie znajdują się słyn-
ne gejzery. Geysir to ten największy, od 
którego wzięła się nazwa wszystkich 
źródeł wyrzucających słupy wody w gó-
rę. Słowo geysir pochodzi od czasowni-
ka islandzkiego geysa i znaczy tryskać, 
wybuchać. Ten najsłynniejszy Geysir 
nie jest już tak aktywny jak dawniej, 
kiedy wyrzucał wodę nawet na 170 me-
trów. Obecnie wybucha jedyne podczas 
trzęsień ziemi, co zdarza się kilka razy 
w roku. Godnie go zastępuje mniejszy 
gejzer Strokkur (is. maselnica), który co 
około 10 minut wyrzuca wodę na 30-35 
metrów i zawsze wokół gromadzi się 
tłum gapiów, który czeka na ten efek-
towny moment. W okolicy znajduje się 
około trzydziestu znacznie mniejszych 
gejzerów i gorących basenów, w tym je-
den o nazwie Little Geysir (Mały Geysir). 
Woda w nich ma temperaturę 80-100 
stopni C, więc cały czas paruje. Gorą-
ca woda płynie też w rowie, po kamy-
kach, wszędzie są ostrzeżenia, żeby się 
nie poparzyć. 

Z doliny Haukadalur jadę do ko-
lejnej wielkiej atrakcji turystycz-
nej Islandii – wodospadu Gull-

foss (is. złoty wodospad). Znajduje się 
na rzece Hvita. Woda spada dwoma ka-
skadami: 11- i 21-metrową, drugi próg 
ułożony jest pod kątem do pierwszego. 
Jak podają oficjalne źródła, w  każdej 
sekundzie przez Gullfoss przepływa 
110  metrów sześciennych wody. Na-
stępnie rzeka płynie kanionem o dłu-
gości dwóch kilometrów. Spadająca 
z hukiem woda wytwarza mgłę. Nieste-
ty, nie miałam szczęścia, nie było słoń-
ca, więc nie pojawiła się tęcza, ale i tak 
Gullfoss robi wrażenie. 

Na początku XX wieku pojawił się 
pomysł wybudowania na wodospadzie 
zapory i elektrowni wodnej. Sprzeciwiła 
się temu Sigridur Tomasdottir, właści-
cielka tej ziemi, i do budowy nie doszło. 
Upamiętnia ten fakt popiersie dzielnej 
kobiety, która uratowała ten piękny za-
kątek Islandii, co roku przyciągający 
rzesze turystów z całego świata. 

Byłam w Islandii na przełomie 
wiosny i lata, ale Emilia mówi, 
że jesień na wyspie jest równie 

piękna. Być może w najbliższym cza-
sie uda mi się właśnie wtedy polecieć 
do Krainy Ognia i Lodu. Taką mam na-
dzieję.

Źródła: http://www.bartoszek.is/pl0.html, https://islandzki.pl/, https://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfa-
erslunr=1251&fbclid=IwAR0S4HHizPVGQzCGNyOOfI60TzyIsLkOnKPEgPSQzHUkrB8x_Fjif_SctEY, https://
press.amu.edu.pl/pl/maly-slownik-islandzkopolski-polskoislandzki-1359.html, https://press.amu.edu.
pl/pl/kieszonkowy-slownik-islandzkopolski-polskoislandzki-3164.html, https://icelandnews.is/wiado-
mosci/z-kraju/eksperci-odradzaja-odwiedzanie-miejsca-erupcji-fagradalsfjall-i-okolic, https://iceland-
news.is/kategoria/polonia-islandia, https://przegladislandzki.pl/, http://www.islandia.org.pl/, https://www.
icelandreview.com/

Reykjavik Harpa centrum 
koncertowo-konferencyjne.

Reykjavik muzeum 
średniowiecznych manuskryptów.
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„Tamten świat był mi dany jak 
ziemia, jak coś, co stanowi ostatecz-
ne, trwałe ugruntowanie wszystkie-
go”, powiedział 80-letni Stanisław Lem 
w książce „Świat na krawędzi”, wywia-
dzie-rzece, który przeprowadził z nim 
Tomasz Fijałkowski. Uważał Lwów za 
miasto, które go ukształtowało i wiele 
razy wracał do tej krainy w wywiadach 
i książkach, nie tylko w autobiograficz-
nym „Wysokim Zamku”. Obrazy z dzie-
ciństwa wplatał w literac-
kie dzieła, a i wspaniałą 
cukiernię umieścił w „Ob-
łoku Magellana”. 

Opracowanie książ-
ki „Lwów Stani-
sława Lema”, któ-

ra pozwala ruszyć tropem 
pisarza uliczkami „za-
wsze wiernego” miasta, 
to pomysł, który cieszy 
nie tylko miłośników je-
go książek, ale wszyst-
kich zainteresowanych 
historią i miastem – po-
zwala nie tylko zachwy-
cić się jego zabytkami, ale 
przede wszystkim spoj-
rzeć na nie jako na miej-
sce kształtujące twórcę, 
źródło inspiracji, które 
dało początek nowym li-
terackim światom. Jest to zasługa du-
etu autorów tego wydawnictwa. An-
na Gordijewska, urodzona we Lwowie 
Polka, dziennikarka, pasjonuje się hi-
storią miasta. Przez 18 lat pracowała 
społecznie w polskim „Radiu Lwów”, 
a w 2013 roku wzmocniła zespół „Ku-
riera Galicyjskiego”. Reżyseruje filmy 
dokumentalne i współtworzy program 

„Studio Lwów”, emitowany w TVP Polo-
nia. Anna jest autorką wszystkich zdjęć 
współczesnego Lwowa, umieszczonych 
w albumie. Ich nieodzownym uzupeł-
nieniem są cytaty Lema i towarzysząca 
im opowieść o wędrówce przez miasto, 
niemal pod rękę z pisarzem, autorstwa 
Mariusza Olbromskiego. Poeta, prozaik 
i działacz kultury, niegdysiejszy dyrek-
tor Muzeum Narodowego Ziemi Prze-
myskiej w Przemyślu i Muzeum im. 

Anny i Jarosława Iwasz-
kiewiczów w Stawiskach, 
z wrażliwością literata 
i okiem muzealnika wie-
dzie czytelników książki 
krok w krok za obiekty-
wem aparatu Anny Gordi-
jewskiej.

Dziennikarce udaje 
się wejść do daw-
nego mieszkania 

Lemów przy ul.  Braje-
rowskiej 4 (obecnie Boh-
dana Łepkiego). Foto-
grafuje piece „z białych 
popękanych w drobniut-
ką siateczkę kafli”, któ-
re wyglądają tak samo, 
jak opisuje je Lem, jak-
by zastygły w czasie. An-
na patrzy też przez okno 
na podwórko, na którym 

cyrkowe sztuczki dla mieszkańców ka-
mienicy przedstawiają lwowskie gru-
py artystyczne. Oko dziennikarki jest 
wrażliwe na szczegóły. Od panoram 
przechodzi do drobiazgów, które mu-
siały przykuwać uwagę najinteligent-
niejszego dziecka we Lwowie (jak ktoś 
określił małego Stasia, widząc wynik 
badania IQ).

W oknie restauracji przy ulicy Szewczenki, przed wojną ulicy 
Akademickiej, do której wpadam przy okazji każdego niemal pobytu 

we Lwowie, być może już zawsze będę dostrzegać cień twarzy chłopca, 
którego imieniem nazwano jedną z planetoid. Jak zaczarowany 

wpatruje się w marcepanowe i migdałowe dziwy spod ręki mistrza 
Zalewskiego, najsłynniejszego przed stu laty cukiernika. Tę podróż 

w czasie i to wzruszenie zawdzięczam Annie Gordijewskiej i Mariuszowi 
Olbromskiemu, autorom książki „Lwów Stanisława Lema”. 

Za Lemem 
po Lwowie

Tekst Alina Bosak

Za Lemem 
po Lwowie
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Oko dziennikar-
ki jest wrażliwe 
na szczegóły. 
Od panoram 
przechodzi do 
drobiazgów, 
które musia-
ły przykuwać 
uwagę najinte-
ligentniejsze-
go dziecka we 
Lwowie (jak 
ktoś określił 
małego Stasia, 
widząc wynik 
badania IQ). 
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Widzimy więc najbliższą okolicę, 
mglisty dzień w Ogrodzie Jezuickim 
(dziś Park im. Iwana Franki) niedaleko 
mieszkania Lemów, gdzie chodził na 
spacery, i zachwycające rzeźby Teodora 
Rygiera na budynku dawnego Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza, które podziwiał 
wędrując niegdysiejszą ulicą Marszał-
kowską. Rynek z Czarną Kamienicą, 
widywaną podczas codziennej drogi 
do gimnazjum, i Wysoki Zamek, który 
od gimnazjum dzieliły dwa tramwa-
jowe przystanki. Za autorami albumu 
zadzieramy głowę na filigranowe, choć 
potężne konstrukcje Dworca Główne-
go, które wykonała Fabryka Wagonów 
i Maszyn L. Zieleniewskiego w Sanoku; 
patrzymy na rotundę Targów Wschod-
nich, gdzie po raz pierwszy pokazano 
Panoramę Racławicką.

W publikacji każde z tych 
miejsc jest opatrzone Le-
mowym wspo-

mnieniem i opowieścią 
Olbromskiego o historii 
zabytku, jego twórcy, oby-
czajach mieszczan z nim 
związanych – owe smacz-
ki sprawiają, że spacer 
z  takimi przewodnikami 
nabiera dodatkowych sen-
sów, staje się osobistym 
spotkaniem z pisarzem 
i dawnymi mieszkańcami 
Lwowa. 

Książka ukazała się 
pod koniec 2021 roku, któ-
ry był Rokiem Lema ze 
względu na przypadające 
we wrześniu stulecie uro-
dzin pisarza. Czytana dziś 
sprawia, że zachwyt nad 

zabytkami, przywodzącymi na myśl 
Wiedeń i Paryż, miesza się z lękiem 
o przyszłość miasta w ogarniętej woj-
ną Ukrainie. Przy zdjęciu każdej rzeźby, 
maszkarona, przy rycerzach podpiera-
jących gzyms na fasadzie Radia Lwów, 
przypominają się wojny byłe i obecna 
–  barbarzyństwo, które nigdy nie po-

winno się wydarzyć. „Cza-
sem chciałbym, żeby było 
snem”, powiedział Lem. 

***

„Lwów Stanisława Le-
ma”, Anna Gordijewska, 
Mariusz Olbromski, wyd. 
Biblioteka „Kuriera Gali-
cyjskiego”, Lwów 2021.

Projekt wspierany ze 
środków Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów w ra-
mach konkursu „Polonia 
i Polacy za granicą 2021”. 
Realizacja była możliwa 
również dzięki pomocy 
Fundacji Wolność i Demo-
kracja.

W publikacji 
każde z tych 
miejsc jest 
opatrzone 
Lemowym 
wspomnieniem 
i opowieścią 
Olbromskiego 
o historii 
zabytku, 
jego twórcy, 
obyczajach 
mieszczan 
z nim 
związanych...
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