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Andrzej Klimczak

Odznaczenia  
i medale
Prawie pięć lat czekaliśmy na odznaczenia i medale dla dziennikarzy 
i  zasłużonych działaczy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dłu-
ga procedura przyznawania orderów płynnie połączyła się z trwającą 
dwa lata pandemią i związanymi z nią obostrzeniami. Okres pandemii 
wydłużył wybuch nowej zarazy, tym razem nadciągającej od wschodu  
– z Federacji Rosyjskiej. 

Kilkakrotnie wyznaczano terminy wręczenia odznaczeń i meda-
li, i z ważnych przyczyn natychmiast odwoływano zaplanowane 
uroczystości. I kiedy (to oczywiście żart) wydawało się, że prezy-

dent przyzna nam ordery i medale pośmiertne, to już w warunkach woj-
ny jego minister wręczał je sporej grupie dziennikarzy i działaczy Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Nie ulega wątpliwości, że wyróżniona reprezentacja tak napraw-
dę przyjmowała odznaczenia i medale, na które pracowało całe śro-
dowisko SDP.

Mam nadzieję, że co roku nowa grupa dziennikarzy z SDP – bez 
względu na ich poglądy, ale dla uznania ich rzetelności i wierności praw-
dzie –  będzie doceniona przez władze RP. Jestem przekonany, że takie 
dostrzeżenie przedstawicieli mediów jest ważne nie tylko ze względu na 
ocenę poszczególnych osób, ale całego środowiska, szczególnie w cza-
sach, gdy zawód dziennikarza ulega mocnej degradacji. 

Pięcioletnie oczekiwanie na odznaczenia opłaciło się jednak również 
ze względów towarzysko-przyjacielskich. Wraz z członkami SDP święto-
wali przedstawiciele mediów i stowarzyszeń medialnych Ukrainy, które 
od początku wojny otrzymywały nasze wsparcie i zapewniam, że otrzy-
mywać je będą nadal.
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Blisko 40 dziennikarzy z różnych oddziałów Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich zostało uhonorowanych  

przez prezydenta RP Andrzeja Dudę wysokimi odznaczeniami 
państwowymi. Podczas uroczystej dekoracji nie zabrakło  

gestu przyjaźni pomiędzy polskimi  
a ukraińskimi żurnalistami.

Gala wręczenia 
odznaczeń od-
była się 8 wrze-

śnia w Domu Dzienni-
karza przy ul. Foksal 3/5 
w Warszawie. 

– To jest wielkie, na-
sze wspólne, dzienni-
karskie święto. Trochę 
na nie czekaliśmy – po-
witał zebranych prezes 
SDP Krzysztof Skowroń-
ski, który wraz z popu-
larną dziennikarką te-
lewizyjną Anną Popek 
prowadził uroczystość.

Przypomniał, że po-
mysł, aby wystąpić do 
prezydenta z wnioskiem o odznacze-
nia dla zasłużonych dziennikarzy, 
wyszedł prawie pięć lat temu, przed 
rocznicą stulecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, od Hanny Budzisz 

z Oddziału Warszawskiego SDP. Inicja-
tywę poparł Zarząd Główny Stowarzy-
szenia. Czas pandemii, później rosyjska 
inwazja na Ukrainę, opóźniły organiza-
cję uroczystości.Odznaczeni 

za walkę o wolność słowa 
i pluralizm mediów

Tekst i zdjęcia Jacek Karolonek

media i SDP media i SDP
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Złote, srebrne i brązowe

Odznaczenia otrzymało blisko 40 
dziennikarzy z różnych oddzia-
łów SDP. W imieniu Andrzeja 

Dudy wręczył je Wojciech Kolarski, se-
kretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP. Jako pierwszy Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, za wybit-
ne zasługi dla rozwoju niezależnego 
dziennikarstwa, za osiągnięcia w pracy 
dziennikarskiej i działalności społecz-
nej, odznaczony został Krzysztof Skow-
roński.

Za zasługi w działalności na rzecz 
środowiska dziennikarzy polskich Zło-
ty Krzyż Zasługi otrzymali: Elżbieta 
Binder-Frycz, Krzysztof Gurba, Piotr Le-
gutko, Wojciech Reszczyński i Zbigniew 
Rytel.

Srebrnym Krzyżem Zasługi uhono-
rowani zostali: Hanna Budzisz, Dagma-
ra Drzazga, Anna Fastnacht-Stupnicka, 
Maria Giedz, Jolanta Hajdasz, Andrzej 
Klimczak, Anna Kopras-Fijołek, An-
na Malinowska-Wegner, Józef Matusz, 
Wanda Nadobnik, Anna Pakuła-Sachar-
czuk, Janusz Pichlak, Mariusz Pilis , An-
drzej Radomiński, Wiktor Świetlik, Ewa 

dyrektor biura Zarządu Głównego SDP 
Bożennę Dobrzyńską. Brązowy Medal 
Za Długoletnią Służbę otrzymał praw-
nik stowarzyszenia Michał Jaszewski. 

Medalem Stulecia Odzyskania Nie-
podległości za zasługi dla Niepodle-
głej wyróżniono: Teresę Bochwic, Ja-
ninę Jankowską, Teresę Kaczorowską, 
Barbarę Petrozolin-Skowrońską oraz 
Agnieszkę Romaszewską-Guzy.

Trwałe zasługi  
dla mediów i dziennikarzy

Wojciech Kolarski, zanim przy-
piął wyróżnionym dzienni-
karzom odznaczenia, odczy-

tał list, który prezydent skierował do 
uczestników uroczystości. 

„Roli mediów we współczesnym 
społeczeństwie informacyjnym nie 
sposób przecenić. Nazywane czwar-
tą władzą, nie tylko wyznaczają stan-
dardy kultury wypowiedzi, nie tylko 
współorganizują i moderują debatę 
publiczną, ale też biorą w niej aktywny 
udział. Zakreślanie kręgu tematyczne-
go poruszanych zagadnień, niezbędna 

selekcja wiadomości, fachowy komen-
tarz specjalistyczny oraz analizy publi-
cystów to skuteczne narzędzia wpły-
wu na rzeczywistość. Wiąże się z tym 
olbrzymia odpowiedzialność – a jed-
nocześnie potrzeba zagwarantowania 
mediom wolności, możności swobod-
nego reprezentowania postaw i poglą-
dów wielu różnych grup i środowisk” 
– napisał Andrzej Duda. 

Prezydent podkreślił, że „Stowa-
rzyszenie Dziennikarzy Polskich poło-
żyło w tej dziedzinie znaczące, trwałe 
zasługi”. 

Urbańska-Lewandowska, Waldemar 
Wiśniewski, Tadeusz Woźniak, Halina 
Żwirska.

Brązowym Krzyżem Zasługi wy-
różniono: Huberta Bekrychta, Karinę 
Łopieńską, Grzegorza Mikę, Wojciecha 
Pokorę, Ewę Starostę i Andrzeja Tom-
czaka. 

Ponadto za sumienne, wzorowe 
wykonywanie obowiązków zawodo-
wych, Złotym Medalem Za Długolet-
nią Służbę uhonorowano wieloletnią 

media i SDPmedia i SDP
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„Państwa głos w sprawach istot-
nych dla dziennikarzy oraz w kwe-
stiach prawno-instytucjonalnego oto-
czenia mediów jest wysłuchiwany ze 
szczególną uwagą. Pozycja i autorytet 
SDP ufundowane są na dekadach sta-
rań o wolność słowa, o demokratycz-
ny i pluralistyczny kształt środków 
społecznego przekazu” – zauważył 
prezydent.

Wojna uczyniła  
nas przyjaciółmi

Wśród najcenniejszych inicja-
tyw stowarzyszenia Andrzej 
Duda wymienił w swoim 

liście m.in. powstanie Centrum Mo-
nitoringu Wolności Prasy oraz „pod-
trzymywanie szerokich kontaktów 
z podzielającymi ideały SDP dziennika-
rzami zagranicznymi”. Co oznaczają te 
słowa w praktyce, można się było prze-
konać podczas gali wręczania odzna-
czeń, w której wzięli udział przedstawi-
ciele ukraińskich dziennikarzy. Mykoła 
Semena, sekretarz Krajowego Związku 
Dziennikarzy Ukrainy, w imieniu swo-
ich koleżanek i kolegów nie tylko gra-
tulował wysokich państwowych wyróż-
nień, ale przede wszystkim dziękował 
Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich 
za pomoc okazaną uchodźcom, w tym 
również dziennikarzom. Przypomnij-
my, że zaraz po rosyjskiej agresji na 
Ukrainę SDP udostępniło uchodźcom 

swój Dom Pracy Twórczej 
w Kazimierzu Dolnym. Schro-
nienie znalazło w nim około 
140 osób uciekających przed 
wojennym okrucieństwem. 

– Jesteście szczęśliwymi 
ludźmi, że nie macie wojny, ale 
my też jesteśmy szczęśliwi, że 
mamy takich przyjaciół jak wy 
– podkreślił Mykoła Semena. 

Przybliżył on trudną sy-
tuację mediów i dziennikarzy 
w jego kraju. 

– W Ukrainie w wyniku 
okupacji utracono do 20 proc. 
mediów. Wielu dziennikarzy 
musiało przekwalifikować się 

na dziennikarzy wojskowych, wielu 
pracuje w warunkach frontowych, wie-
lu poszło walczyć w siłach zbrojnych 
Ukrainy – opowiadał Mykoła Semena 
drżącym od wzruszenia głosem.

Dodał, że na okupowanych tere-
nach wróg przekształca ukra-
ińskie kanały telewizyjne, ra-

diostacje, gazety i portale internetowe 
w ośrodki propagandy, a dziennikarzy 
prześladuje, porywa i torturuje. W całej 
Ukrainie wiele mediów straciło źródło 
dochodów, bo wojna uderzyła w rynek 
reklamy.

– Jesteśmy jednak pewni, że Ukra-
ina zwycięży, a nasi dziennikarze bę-
dą częścią tego odzyskiwania wolności 

– podkreślił sekretarz Kra-
jowego Związku Dzienni-
karzy Ukrainy. 
Mykoła Semena jako wy-
raz podziękowania ofia-
rował na ręce Krzysztofa 
Skowrońskiego ukraiń-
ską flagę z pamiątkowy-
mi napisami: „Dziękuje-
my”, „Za waszą i naszą 
wolność”, „Jak cię nie ko-
chać Polsko moja”. Prze-
kazał również odzna-
czenia, jakie przyznała 
Międzynarodowa Aka-

demia Literacko-Artystyczna w Ukra-
inie. Prezes SDP otrzymał medal Ivana 
Mazepy. Jolanta Hajdasz, wiceprezes 
SDP i dyrektor Centrum Monitoringu 
Wolności Prasy, za pomoc ukraińskim 
uchodźcom i  rozwijanie współpracy 
dziennikarskiej między Polską a Ukra-
iną została uhonorowana Nagrodą im. 
Hryhorija Skovorody. 

– Historia współpracy między Kra-
jowym Związkiem Dziennikarzy Ukra-
iny a Stowarzyszeniem Dziennikarzy 
Polskich jest bardzo długa. Cały czas 
zbliżaliśmy się do siebie, a wojna, która 
trwa w Ukrainie, uczyniła nas przyja-
ciółmi – podkreślił Krzysztof Skowroń-
ski, dziękując za wyróżnienie.

media i SDP
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List otwarty europejskich dziennikarzy, 
stowarzyszeń medialnych i organizacji pozarządowych  

do rosyjskich dziennikarzy

Wy, pracownicy rosyjskich mediów, jesteście wyraźnie i bezpośrednio odpowiedzialni 
za jeszcze jedną wojnę rozpoczętą przez reżim Putina. Przez wiele lat ignorowaliście ważny 
postulat dziennikarstwa – weryfikację informacji. Emitujecie kłamstwa z Kremla i eskaluje-
cie ich stopień, organizując długotrwałe pseudodyskusje, nie dopuszczając w istocie żadnej 
różnicy zdań. Okłamaliście Rosjan w sprawie rosyjskiej inwazji na Gruzję w 2008 roku; nie-
legalne i bezprawne „referendum” na Krymie w 2014 roku zostało przedstawione przez was, 
według przewodników Kremla, jako „triumf woli ludu”; a teraz publiczność słyszy od was 
o nazistach, którzy istnieją tylko w maniakalnym umyśle jednego nietrwałego, tchórzliwego 
człowieczka, który zamknął się w głębokim bunkrze nawet przed swoimi wspólnikami. Bzdu-
ry i słownictwo nie zawsze dosłownie trzeźwych prorządowych mówców zostały przez was 
przedstawione jako ostateczna prawda. Teraz na waszym sumieniu spoczywa krew dzieci 
i osób starszych z Ukrainy, okaleczony los oszołomionych rosyjskich żołnierzy.

Tak, reżim Putina jest okrutny. Tak, nie każdy będzie miał odwagę mówić prawdę przed 
mikrofonami i kamerami telewizyjnymi. Ale zawsze istnieje możliwość odmowy – nawet 
nie rzucenia pracy, ale po prostu nie rozgłaszania publicznie kłamstw. Nie zbierajcie kartek 
z „wiadomościami” sfałszowanymi przez Kreml, z których normalni ludzie na całej planecie 
głośno się śmieją. Jeśli zwycięży solidarność, reżim nie będzie w stanie znaleźć szczurów do 
tej brudnej i morderczej roboty.

Chwila prawdy jest dzisiaj. Klika Putina, która wielokrotnie niszczyła Konstytucję w ce-
lu utrzymania władzy, zniszczyła gospodarkę kraju. Jesteście teraz bezpośrednimi 
wspólnikami i zwolennikami tego zbrodniczego reżimu. Prosimy, byście nie marno-

wali czasu na daremne talk-show i długie opowiadania a la „jak możemy uniknąć sankcji”. 
Mówcie szczerze – przedstawcie powody wprowadzenia tych sankcji. Jeśli zabraknie wam 
odwagi - odsuńcie się: weźcie zwolnienie lekarskie, jedźcie na urlop, weźcie urlop bezpłatny. 
Za kilka tygodni ludzie bez informacji, z pustymi półkami, sami wyciągną właściwe wnioski. 
Jeszcze raz – dziś jest jeszcze okno, aby wydostać się z tej pułapki, w którą wpadliście świa-
domie lub nieświadomie.

Być może stracicie pracę, może macie kredyt hipoteczny, ale zastanówcie się: jeśli kraj 
się zmieni – wasz zawód przetrwa, a jeśli nie – po co wam mieszkanie hipoteczne, jeśli nie 
możecie kupić ani tapety, ani kafelka, ani kranu do kuchni? I ryzykujecie, że zostaniecie na 
wiele lat przedstawicielami ostatniego pokolenia Rosjan, którzy swobodnie podróżowali za 
granicę lub nabyli dobry samochód.

Rezygnacja z pracy na rzecz propagandy Putina oznacza teraz uniknięcie postępowania 
karnego. W obecnym rosyjskim prawie, choć przyjętym przez reżim Putina, możliwe jest po-
tępienie każdego, kto przyczynił się do szerzenia kłamstw z Kremla, propagował tę agresyw-
ną wojnę. Ponadto śledztwo w sprawie zbrodni wojska rosyjskiego na Ukrainie rozpoczął już 
Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Pojmani rosyjscy żołnierze już teraz zeznają, że 
zostali oszukani przez swoich dowódców, a także przez rosyjską telewizję i radio – i to będzie 
wystarczający powód, aby wszcząć sprawy karne przeciwko każdemu, kto przekazywał na 
antenie i w prasie fałszywe doniesienia.

Monitorowanie rozpo-
czyna się o godzinie 
00:00 następnego dnia 

po opublikowaniu tego manife-
stu. A nazwiska tych, którzy na-
dal zalewają Rosję strumieniami 
kłamstw, będą powielane w wio-
dących światowych mediach.

Na przykład Margarita Simo-
nyan wkrótce zostanie umiesz-
czona na międzynarodowej liście 
poszukiwanych. Jest pierwsza, 
ale nie ostatnia. Ludzkość w peł-
ni odpłaci tym, którzy zapomnieli lekcję II wojny światowej. Którzy rozpętali tę wojnę i zabija-
li ludność cywilną, co jest najgorszą zbrodnią. I strasznym grzechem – jeśli słowa o wierze są 
jeszcze w stanie poruszyć wasze dusze.

Przypomnijmy losy Hansa 
Fritschego – szefa Cesarskiego 
Radia III Rzeszy. Został skazany 
na 9 lat więzienia za udział w na-
zistowskiej machinie propagan-
dowej. I zmarł w odosobnieniu.

Pomyślcie o tym, jeśli wa-
sze umysły jeszcze was nie opu-
ściły – wasi przełożeni, wydając 
rozkazy publikowania kłamstw, 
nie robili tego w formie pisem-
nej. A gdy nadejdzie czas rozli-
czenia, oświadczą, aby złagodzić 
swój wyrok, że wszystko to zro-

biliście z własnej woli. Zostaniecie zdradzeni w taki sam sposób, w jaki rosyjscy generałowie 
zdradzają swoich żołnierzy i oficerów, pozostawiając ich półnagich i głodnych na łasce losu. 
Oprócz spraw kryminalnych i surowych wyroków, przeciw wam zostaną skierowane tysiące 
roszczeń krewnych tych, którzy 
zginęli na Ukrainie od rosyjskich 
pocisków i bomb. Wasze miesz-
kania hipoteczne zdecydowanie 
nie wystarczą, aby je spłacić. 

Nie zamieniajcie swoje-
go życia, życia swoich rodziców 
i dzieci, życia wszystkich Rosjan 
w piekło! Zejdźcie z tej szalo-
nej karuzeli hipokryzji, podłości 
i oszustwa. Już teraz. Jutro może 
być za późno!

media i SDPmedia i SDP
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Właśnie wybierałem się na 
Ukrainę. Już miałem po-
dać paszport do kontroli na 

przejściu w Medyce, gdy zadzwonił 
znajomy dziennikarz z Lwowa z infor-
macją, że bombardowany jest Kijów, 
Żytomierz, Kołomyja i Stanisławów, 
a drogi z Lwowa w stronę granicy są już 
zablokowane przez uchodźców. Nie-
bawem dotarli oni do przejścia. Jedną 
z pierwszych, rozdzierających serce 
scen, była ta, jak kobieta przesadziła 

przez szlaban kilkuletnie dziecko i pła-
cząc w głos błagała, aby się nim zaopie-
kowali Polacy, bo ona wraca walczyć. 
Na przejściu w Budomierzu czekali na 
przejazd znajomi dziennikarze z Ukra-
iny, zdezorientowani sytuacją. Pytali 
telefonicznie, co robić. Moja rada była 
prosta – jechać do Polski, więcej zdzia-
łacie zza granicy, gdyby nastąpiła oku-
pacja Ukrainy. Dziennikarze wszak 
są tą grupą zawodową, którą okupan-
ci likwidują w pierwszej kolejności. 

Tak po ukraińsku nazywają się uchodźcy.  
24 lutego, w pierwszym dniu wojny, ruszyła wielka 
fala uchodźcza do Polski, Rumunii, Słowacji.

wojna i SDP

Ubieżency
Tekst Andrzej Klimczak  Fot. archiwum autora
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Wśród uchodźców-dziennikarzy było 
dwóch młodych ludzi w wieku pobo-
rowym. Gdy tylko zamknął się za ni-
mi polski szlaban, ukraińskie megafo-
ny nadały komunikat, że nikt w wieku 
od 18 do 60 lat nie zostanie już wy-
puszczony za granicę kraju. I znowu 
wzruszające sceny, gdy matki żegna-
ły synów, żony mężów, a zrozpaczone 
dzieci nie chciały rozluźnić uścisków, 
kurczowo trzymając się rąk, nóg i szyj 
swoich ojców, którzy musieli wrócić na 
rozpoczynającą się wojnę. Nikt wów-
czas nie wiedział jeszcze, jak bardzo 

barbarzyńską, jak bardzo przypomina-
jącą hitlerowskie i sowieckie zbrodnie 
II wojny światowej. Tym razem były to 
zbrodnie putinowskich „orków”.

Nastały dni wielkiej, wielomilio-
nowej migracji. Polscy pogra-
nicznicy, urzędnicy państwowi 

i samorządowi, fundacje, stowarzysze-
nia oraz rzesza zwykłych ludzi ruszy-
li z pomocą przez 24 godziny na dobę. 
Przestały być ważne, prywatne spra-
wy, bo po drugiej stronie granicy ludzie 
oczekiwali na ratunek. Ruszyły ogrom-
ne transporty pomocy humanitarnej 

dla cywili i wojskowej dla niedoposa-
żonego jeszcze wówczas wojska ukra-
ińskiego. Rosła jednocześnie wdzięcz-
ność Ukraińców i duma z  polskiego 
narodu, który zachował się jak trzeba.

Minęły wojenne miesiące. Trwa 
niezwykła walka Ukraińców, 
którzy dzisiaj są przedmu-

rzem obrony europejskiej cywiliza-
cji. Europa zaczęła się przyzwyczajać 
do wojny, do strasznych wiadomości 
o masowych grobach, torturach, zabi-
tych dzieciach. Fala pomocy osłabła. 
Najgorsze jednak nadchodzi. Putin 
straszy atakiem atomowym. Nawet je-
śli to tylko puste słowa, to Ukraina na-
dal potrzebuje naszego wsparcia, rów-
nież dla tych ludzi, którzy straciwszy 
wszystko napływają do Polski i innych 
państw, ratując życie swoje i najbliż-
szych. Ukraina potrzebuje wsparcia, 
aby dzicy „orkowie” Moskwy nie rozpo-
częli rzezi w całej Europie.

wojna i SDP
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W progu wita mnie pies Dżastim, biały kłębuszek 
dzielnie broniący dostępu do swojego nowego 
domu. Nawet nie wie, że przez lata mieszkał tu 

tuz trójmiejskiego dziennikarstwa, zmarły siedem lat temu, 
mający wówczas 93 lata Grzegorz Kurkiewicz, doktor nauk 
ekonomicznych, ale i znakomity felietonista piszący pod 
pseudonimem Jan Chrzan. Przez ostatnie kilka tygodni 
dom, usytuowany niemal w centrum gminnej wsi o nazwie 
Pszczółki, położonej niedaleko Gdańska, stał pusty, 
gdyż syn Grzesia, Krzysztof Kurkiewicz, członek Naczelnego 
Sądu Dziennikarskiego SDP i skarbnik Gdańskiego Oddziału 
SDP, wraz z rodziną, która się znacznie powiększyła, 
wyprowadził się do nowego rodzinnego siedliska. Dom miał 
zostać sprzedany, ale… zamieszkali w nim ci, którym udało 
się uciec przed bombami Putina.Tekst i zdjęcia Maria Giedz

  W gościnnym domu 
Kurkiewiczów

Tak trzeba było postąpić

wojna i SDP
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Tam huczały bomby, 
tu jest spokój

W pokoju, który niegdyś był 
salonem, stoją cztery łóż-
ka (właściwie są to wysokie 

materace), szafa, stół i kilka krzeseł. 
Na jednym z nich dwójka dzieciaków 
bawi się z psem. Starsza dziewczynka 
wystukuje coś w komórce. Magia gier 
cyfrowych opanowała cały świat mło-
dych ludzi niezależnie od realnej rze-
czywistości. 

Aleksandra, matka sześcioletnie-
go syna o imieniu Dima, wyglądająca 
na nastolatkę, przycupnęła na jednym 
z łóżek i tuli do siebie syna. Oboje spra-
wiają wrażenie przestraszonych, choć 
nic im już tu nie grozi. Ona najchętniej 
zaszyłaby się w miejscu niewidocznym, 

bo chce zapomnieć, ale wie, że musi 
być dzielna. Ma dla kogo żyć. Próbuje 
się uśmiechać, lecz gdy wspomina Ży-
tomierz, łzy cisną się jej do oczu. 

– Niedaleko naszego domu była 
szkoła, ale już jej nie ma – mówi Alek-
sandra. – Nie ma też jednego szpitala 
położniczego, chorych przeniesiono do 
drugiego. Nie wiem, jak długo w  tym 
drugim będą bezpieczni. Mój dom stoi. 
Został w nim mąż, bo złamał nogę i nie 
mógł wyjechać, a poza tym ktoś musiał 
zająć się mamą. Ona nie mogła wyje-
chać. Mnie kazano jechać do Polski, 
chronić syna. Część mojej rodziny po-
jechała do Wrocławia. Ja dotarłam do 
Pszczółek, bo przywiózł mnie tu brat 
mojego męża. Wiem, że teraz jestem 
bezpieczna, wiem, że jest spokój, ale 
nie mogę zapomnieć. To co widziałam 

było straszne. Bardzo to przeżywam. 
Cały czas o tym myślę. 

Nie pytam, co widziała i co prze-
żyła. Jeszcze nie czas. Może kiedyś się 
otworzy.

– Chciałabym pójść do pracy, za-
jąć się czymś, nie myśleć – kontynuuje 
Aleksandra. Dodaje, że pracowała jako 
sprzedawczyni w sklepie, ale nie zna 
języka polskiego. 

– Może mnie przyjmą, może dadzą 
inną pracę? Tak, pracować, nie myśleć 
– podkreśla.

W Żytomierzu, odległym o około 
500 km od polskiej granicy, są dwa ka-
tolickie kościoły. Sprzed jednego z nich 
odjeżdżał autobus z kobietami i dzieć-
mi w stronę polskiej granicy. Aleksan-
dra nie jest katoliczką, ale pozwolono 
jej wsiąść wraz z synem i szczęśliwie 
dojechać do Polski, a był to już ma-
rzec. Tam czekał na nią Wadim, brat 
męża, i tak dotarła do Pszczółek. Jest 
bardzo wdzięczna Ani i Krzysztofowi, 
ale chciałaby wracać do 
domu. Tęskni za Ukrainą 
i za Żytomierzem, i za 
mężem. 

Wrócić do domu

Mąż Aliony zo-
stał w Kijowie. 
Ona urodziła się 

w Żytomierzu, ale od czte-
rech lat mieszkali w sto-
licy kraju. Było im dobrze. Mieli różne 
plany. I nagle wszystko się zmieniło.

– Było to w czwartek (24 lute-
go), kiedy na Ukrainę spadły pierw-
sze bomby. Mąż kazał mi się spako-
wać, zabrać dzieci i wywiózł do teściów 

w  Żytomierzu – wspomina Aliona. 
– Nie przypuszczaliśmy, że i Żytomierz 

zostanie zaatakowany. 
Mąż musiał zostać w Ki-
jowie, jest wojskowym. Ja 
pracowałam w zakładach 
mleczarskich, byłam kie-
rownikiem produkcji, ale 
musiałam odejść z pra-
cy, bo nie chciałam ryzy-
kować życia dzieci. Mam 
nadzieję, że to wszystko 
się szybko uspokoi i bę-
dę mogła wrócić do do-

mu, ale nie wiem, czy go zastanę. Ro-
sjanie, nawet jak nie bombardują, to 
wszystko niszczą i rabują opuszczo-
ne mieszkania. Mam dwójkę dzieci: 
9-letniego Igora i 16-letnią Alinę. Czy 
one będą mogły chodzić do szkoły? 

wojna i SDPwojna i SDP

Rosjanie, 
nawet jak nie 
bombardują, 
to wszystko 
niszczą i rabują 
opuszczone 
mieszkania.

Rodzina Wadima w gościnnym 
domu Kurkiewiczów.

Aleksandra wraz z 6-letnim synem 
Dimą i psem Dżastimem.
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Czy uda się nam wrócić? 
Rosjanie strzelali do ko-
biet i dzieci jak szły do 
autobusu – nam się uda-
ło, ale co tam zastaniemy?

– Piszę do męża, roz-
mawiać nie możemy – do-
daje Aliona. – On broni 
Kijowa. Czasem docho-
dzą od niego SMS-y. Wiem 
więc, że żyje, a on jest 
spokojny od momentu, 
kiedy znaleźliśmy schro-
nienie. 

Na dworze ziąb, choć 
świeci piękne słońce; 
w  pomieszczeniach cie-
pło. Jest kuchnia, łazienka 
z ciepłą wodą, korytarz i drugi pokój, 
i jeszcze aneks…

Aliona patrzy na mnie wymownie 
i pyta, czy pomogę znaleźć jej pracę.

– Chcę pracować, we-
zmę każdą pracę, aby nie 
być ciężarem dla innych… 
– dodaje. 

Zaczyna płakać, mó-
wi, że chce wrócić do do-
mu, że nie wie, co ją cze-
ka. Nagle zadaje jakby 
sama sobie pytanie: „Dla-
czego Niemcy nas zdra-
dzili, a obiecywali po-
moc?”

Aliona do Pszczó-
łek dotarła jako 
pierwsza już 28 

lutego. Przyjechała wraz 
z Oksaną, siostrą męża. 
Przywiózł je, wraz z ich 

czwórką dzieci i psem, Wadim, mąż 
Oksany. Podróż miały ciężką. 48 godzin, 
inaczej dwa dni i dwie noce, czekały na 
granicy, bo tak długa była kolejka. 

– Na granicy było dobrze, wszystko 
zorganizowane, ale ta kolejka… – ko-
mentuje Aliona.

Jako ostatnia do Pszczółek przy-
jechała Larisa, kobieta w podeszłym 
wieku, matka Oksany i babcia Romana 
oraz Diany. Chociaż dzieci Aliony to też 
jej wnuki. 

– Kiedy wyjeżdżałam z Żytomie-
rza, miasto nie było już takie, jak kie-
dyś – mówi Larisa. – Wiele domów by-
ło zburzonych, trzeba było omijać jamy 
po rakietach, byli też zabici, ale ja ich 
nie widziałam. Bałam się. Jestem sta-
ra i chora. Słabo widzę. Długo nie mo-
gliśmy wyjechać, bo był alarm lotniczy. 
Udało się, chociaż już chcę wracać. Zo-
stawiłam nieduży, nowy dom. Dopiero 
dwa lata temu wybudowaliśmy go. Tu 
jest mi dobrze. Dużo dobrego dostałam 
od Polaków, jednak, jak tylko będzie 
pokój, chcę wracać. Tam się urodzi-
łam, tam wszystko mam, tam są moi 
sąsiedzi, tam jest moja cer-
kiew. Tu dobrze, ale w domu 
najlepiej, chcę wrócić. Że-
by ta wojna jak najszybciej 
się skończyła. Dzień po dniu 
czekam na pokój, ale ona 
ciągnie się i ciągnie.

Larisa nie chce stanąć 
do wspólnej fotografii. Prosi, 
aby jej w ogóle nie fotografo-
wać. W jej oczach cały czas 
widać łzy. 

Larisę do Polski przy-
wiózł mąż, również sta-
ry, schorowany człowiek. 
Do Pszczółek dotarła do-
piero 11 marca. Też została 
przygarnięta przez gościn-
ny dom Anny i Krzysztofa 

Kurkiewiczów. Jej mąż nie chciał zostać 
w Polsce. Zabrał leki, ubrania, trochę 
żywności i wrócił na Ukrainę, bo ktoś 
musi chronić dom przed plądrowa-
niem przez Rosjan, pomagać synowi ze 
złamaną nogą i czekać na tych, którzy 
walczą na froncie.

Patrzeć w przyszłość

Oksana sprawia wrażenie oso-
by najbardziej realnie patrzącej 
na zaistniałą sytuację. Nie chce 

rozmawiać o tym co było, bo trzeba pa-
trzeć w przyszłość. 

– W Żytomierzu pracowałam ja-
ko nauczyciel biologii w Ekologicz-
nym Centrum Podwyższania Kwa-
lifikacji Nauczycieli – opowiada. 
– Nawet napisałam doktorat, ale nie 
zdążyłam go obronić. Kiedy Rosja-
nie bombardowali wojskowe lotni-
sko pod Żytomierzem, wiedziałam, 
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– Piszę do męża, 
rozmawiać 
nie możemy 
– mówi Aliona. 
– On broni 
Kijowa. Czasem 
dochodzą od 
niego SMS-y. 
Wiem więc, 
że żyje, a on 
jest spokojny od 
momentu, kiedy 
znaleźliśmy 
schronienie. 

Diana mówi już trochę po polsku i próbuje 
rozmawiać w nowym języku.

Dima jest zawsze smutny. 
Chętnie siada obok psa.
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że natychmiast trzeba opuścić miasto. 
Spakowałam dzieciaki: półtoraroczne-
go Romana i 11-letnią Dianę. Poinfor-
mowałam męża, aby czekał na granicy, 
gdyż pracował w Polsce, i wyruszyłam 
w podróż. Dołączyła do mnie bratowa 
Aliona, która dotarła już do Żytomie-
rza. Razem było nam raźniej. 

Tutaj, w Polsce, Oksana myśli 
o  przyszłości. Na razie nie za-
mierza wracać. Wspólnie z mę-

żem podjęli decyzję, że chcą zostać 
w Polsce, może nie na zawsze, ale na 
jakiś czas. Jednak tęskni. Wyjmuje te-
lefon komórkowy i pokazuje ulice Ży-
tomierza, zarówno te ładne, jak i te już 
ze zburzonymi domami. Jej jest nieco 

łatwiej niż pozostałym kobietom, bo 
ma u boku męża. Chce szybko nauczyć 
się języka polskiego i od jesieni pójść 
do szkoły podyplomowej. Myśli o ja-
kiejś szkole medycznej, ewentualnie 
ekologicznej. Może pracować jako po-
moc medyczna, albo jako opiekunka 
do dzieci. Na razie musi otrzymać do-
kumenty, ale tym zajęła się Ania, żona 
Krzysztofa. Nie zamierza siedzieć i cze-
kać. Uważa, że życie jest jedno, trzeba 
więc żyć, wychowywać dzieci, być po-
żytecznym. Annie i Krzysztofowi Kur-
kiewiczom jest bardzo wdzięczna, ale 
trudno jest w nieskończoność korzy-
stać z ich gościnności. Podobnego zda-
nia jest jej mąż Wadim, który jakby się 
tłumaczy, że nie pojechał na Ukrainę 
walczyć.

– Nie mogę teraz wrócić na Ukrainę, 
bo ktoś musi się opiekować kobietami 
i dziećmi – wyjaśnia Wadim. – A mam 
pod opieką własną żonę, żonę brata, te-
ściową, piątkę dzieci.

Zapomniał dodać, że również psa, 
małego, ale bardzo bojowego.

– W Polsce od kilku lat pracuję na 
budowie – mówi Wadim. – Czekam na 
kartę stałego pobytu. Chciałem zabrać 
żonę, syna i córkę. Chcieliśmy być ra-
zem. W Pszczółkach zamieszkaliśmy 
u pana Krzysztofa, bo znają się z moim 
szefem. Na razie jesteśmy gośćmi, bar-
dzo jesteśmy wdzięczni panu Krzysz-
tofowi, ale ja będę pracować, moja żo-
na też chce pracować, wynajmiemy 
mieszkanie, a tego długu chyba nigdy 
nie spłacimy. To co robi dla nas pani 
Ania i pan Krzysztof jest wyjątkowe. 

Wadim nie myśli tylko o swojej ro-
dzinie. Pomaga też innym. Co kilka dni 
jedzie na granicę polsko-ukraińską. 

Zawozi ubrania i leki. Przekazuje je 
znajomym, którzy te dary rozwożą po 
całej Ukrainie, docierając do najbar-
dziej potrzebujących. 

„Zachowałam się jak trzeba”

Od słów wypowiedzianych przez 
„Inkę” (Danutę Siedzikównę) minęło 
ponad siedemdziesiąt lat i nagle sły-
szę odpowiedź Krzysztofa Kurkiewi-
cza w podobnym stylu na 
zadane mu pytanie, dla-
czego przyjął do własne-
go domu aż dziesięcio-
ro uchodźców? Dlaczego 
zorganizował im spanie, 
jedzenie, a teraz wraz 
z  żoną szukają dla nich 
pracy, umieszczają dzieci 
w szkole i w przedszkolu? 

– Tak trzeba było po-
stąpić – mówi Krzysztof 
i  ze zdziwieniem spoglą-
da na mnie, jakbym zada-
ła pytanie nie na miejscu. 
– Taka była potrzeba. Woj-
na jest wojną, nikt takie-
go losu sobie nie wybiera 
– dodaje.

– W Pszczółkach jest 
kilka domów, które przyjęły ukraiń-
skich uchodźców, ale my byliśmy pierw-
si – mówi Anna Kurkiewicz. – Dotarli do 
nas 28 lutego, chociaż mieli przyjechać 
dzień wcześniej. Mieliśmy ten dom 
sprzedać, bo chcieliśmy wykończyć 
miejsce, w którym teraz mieszkamy. Po-
czekamy, ważniejsi są ludzie.

Dalej słyszę opowieść o materacach, 
które przynieśli sąsiedzi, bo Kurkiewi-
czowie nie mieli już w tym domu mebli. 
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Dalej słyszę 
opowieść 
o materacach, 
które przynieśli 
sąsiedzi, bo 
Kurkiewiczowie 
nie mieli już 
w tym domu 
mebli. A potem 
o garnku 
zupy, którą 
Ania gotowała 
czekając na 
przyjazd 
uchodźców.

A potem o garnku zupy, którą Ania go-
towała czekając na przyjazd uchodźców. 
O sprzątaniu, przygotowywaniu, zakła-
daniu pościeli – takie przyziemne spra-
wy, a jak przydatne do życia!

– Chcieliśmy im stworzyć na-
miastkę domu, wnieść trochę ciepła, 
sprawić, żeby czuli się bezpieczni – do-
daje Anna Kurkiewicz. – Proponowano 
nam, aby ich rozdzielić, bo dziesięć 
osób na nas dwoje to spore obciąże-

nie. Ale wszystkie te oso-
by są ze sobą spokrew-
nione, więc nie możemy 
tego zrobić.

W trakcie rozmo-
wy Krzysztof 
z a p r o p o n o -

wał, aby SDP zwróciło się 
z prośbą do TVP, najlepiej 
do programu drugiego, 
żeby za pośrednictwem 
telewizji rozpocząć na-
uczanie Ukraińców języ-
ka polskiego. 

– Przecież prawie 
w  każdym domu, czy 
miejscu, gdzie uchodźcy 
z Ukrainy znaleźli schro-
nienie, znajduje się tele-
wizor i dochodzi sygnał 

TVP2 – stwierdza Krzysztof. – Codzien-
na, półgodzinna nauka języka polskie-
go dałaby Ukraińcom możliwość szyb-
kiego znalezienia pracy i ułatwiałaby 
im kontakty z nami, Polakami.

Krzysztof jest małomówny, ale 
konkretny. Jest życzliwy wobec wszyst-
kich, chętnie pomaga innym. Nikogo 
nie krytykuje, chociaż wie, jak należy 
postąpić. Tak go wychował ojciec Grze-
gorz, przekazując dryl żołnierza AK.

Aliona wraz z synem 
Igorem marzą o powrocie 
do Kijowa.
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Masowe groby w Katyniu odkry-
to 13 kwietnia 1943 roku. Prasa 
pisała: „dół mający 28 metrów 

długości i 16 metrów szerokości, w któ-
rym znajdowały się ułożone w 12 war-
stwach trupy oficerów polskich w licz-
bie 3000. Byli oni w pełnych mundurach 
wojskowych, częściowo powiązani 
i wszyscy mieli rany od strzałów rewol-
werowych w tył głowy”. Rosjanie za-
przeczyli odkryciu już po dwóch dniach. 

80 lat później, 1 kwietnia 2022 roku, 
z rąk Rosjan wyzwolono Buczę pod Ki-
jowem. W niej, a także w Irpieniu i Ho-
stomlu, znaleziono ciała ponad 400 cy-
wilnych ofiar zamordowanych przez 
Rosjan. W samej Buczy znaleziono ciała 
prawie 300 osób, niektóre ofiary miały 

ulicach leżą aktorzy, jest ewidentnym 
kłamstwem. Zdemaskowała je analiza 
obrazu w  zwolnionym tempie. Rzeko-
my ruch ręką wykonany przez jednego 
z martwych cywilów to w rzeczywisto-
ści duża kropla wody, która spadła na 
szybę wojskowego samochodu, z któ-
rego filmowano ofiary wojny pozosta-
wione na ulicach miasteczka”, infor-
muje PAP w artykule pt. „Czy na filmie 
z Buczy widać, jak trup porusza ręką?”.

Demaskowaniem manipulacji za-
jęły się także inne serwisy i portale. Te 
wysiłki są konieczne, bo nie ma inne-
go sposobu na propagandę i kłamstwo 
niż równie intensywne publikowanie 
stosownych dementi. Bez tego alter-
natywna historia zaczyna stawać się 
obowiązującą, chociaż z prawdą nie 
ma nic wspólnego. 

Im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą.
Joseph Goebbels
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Tekst Alina Bosak

Zbrodnia w Buczy? „To inscenizacja. Przecież trupy na zdjęciach ru-
szają ręką. To statyści”, zagrzmiały bezczelnie rosyjskie trolle, kie-
dy w Ukrainie odkryto masowe groby, a ich fałszywą mowę pod-

chwyciły miliony osób na całym świecie. Nie tylko w krajach Ameryki 
Południowej, Chinach czy RPA zaczęto powątpiewać w odpowiedzial-
ność Rosji, ale, o dziwo!, nawet w Polsce. Jaka jest siła kłamstwa, skoro 
uwierzono w nie nawet w kraju, który podobnych manipulacji doświad-
czył na własnej skórze? Rosyjska wersja zbrodni katyńskiej to przecież 
książkowy przykład budowy i podtrzymywania „kłamstwa założyciel-
skiego”. – Liczy ono już 80 lat i ma się całkiem dobrze, a budowane było 
bardzo starannie – przypomina historyk dr Piotr Szopa.

związane z tyłu ręce. Ludzi zaczęto za-
kopywać w masowej, liczącej kilkana-
ście metrów mogile, co najmniej od 10 
marca, bo z tego dnia pochodzą doku-
mentujące ten fakt zdjęcia satelitarne 
amerykańskiej firmy Maxar Technolo-
gies, o czym poinformowała Agencja 
Reutera. Zatem masowy grób zaczął 
powstawać, kiedy Rosjanie okupowa-
li te miejscowości. A jednak zaraz po 
doniesieniach z 2 kwietnia o  setkach 
pomordowanych cywilów w Buczy, 
już następnego dnia Rosjanie zaczęli 
zrzucać winę na Ukraińców. Narrację 
o „prowokacji w Buczy” podjęła agen-
cja RIA Nowosti. Najpierw przekony-
wała, że filmy są inscenizowane, a tru-
py to aktorzy. Później zdecydowano się 

jednak na wersję, że Rosjanie wycofali 
się z Buczy 30 marca, a trupy są z 31 
marca. Jednocześnie w internecie roz-
poczęła się potężna operacja informa-
cyjna o sfałszowanym filmiku z trupa-
mi. Jeden z setek takich tweetów został 
wysłany z konta o nazwie Piotr Pana-
siuk, które już dziś nie istnieje. Treść 
była następująca: „Nowy fejk ukraiń-
skiej propagandy. #Bucha pod Kijowem, 
opuszczone przez wojska rosyjskie. 
Media ukraińskie: „Rosjanie wszystkich 
zabili”, „miasto jest zaśmiecone tru-
pami”. „Trup po prawej porusza ręką. 
W lusterku wstecznym aktor wstaje po 
kamerowaniu” – dowodził autor twe-
eta. I dla podkreślenia, jakie to zabaw-
ne, na końcu wpisu umieścił emotikon 
– żółtą buźkę, która śmieje się do łez.

Właściwie już sam język tego 
wpisu na fałszywym twe-
eterowym koncie wskazuje 

niepolskie źródło. Nie tylko za sprawą 
błędnych końcówek deklinacyjnych, 
ale i błędów stylistycznych, użycia nie-
właściwych słów. W Polsce miasto mo-
że być raczej zaścielone trupami, peł-
ne trupów, trupy mogą leżeć na ulicy, 
ale na pewno nie użyto by sformułowa-
nia „zaśmiecać”. W Polsce nie używa 
się też słowa kamerowanie, ale prze-
ważnie filmowanie. Mimo to w treść 
tego tweeta było gotowych uwierzyć 
niespodziewanie wiele osób. Dlatego 
analizę filmu z  Buczy przeprowadzili 
dziennikarze serwisu PAP – Fakehun-
ter, stwierdzając, że zwłoki się nie poru-
szają, czego dowodził internetowy troll. 
„Przekaz upowszechniany przez wła-
dze na Kremlu i prokremlowskie media, 
że na zgłoszonym do sprawdzenia fil-
mie z Buczy zamiast zwłok cywilów na 

Informacja agencji AFP o odkryciu masowych 
grobów w Buczy. Fot. Tweeter/AFP News Agency.
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Wręcz książkowym przykła-
dem i nauką dla współcze-
snych może być historia 

kłamstwa katyńskiego, które żyje wła-
snym życiem do dziś, chociaż po 80 
latach od tamtej zbrodni wydawać by 
się mogło, że wszystkie propagandowe 
chwyty znamy i już „nie z nami te nu-
mery”. Sposób ukrywania i mataczenia 
rosyjskich władz w sprawie zbrodni ka-
tyńskiej to bezcenna lekcja dziś, kiedy 
Rosja wypiera się trupów w Buczy i in-
nych okupowanych przez nią miejsco-
wościach na Ukrainie. Tym bardziej, że 
dziś, tak jak wtedy, wielu wierzy kłam-
cy. Chociaż dziś powodów do nieufności 
jest mniej. Wtedy Katyń ujawnili inni 
zbrodniarze, stąd, jak pisał w dzienni-
kach z tamtych czasów Andrzej Bob-
kowski: „nie tylko Francuzi, lecz nawet 
wielu Polaków nie chce w to uwierzyć”.

Masowe groby w Katyniu pod Smo-
leńskiem w 1943 roku odkryli bowiem 
Niemcy i ogłosili światu, że Sowieci wy-
mordowali tysiące polskich oficerów. 
Niemal dwa lata wcześniej generałowie 
Anders i Sikorski pytali Stalina o tych 

żołnierzy. Odpowiedział, że uciekli „do 
Mandżurii”. 

– Kiedy już prasa niemiecka opubli-
kowała pierwszą informację o zbrodni 
Sowietów w Katyniu, nie poprzestała 
na tym. Regularnie ukazywały się ko-
lejne artykuły i informacje radiowe. 
Systematycznie podawano nazwiska 
zabitych. Wielu z nich, setki, pocho-
dziło z Podkarpacia. Ludzie słuchali 
zszokowani – opisuje historyk dr Piotr 
Szopa, naczelnik Oddziałowego Biura 
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN 
w Rzeszowie. 

Niemcy ekshumowali ponad 
4  tysiące ciał. Zwłoki leża-
ły tam od wiosny 1940 roku. 

Dziś wiemy, że miejsc kaźni było wię-
cej, a liczba ofiar to ponad 20 tysięcy. 
Zamordowano ich na podstawie decy-
zji z 5 marca 1940 roku, którą podjęły 
najwyższe władze Związku Sowieckie-
go na podstawie pisma, jakie skierował 

do Stalina szef NKWD Ławrientij Be-
ria. Był tam wniosek, by rozstrzelać 
polskich jeńców wojennych z obozów 
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszko-
wie, jak również Polaków więzionych 
przez NKWD na okupowanych tere-
nach Polski oraz na terenie obecnej 
Ukrainy i Białorusi. Pod decyzją podpi-
sali się m.in. Józef Stalin i Wiaczesław 
Mołotow. 

– Liczbę zamordowanych zna-
my na podstawie ich te-
czek osobowych. Było ich 
21 857. Wiemy to na pod-
stawie notatki, którą szef 
KGB Aleksander Szelepin 
sporządził w 1959 roku 
dla Nikity Chruszczowa, 
informując go o aktach 
ewidencyjnych polskich 
jeńców i  więźniów roz-
strzelanych w 1940 roku 
– wyjaśnia dr Piotr Szopa. 
– Operację mordowania 
rozpoczęto około 1 kwiet-
nia 1940 roku. To tego dnia 
w nocy Piotr Soprunienko 
nakazał komendzie obozu 
kozielskiego przeprowa-
dzenie pilnej rozmowy te-
lefonicznej, co wiązało się 
z uruchomieniem pierwszych transpor-
tów do Katynia. Pierwsza ciężarówka 
wyjechała z obozu 3 kwietnia. Operację 
we wszystkich wspomnianych obozach 
zakończono w połowie maja. Zbrodnia 
katyńska trwała zatem około 6 tygodni. 
Rosjanie zabijali jeńców strzałem w tył 
głowy. Tę metodę opracował generał 
Wasilij Błochin, największy kat Stalina, 
który w swojej „karierze” własnoręcznie 
zastrzelił nawet 15 tys. ludzi i kierował 

egzekucjami na polskich oficerach 
z  obozu w Ostaszkowie. Błochin udo-
skonalał zabijanie. Wypraktykował, pod 
jakim kątem strzelać, by uniknąć nad-
miernego krwawienia i miał specjalny 
gumowy fartuch do tej roboty.

Rosjanie zaczęli budować kłam-
stwo katyńskie już dwa dni 
po komunikacie niemieckim. 

15  kwietnia 1943 roku radio Moskwa 
podało, że polskich byłych jeńców wo-

jennych zatrudnionych do 
pracy w okolicach Smo-
leńska zabili „oprawcy 
niemiecko-faszystowscy” 
w lecie 1941 roku, po wy-
cofaniu się wojsk sowiec-
kich. W 1944 roku Komi-
sja Burdenki po pracach 
w Katyniu również przy-
gotowała raport, który 
podtrzymywał to kłam-
stwo i miał stać się pod-
stawą obowiązującej ofi-
cjalnej wersji wydarzeń.

– Niemcy wiedzie-
li, że  z powodu swoich 
zbrodni są mało wiary-
godnym przekazicielem 
prawdy o Katyniu. Dlatego 
nie tylko powołali w 1943 

roku międzynarodową komisję do 
przeprowadzenia badań w Katyniu, ale 
również zabierali na miejsce zbrodni 
wielu świadków. Różnych ludzi – po to, 
by po powrocie mogli opowiedzieć, co 
zobaczyli w masowym grobie – opisuje 
dr Piotr Szopa. – Do Katynia wożono sa-
molotami np. pracowników fabryk. Tak-
że tych na Podkarpaciu. Poleciał m.in. 
pracownik Huty Stalowa Wola. Zde-
klarowany komunista od 1929 roku. 

Rosjanie 
zabijali jeńców 
strzałem 
w tył głowy. 
Tę metodę 
opracował 
generał Wasilij 
Błochin, 
największy 
kat Stalina, 
który w swojej 
„karierze” 
własnoręcznie 
zastrzelił nawet 
15 tys. ludzi...

Makabryczne odkrycie w katyńskim lesie.  
Fot. Archiwum IPN.

Rok 1981. Witryna księgarni przy ul. Gałęzowskiego 
w Rzeszowie, na której wisi plakat „Przyjaźń ZSRR 
– PRL. Braterstwo”. A na nim, po drugiej stronie szyby 
umieszczono informację, że 27 kwietnia w kościele 
Świętego Krzyża odbędzie się msza św. pamięci 
żołnierzy zamordowanych w 1940 roku w Katyniu 
– ta karteczka była w owych czasach rewolucyjna 
i groziła szykanami bezpieki. Fot. Janusz Witowicz / 
Archiwum IPN.
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Nazywał się Marczyk. Po powrocie rze-
czywiście opowiadał, co widział, ale na-
dal uważał, że to niemiecka sprawka. 
I tak to ludziom przekazywał. Mimo to 
po wojnie został skazany przez komu-
nistów na dwa lata więzienia i przepa-
dek mienia – w 1951 roku wyrokiem Są-
du Wojewódzkiego w Rzeszowie. Wielu 
ludzi dało się okłamać. Julian Przyboś, 
poeta pochodzący z Gwoźnicy, uważał 
Katyń za niemiecką prowokację. 

Wersja ta obowiązywała w de-
moludach aż do upadku 
Związku Sowieckiego. Jak 

przypomina dr Szopa, jeszcze w 1987 
roku, w ostatnim wydaniu bardzo po-
pularnej czterotomowej „Historii Pol-
ski” – słynnych „czworaczkach” Wy-
rozumskiego, Gierowskiego i Buszki 
– o Katyniu powtarzane są kłamstwa 
z raportu Komisji Burdenki. To był czas, 
kiedy już wydawało się, że wszyscy 
Polacy i tak wiedzą, jaka jest prawda, 
a  mimo to konsekwentnie powtarza-
no nieprawdę. Rosjanie, dopóki mogli, 
pilnowali, by obowiązywała ich wersja. 
Od początku też dbali o usankcjonowa-
nie kłamstwa, nawet w Norymberdze, 
gdzie Sowieci chcieli włączyć zbrodnię 
katyńską do zbrodni niemieckich. 

– Wnieśli akt oskarżenia o ludobój-
stwo polskich oficerów w Katyniu przez 
III Rzeszę – przypomina Piotr Szo-
pa. – To się nie udało. Trybunał uznał, 
że  brakuje dowodów. Przykładów za-
mykania ludziom ust na temat Katynia 
są setki. Przykładem drobiazgowości 
polskich władz, lojalnych wobec Związ-
ku Sowieckiego, jest historia z Glinika 
Górnego koło Frysztaka. W 1978 ro-
ku doszło tam do sporu społeczne-
go związanego ze scalaniem gruntów. 

Przyjechali emisariusze Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela – Bogumił 
Studziński i Marian Gołębiewski. Stu-
dziński był wówczas współpracowni-
kiem Zbigniewa Romaszewskiego, był 
potem doradcą w Biurze Interwencyj-
nym Ogólnopolskiego Komitetu Zało-
życielskiego „Solidarności” Rolników 
Indywidualnych, a Gołębiewski – ci-
chociemnym, komendantem AK obwo-
du Hrubieszów, skazanym po wojnie 
na więzienie. Oni właśnie w Gliniku, po 
mediacjach z ludźmi, dodatkowo zosta-
wili kilka broszur „Katyń”, wydanych 
przez Społeczny IPN im. Józefa Piłsud-
skiego. Informacja dotarła do SB, czy-
li Wydziału III Komendy Wojewódzkiej 
MO, który założył sprawę operacyjnego 
rozpracowania o kryptonimie „Ulotki”. 
Poinformowano też Wydział II Departa-
mentu III MSW w Warszawie. W odpo-
wiedzi sprawę objęto nadzorem bezpo-
średnim, o jej postępach raportowano 
I sekretarzowi Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR. Na wjazdach do gminy usta-
wiono patrole, by sprawdzać, czy ktoś 
obcy nie wjeżdża i nie zostawia jesz-
cze jakichś materiałów. Ks. Emil Midu-
ra, który był proboszczem w Gogołowie, 
został objęty dodatkową „opieką”, któ-
ra miała „zneutralizować” jego wpływ 
na miejscowe środowisko.

Jak tłumaczy historyk, strategia 
budowania kłamstwa katyńskiego 
opierała się na dwóch filarach. Za po-
wiedzenie prawdy groziły realne sank-
cje. Za stalinowskich czasów można 
było za to nawet zniknąć bez śladu, al-
bo trafić do więzienia. Po śmierci Sta-
lina nadal istniało zagrożenie karą 
więzienia „za Katyń”, w zasadzie tak 
było niemal do końca PRL. To budziło 

strach i zamykało ludziom usta. Druga 
rzecz to bardzo profesjonalne przygo-
towanie oficjalnego przekazu – raport 
komisji powołanej przez Sowietów, 
zmuszenie lekarzy z  demoludów do 
wycofania ich podpisów pod raportem 
międzynarodowej komisji z 1943 roku, 
rozpowszechnianie informacji z wer-
sją rosyjską na wszystkich możliwych 
forach. Ten przykład 
małej miejscowo-
ści na Podkarpaciu, 
gdzie zaangażowano 
wielkie siły, by odzy-
skać 9 ulotek, poka-
zuje, jak pilnowano 
wszystkich nitek tej 
manipulacji. Angażu-
jąc wiele służb i nie 
licząc się z kosztami.

Jeszcze w poło-
wie lat 70. Główny 
Urząd Kontroli Pra-
sy, Publikacji i Wi-
dowisk zalecał cen-
zorom, by w  ocenie 
zbrodni katyńskiej 
kierować się opinią 
„Bolszoj Sowietskoj 
Encyklopedii”. Kolej-
ne tzw. odwilże jakoś 
nie pozwalały upomnieć się o prawdę 
o zamordowanych. – Katyń był niczym 
zbrodnia założycielska, a takich rze-
czy pilnuje się do końca – uważa Piotr 
Szopa. – Owszem, jeden raz, w kwiet-
niu 1990 roku, Rosyjska Agencja Praso-
wa TASS podała, że jeńcy polscy zostali 
zamordowani wiosną 1940 roku przez 
NKWD. A Jelcyn przekazał polskiemu 
rządowi pakiet dokumentów. Ale potem 
dostęp do kolejnych został zablokowany. 

W Rosji wersja o sprawstwie niemiec-
kim wciąż dobrze się trzyma. Nawet na 
polskich forach internetowych znaleźć 
można dyskusje o  tym, kto mordował 
w Katyniu, albo informacje, że zabito 
tam ciemiężycieli i burżujów. Techniki 
propagandy, zabiegi socjotechniczne są 
bardzo skuteczne. Im bardziej niepraw-
dopodobne kłamstwo, tym lepiej się 

trzyma, bo ludziom, któ-
rzy z  natury są dobrzy, 
nie przychodzi do gło-
wy, że można aż tak nie-
prawdopodobnie zmy-
ślać, być aż tak złym. 

Me c h a n i z m y 
systemów to-
t a l i t a r n y c h 

są zawsze takie sa-
me, zmieniają się tyl-
ko środki. – Dziś w ata-
ku na Ukrainę widzimy 
znane z historii ana-
logie. Chodzi o zamysł 
polityczny, zdobycie 
terenów, szuka się tyl-
ko pretekstu. Wrogiem 
jest człowiek, którego 
zbrodnicza idea okre-
śla jako złego i skazuje 
na eliminację. W Pol-

sce w 1940 roku zaczęto od ekster-
minacji elit. Teraz rosyjski agresor na 
Ukrainie również ma przygotowane li-
sty proskrypcyjne z nazwiskami osób 
do unieszkodliwienia – mówi histo-
ryk i  przyznaje, że szokujące jest to, 
iż w XXI wieku sięga się do zabijania, 
by osiągnąć swoje cele. – To zbrodnia, 
która nigdy nie powinna ulegać prze-
dawnieniu i powinna być ścigana do 
skutku – podkreśla dr Piotr Szopa.

Dr Piotr Szopa. Fot. Alina Bosak
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O tym, że na Ukrainie toczy się 
wojna i że do Polski dotarło po-
nad 5 mln ukraińskich uchodź-

ców, wiedzą chyba wszyscy. Część 
owych uchodźców potraktowała Polskę 
jako kraj tranzytowy, inni zatrzymali się 
na chwilę i zdecydowali się na powrót 
do domów. Jednak spora grupa, sza-
cowana przynajmniej na 1,5 do 2 mln 
osób, postanowiła pozostać w naszym 

wojna i SDP

Na klasztornym korytarzu 
dzieciaki bawią się 
w najlepsze. Matka generalna 
zniosła klauzurę. Starsze 
siostry trochę narzekają, 
że zrobiło się głośno i trudno 
przy dziecięcym gwarze 
skupić się na modlitwie, 
ale jednocześnie cieszą się, 
że te dzieci przeżyły, że nie 
muszą już chronić się przed 
bombami w piwnicach, że 
mogą spać w czystych łóżkach 
i że na ich twarzach coraz 
częściej widać uśmiech. Kiedy 
po raz pierwszy pojawiły 
się w klasztorze, były 
smutne, zalęknione, często 
płakały i miały problemy 
z zasypianiem. Po kilku 
miesiącach strach przerodził 
się w tęsknotę za domem, 
za tatą, za kotem, za swoimi 
zabawkami, chociaż w Polsce 
dostały nowe.  Zakonnicom są 
wdzięczne, że mogą się uczyć, 
że mają co jeść i beztrosko 
spędzają wolny czas, grając 
w piłkę, jeżdżąc na deskach, 
hulajnogach, rowerkach, 
a nawet zwiedzając okoliczne 
atrakcje turystyczne.

kraju przynajmniej na kolejne kilka 
miesięcy, a wielu z nich nawet na kilka 
lat. Polskie społeczeństwo przyjęło ich 
z otwartymi ramionami, dzieląc się do-
słownie wszystkim, mimo stosunkowo 
jeszcze świeżej pamięci o ludobójstwie, 
jakie Ukraińcy zgotowali Polakom pra-
wie 80 lat temu. O tej tragedii nie moż-
na zapomnieć, ale dzisiaj trzeba tym lu-
dziom pomóc i pomaga niemal każdy: 

Ukraińscy uchodźcy 
 w polskim  
domu zakonnym
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

wojna i SDP

Wielkanocne śniadanie w klasztornym 
refektarzu spożywane wspólnie przez 
zakonnice i ukraińskich uchodźców.
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zwykli ludzie, instytucje państwowe, 
a przede wszystkim Kościół, co nie każ-
dy chce przyjąć do wiadomości i chęt-
nie powtarza żądanie, jak przebrzmia-
łe echo, aby „biskupi i proboszczowie 
otworzyli swoje pałace dla potrzebują-
cych”. A przecież znaczny procent po-
mocy uciekającym przed bestialskimi 
działaniami Rosjan udzielają właśnie 
instytucje kościelne, głównie najróżniej-
sze zgromadzenia zakonne. 

Nie będę wyliczać wszystkich 
parafii, które przyjęły do sie-
bie uchodźców z Ukrainy, bo 

są ich tysiące w całej Polsce, chociaż 
rolą księży jest nauczanie i głoszenie 
Dobrej Nowiny, głoszenie Chrystusa, 
sprawowanie Eucharystii, a nie sprzą-
tanie, gotowanie… Młody ksiądz mo-
że jeszcze wykonywać takie czynności, 
ale w podeszłym wieku? Papież też nie 

będzie zajmować się uchodźcami, on 
może prowadzić politykę dążącą do za-
żegnania wojny. Działaniami pomoco-
wymi zajmują się właśnie zakony, czy-
li najróżniejsze zgromadzenia, głównie 
żeńskie, ale i męskie. Na przykład nie-
zbyt liczne Zgromadzenie Sióstr Od 
Aniołów, skupiające kilkadziesiąt za-
konnic na terenie Polski, przyjęło pod 
swój dach 62 osoby z Ukrainy, dając im 
pełne utrzymanie. Są wśród nich matki 
z dziećmi, jak i dzieci z domu dziecka.

Ośmioro dzieci wraz z  dwie-
ma opiekunkami z rodzinnego domu 
dziecka w Żytomierzu, prowadzonego 
pod auspicjami Caritas, znalazło schro-
nienie w podwarszawskim Konstanci-
nie, w domu generalnym Zgromadze-
nia Sióstr Od Aniołów. Dotarły tam już 
26 lutego 2022 r. Najmłodsze z dzieci 
ma 10 lat, najstarsze 15. 

Chcemy do domu

– Od 14 lutego czekaliśmy na wojnę 
– mówi Irina, jedna z opiekunek z żyto-
mierskiego Domu Dziecka. – Mieliśmy 
przygotowane walizki. Zrobione zapa-
sy. Wojny wszyscy się spodziewali, tyl-
ko nikt nie wiedział, kiedy się rozpocz-
nie. 24 lutego o godzinie 5.30 zbudziły 
nas wybuchy. 15 kilometrów od Żyto-
mierza, w Ozerne, znajduje się lotnisko 
i to tam spadły pierwsze bomby. Ty-
dzień wcześniej kierownictwo Caritas 
podało nam miejsce, do którego w ra-
zie wojny mamy się ewakuować. Mie-
liśmy pojechać w góry, na zachód. My 
jednak zdecydowałyśmy się wyjechać 
do Polski. Zapakowałyśmy dzieci i naj-
potrzebniejsze rzeczy do dwóch samo-
chodów, po czym ruszyłyśmy w drogę. 

26 lutego o siódmej rano dzieciaki 
wraz z opiekunkami dotarły do Kon-
stancina. 

– Drogę mieliśmy ciężką – kontynu-
uje Irina. – Wszyscy jechali w stronę gra-
nicy. Wiele razy trzeba było się zatrzy-
mać przed posterunkami wojskowymi, 
przepuścić czołgi, „grady” – samochody 
wojskowe jadące w stronę Kijowa. Pod 
znakiem zapytania był przejazd przez 
miejscowość Równe, bo tam znajdował 
się front. W Dorohusku kolejka była na 
14 km. Tam większość osób przesiada-
ło się do autokarów. Głównie kobiety 
z dziećmi, często bardzo małymi. Męż-
czyźni wracali, aby walczyć. Nam udało 
się ominąć kolejkę, bo dom dziecka miał 
pierwszeństwo. Na granicy czekały na 
nas siostry [zakonnice ze Zgromadze-
nia Od Aniołów – przyp. MG], z którymi 
wcześniej rozmawiałyśmy o możliwo-
ści zamieszkania u nich. Zmieniły nas 
za kierownicą. 

Po kilku miesiącach pobytu w Pol-
sce dzieci marzą o powrocie na Ukra-
inę, do domu, którego nie mają, bo te 
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W wolnych chwilach dzieciaki z żytomierskiego domu dziecka 
chętnie bawiły się na dworze, np. grając w piłkę.

Rodzina pani Antoniny.
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dzieci nie mają rodziców. I mimo, że 
same sobie stworzyły rodzinę – funk-
cjonują tak, jakby były rodzeństwem, 
mówiąc o sobie: „to mój brat, to moja 
siostra” – nie chcą zostać w gościnnym, 
ale obcym dla nich kraju. Codziennie 
pakują walizki. Chcą wrócić do dawne-
go życia i chociaż rozumieją, że trwa 
wojna, to nie mogą się z tym pogodzić. 

– U nas mamy domowe jedzenie, 
a tu wszystko jest ze sklepu – mówią 
dzieciaki. – Tu są lepsze słodycze, chip-
sy, nutella, banany… ale nasze jedze-
nie jest nasze. Wiemy, że nie możemy 

wybrzydzać, że wszyscy są dla nas do-
brzy, ale my chcemy do domu.

Pani Natalia, która też zamieszka-
ła u sióstr, do Polski przyjechała 
z córką i wnukiem. W rozmowie 

kilkakrotnie podkreśla, że miała pięk-
ne życie i nagle wszystko jej odebrano. 
Chce do tamtego życia wrócić, ale prze-
staje wierzyć, że będzie to możliwe. 

– Lubię tu być, w Polsce wszystko 
jest piękne, bardzo dziękuję Polakom, 
jednak chcę, aby to się już skończy-
ło, abym mogła wrócić do domu – wy-
znaje pani Natalia. – Jestem katoliczką. 

Moja babcia była Polką, ale dziadek był 
komunistą. Kościół w naszej miejsco-
wości zamieniono na dom kultury. Do 
wiary zaczęliśmy powracać w latach 
90. Babcia nawet jeździła do Moskwy, 
aby kościół ponownie stał się kościo-
łem – tłumaczono, że nie ma księdza. 
A z księżmi było tak: najpierw Niemcy 
zabijali duchownych, a potem Rosja-
nie. Zniszczyli klasztor, a jego teren za-
mienili na poligon. Nie został po nim 
nawet kamień na kamieniu. Normalny 
człowiek nie jest w stanie zrozumieć 
naszej sytuacji, bo te wszystkie zawiro-
wania spowodowały, że nie wiem, jaka 
jest moja tożsamość. I tak jest niemal 
z każdym. Za Sowietów wszyscy by-
li represjonowani: biedni, bogaci. By-
ły rozstrzeliwania, wysyłki. Zostawia-
li tylko takich, którzy chcieli dla nich 

pracować. Teraz w każdej rodzinie żyją 
potomkowie KGB, NKWD, czyli komu-
nistów. 

Pochodzą z różnych rejonów

Od siostry Ewy, sekretarki Effathy 
– Sekretariatu ds. Wschodu Zgroma-
dzenia Sióstr Od Aniołów, która jest 
odpowiedzialna za pomoc uchodźcom 
z Ukrainy, dowiadujemy się, że Zgro-
madzenie, oprócz dzieci z domu dziec-
ka, przyjęło pod swój dach 12 rodzin, 
a raczej matek z dziećmi. Najmłodsze 
dziecko ma półtora roku. Przyjechały 
z Kijowa, Żytomierza, Winnicy, z Ob-
wodu Chmielnickiego, a nawet z Ode-
ssy. Tylko cztery rodziny mają korze-
nie polskie. Jedni są katolikami, inni 
prawosławnymi, są też niewierzący. 

– Lubię tu być, w Polsce wszystko jest piękne, bardzo dziękuję 
Polakom, jednak chcę, aby to się już skończyło, abym mogła 
wrócić do domu...
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Ten chłopiec z Odessy wreszcie 
zaczął się uśmiechać.

Monika z Odessy i Dawid z Żytomierza zaprzyjaźnili się 
w murach klasztoru Sióstr Od Aniołów.
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Wszystkich łączy ten sam los. Po kilku 
dniach pobytu w Konstancinie zaczę-
li tworzyć jedną dużą rodzinę. Święta 
i zakonne uroczystości spędzają wspól-
nie z zakonnicami, przy jednym sto-
le. Na co dzień posiłki spożywają we 
własnym gronie, korzystając nie tylko 
z klasztornej kuchni, ale i spiżarni.

– Zgłosiłyśmy gotowość przyjęcia 
uchodźców do Starostwa i do Caritas, 
miałyśmy też prywatne kontakty – wy-
jaśnia siostra Ewa. – Zamierzałyśmy 
przyjąć tylko dwie rodziny, wyszło ina-
czej. Od nikogo nie otrzymywałyśmy 
pieniędzy. Jedynie sąsiedzi bardzo nam 
pomagali. Przywozili zabawki dla dzie-
ci, ubrania, często też jedzenie. 

Od 26 lutego dom generalny Zgro-
madzenia był pełen ludzi, a przede 
wszystkim dzieci. Co ciekawe, wbrew 
opowieściom w mass mediach, miesz-
kający w domu zakonnym uchodźcy 
nie czują się skrępowani, nie są wy-
magający, za to bardzo wdzięczni. Nie 
narzekają, wszystko ich zadowala, ni-
czego nie niszczą, szanują rytm życia 
zakonnego, chętnie uczestniczą w uro-
czystościach religijnych. Pomagają 
w  pracach domowych, w utrzymaniu 
porządku, w kuchni. Jeden pan, starszy 
mężczyzna, który przyjechał z ciężko 
chorą siostrą, córką i wnuczką, chociaż 
jest informatykiem, zajął się ogrodem. 
Pomaga też w cięższych pracach. 

Dzieciaki, i to nie tylko te z domu 
dziecka, też mają swoje obo-
wiązki. Sprzątają, nakrywają do 

stołu. Kilka mam podjęło pracę. Jedna 
z nich jest nauczycielką i prowadzi po 
ukraińsku zajęcia online dla uczniów, 
których los skierował w różne strony 
Europy. Ania, stomatolog z Kijowa, w 
oczekiwaniu na dokumenty zezwalają-
ce jej na pracę w tym zawodzie na tere-
nie Polski, zajęła się prasowaniem szat 
liturgicznych.

Szkoła przez Internet

Wszystkich dzieci u Sióstr Od 
Aniołów jest ponad trzydzieści. Star-
sze chodzą do szkoły, ale ukraińskiej, 
czyli uczą się przez Internet, gdyż ich 
opiekunowie zamierzają mieszkać 
w  Polsce tylko do zakończenia dzia-
łań wojennych. Dzieciaki uczą się więc 
online w swojej dotychczasowej klasie 
i ze swoimi nauczycielami. Codziennie 
pomiędzy godzinami 7 rano a 12-13, 
w klasztorze panuje cisza, a sieć inter-
netowa jest wyjątkowo obciążona – tak 
było do końca roku szkolnego, czyli 
prawie do końca maja (w ukraińskich 
szkołach rok szkolny kończy się mie-
siąc wcześniej niż u nas, ale i zaczyna 
się wcześniej). Natomiast w godzinach 

popołudniowych – raz, czasem dwa 
razy w tygodniu – dzieci mają zaję-
cia z  języka polskiego. Pomagają im 
w tym ukraińscy studenci przebywają-
cy w Polsce i mieszkający w niedalekiej 
Warszawie. 

Kiedy jedenastoletnia wnuczka pa-
ni Antoniny uczy się online w pokoiku 
na poddaszu klasztoru, ona opowiada 
swoją historię. 

– Jestem Polką z dziada pradziada, 
ale nigdy nie byłam w Polsce, aż do te-

raz. W lutym leżałam w szpitalu. 24 lu-
tego miałam mieć poważną operację 
– mam raka. Za kilka godzin mieli mnie 
wieźć na salę operacyjną i właśnie wte-
dy wybuchła wojna. Natychmiast zwol-
niono wszystkich pacjentów, których 
można było wypisać ze szpitala. Powie-
dziano mi, że mam wrócić, kiedy skoń-
czy się wojna, czyli za tydzień, może 
10 dni. A tu nie widać końca tej wojny. 
Siostra zadzwoniła do Polski, do zna-
jomego księdza, który kiedyś pracował 
w naszej parafii. Ten ksiądz skontakto-
wał się z zakonnicami w Konstancinie 
i tak tutaj trafiliśmy. Ksiądz, mimo że 
sam jest osobą niepełnosprawną, bo 
przeżył ciężki wypadek, zorganizował 
nam przyjazd do Polski samochodem, 
który zawiózł na Ukrainę pomoc 

– Jestem Polką z dziada pradziada, ale nigdy nie byłam 
w Polsce, aż do teraz. W lutym leżałam w szpitalu. 
24 lutego miałam mieć poważną operację – mam raka. 
Za kilka godzin mieli mnie wieźć na salę operacyjną 
i właśnie wtedy wybuchła wojna. 
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Ta Polka z Ukrainy po wielu dniach 
ukrywania się przed bombami w piwnicy 
kiedy dotarła do gościnnego domu Sióstr 
Od Aniołów, zajęła się haftowaniem.
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humanitarną. Teraz w Polsce czekam 
na operację [Pani Antonina jest już po 
udanej operacji i dochodzi do zdrowia 
– przyp. MG]. Zakonnice są dla mnie bar-
dzo dobre, wożą mnie na badania i inne 
zajęcia. Kościół nam bardzo pomaga.

– U nas nie było Bandery, tylko 
Ruscy, komuniści – kontynuuje opo-
wieść pani Antonina. – Jesteśmy kato-
likami. Mój dziadek był represjonowa-
ny, a potem go zabito – w dokumentach 
napisali, że był polskim „szpionem”. 
Rodziców też represjonowano, ale po 
kryjomu nauczyli mnie polskiego, bo 

przecież szkoły uczyły po rosyjsku. Tyl-
ko zajęcia z historii partii komunistycz-
nej (KPRS) i naukowy komunizm były 
po ukraińsku. Zżyłam się z Polską, ale 
jak będę po operacji i lekarz pozwoli, 
wrócę do swoich.

W mediach społecznościowych po-
jawiają się coraz częściej żądania, aby 
pomoc dla Ukraińców ograniczyć, bo 
wiąże się to z ukrainizacją Polski, za-
cieraniem pamięci o Wołyniu… Czy 
rzeczywiście?

Robimy to bez rozgłosu

– Cała akcja pomocowa prowa-
dzona jest oddolnie – twierdzi sio-
stra Joanna. – Zanim państwo się 
zorganizowało ustawowo, wszystko 
wykonywano spontanicznie, w małych 

grupach: harcerze, zakony… Pojawił się 
exodus, więc pomoc była potrzebna na-
tychmiast. Znajomy woził na granicę 
piecyki, kurtki, koce…, bo tam w kolej-
ce do przejścia granicznego stały dzieci 
w bluzkach z krótkim rękawkiem. Mój 
jeden brat już kilkanaście razy woził 
na Ukrainę najpotrzebniejsze rzeczy. 
Drugi zadzwonił z Anglii i powiedział, 
że ten kraj otwiera się na uchodźców 
z Ukrainy, więc gdy odbierałam z dwor-
ca matkę i córkę, zapytałam: chcecie je-
chać do Anglii? Po dłuższym zastano-
wieniu zgodziły się. Brat kupił im bilety 

i poleciały. Dwa dni później były już 
w Londynie. 

– Hojność ludzi jest ogromna – do-
daje siostra Ewa. – Od momentu przyję-
cia przez nas uchodźców, ludzie przyno-
szą nam dla nich różne rzeczy. Dzwonią, 
pytają, co nam potrzeba, jak mogą po-
móc, co sprawi dzieciom przyjemność? 
W okolicach Warszawy mieszkają lu-
dzie zamożniejsi, ale i chętni do dziele-
nia się z potrzebującymi. 

Dzieci, i te z domu dziecka, i te 
z rodzin, małe, duże, zaprzy-
jaźniły się ze sobą. Wspólnie 

siadają do posiłków, wspólnie gra-
ją w  piłkę… Pewnego popołudnia na 
dziedziniec przyklasztorny przyjecha-
ła furgonetka z napisem „Pizza”. Wy-
siadło z niej kilku młodych ludzi. Wy-
jęli grille, stoliki, jakieś napoje i zaczęli 

serwować dzieciakom pizzę. Uciechy 
było co niemiara. 

Ta trzydziestka dzieciaków tak się 
z sobą zżyła, że wszyscy pomagają so-
bie nawzajem i w lekcjach, i w zabawie. 
Jeśli któreś z dzieci zachoruje, to zaraz 
znajdzie się ktoś, niekoniecznie ma-
ma, kto tym dzieckiem się zaopiekuje. 
Zresztą podobnie jest z dorosłymi. 

– Utrzymanie tych ludzi nie jest ta-
nie – światło, woda, gaz, wszystko kosz-
tuje, ale zdecydowałyśmy się na ich 
przyjęcie, zanim pojawiły się uchwały 
o dopłatach – wyjaśnia siostra Ewa. – Nie 
prowadzimy też z nimi rozmów o naszej 
trudnej historii. Życie pod wspólnym 
dachem układa się dobrze. Oni są wo-
bec nas mili, otwarci, życzliwi. Nie jeste-
śmy jedynym domem zakonnym w oko-
licy, który przyjął uchodźców. Chyba 

wszystkie żeńskie domy mają u siebie 
Ukraińców. To samo jest z męskimi zgro-
madzeniami, jak chociażby salezjanie, 
franciszkanie… Uchodźcy mieszkają też 
na plebaniach – jedna, dwie rodziny. Ko-
ściół bardzo dużo pomaga, ale nigdzie 
się tego nie ogłasza. Jeśli jakaś parafia 
nie może nikogo przyjąć, to wspomaga 
uchodźców rzeczowo, finansowo. Jednak 
robi się to bez rozgłosu.

P.S. Do momentu opublikowania 
tego tekstu prawie wszystkie występu-
jące w nim osoby powróciły na Ukra-
inę. Mimo to Siostry od Aniołów na-
dal pomagają uchodźcom, zarówno tu 
w Polsce, jak i na Ukrainie. Osoby za-
interesowane współpracą mogą wejść 
na stronę internetową: www.siostryo-
daniolow.pl.

Dzieci, i te z domu dziecka, i te z rodzin, małe, duże, 
zaprzyjaźniły się ze sobą. Wspólnie siadają do posiłków, 
wspólnie grają w piłkę… 
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Jak zwykle przy każdej inwestycji, 
pojawiają się zarówno jej zwolen-
nicy, jak i przeciwnicy. Jednak pro-

blem przekopu i utworzenia nowej dro-
gi wodnej to nie tylko kwestia ekologii 
czy pro- lub antyrosyjskiej polityki. 
Wiąże się on głównie z tym, że Zalew, 
tylko częściowo wchodzący w skład 
terytorium Polski, był w praktyce dla 
naszego kraju zamknięty i mimo po-
łączenia z Bałtykiem przez Cieśninę 
Piławską znajdującą się na terenie Ro-
sji, tworzył duże, ale mało przydatne 
„jezioro”. Każda jednostka udająca się 
z polskiej części Zalewu na Bałtyk lub 
odwrotnie musiała ubiegać się o po-
zwolenie od rosyjskich pograniczników 
na przepłynięcie przez wody terytorial-
ne Rosji. Raz je uzyskiwała, innym ra-
zem nie. Prowadzenie planowej dzia-
łalności np. turystycznej było więc 
trudne. Nowy, wykopany kanał daje 
zupełnie inne możliwości funkcjono-
wania ludziom mieszkającym zarówno 
na mierzei, ale przede wszystkim tym 
z Elbląga, Fromborka, Tolkmicka..., czy-
li mieszkańcom drugiej strony Zalewu. 

Kilka miesięcy przed owymi uroczy-
stościami, na początku czerwca, w ra-
mach II Forum Morskiego Radia Gdańsk, 
w tej trójmiejskiej rozgłośni odbył się 
wyjątkowo interesujący panel dysku-
syjny na ten temat. Pierwotnie wydawa-
ło się, że będą to debaty związane z go-
spodarką morską, które niewiele wniosą 
w realne życie. Okazało się, że rozmowy 
dotyczyły m.in. nadziei, jaką daje prze-
kop mierzei ludziom mieszkającym nad 
Zalewem Wiślanym. A co do przekopu 
– stał się faktem dokonanym. 17 wrze-
śnia br. przepłynęły przez kanał pierw-
sze statki.

17 września 2022 r., w 83. rocznicę sowieckiej napaści 
na Polskę, odbyło się uroczyste otwarcie kanału 
poprowadzonego przez Mierzeję Wiślaną, łączącego 
Zatokę Gdańską, a tym samym Morze Bałtyckie, z Zalewem 
Wiślanym. Po oficjalnych uroczystościach niektóre 
mass media podały, że „Polska wykopała sobie wolność 
i niezależność od Rosji”. 

Przekop Mierzei Wiślanej otwarty

Nadzieja 
na lepsze 
życie

Nadzieja 
na lepsze 
życie

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Przekop Mierzei Wiślanej. 
Wielkiego ruchu jeszcze 
nie ma, ale już pojawiają 
się małe jednostki 
pływające. 
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Suwerenna droga wodna 

Krytykujących nowy szlak wodny 
jest dużo. Podczas radiowej de-
baty okazało się, że ów przekop 

to tylko jeden z etapów wielkiego pla-
nu w polskiej gospodarce. Tak przynaj-
mniej tak twierdzi Arkadiusz Zgliński, 
dyrektor Zarządu Portu Morskiego w El-
blągu. Szkoda, że ten etap jest spóźnio-
ny co najmniej o dwa lata.

– Nikt nie spodziewał się takiej tra-
gicznej sytuacji, jaką mamy obecnie, 
czyli ataku Rosji na Ukrainę – mówił 
w gdańskim radiu dyr. Zgliński. – Dzię-
ki przekopowi będziemy bezpieczniej-
si gospodarczo. Do tej pory współpra-
ca elbląskiego portu w 96 procentach 
opierała się na wymianie handlowej 
z portami obwodu kaliningradzkiego. 
Niejednokrotnie doświadczaliśmy sy-
tuacji, gdy to właśnie Rosja zamyka-
ła nam swobodną żeglugę po Zalewie 

Wiślanym i dostęp do akwenu Morza 
Bałtyckiego. Praktycznie było to zablo-
kowanie wymiany z portami obwodu 
kaliningradzkiego. Dzisiaj, dzięki tej 
inwestycji świat stoi przed nami otwo-
rem. Wraz z samorządem elbląskim 
pozyskujemy środki finansowe na ko-
lejne inwestycje portowe. 

Od dyrektora Zglińskiego dowiadu-
jemy się, że przed II wojną światową 
tory wodne na rzece Elbląg miały po-
nad pięć metrów głębokości. Rozwijały 
się zakłady przemysłowe, przeważnie 
metalurgii ciężkiej, transport wodny, 
i to nie tylko w samym Elblągu. Nieste-
ty, przez ostatnie kilkadziesiąt lat tory 
wodne nie były zbytnio używane, więc 
się zamuliły. Chociaż samorząd elbląski 
inwestował w infrastrukturę portową: 
budowę terminali towarowych, pasa-
żerskich, terminali nabrzeży cumow-
niczych w centrum miasta, jak również 
mostów zwodzonych.

Połączenie morza 
z rzekami

Kanał przez mierze-
ję to konkretne ko-
rzyści. Przez setki 

lat woda była najlepszym 
torem komunikacyjnym. 
Nie tylko Gdańsk, ale i El-
bląg był miastem tętnią-
cym życiem, i to dzięki 
szlakom wodnym. Rze-
kami spławiano drewno, 
węgiel, zboże... Układa-
no je na barkach, które 
nie wymagają dużego za-
nurzenia. Dzisiaj towary 
te wozi się samochoda-
mi, które zanieczyszczają 
środowisko, niszczą drogi 
i przyczyniają się do wielu 
wypadków. 

Dyrektor elbląskie-
go portu mówił o spo-
rym zainteresowaniu 
nowym „szlakiem trans-
portowym”, o kontaktach 
z partnerami niemieckimi, 
skandynawskimi, o  na-
wiązywaniu współpracy 
z duńskim portem Vordingborg. Podkre-
ślał, że z nową drogą wodną rodzą się 
plany związane z wymianą handlową, 
ale i rozwojem turystyki. 

Samo przekopanie mierzei to nie 
tylko połączenie dwóch akwe-
nów dla jachtów i kajaków, któ-

re już kilka dni po uroczystościach 
otwarcia kanału i mimo nie najlepszej 
pogody pojawiają się na jego wodach. 
To także pomysł na odtworzenie wod-
nych szlaków śródlądowych, o czym 

przypomniał kolejny pa-
nelista w Radio Gdańsk 
– Andrzej Winiarski, dy-
rektor Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej 
w  Gdańsku. Zapomnie-
liśmy o  wodach śródlą-
dowych, a przecież one 
przez setki lat były głów-
nymi szlakami handlowy-
mi. Dzisiaj tylko niektó-
re z nich stanowią dużą 
atrakcję turystyczną, jak 

np. Kanał Elbląski ze słynnymi pochyl-
niami, na których Wody Polskie zreali-
zowały szereg inwestycji. 

– Widzimy też szansę na rozwój 
dróg wodnych na Wiśle – mówił Wi-
niarski. – Wiemy, jak wygląda rozwój 
dróg kołowych. Jest długotrwały i kosz-
towny, a obciążenie ogromne. To samo 
z kolejami. Musimy przejść na wody. 

Jeśli chodzi o rozwój turystyki, to 
zdaniem Winiarskiego Zalew Wiślany 
wzbudza ogromne zainteresowanie. 

Zapomnieliśmy 
o wodach 
śródlądowych, 
a przecież one 
przez setki lat 
były głównymi 
szlakami 
handlowymi.

II Forum Morskie Radia Gdańsk, panel o przekopie Mierzei Wiślanej 
w kontekście infrastruktury transportowej w Polsce.

Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego  
w Elblągu.
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– Mamy presję na stworzenie dro-
gi wodnej na rzece Pasłęce. Chciałbym 
też spojrzeć na zachód, a więc na dro-
gę wodną rzekami Nogat czy Szkar-
pawą. Zmodernizowana na przełomie 
wieków śluza na ujściu Wisły do Szkar-
pawy jest intensywnie wykorzystywana 
turystycznie. Wrócić ma też rzeka Tuga, 
która ponownie stanie się drogą wodną 
dla żeglugi turystycznej. Wody Polskie 
planują zakończyć tę inwestycję jesz-
cze w tym roku. Teraz idziemy dalej na 
zachód, a więc powiązanie z Trójmia-
stem przez Martwą Wisłę i właśnie za-
kończoną modernizację śluzy Przegali-
na. Na tym odcinku już widać silny ruch 
turystyczny. Chcemy też, aby transport 
materiałów rozładowywanych w por-
tach trójmiejskich odbywał się poprzez 
nasze drogi wodne. Ważne jest udroż-
nienie rzeki Wisły, gdzie musi nastąpić 
transport materiałów na południe Pol-
ski. To transport najtańszy i najbardziej 
ekologiczny. Zużycie paliw jest niepo-
równywalnie mniejsze, możemy trans-
portować ponadgabarytowe materiały 

z dużo większą łatwością. 
Niestety, w tej chwili Wi-
sła nie spełnia jeszcze wy-
mogów potrzebnych do 
takiego transportu. 

Lepsze jutro

Zdaniem dyr. Wi-
niarskiego, prze-
kop mierzei uak-

tywni rynki i gminy 
położone nad Zalewem 
Wiślanym. Przedstawiciel 
Wód Polskich chce to wy-
korzystać do przywróce-

nia żeglowności naszych rzek. Pragnie, 
żeby wrócił tam ruch gospodarczy i tu-
rystyczny. I uważa, że można to pogo-
dzić z utrzymaniem dzikości przyrody. 

– Nadzieje związane z przekopem 
to przede wszystkim rozwój turystyki 
– twierdzi dr Magdalena Beata Dalman, 
burmistrz miasta i gminy Tolkmicko. 
– Budowa połączenia drogi zawsze nie-
sie z sobą wiele możliwości. Być może 
niektórych jeszcze nie dostrzegamy, ale 
przyszłość pokaże, że oprócz turystyki 
gminy nadzalewowe skorzystają w jesz-
cze inny sposób. Każda z gmin ma swo-
ją specyfikę, a różnimy się tym, że część 
z nich leży na Mierzei Wiślanej. Ja repre-
zentuję gminę po drugiej stronie Zale-
wu Wiślanego. Szansa jest dla wszyst-
kich gmin, a dla nas nawet większa.

Dlaczego? Bo gmina Tolkmicko jest 
największą spośród tych nadzalewo-
wych, a prawie nie jest znana, chociaż, 
jak mówiła w radiu pani burmistrz, 
to się zmienia z powodu przekopu. 

– Dysponujemy bardzo ciekawym 
terenem, zarówno z punktu widzenia 

turysty, jak i inwestora, który chciałby 
inwestować właśnie w turystykę. U nas 
góry dosłownie łączą się z morzem czy 
z zalewem. Wiele osób zwróciło uwagę 
na tę część Polski, pojawiają się inwe-
storzy z różnych jej części, którzy wła-
śnie tutaj widzą możliwość rozwoju. Na 
razie są zainteresowani 
gruntami. Jest też duże za-
interesowanie istniejący-
mi dawniej nad Zalewem 
Wiślanym przystaniami, 
które w tej chwili tylko po 
części istnieją. W  gminie 
Tolkmicko są takie cztery 
plus port. Przed II wojną 
światową wszystkich przy-
stani było dziesięć. Inwe-
storzy chcieliby budować 
przystanie właśnie w tych 
miejscach, w których one 
kiedyś istniały. Niektórzy 
już przystąpili do dzieła. 
Przystań w Suchaczu cią-
gle jest zagospodarowa-
na dość prowizorycznie, 
ale już działa intensyw-
nie. Ostatnio byłam na otwarciu sezo-
nu w Suchaczu. Było tam 60  jachtów, 
a to już pokaźna liczba, ponieważ dziś 
w Tolkmicku może ich zacumować je-
dynie 30.

Przekop mobilizuje

Wraz z budową przekopu za-
częło wzrastać zaintereso-
wanie rozwojem hotelar-

stwa, m.in. w malowniczo położonych 
Kadynach, czy na gruntach po byłych 
zakładach przemysłowych Masfrost 
(wcześniej Marmolada) w Tolkmicku, 

gdzie ma powstać duży kompleks ho-
telowy. Po obu stronach basenu porto-
wego powstają obiekty, które mają być 
przeznaczone na hoteliki, restauracje, 
ale i obsługę żeglarstwa.

– Z roku na rok jest coraz więcej łó-
dek, których właściciele chcieliby spę-

dzić trochę więcej czasu 
w Tolkmicku – kontynu-
uje pani burmistrz. – Na 
razie mamy niewielkie 
możliwości, ale przygo-
towujemy się do dużej 
inwestycji, na którą wła-
śnie otrzymaliśmy środki 
z Polskiego Ładu – Progra-
mu Inwestycji Strategicz-
nych. Będziemy przystę-
pować do budowy drugiej 
mariny, znacznie więk-
szej, mogącej pomieścić 
więcej jachtów. Jeśli przez 
przekop zaczną przepły-
wać jachty i inne jed-
nostki, liczymy się z dużo 
większym zainteresowa-
niem.

– Staramy się promować Wysoczy-
znę Elbląską jako miejsce uprawiania 
sportów, często nieoczywistych – kon-
tynuuje Dalman. – Ostatnio odbył się 
u nas bieg, a właściwie dwa biegi, przez 
gminę Tolkmicko w ramach „Ultrawy-
soczyzny”. To biegi terenowe, zwykle 
odbywające się w górach. Organizato-
rzy po raz pierwszy spojrzeli właśnie 
w naszą stronę. Wiem, że takie biegi 
odbywają się też w Trójmiejskim Par-
ku Krajobrazowym. U nas odbyły się po 
raz pierwszy. Osoby, które przyjecha-
ły z całej Polski, a niektóre także z za-
granicy, były zdziwione, że jest takie 

Wiele osób 
zwróciło 
uwagę na tę 
część Polski, 
pojawiają się 
inwestorzy 
z różnych jej 
części, którzy 
właśnie 
tutaj widzą 
możliwość 
rozwoju. 
Na razie są 
zainteresowani 
gruntami. 

Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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miejsce w tej części na-
szego kraju, gdzie moż-
na odbyć prawdziwy bieg 
górski. To dotyczy także 
rowerów. Trasa MTB pro-
wadzi przez Wysoczyznę 
Elbląską. Przymierzamy 
się teraz do organizacji 
kolejnej imprezy dotyczą-
cej rowerów górskich. To 
wszystko to są małe kro-
ki, na jakie gmina może 
sobie w tej chwili pozwo-
lić, bo środki na promo-
cję nie są duże, zwłaszcza 
w obecnej sytuacji finan-
sowej, ale staramy się je dobrze angażo-
wać, by pokazywać całej Polsce, a także, 
jeśli to możliwe, turystom zagranicz-
nym, że jest tutaj co robić. Różnimy się 
od Krynicy Morskiej, nigdy nie będziemy 
konkurować plażami, natomiast tym, co 

możemy po naszej stronie Zalewu Wi-
ślanego zobaczyć i czego doświadczyć, 
są przyroda i wartości kulturowe. Wyso-
czyzna jest zamieszkana od tysięcy lat. 
W Tolkmicku mamy stanowisko łowców 
reniferów sprzed dziesięciu tysięcy lat. 

Kolejne kultury, które tu 
mieszkały, a potem odcho-
dziły, to ludy germańskie, 
czyli Goci i Gepidowie, 
a potem oczywiście znisz-
czeni przez Krzyżaków 
Prusowie, którzy zamiesz-
kiwali te tereny. I tak jedni 
po drugich byli u nas i zo-
stawiali swoje ślady, które 
można obejrzeć w terenie. 
To oczywiście zadanie dla 
takich turystów, którzy lu-
bią poszukiwać, odkrywać, 
są aktywni. 

Pani burmistrz my-
śli też o odtworzeniu szkutnic-
twa. Marzy o odbudowie tolkmic-

kiej lomy [rodzaj jednostki pływającej 
znanej od średniowiecza, charaktery-
stycznej dla Prus Wschodnich – przyp. 
MG], która była budowana właśnie 
w Tolkmicku. Kolejnym pomysłem jest 
stworzenie szlaku Wulfstana [anglosa-
ski podróżnik żeglarz, który w 890 r. do-
tarł w 7 dni z Półwyspu Jutlandzkiego 
do Zalewu Estijskiego (Wiślanego) i po-
dróż tę opisał – przyp. MG], który przy-
płynął na jezioro Drużno do faktorii Wi-
kingów. Planów jest znacznie więcej…

Warto też wspomnieć o innych in-
westycjach, na które zwróciła uwa-
gę Barbara Olczyk, zastępca dyrektora 
do spraw inwestycji Urzędu Morskie-
go w Gdyni. Na przykład we Frombor-
ku przebudowywany jest port. Podobną 
inwestycję prowadzi się w Nowej Pasłę-
ce. W Krynicy Morskiej jest wydłużany 
pirs pasażerski – po to, aby zmniejszyć 
falowania w porcie jachtowym oraz 
stworzyć dodatkowe miejsca do cumo-
wania. W planach jest też przebudowa 

przystani w Piaskach, budowa nowej 
przystani w Kątach Rybackich, przebu-
dowa falochronu w Tolkmicku i Sucha-
czu. Dzięki takim inwestycjom powsta-
ją nowe miejsca pracy. 

Za i przeciw, 
a głównie przeciw

Z perspektywy niezadowolonych 
przekop Mierzei Wiślanej był 
drogą inwestycją, bo kosztował 

ok. 2 mld zł i został sfinansowany z bu-
dżetu państwa. Jak wykazują oponenci, 
jest nieopłacalny i szkodliwy dla śro-
dowiska naturalnego (degradacja przy-
rody). Już w 2016 r. przeciwko budowie 
przekopu wystąpiło kilkadziesiąt orga-
nizacji ekologicznych, a nawet nieco 
później została skierowana skarga do 
Komisji Europejskiej. Może warto się 
zastanowić, kto finansuje owe organi-
zacje i w czyim imieniu one protestu-
ją? Trudno przekop Mierzei Wiślanej 
porównywać z Kanałem Panamskim, 
czy chociażby z przekopem Wisły, 

Dr Magdalena Beata Dalman, burmistrz Tolkmicka.
Barbara Olczyk, zastępca dyrektora do spraw inwestycji  
Urzędu Morskiego w Gdyni.

Rok 2020. Tu będzie kanał.
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ale po latach ich funkcjonowania nikt 
nie wyobraża sobie życia bez tych in-
westycji, a też przed laty odnotowywa-
no najróżniejsze protesty. Długa jest 
lista innych inwestycji w Polsce, czy 
tylko na Wybrzeżu, któ-
re ewidentnie degradują 
środowisko przyrodnicze 
(chociażby chaotyczna de-
weloperka niszcząca stare 
zespoły parkowe, obiekty 
zabytkowe, pas nadmor-
ski, lasy Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego), 
ale żadna z organizacji 
ekologicznych się nimi 
nie zainteresowała i  nie 
protestowała. Czasem 
czynili to okoliczni miesz-
kańcy, na których patrzo-
no z przymrużeniem oka.

Przekop Mierzei Wiślanej ma skró-
cić drogę do portu w Elblągu o 50 mil 
morskich, do miasta „wyludniającego 
się, które ma wysokie bezrobocie” [6,5 
proc. w czerwcu 2022 r., w tym samym 

czasie średnia w  Polsce 
wynosiła 4,9 proc. – przyp. 
MG]. Elbląg leży w odle-
głości do 2 godz. jazdy 
samochodem od portów 
Gdańska i Gdyni, więc 
przeładunek w porcie el-
bląskim, a następnie np. 
gdańskim, ponoć nie jest 
opłacalny. Ponadto, jak 
twierdzą niektórzy arma-
torzy, statki pływające po 
Bałtyku mają najmniejsze 
zanurzenie 6,5 m, czego 
ani przekop, ani port w El-
blągu nigdy nie osiągną. 

Inwestor podaje, że te 2 mld zł to 
koszt nie tylko przekopu, lecz całej 
inwestycji, którą podzielono na trzy 

etapy. Pierwszą, czyli przekop, właśnie 
zakończono. Kolejne, a więc pogłębie-
nie Zalewu Wiślanego oraz rzeki Elbląg 
i połączenie całej drogi wodnej (22,8 km 
długości i 5 m głębokości) z portem 
w Elblągu to dopiero przyszłość. Całość 
ma być gotowa w kwietniu 2023 roku. 

W założeniu szlak ten ma umożli-
wić dotarcie do portu elbląskiego stat-
kom o długości do 100 metrów, szero-
kości do 20 metrów i zanurzeniu do 
4,5 metra. Wracając do kosztów i rze-
komej nieopłacalności owej inwestycji, 
to te 2 mld zł stanowią równowartość 

40 km dróg szybkiego ruchu. Tak przy-
najmniej twierdzi Marek Gróbarczyk, 
sekretarz stanu w  Ministerstwie In-
frastruktury. Rocznie przez kanał ma 
przepływać kilka tysięcy jednostek. 
Złośliwi twierdzą, że kajaków. No cóż, 
te – podobnie jak rowery na lądzie 
– też mają prawo do korzystania z dróg 
wodnych. Na razie przekop wzbudza 
spore zainteresowanie nie tylko oko-
licznych mieszkańców, ale i turystów. 
Nawet w chłodne, słotne, jesienne dni 
można tam spotkać sporo parkujących 
samochodów osobowych, kamperów, 
ale i wycieczkowych autokarów o re-
jestracjach z  różnych rejonów Polski 
i nie tylko. 

Trudno przekop 
Mierzei 
Wiślanej 
porównywać 
z Kanałem 
Panamskim, 
czy chociażby 
z przekopem 
Wisły, ale 
po latach ich 
funkcjonowania 
nikt nie 
wyobraża sobie 
życia bez tych 
inwestycji, 
a też przed laty 
odnotowywano 
najróżniejsze 
protesty.

Tak wyglądał teren budowy 
przekopu Mierzei Wiślanej w 2020 r.

Przekop Mierzei Wiślanej z mostem zwodzonym i zamkniętą śluzą, 
oraz jednostkami oczekującymi na możliwość przepłynięcia.
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Oryginalny dorobek pisarski Jose-
pha Conrada sprawia, że jest on 
jednym z najbardziej znanych 

twórców na świecie, który wprowadził 
wartości wyrastające z polskiej tożsa-
mości i tradycji do kultury światowej. 
Uplasował się na niekwestionowanej 
pozycji klasyka nowoczesnej literatury 
światowej, który zmienił oblicze prozy 
powieściowej. Stał się twórcą uniwer-
salnym, podejmującym tematy ważne, 

W 2017 roku obchodziliśmy 
jubileusz 160-lecia urodzin 
Józefa Teodora Konrada 
Korzeniowskiego – Josepha 
Conrada, syna polskich 
patriotów, zesłańców 
syberyjskich, wielkiego 
pisarza globalnego 
formatu, zasłużonego 
dla polskiej i światowej 
kultury. Sejm RP ustanowił 
rok 2017 Rokiem Josepha 
Conrada – Korzeniowskiego. 
Najbardziej polskiego 
z angielskich i najbardziej 
angielskiego z polskich 
pisarzy. W roku bieżącym 
mamy już 165-lecie jego 
urodzin...

Polski patriota  
z Kresów
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165 lat temu 
urodził się 
Józef Conrad 
Korzeniowski, 
czołowy 
pisarz świata

chciałoby się powiedzieć – współcze-
śnie priorytetowe dla Starego Konty-
nentu. Już więcej niż wiek temu nakre-
ślił wizję Europy bez granic – miała ona 
stanowić podstawę trwałego pokoju 
między europejskimi państwami...

Wpływ twórczości literackiej 
Josepha Conrada-Korzeniow-
skiego na współczesne pisar-

stwo ma wymiar ponadczasowy. Jego 
dzieła, jak „Lord Jim”, „Smuga cienia”, 
„Jądro ciemności”, czy „Tajny agent” na 
stałe weszły do głównego kanonu lek-
tur. Dorobek pisarski Josepha Conrada 
zawiera uniwersalne wartości etyczne, 
takie jak wierność, honor, rzetelność, 
praca i obowiązek, godność osobista, od-
waga oraz inne, równie ważne.

Urodził się w Berdyczowie na dzi-
siejszej Ukrainie, 3 grudnia 1857 roku. 
Józef  Teodor Konrad Korzeniowski, 
herbu Nałęcz, był synem Ewy z Bobrow-
skich i Apollona Korzeniowskiego, po-
ety, tłumacza, wybitnego działacza 
niepodległościowego. Właśnie z jego 
inicjatywy powstał Tajny Komitet ru-
chu, który stał się zaczątkiem podziem-
nego Rządu Narodowego kierującego 
później Powstaniem Styczniowym.

Tekst Jerzy Wojciewski Zdjęcia ze zbiorów autora

wspomnienie SDP



FORUM DZIENNIKARZY ·  02(146) 2022 5554

W 1861 roku Apollon Korze-
niowski został aresztowany 
przez carską policję i osa-

dzony w Cytadeli warszawskiej. Pisarz 
wspominał po latach, że jego świado-
me życie zaczęło się właśnie na dzie-
dzińcu Cytadeli, gdzie jako czteroletni 
chłopiec wespół z babcią przynosił ta-
cie paczki żywnościowe...

W 1861 roku rodzina Korzeniow-
skich, wraz z małym Józefem, za dzia-
łalność przeciwko carowi została ze-
słana do Wołogdy, a następnie bliżej 
Polski, do Czernichowa. Warunki życia 
w Rosji były tak uciążliwe, że matka 
małego Józka, Ewa Bobrowska, ciężko 
zachorowała i zmarła w wieku 32 lat. 
Na początku 1868 roku Apollon Korze-
niowski z synem zostali zwolnieni z ła-
gru i osiedlili się we Lwowie. Jednak po 
roku przenieśli się do Krakowa, gdzie 

ojciec Józefa wkrót-
ce zmarł. Opiekę nad 
chłopcem przejął wuj 
Tadeusz Bobrowski.

Młody Józek czę-
sto chorował i w celu 
podreperowania zdro-
wia został wysłany do 
Francji. Miał już 17 lat, 
a jako rosyjski podda-
ny i syn skazańców 
syberyjskich był zobo-
wiązany do długolet-
niej służby wojskowej. 
Wyjazd do Francji był 
także ucieczką przed 
włożeniem żołnier-
skich kamaszy pro-
dukcji rosyjskiej.

Stały pobyt we Francji po odzy-
skaniu zdrowia rozpoczął pracą w za-
wodzie marynarza, którą znał jedynie 
z morskich powieści. Ale dzięki zna-
komitej znajomości języka francuskie-
go i dobrej – angielskiego, zaciągnął się 
na żaglowiec francuski i odbył nim trzy 
podróże do Ameryki Środkowej. Jed-
nak czujny konsul rosyjski rezydujący 
w Marsylii zabronił mu – jako carskie-
mu poddanemu – służyć na statkach 
pod obcą banderą. I tak przyszły pisarz 
pozostał bez środków do życia. Wsty-
dził się pisać do wujka o pomoc. Uzna-
jąc, że znalazł się w sytuacji bez wyj-
ścia, targnął się na swoje życie..., ale 
szczęśliwie ktoś go odratował. Wuj Ta-
deusz dowiedział się o tej samobójczej 
próbie i natychmiast spłacił długi Józe-
fa i podniósł mu wysokość rodzinnego 
„stypendium”.

Wkrótce młody Korzeniow-
ski przeniósł się do Wielkiej 
Brytanii, gdzie w 1886 ro-

ku przyznano mu obywatelstwo bry-
tyjskie, a kariera marynarska ostała 
uwieńczona dyplomem kapitańskim.

Po raz pierwszy dowodził arką „Ota-
go” mając tylko 30 lat. Przez 20 lat pły-
wał po morzach i oceanach globu jako 
kapitan. Wielokrotnie pływał z Anglii 

do Indii, opływał Przylądek Dobrej Na-
dziei. Żeglował po morzach Archipela-
gu Malajskiego, dotarł do Wyspy Mau-
ritius i do Australii. Liczne krajobrazy, 
przygody i spotkanych ciekawych ludzi 
uwiecznił później w swoich książkach. 
Pomogły mu w tym codzienne notatki. 
Taka systematyczność pomogła mu wy-
rosnąć na wielkiego pisarza.

„Szaleństwo Almayera” było 
pierwszą powieścią przygodową z wąt-
kiem romansowym, a także wyraźnie 
postawionymi pytaniami egzysten-
cjalnymi i etycznymi , autorstwa Józe-
fa Teodora Konrada Korzeniowskiego, 
która ukazała się drukiem, ale autor 
występował pod pseudonimem Joseph 
Conrad. Oczywiście zadedykował tę 
powieść wujowi Tadeuszowi Bobrow-
skiemu, czym sprawił mu ogromną ra-
dość. Jednakże we wszystkich listach 
do przyjaciół, kolegów i w oficjalnych 

dokumentach pisarz używał do końca 
życia oryginalnego polskiego nazwiska. 

W 1894 roku Korzeniowski z powo-
du słabnącego zdrowia definitywnie 
zrezygnował z pracy kapitana statków. 
Dzięki pozostawionemu przez wuja 
spadkowi, który zapewniał mu finanso-
wą niezależność, mógł skoncentrować 
się na karierze pisarskiej, która szybko 
i wspaniale się rozwinęła.

Wkrótce po pisarskim debiucie Jó-
zef Korzeniowski ożenił się z Angielką 
Jessie George i osiadł na stałe we wsi 
niedaleko Londynu. Tam urodzili się 
dwaj jego synowie: Borys Alfred i John.

Biografowie twierdzą, że małżeń-
stwo nie należało do harmonijnych, 
gdyż Jessie i Józef wywodzili się z róż-
nych kultur i tradycji obyczajowych. 
Poza tym należeli do całkiem odmien-
nych typów psychologicznych. Na do-
datek od 1904 roku żona pisarza by-
ła inwalidką przykutą do wózka. Mąż 
wiernie asystował jej do końca, wyda-
jąc spore sumy pieniędzy na zabiegi 
chirurgiczne.

Niektórzy polscy intelektualiści 
oskarżali Conrada o niewier-
ność własnej ojczyźnie, prze-

jawiającą się w używaniu pseudonimu 
i pisaniu po angielsku, na co pisarz od-
powiadał tak: „Ani narodowości ani na-
zwiska nie zaparłem się.... Jest jasno 
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W 1894 roku Korzeniowski z powodu słabnącego zdrowia 
definitywnie zrezygnował z pracy kapitana statków. Dzięki 
pozostawionemu przez wuja spadkowi, który zapewniał mu 
finansową niezależność, mógł skoncentrować się na karierze 
pisarskiej, która szybko i wspaniale się rozwinęła.
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wiadomym, że Polakiem jestem i że Jó-
zef Konrad są to dwa chrzestne imio-
na, z których drugie używam jako na-
zwisko, by mi mojego cudzoziemskie 
usta nie wykrzywiały, czego znieść 
nie mogę. Nie zdaje mi się bym krajo-
wi był niewierny dlatego, że Anglikom 
dowiodłem, że polski szlachcic z Ukra-
iny może być tak dobrym marynarzem 
jak i oni i mieć coś do powiedzenia im 
w ich własnym języku”.

Korzeniowski nie wstydził się pol-
skości także wówczas, gdy został naj-
słynniejszym pisarzem brytyjskim. 
Polskę odwiedził w roku 1890, w 1893 
i 1914. Złożył wizytę wujowi, zachwycił 
się Krakowem i Zakopanem. W okresie 

1914-1918 angażował 
się czynnie w sprawy 
odbudowy Państwa 
Polskiego, zwraca-
jąc się z memoriała-
mi i petycjami do rzą-
dów Wielkiej Brytanii, 
Francji, USA i Włoch. 
Dużą wagę między-
narodową miała jego 
propolska, a jednocze-
śnie antyniemiecka 
i antyrosyjska publi-
cystyka z lat 1914-19, 
drukowana w najbar-
dziej wpływowych 
periodykach Anglii 
i  USA. Ta publicy-
styczna międzynaro-
dowa walka o polskie 
sprawy była porówny-
walna pod wieloma 
względami do dzia-
łalności J. Piłsudskie-

go, R. Dmowskiego, I. Paderewskiego, 
W. Korfantego i W. Witosa. 

Autorytet moralny Josepha Con-
rada jako pisarza i artysty był 
w  krajach zachodnich bardzo 

wielki. Opinia publiczna pilnie czytała 
to co pisze autor „Smugi cienia”. Nie-
stety , mimo patriotyzmu i aktywne-
go działania na rzecz sprawy polskiej, 
Joseph Conrad był wielokrotnie atako-
wany w podły i głupi sposób na łamach 
prasy krajowej. Najczęściej czynili to 
zawistnicy, którym niewiele udało się 
osiągnąć w życiu zawodowym i publicz-
nym, lub ci, co hołdowali relatywizmo-
wi moralnemu albo nie mogli znieść pu-
blicystyki J. Conrada walczącej o polskie 
interesy z Niemcami i Rosjanami.

Już po śmierci znaczny wpływ na li-
teraturę polską wywarł J. Conrad w la-
tach 20. i 30. XX wieku. Był pisarzem 
czytanym zarówno przez kręgi intelek-
tualne jak i szeroką publiczność, wśród 
której szczególną popularność zdoby-
ły jego książki o tematyce morskiej. 
Wielkie znaczenie miały jego utwo-
ry w okresie II wojny światowej. Autor 
„Lorda Jima” stał się wówczas jednym 

z głównych autorytetów moralnych dla 
młodych żołnierzy z Polski Podziemnej. 
Książka ta mówi bowiem o honorze, od-
wadze, solidności, odpowiedzialności, 
o wierności do końca, nawet gdy kres 
oznacza osobistą przegraną. J. Conrad 
próbował (bezskutecznie) zaintereso-
wać brytyjskie Ministerstwo Spraw Za-
granicznych polskimi nadziejami na 
niepodległość...

Oddziaływanie Conrada na twór-
ców – pisarzy, filmowców, dziennika-
rzy – trwa niemal od początków jego 
twórczości pisarskiej aż do dziś. Do pi-
sarzy, którzy na nim się wzorowali, na-
leżeli m.in. Ernest Hemingway, Antoine 
de Saint-Exupéry, Wiliam Fulkner, Fran-
cis Scott Fitzgerald. Pisarze i dziennika-
rze zafascynowani J. Conradem napisa-
li o nim dotychczas ponad 200 książek 
biograficznych, gdyż on nadal żyje jako 
autor poczytnych książek i nieustannie 
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inspiruje twórców. Świadczy o tym tak-
że fakt, że w latach 1915-2006 powstało 
aż 77 adaptacji filmowych jego powieści 
i opowiadań. Dzieła Conrada przenosi-
li na ekrany najwybitniejsi twórcy kina. 
Francis Coppola nakręcił „Czas Apoka-
lipsy” oparty na „Jądrze ciemności”. An-
drzej Wajda zrealizował film na moty-
wach powieści Conrada „Smuga cienia”. 
Wystawiono operę w Nowym Jorku na 

motywach powieści „Tajny agent”. Swo-
jego „Tajnego agenta” nakręcił Alfred 
Hitchcock. Twórczością Conrada inspi-
rowali się literaccy nobliści, jak choćby 
Gabriel Garcia Marquez.

W maju 1924 r. premier brytyjski 
w imieniu króla Jerzego V ofia-

rował J. Conradowi tytuł szlachecki 
„Sir”. Pisarz jednak odmówił przyję-
cia tego zaszczytu. 3 sierpnia 1924 r. 
zmarł na atak serca. Pochowany zo-
stał według obrządku rzymsko kato-
lickiego na cmentarzu w Canterbury. 
Na nagrobku zostało wyryte nazwisko 
w polskim brzmieniu. Są tam też sło-
wa angielskiego poety Edmunda Spen-
cera z XVI wieku:

Sen po trudzie,  
port po wzburzonych morzach, 

Spokój po wojnie, śmierć po życiu,  
cieszy ogromnie.

W maju 1924 r. premier brytyjski w imieniu króla Jerzego V 
ofiarował J. Conradowi tytuł szlachecki „Sir”. Pisarz jednak 
odmówił przyjęcia tego zaszczytu. 3 sierpnia 1924 r.  
zmarł na atak serca. Pochowany został według obrządku 
rzymsko katolickiego na cmentarzu w Canterbury.
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Dr 
Maciej Zakrzewski z Kra-
kowa, analizujący w swej 
nowej książce „Rewolucja 

konserwatywna – przypadek Polski” 
myśl polityczną tego środowiska, pod-
kreślił zdolność Giedroycia do „organi-
zowania młodych talentów, która ujaw-
niała się w tym, iż potrafił przyciągnąć 

Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. przerwał działalność ciekawego 
środowiska politycznego skupionego wokół wychodzących w latach 

1931-1939 czasopism: „Bunt Młodych” i „Polityka”. Redagował 
je Jerzy Giedroyc, od 1947 r. redaktor miesięcznika „Kultura”, 

wydawanego wpierw w Rzymie, potem w Paryżu.

Książka Zakrzewskiego analizu-
je myśl polityczną środowiska. 
Jej oryginalność polega jednak 

na tym, że nie ogranicza się do opłot-
ków krajowych, lecz ukazuje działal-
ność publicystyczną na tle europej-
skiej „rewolucji konserwatywnej”. 
Autor książki starał się pokazać „spe-
cyfikę ideologiczną »Buntu Młodych« 

    Co myśleli  
i zamierzali  
  „młodzi 
buntownicy”   
      polityczni?

Tekst Bogdan Gancarz

do współpracy wybijające się jednost-
ki – często o odmiennych poglądach – 
i stworzyć ze swoich pism jedną z naj-
bardziej intrygujących trybun młodego 
pokolenia, które dojrzewając w warun-
kach niepodległej Polski, w polityczną 
i twórczą dojrzałość wchodziło już po 
jej upadku”.

Do w o d e m 
na to, że to 
„organizo-

wanie młodych ta-
lentów” było owoc-
ne, było to, że dwie 
osoby z tego środo-
wiska – Adolf Bo-
cheński i  Ksawe-
ry Pruszyński – już 
przed wojną osią-
gnęły mocną pozy-
cję w  publicystyce 
politycznej i re-
portażu. Bocheński 
nie przeżył wojny, 
a Pruszyński zgi-
nął w wypadku już 
w  1952 roku. Poza 
samym Giedroy-
ciem, skupiającym 
się na redagowa-
niu, w publicysty-
ce i praktyce poli-
tycznej zaznaczyli 
się po wojnie m.in. 
Aleksander Bo-
cheński, Konstan-
ty Łubieński, Józef 
Winiewicz, Stani-
sław Stomma, Ste-
fan Kisielewski.

To środowisko 
młodych konserwatystów budziło od 
lat 70. ub. wieku zainteresowanie ba-
daczy. Ukazała się m.in. książka Marci-
na Króla „Style politycznego myślenia” 
(1978), wybory pism Adolfa Bocheń-
skiego (1989, 1994, 2009, 2015, 2019, 
2020), wybór publicystyki „Buntu Mło-
dych” i „Polityki” „Zamiary, przestrogi, 
nadzieje” (2008).

polityka i SDP polityka i SDP
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jako jedną – acz nie jedyną – z rodzi-
mych form dynamizowania konserwa-
tyzmu i jako próbę wypracowania od-
powiedzi na wyzwania stawiane przez 
burzliwe czasy, w których nie tylko na-
stąpił spektakularny rozwój doktryn 
o charakterze totalitarnym, ale także, 
co istotniejsze, projekty totalitarne zy-
skiwały moc sprawczą, co powodowało, 
iż spory ideowe nabierały fundamen-
talnego znaczenia politycznego”. 

Środowisko obu pism określiło się 
wobec najważniejszych problemów 
państwa i narodu. Szukało i znalazło 
odpowiedzi na optymalną wizję ustro-
jową państwa, jego sytuację wewnętrz-
ną, w tym narodowościową, oraz sy-
tuację zewnętrzną – geopolityczną. 

Zaznaczało także ważność problema-
tyki religijnej i ekonomicznej. Esencję 
tego programu można znaleźć w wy-
danej w 1938 r. przez „Politykę” bro-
szurze programowej „Polska polityka 
imperialna”. Inne książki „Polityki”, 
m.in. Adolfa Bocheńskiego „Między 
Niemcami a Rosją” (1937), Aleksandra 
Bocheńskiego, Stanisława Łosia i Wło-
dzimierza Bączkowskiego „Problem 
polsko-ukraiński w Ziemi Czerwień-
skiej” (1938), Kazimierza Studentowicza 
„Polityka gospodarcza państwa” (1937), 
Stanisława Swianiewicza „Polityka Nie-
miec hitlerowskich” (1938) i Aleksandra 
Trzaski-Chrząszczewskiego „Przypływy 
i odpływy demokracji” (1939), także wy-
znaczały program środowiska.

Książka Adolfa Bocheńskiego, ma-
jącego w chwili publikacji 28 lat, bę-
dąca wielką pochwałą realizmu poli-
tycznego, weszła do kanonu polskiego 
piśmiennictwa o polityce.

Obydwa pisma były związane 
zarówno z obozem piłsudczy-
kowskim, jak i ze środowiska-

mi konserwatystów, zaznaczały jednak 
swoją odrębność. Krytykując począt-
kowo ruch narodowy, z czasem zaczę-
ły się jednak otwierać na niektóre jego 
postulaty. W 1935 r. ukazał się „List do 
narodowców” Aleksandra Bocheńskie-
go, będący faktyczną propozycją poro-
zumienia się z ruchem młodoendeckim 
na gruncie imperializmu. „Pomysł zbli-
żenia z młodym obozem narodowym 
nie został porzucony i do 1938 r. poja-
wiał się z różnym natężeniem. Trze-
ba jednak pamiętać, że kroki te miały 
raczej charakter strategiczny niż pro-
gramowy. W kluczowych sprawach 
mocarstwowcy nie zmieniali swych 

poglądów. Zarazem bacznie obserwo-
wali takie zmiany wśród młodych na-
cjonalistów” – pisze Zakrzewski. Za-
znacza, że świadectwem chęci udziału 
„Polityki” w szerszym froncie prawico-
wym był jej udział w Komitecie Prasy 
Młodych, powstałym w sierpniu 1936 r. 
z inicjatywy Jerzego Brauna i będącym 
porozumieniem środowisk narodo-
wych i prawicowych piłsudczyków.

Ambicje młodych z „Polityki” 
były dużo szersze niż pisanie 
o polityce. Chcieli ją robić także 

w praktyce. Planowano wystawić w wy-
borach m. in. Aleksandra Bocheńskiego, 
Kazimierza Studentowicza, Stanisła-
wa Swianiewicza i Józefa Winiewicza 
z myślą o utworzeniu osobnego koła 
parlamentarnego. „Niemal od począt-
ku widoczna jest tendencja do opiera-
nia o pismo poważniejszych przedsię-
wzięć politycznych. »Trampoliną« do 
wielkiej polityki miał być początkowo 
ruch konserwatywny, potem szukano 
także innych strategicznych konstela-
cji. Te poszukiwania, co istotne, zawsze 
odbywały się na szeroko rozumianej 
prawicy, zazwyczaj w oparciu o trzy 
najważniejsze punkty orientacyjne: 
konserwatyści, prawica sanacyjna, pro-
rządowi – lub potencjalnie prorządowi 

– nacjonaliści młodego pokolenia” - pi-
sze Zakrzewski.

Podstawowym pojęciem filozo-
fii politycznej „Buntu Młodych” 
i „Polityki” jest wg Zakrzewskiego 

państwo i naród. Zarówno państwo, jak 
i nacjonalizm miały być jednak odno-
wione. Trzymano się przy tym dwóch 
założeń. „Po pierwsze unikano, nie za-
wsze konsekwentnie, głębszych odnie-

sień do wcześniejszych tradycji poli-
tycznych; po drugie – w uzasadnieniu 
niejako punktu pierwszego – odrzuca-
no wręcz tzw. ideologię czasów niewo-
li i w tym akcie dostrzegano istotę tzw. 
buntu młodych” – wspomina dr  Za-
krzewski. Członkowie środowiska „sa-
lutowali” pamięci konserwatywnych 
stańczykowskich poprzedników, ale 
chcieli iść swoją drogą. „Kiedyś opinia 
polska zasalutuje tej postawie, jak sa-
lutujemy w chwili obecnej my, którzy 
możemy ją w świetle historii zrozumieć 
– ale już na niej budować nie możemy” 
– napisał w 1933 r. w 43. numerze „Bun-
tu Młodych” Ksawery Pruszyński w ar-
tykule, który wg dr. Zakrzewskiego był 
manifestem „apostazji” wobec konser-
watyzmu. Zachowując wierność kon-
serwatywnej szkole krakowskiej, dy-
stansowano się od „zgromadzenia 

„Niemal od początku widoczna jest tendencja do opierania 
o pismo poważniejszych przedsięwzięć politycznych. 
»Trampoliną« do wielkiej polityki miał być początkowo 
ruch konserwatywny, potem szukano także innych 
strategicznych konstelacji...”

Adolf Bocheński był najważniejszym 
publicystą politycznym „Buntu Młodych”  
i „Polityki”.
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starszych panów”, za jakich przedsta-
wiciele tego środowiska uważali współ-
czesnych sobie działaczy konserwa-
tywnych.

Co ciekawe, zaczęto się odwoływać 
do dziedzictwa Stanisława Brzozow-
skiego, surowego krytyka inteligencji 
polskiej, socjalisty, który życie zakoń-
czył jako głęboko wierzący katolik.

Hasła mocarstwowości oraz im-
perializmy skrystalizowano nie 
tylko w artykułach, lecz także 

w wydanej przez „Politykę” broszurze 
programowej „Polska Idea Imperial-
na” (1938). „Postulaty imperialne gru-
py Giedroycia można traktować zatem 
jako próbę wyjścia  z sanacyjnego im-

pasu ideowego, tj. kontynuowania nie-
podległościowego schematu ideowego 
w warunkach istniejącego państwa” 
–  pisze Zakrzewski. Współpracownik 
pisma Ryszard Wraga [Jerzy Niezbrzyc-
ki] uznawał imperializm polski jako je-
dyny nurt zdolny do zapewnienia pań-
stwu „powagi i mocy”.

Wyrazem poszukiwań „nowego na-
cjonalizmu” był m.in. artykuł o. Józe-
fa Marii Bocheńskiego „O nacjonalizm 
kulturowy”, opublikowany w „Polityce” 

w 1938 r. „Przede wszystkim zdefinio-
wał on naród nie jako określoną, sa-
modzielną, kolektywną osobowość, ale 
jako relatywną zbiorowość jednostek 
dążącą do urzeczywistnienia określo-
nego ideału kulturowego” – podkreśla 
dr Zakrzewski.

Autorzy „Buntu Młodych” i „Polity-
ki” prowadzili polemiki ideowe m.in. 
ze środowiskiem „Wiadomości Literac-
kich”. Zwalczali komunizm i narodowy 
socjalizm. Narodowo-socjalistyczna po-
lityka gospodarcza Hjalmara Schachta 
znajdowała jednak uznanie w zespole 
„Polityki”. W 1939 r. na jej łamach uka-
zał się artykuł redakcyjny pod szokują-
cym dziś tytułem „Żądamy polskiego 

hitleryzmu”. Sam tekst już nie szoku-
je, gdyż zespół pisma deklarował m.in.: 
„Żądamy hitleryzmu. Nie tego co zabija 
wolność myśli i słowa, walczy z Kościo-
łem, nie zadowolił się zupełnym odsu-
nięciem żydów od wszelkich wpływów 
politycznych, gospodarczych i kultural-
nych, lecz stosuje wobec nich bezcelo-
wy, brutalny ucisk: szerzy wokół siebie 
hasła skrajnego egoizmu narodowego, 
gotowego do tępienia wszystkiego, co 
by mu stanęło na drodze. Jest to część 

polityczna, która nie ma nic a nic 
wspólnego z prostym jasnym pla-
nem likwidacji bezrobocia, który 
Szacht obmyślił a Hitler przepro-
wadził. O jego polską odmianę za-
stosowaną do warunków polskich 
walczymy”.

Wg autora książki, „Bunt Mło-
dych” i „Polityka” wpisywały się 
w nurt święcącej triumfy ideowe 
w latach 30. ub. wieku „rewolucji 
konserwatywnej”. „Obawa przed 
wykraczającą poza ramy politycz-
ne katastrofą, a nie jej doświad-
czenie, powodowały, że ów »mo-
ment makiaweliczny« był wciąż 
jednak osłabiany tradycyjnie kon-
serwatywnymi elementami dok-
tryny. Dlatego też owa »rewolucyj-
ność« nie objawiła przed 1939 r. 
swego bardziej radykalnego obli-
cza” – konkluduje Zakrzewski.

Wojna i zmiany powojen-
ne, m.in. zniszczenie 
warstwy ziemiańskiej 

i podległość polityki w Polsce dy-
rektywom sowieckim, spowodo-
wały, że mocarstwowość i trady-
cyjny konserwatyzm, oparty na 
istnieniu warstwy ziemiańskiej, 
straciły rację bytu. „Należy jednak 
pamiętać, iż wypracowany sposób 
oglądu spraw politycznych czy na-
wyki intelektualne często zacho-
wują swoją praktyczną wartość” 
– pisze Zakrzewski w odniesieniu 
do tego, że elementy wyniesione 
z okresu współpracy z czasopi-
smami redagowanymi przez Gie-
droycia miały znaczenie także 
i w powojennych wyborach współ-
pracowników.

Wyrazem poszukiwań „nowego nacjonalizmu” był m.in. 
artykuł o. Józefa Marii Bocheńskiego „O nacjonalizm 
kulturowy”, opublikowany w „Polityce” w 1938 r. „Przede 
wszystkim zdefiniował on naród nie jako określoną, 
samodzielną, kolektywną osobowość, ale jako relatywną 
zbiorowość jednostek dążącą do urzeczywistnienia określonego 
ideału kulturowego” – podkreśla dr Zakrzewski.

Maciej Zakrzewski, „Rewolucja konserwatywna 
– Przypadek Polski. Myśl polityczna środowiska 
»Buntu Młodych« i »Polityki« 1931-1939”,  
Kraków 2021, Instytut Pamięci Narodowej,  
Ośrodek Myśli Politycznej, ss. 626.

Autor książki jest historykiem, 
adiunktem na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II. Jako badacz i edytor 
tekstów źródłowych docenia rolę prasy. 
Wraz z dr. Pawłem Chojnackim kierują 
wydawaną przez Instytut Pamięci 
Narodowej nową serią wydawniczą 
„Publicystyka polityczna Polski 
Niepodległej 1918-1991”.
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Mimo, że Maria Konopnicka miała sze-
ścioro dzieci, to jedynych wnuków do-
czekała się tylko po najmłodszym sy-
nu Janie. Wnuki pochodziły jednak 
od dwóch żon Jana. Czworo po Jadwi-
dze Brzozowskiej: Anna (1894-1948), 
Janusz Stanisław (1895-1962), Zofia 
(1898-1971) i Maria (1902-1976) oraz 
dwie wnuczki po Jadwidze z Rajkow-
skich: Aniela (1912-1940) i Krystyna 
(1913-1988). Pani jest po pierwszej żo-
nie Jana Konopnickiego, a dokładnie 
jedynaczką jego córki Zofii. Czy uwa-
ża Pani, że Konopnicka zasługuje dziś 
na pamięć? Rok 2022 Sejm ogłosił Ro-
kiem Marii Konopnickiej. Czy słusznie?

Z pewnością jako pisarka zasługu-
je, aby o niej pamiętać, wznawiać 
jej wydania, sięgać po jej utwory. 

I nie mówię tego jako prawnuczka, ale 
Polka. Twórczość Marii Konopnickiej 
jest wciąż aktualna, niesie treści pa-
triotyczne, wolnościowe, ponadto nie-
zwykłe wartości estetyczne i artystycz-
ne. Jej liryka dla dzieci jest też wciąż 
nie do zastąpienia. Czekaliśmy na ogło-
szenie jej Roku wiele lat. 

Czyli Konopnicka jest nadal potrzebna?
Z pewnością tak. Aby uczyć miłości do 
kraju i własnego narodu, co jest dziś 
konieczne. Moja prababcia była gorą-
cą patriotką, pełniła służebną rolę wo-
bec rodaków i poprzez swoją twórczość 

Z Joanną Modrzejewską, prawnuczką Marii Konopnickiej,  
rozmawia Teresa Kaczorowska

oraz działalność przyczyniła się w du-
żej mierze do odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Często się dziś mówi i pisze o homo-
seksualizmie Marii Konopnickiej. Pro-
szę się do tego odnieść…
To absolutna bzdura. W rodzinie ni-
gdy i nikomu do głowy nie przyszło, że 
moja prababcia i Maria Dulębianka są 
partnerkami homoseksualnymi. Ow-
szem, przez ostatnie 20 lat życia Du-
lębianka towarzyszyła mojej prababci 
w podróżach po Europie, ale była ona 
zaprzyjaźniona z naszą rodziną. Ma-
larka, podobnie jak moja prababka, 

pragnęła poznawać europejską kul-
turę i sztukę, muzea, biblioteki i ga-
lerie. Obydwie kochały też literaturę 
i miały podobne poglądy w wielu in-
nych sprawach. Łączyła je także pa-
sja społecznikowska, były bojownicz-
kami o  wyzwolenie Polski z niewoli, 
czy o równouprawnienie kobiet. Po-
nadto Dulębianka była pomocna Ma-
rii w trudach podróży, opiekowała się 
poetką w ostatnich latach życia, kiedy 
była chora. Nigdy nie słyszałam, że to 
były partnerki. To są wierutne kłam-
stwa, porządni badacze nie podają te-
go, bo nie ma na to żadnych dowodów.

Ale nikogo w rodzinie nie dziwiło, 
że razem podróżują, zamieszkują?

Była dla mojej mamy 
prawdziwą  

babcią Marysią

rozmowa SDP

Twórczość Marii Konopnickiej jest wciąż aktualna, 
niesie treści patriotyczne, wolnościowe, ponadto niezwykłe 
wartości estetyczne i artystyczne. Jej liryka dla dzieci jest 
też wciąż nie do zastąpienia.
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Nie. W tamtych czasach kobie-
cie nie wypadało samej podró-
żować po świecie, we dwie było 

im raźniej i bezpieczniej. Zwłaszcza, że 
doskonale się rozumiały. A podróżowa-
ły w trudnych warunkach, na twardych 
siedzeniach w pociągach, bo mojej pra-
babci nie było stać na bilet koleją luk-
susowej pierwszej klasy, tylko trzeciej. 
Pisywała w listach do swoich dzieci, 
że wsiadła do wagonu bez przedzia-
łów wprost z peronu, że jedzie razem 
z przekupkami handlującymi serami, 
jajami czy żywym drobiem, że panuje 
potworny tłok i okropny zaduch. Te po-
dróże były dla niej do tego stopnia mę-
czące, że nie życzyła ich „nawet Mo-
skalom”! 

Pomija się też często niektóre wątki 
z biografii Marii Konopnickiej, jak choć-
by ten związany z Ziemią Ciechanow-
ską. Może nie był ważny jej w życiu?

Sądzę, że jednak był bardzo istot-
ny. W Ciechanowie osiedlił się 
bowiem najmłodszy jej syn Jan 

Konopnicki, mój dziadek – z żoną i jedy-
nymi wnukami poetki. Potem w podcie-
chanowskim Przedwojewie nabył, przy 
pomocy matki, posiadłość z dworem. 
Cała rodzina tam przyjeżdżała, także 
moja prababcia poetka. W Przedwojewie 
powstało siedlisko, miejsce spotkań ro-
dzinnych podczas świąt czy uroczysto-
ści familijnych. Takie gniazdo rodzinne 

istniało u Jana najpierw w Arkadii, a po-
tem w Przedwojewie. Jarosław Konop-
nicki, mąż poetki i mój pradziadek, też 
dożywał swoich lat u Jana. Zmarł w 1905 
roku w Ciechanowie, jego ciało przewie-
ziono w trumnie koleją do Warszawy, 
gdzie spoczął na Powązkach.

Jaka była poetka prywatnie? Czy Pa-
ni mama, córka Jana Konopnickiego 
i Jadwigi z Brzozowskich, opowiadała 
o swojej babci?

Babcię Marysię wspominała za-
wsze ciepło i serdecznie, jako 
prawdziwą babcię. Moja mama 

urodziła się w 1898 roku w Kapitule 
nad Bzurą, gdzie jej ojciec, a mój dzia-
dek Jan Konopnicki dzierżawił młyn. 

Od piątego roku życia wychowywała 
się jednak i mieszkała w Ciechanowie, 
potem w podciechanowskim Przedwo-
jewie. Miała tam okazję bliżej babcię 
poznać. Konopnicka odwiedzając Jana 
zabierała wnuki, w tym moją mamę, 
na spacery – nad rzekę, do lasu. Ma-
ma jako kilkuletnia dziewczynka za-
pamiętała dłonie babci – drobne i deli-
katne. Ale jak prowadziła ją za rączkę, 
to mama czuła siłę tych dłoni i niczego 
się nie bała, babcia dawała jej poczucie 
bezpieczeństwa. Mama zachwycona 
też była włosami babci Marysi, które 
falowały i miały wyjątkowy, rudozłoty 
kolor. Nawet zazdrościła jej, że sama 

ma włosy jak druty, a babcia ma pięk-
ne loki. Zapamiętała też, że recytowa-
ła jej wiersze. Jednego mama nauczyła 
i mnie – poetka ułożyła go podczas ich 
spaceru. Nie został on nigdzie opubli-
kowany, zachował się tylko w naszej 
rodzinie i do dziś go pamiętam. Brzmi 
tak: „Mówi niania, że w dąbrowie/ cho-
dzą za dnia aniołowie/ i gdzie stąpną 
nóżką bosą/ tam zakwita kwiat pod ro-
są./ Bo gdy tak się w słońcu bawi/ ślad 
anielski drży na trawie”. 

Pani mama, Zofia z Konopnickich, wpa-
jała więc swojej jedynaczce miłość do 
utworów Konopnickiej…

Oczywiście. Kiedy byłam ma-
ła, czytała mi wiersze prababci, 
później już sama sięgałam po 

jej twórczość. Jestem na niej wychowa-
na, tak jak całe pokolenia Polaków. Nie-
które utwory do dziś wręcz uwielbiam, 
na przykład „Stefka Burczymuchę”, 
„Pimpusia sadełko”, „Na jagody”, czy 
o  „O  Janku wędrowniczku”. Jej poezja 
jest czysta, prosta, śpiewna, wiele utwo-
rów Konopnickiej można śpiewać. Poza 
utworami dla dzieci lubię utwór „Imagi-
na”, który do dziś robi na mnie wielkie 
wrażenie, a także piękne liryki z Włoch.

A była Pani w Ciechanowie i Przedwo-
jewie?
Nie byłam, znam je tylko z opowiadań 
swojej mamy. Chciałam kiedyś poje-
chać do Przedwojewa, ale odradzono 
mi to, bo podobno dwór znajduje się 
w  opłakanym stanie. Ale może teraz 
został wyremontowany?

Niestety, jest w jeszcze gorszym sta-
nie. W Ciechanowie też coraz mniej 

materialnych śladów po Marii Konop-
nickiej. Nie ma już Domu Ludowego, 
na otwarcie którego poetka napisała 
w 1907 r. wiersz „Na otwarcie Domu 
Ludowego w Ciechanowie”. Nie istnie-
je młyn, który Jan Konopnicki dzier-
żawił w latach 1903-1914, ani dom 
przy młynie, gdzie mieszkał. Ostatnim 
obiektem dawnych zabudowań młyń-
skich, które Jan dzierżawił, jest niewiel-
ki budyneczek byłego biura młyna, 

Maria Konopnicka (fot. Leopold Bude, 
Wikimedia Commons).

Mama jako kilkuletnia dziewczynka zapamiętała dłonie 
babci – drobne i delikatne. Ale jak prowadziła ją za rączkę, 
to mama czuła siłę tych dłoni i niczego się nie bała, babcia 
dawała jej poczucie bezpieczeństwa.
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wciśnięty w Farską Górę, ale też prze-
znaczony do rozbiórki. A bywała Pani 
w ocalałym dworku poetki w Żarnow-
cu za życia córek Marii Konopnickiej?

Często, od dziecka. Znałam Zo-
fię, ulubioną córkę poetki, po 
drugim mężu Mickiewiczową, 

którą poetka traktowała nie jak córkę, 
a przyjaciółkę. Zofia dożyła długich lat 
w Żarnowcu. Spędzaliśmy tam liczne 
wakacje całą gromadką dzieci, m.in. 
z prawnukiem poetki Jankiem Bielec-
kim, który był związany blisko z Cie-
chanowem. Nazywaliśmy Zofię „bab-
cią Mickiewiczową”. Mimo iż dwa razy 
wychodziła za mąż, za Królikowskie-
go i Mickiewicza, nie doczekała swo-
ich dzieci ani wnuków, więc chętnie 

przyjmowała wnuki swego brata Jana. 
Babcia Zofia Mickiewiczowa była jed-
nak dość ostra dla naszej urwisowskiej 
piątki. Całe szczęście, że miała pomoc 
domową, nieocenioną panią Władzię, 
która przygotowywała nam posiłki, co-
dziennie gotowała, mając na głowie ca-
ły dom i ogród, a nawet krowę.

W rodzinie mówiło się o mężczyznach 
Marii?

Wspominano głównie o jed-
nym – Maksymilianie Gum-
plowiczu, który oszalał 

z miłości do niej i jeździł za Marią po 
całej  Europie. Kiedy odrzuciła jego za-
loty i  ofertę matrymonialną, strzelił 
do siebie z pistoletu pod jej drzwiami 

w Wiedniu w 1897 r. i wkrótce zmarł w Grazu. To była 
tragedia, bo stała przed nim otworem kariera naukowa, 
a zakochał się w „starej babie”, jak mówiono. Rozmawia-
no też czasem o mężu Jarosławie Konopnickim, że Ma-
ria była z nim najpierw bardzo szczęśliwa. Potem jednak 
zaczął męczyć ją styl życia męża, ciągłe polowania, in-
tensywne życie szlacheckie, ponadto ciągłe prawowanie 
się w sądach. Jarosław nie umiał zupełnie zadbać o swój 
majątek, o własną rodzinę, ani o wykształcenie swoich 
dzieci. 

Zgadza się Pani z określeniem, że Maria Konopnicka to 
poetka anachroniczna, jak wielu dziś ją określa?
Jestem zdziwiona tym określeniem. Ubolewam również, 
że jej utwory wycofywane są z lektur szkolnych, nawet 
„Baśń o krasnoludkach i o sierotce Marysi”. Naturalnie 
poezja mojej prababci różni się od współczesnej, ale tej 
z kolei ja nie rozumiem.

rozmowa SDP rozmowa SDP

Teresa 
Kaczorowska

Publicystka, 
reportażystka,  
dr nauk 
humanistycznych 
z dziedziny historii, 
poetka, animatorka 
kultury, działaczka 
społeczna. Autorka 
kilkunastu książek 
prozą, w tym „Maria 
Konopnicka i Ziemia 
Ciechanowska” (2010), 
sztuki scenicznej 
„Maria Konopnicka. 
Czarodziejka 
osobliwa”, wielu 
artykułów prasowych 
i naukowych oraz 
siedmiu zbiorów 
wierszy, w tym 
poetyckiego tomu 
„Listy do Marii 
Konopnickiej z lat 
2010-2020” (2020). 
Uhonorowana 
wieloma 
odznaczeniami, 
w tym Krzyżem 
Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski 
„Polonia Restituta” 
(2010), Medalem „Pro 
Masovia”, Nagrodą 
Pracy Organicznej im. 
Marii Konopnickiej 
(2012), Brązowym 
Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” 
(2014), Nagrodą 
Fundacji Solidarności 
Dziennikarskiej 
(Warszawa 2016).  
Od 2012 r. 
przewodniczy 
Klubowi Publicystyki 
Kulturalnej SDP.
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   Chłopski horror 
Kacpra 
Pobłockiego
Antropologiczną książkę 
Kacpra Pobłockiego 
„Chamstwo” czyta się 
jak dobry horror i gdyby 
faktycznie była nim, to 
należałoby to uznać za 
komplement. Ale „Chamstwo” 
nie jest powieścią, tylko 
aspirującym do naukowości 
esejem, a z tym już jest gorzej, 
bo im bardziej wchodzi się 
w las, tym bardziej zaciera 
się granica między jasnością 
poznania a mrokiem pisania 
pod z góry założoną tezę.

Tekst Piotr Samolewicz

historia SDP historia SDP

Na obrazie Józefa Chełmońskiego „Bociany” 
polski chłop i jego synek mają podniesione 
głowy w zachwycie nad majestatycznym lotem 
ptaków, zaś na okładce książki „Chamstwo” 
– z niewolniczego bólu.
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Książkę zalicza się do nurtu „lu-
dowych” historii Polski, na czele 
z „Ludową historią Polski” Ada-

ma Leszczyńskiego. Celem wydawni-
czego nurtu jest odkłamanie rzekomo 
zafałszowanej, „szlacheckiej” wizji dzie-
jów Rzeczypospolitej na rzecz praw-
dziwej, „ludowej”. Ich autorzy z wiel-
kim zapałem pokazują ucisk chłopów 
pańszczyźnianych w Polsce, ich bato-
żenie, wieszanie, rozpijanie, nadludz-
ką pracę, wreszcie bunty. Panów przed-
stawiają jak wampirów wysysających 
krew z  poddanych. Popularyzują tezę, 
że historia Polski nie spro-
wadza się do walk o nie-
podległość, ale do marszu 
mas ludowych w kierun-
ku pełnej emancypacji, do 
zdobywania świadomości 
klasowej. Z tym wiąże się 
kolejna teza, że dopiero za-
borcy poprawili dolę pol-
skich chłopów; dopiero za-
bory otworzyły im bramy 
do nowoczesności.

„Chamstwo” czyta się 
świetnie. Można rzec, że 
nawet za dobrze jak na 
pracę naukową. Sprawia to płynny 
i gładki styl autora, sprawne posługi-
wanie się cytatami i instrumentami 
dostarczonymi przez różne, modne 
niegdyś na Zachodzie lewicowe teo-
rie, oraz używanie mocnych, emocjo-
nalnie nacechowanych i ociekających 
krwią sformułowań, takich jak „prze-
mysł okrucieństwa”, „pańszczyźniany 
terror”, „ocean przemocy”. 

Jedna z tez autora brzmi, że histo-
ria chłopów została zakłamana przez 
panów już na poziomie języka, dlatego 

on posługuje się całkiem innym, bliż-
szym chłopskiej mentalności i wraż-
liwości. Polskę tytułuje archaicznie 
Polszcza, chłopów pańszczyźnianych 
staropolskim określeniem pańszczyź-
niacy, używanym dawniej jedynie do 
kozaków pozbawionych wolności oso-
bistej. Przytaczając dawne pojęcia wła-
sność/włości, państwo/panowanie, rzą-
dzenie/porządek, możność/zamożność, 
autor stwierdza, że dawna polszczyzna 
była językiem władzy. Jeśli tak, to co 
z poezją Mickiewicza, Słowackiego i in-
nych wielkich poetów? Czy ich polsz-

czyzna też wyraża prze-
moc semantyczną? Czy 
opowiadający o wiejskiej 
harmonii „Pan Tadeusz” 
też wyrósł z bicia chłop-
skich pleców?

Rozprawiając się 
z historiozoficzny-
mi mitami autor 

„Chamstwa” twierdzi, że 
polska szlachta nie by-
ła tak liczna, jak się do-
tychczas sądziło, czyli że 
liczyła mniej niż 10 proc., 
oraz że nie odgrywała 

demokratycznej roli w państwie (autor 
zapomina o sejmikach), że nie umiała 
gospodarzyć, że Rzeczpospolita nie by-
ła spichlerzem Europy, że szlachta my-
ślała jeno o swoich brzuchach i przywi-
lejach, a nie o niepodległości. Już po tej 
wyliczance widać, jak wielka jest arbi-
tralność uogólnień antropologa. 

Cennym jest natomiast, że autor 
przywołuje świadectwa spisane przez 
chłopów (ale nie tylko, bo jego „ulu-
bionym” autorem jest często cytowa-
ny szlachcic Anzelm Gostomski, który 

w 1588 roku napisał poradnik „Gospo-
darstwo” dla braci szlachty, jak prowa-
dzić folwark), że na kartach swej pracy 
oddaje głos z wnętrza chłopskiego świa-
ta. Są to smakowite kąski i wiele mówią 
o stosunkach panujących na wsi, o spe-
cyfice gospodarki folwarcznej. Ale czy 
oddają pełny obraz relacji chłop – pan, 
czy nie zostały dobrane tendencyjnie? 
Niestety, tak. 

Bo jeśli Pobłocki zaczy-
na sprowadzać całą kul-
turę chłopską i folklor do 
reakcji na ucisk i przemoc 
ze strony panów, to auto-
matycznie rodzi się pyta-
nie o  niekwestionowaną 
pobożność chłopów i po-
wiązanie ich obrzędów 
z porami roku i okresami 
pracy na roli. A o tym już 
Pobłocki nie pisze, tylko 
o leczniczej roli tańca i al-
koholu w  chłopskiej oby-
czajowości. Jeśli natomiast 
autor pisze o religijnej nie-
zgodzie na pańszczyznę, to 
tylko w  przypadku arian, 
a  rzadko katolickich au-
torów. Pomija na przykład 
chrześcijańskie motywacje 
obecne u większości szla-
checkich polityków Sejmu 
Wielkiego, jak np.  Hugo 
Kołłątaj, którzy chcieli uzdrowić niedolę 
chłopską. Tego nie znajdziemy u Pobłoc-
kiego, podobnie jak nie znajdziemy tego, 
że zaborcy w XIX wieku grali na dziele-
nie chłopów z panami, że ci drudzy czę-
sto tracili majątki na rzecz niemieckich, 
austriackich, rosyjskich czy też żydow-
skich rywali gospodarczych.

historia SDP historia SDP

To dobrze że powstają książki na 
temat świata chłopów, gdyż wielu Po-
laków ma chłopskie korzenie. Trze-
ba pisać o tym, że ciężka praca i bieda 
są wpisane w nasz los, ale nie sposób 
przemilczeć, że obraz, jaki dostarcza-
ją książki „ludowego” nurtu, jest mark-
sistowsko tendencyjny i jako żywo 
przypomina prace peerelowskich auto-

rów, którzy będąc pod sil-
ną presją ideologiczną, nie 
umieli pisać inaczej o pol-
skich chłopach jak o ofia-
rach szlacheckiego wy-
zysku. To w poprzednim 
systemie powstała „czar-
na legenda” o polskich 
chłopach i permanent-
nym antagonizmie mię-
dzy wsią a dworem. Przed 
tą legendą przestrzegali 
badacze po 1989 roku, ta-
cy jak zasłużony historyk 
społeczny i gospodarczy 
Andrzej Wyczański, któ-
ry swoje badania zapo-
czątkował w latach PRL 
i trudno go podejrzewać 
o „pański” przechył. Ten 
historyk dowodzi w pra-
cy „Polska Rzeczą Pospo-
litą szlachecką” (1991), że 
w obrazie włościan we 
wczesnonowożytnej wsi 

nie powinno zabraknąć opisów, że by-
li oni częstokroć działającymi podmio-
tami, myślącymi, walczącymi o swo-
je prawa i odnoszącymi sukcesy. Ten 
sam autor w pracy „Studia nad fol-
warkiem szlacheckim w Polsce w la-
tach 1500-1580” (1960) wręcz stwier-
dza, że nieograniczona pańszczyzna 

„Chamstwo” 
czyta się 
świetnie. 
Można rzec, 
że nawet za 
dobrze jak na 
pracę naukową. 
Sprawia to 
płynny i gładki 
styl autora...

Trzeba pisać 
o tym, że ciężka 
praca i bieda 
są wpisane 
w nasz los, 
ale nie sposób 
przemilczeć, 
że obraz, jaki 
dostarczają 
książki 
„ludowego” 
nurtu, jest 
marksistowsko 
tendencyjny 
i jako żywo 
przypomina 
prace 
peerelowskich 
autorów...
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typu „ile i kiedy robić każę” była rzad-
kością w dworach (natomiast wg auto-
ra „Chamstwa”, korzenie polskiego nie-
wolnictwa sięgają już XVI wieku). 

Podobne stwierdzenia o pewnej 
chłopskiej podmiotowości znaj-
dziemy w pracach bardziej nam 

współczesnego badacza społecznej hi-
storii dawnej Polski, Mateusza Wyżgi. 
Ten autor wysoko cenionej w świecie 
nauki pracy „Homo movens. Mobil-
ność chłopów w mikroregionie kra-
kowskim w XVI-XVIII wieku” nie ide-
alizuje położenia chłopów, zdaje sobie 
sprawę z przewagi materialnej i praw-
nej szlachty, ale analiza różnych źró-
deł uprawnia go do stwierdzenia, że 
stosunki między dworem a gromadą 
wiejską były częstokroć zażyłe, a na-
wet oparte na opiekuńczości pana, i że 
gromada wiejska umiała stosować ar-
gumenty prawne i pozaprawne w spo-
rach z panami i dzierżawcami.

Trzeba zatem jasno napisać, że 
tam, gdzie Pobłocki i inni autorzy „lu-
dowej” historii widzą jedynie konflikt 
klasowy i ustrukturyzowaną przemoc, 
inni badacze piszą o koegzystencji 
i konflikcie interesów na wsi polskiej. 

Kacper Pobłocki w „Chamstwie” bie-
rze na cel współczesnego Polaka. Chce 
go uwolnić od sarmackiej wizji histo-
rii, która, jak uważa, została wpojona 
Polakom po odzyskaniu niepodległości 
i zasadzała się na sojuszu panów z bo-
gatymi chłopami, na sojuszu wyraża-
jącym się patriarchalnym prawem do 
bicia po pyskach słabszych. Sarmatyzo-
wać historię Polski mieli też włodarze 
PRL w  celu przypieczętowania władzy 
i uśpienia klasy robotniczej (a co z pe-
erelowską chłopomanią, z plebejskim 

nurtem w kinie i nurtem chłopskim w li-
teraturze, tego autor już nie wyjaśnia). 
Wszystkie te sformułowania są dosyć 
efektowne i  śmiałe, wręcz totalne jak 
całe „Chamstwo”, jednocześnie nie za-
wsze odnoszą się do konkretnej, lecz 
raczej do projektowanej rzeczywistości. 
A projekt jest taki: ja was uwalniam od 
szlacheckich upiorów przeszłości w stro-
nę klasowej wolności i emancypacji od 
„złej” polskiej tradycji. Autor, opróżnia-
jąc Polaków z tego co w nich jest najlep-
sze (bo przy wszelkich słabościach kul-
tury szlacheckiej jednak to ona okazała 
się być znacząca w naszej historii i bez 
niej nie byłoby najwybitniejszych dzieł 
sztuki i najwybitniejszych postaci, także 
pochodzenia chłopskiego) i wypełniając 
ich wnętrza rzekomo demokratycznymi 
i wolnościowymi treściami, w rzeczywi-
stości chce z nich uczynić niewolników 
nowej wizji historii Polski.

Problem z nową polską humani-
styką zauważyli uczestnicy roz-
mowy, jaka odbyła się na łamach 

dwumiesięcznika „Arcana” (lipiec, sier-
pień 2021). Jeden z nich, Henryk Głę-
bocki, stwierdził, że „ludowy zwrot 
w polskiej humanistyce” „jest przede 
wszystkim lewicową odpowiedzią na 
autentyczne zainteresowanie własną 
przeszłością na tle postępujących pro-
cesów globalizacji i konfliktu między 
różnymi tożsamościami”. Jest wspiera-
ną przez masowe media odpowiedzią 
na zainteresowanie młodych Polaków 
Powstaniem Warszawskim, dziedzic-
twem AK i Żołnierzy Wyklętych. I tak 
też traktujmy książkę Kacpra Pobłoc-
kiego, bez popadania oczywiście w dru-
gą skrajność, że chłopskie dziedzictwo 
jest wstydliwe i nieważne.

historia SDP historia SDP

Pierwszy
wolny 

parlament 
Tekst i zdjęcia Maria Giedz
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O I Krajowym Zjeździe 
Delegatów NSZZ 
„Solidarność”, który odbył 
się 40 lat temu, prawie nic 
się nie mówi ani w mass 
mediach, ani w szkołach. 
Poza środowiskiem 
związkowców, większość 
Polaków chyba nawet 
nie wie, że taki Zjazd się 
odbył, a jeśli coś słyszeli, 
to uważają, że jest to 
wewnętrzna sprawa 
Związku, nie wnosząca 
niczego zasadniczego 
do polskiej rzeczywistości. 
Jakież to błędne 
przekonanie! Dlaczego?

Bo ów Zjazd był wydarzeniem nie-
zwykłym, Można go nazwać „pierw-
szym wolnym parlamentem w po-
wojennej Polsce”. Dyskutowano, ale 
i  podejmowano ważne dla naszego 
kraju uchwały dotyczące edukacji na-
rodowej, kultury, niezależnego są-
downictwa, osób niepełnosprawnych, 
mniejszości narodowych. To na tym 
Zjeździe domagano się reformy gospo-
darczej, zaprzestania represji za prze-
konania, za działalność wydawniczą… 
Niestety, prawie nic z tego nie udało się 
zrealizować tuż po zakończeniu Zjaz-
du, gdyż dwa miesiące później peere-
lowska władza wprowadziła stan wo-
jenny. Ale tak zaczęło się, przerwane 
owym stanem wojennym, tworzenie 
demokratycznego państwa, opartego na 

demokracji parlamentarnej i gospodar-
ce rynkowej. O tym wszystkim się nie 
mówi. Wśród wielu młodych ludzi pa-
nuje jakże mylne przekonanie, że „Soli-
darność” to „robole” podpalający opony. 
A to jest fałszowanie historii! 

Właśnie dlatego, aby mówić o wiel-
kich wydarzeniach w najnowszych dzie-
jach Polski, a nie milczeć lub je prze-
inaczać, powstała nietypowa wystawa 

zaprezentowana w Sali BHP w  Gdań-
sku. Jest prosta, złożona z plansz wypeł-
nionych zdjęciami autorstwa głównie 
wybrzeżowych fotoreporterów, którzy 
patrząc przez obiektyw relacjonowa-
li dwie tury debat Zjazdu, odbywające 
się w dniach: 5-10 września i 26 wrze-
śnia-7 października 1981 r. Zdjęcia, 
w większości czarno-białe, uzupełnia-
ją krótkie opisy, czasem zeskanowane 

dokumenty, fragmenty gazet z tamtych 
czasów. Wystawę zatytułowano „Kim je-
steśmy i dokąd dążymy”.

Dlaczego jest wyjątkowa? Bo uka-
zuje prawdę. Bo, jak powiedział pod-
czas Zjazdu ks. Józef Tischner: …po raz 
pierwszy w naszej historii podjęliśmy na 
taką skalę pracę nad pracą. (…) Dotych-
czas najczęściej uwagę Polaków przyku-
wało pytanie: co robić? (…), aby Polska 

historia SDP
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była krajem niepodległym? (…), aby było 
więcej chleba… (…). … Dziś sytuacja jest 
inna. (…) Naszym problemem stała się 
jakość pracy, (…) kultura pracy… A trze-
ba przypomnieć, że ówczesna rzeczy-
wistość była zupełnie inna. Polska od 
1945 r. znajdowała się w strefie wpły-
wów Związku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich. Wśród niemal 900 

delegatów znajdo-
wało się 71 tajnych 
współpracowników 
SB i 7 kontaktów 
operacyjnych. Tyl-
ko wśród delegatów 
było 36 TW, kolej-
nych 35 wśród ob-
sługi Zjazdu i zapro-
szonych gości. Sala 
była naszpikowana 
esbekami. Wszędzie 
zresztą, nie tylko na 
sali obrad, ale i w ka-
tedrze oliwskiej, 
gdzie przed rozpo-
częciem Zjazdu zo-
stała odprawiona 
msza św. w jego in-
tencji, w hotelach 
zamieszkałych przez 
delegatów, znajdo-
wały się podsłuchy. 
Służba Bezpieczeń-
stwa kolportowa-
ła fałszywe ulotki, 
plakaty… Działano 
m.in. na rzecz wybo-
ru Lecha Wałęsy na 
przewodniczącego 
„S”. Chociaż w tym 
przypadku nie trze-
ba było delegatów do 

tego przekonywać. W pierwszej turze 
Wałęsa uzyskał 55 proc. głosów. Jednak 
niezwykła była jego wypowiedź, dopie-
ro po latach dająca sporo do myślenia. 
Mówił, że „Solidarność” nie docenia „part-
nera”, za bardzo uwierzyła we własne siły 
i może się szybko rozczarować, gdy w naj-
bliższą zimę władza zakręci kurki i będzie 
brakowało żywności.

Jedna z wystawowych plansz uka-
zuje pracę dziennikarzy. W pierw-
szej turze akredytowało się ich ok. 

600, w tym ponad 200 z zagranicy. Zjazd 
wzbudził zainteresowanie nie tylko me-
diów zachodnich, ale i ZSRR oraz Chin. 
Był na tyle niezwykły, że na drugą turę 
zgłosiło się już około tysiąca dziennika-
rzy. Jak dowiadujemy się z planszy, do 
hali Olivia, bo tam właśnie odbywał się 
Zjazd, doprowadzono specjalne łącza 
dla 30 teleksów i 70 telefonów. Nawet 
ustawiono nowoczesne, jak na ówcze-
sne czasy, komputery polskiej (tak, pol-
skiej!) produkcji MERA 7910. Wydawano 
gazetę zjazdową „Głos Wolny” w nakła-
dzie 10 tys. egzemplarzy, a do tego jej 

anglojęzyczny odpowiednik „Congress 
Post”. Wychodził też „Tygodnik Solidar-
ność” w nakładzie miliona egzemplarzy 
– aż niewiarygodne. Ukazywała się ga-
zetka satyryczna: „Pełzający Manipulo”. 
Kto o tym wie?

Wystawie, zorganizowanej przez 
Instytut Dziedzictwa Solidarności, 
towarzyszy pięknie wydany katalog 
opracowany przez Joannę Lewandow-
ską, kuratora wystawy. Ekspozycja nie 
będzie trwać wiecznie i nie wszyscy 
będą mogli ją obejrzeć, ale zaintere-
sowanych odsyłam do katalogu. Moż-
na go otrzymać za darmo. Wystarczy 
napisać do IDS-u, można mailowo:  
sekretariat@ids1980.pl

historia SDP historia SDP
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Właśnie jemu poświęcona jest 
moja nowa powieść „Wrze-
sień ambasadora”, wyda-

na przez Bellonę. Bohater tej książki 
jest niezwykle barwną postacią. Pod-
czas I  wojny światowej zaciągnął się 
do armii, dochodząc do stopnia kapi-
tana. Później zajmował się biznesem. 
Będąc zwolennikiem prezydenta Fran-
klina Delano Roosevelta i działaczem 
Partii Demokratycznej, został w 1935 r. 
amerykańskim posłem w Norwegii, 
a  w 1937 r. ambasadorem w Polsce. 
Po  wrześniu 1939 r. trafił do Francji, 
pełniąc obowiązki ambasadora przy 
polskim rządzie emigracyjnym. Pod-
czas niemieckiej agresji na Francję wy-
dostał się przez Portugalię do USA, by 
w 1941 r. zostać w Londynie ambasa-
dorem także przy rządach emigracyj-
nych kilku innych krajów, m.in. Belgii, 
Holandii i Norwegii. Później znów w ar-
mii, awansował na generała.

Uznany za najlepiej ubranego 
Amerykanina, milioner – syn milione-
ra i ożeniony z milionerką – przed woj-
ną brylował na warszawskich salonach. 

historia SDP

Po 1 września niektórzy ambasadorzy 
i posłowie innych państw czym prędzej 
wyjechali z Polski. On został, najpierw 
w Warszawie, potem w Konstanci-
nie, znów w Warszawie, w Nałęczowie, 
Krzemieńcu, wreszcie – w  Zaleszczy-
kach i Kutach, by ostatecznie trafić 
do Czerniowiec. Dwukrotnie pod nie-
mieckimi bombami, podkreślał, że jego 
obowiązkiem jest być przy polskim rzą-
dzie. Zabiegał w Waszyngtonie o  pie-
niądze na pomoc dla Polski, wysyłał do 
Departamentu Stanu rzetelne i zara-
zem wstrząsające depesze o niemiec-
kich zbrodniach wojennych.

Polska w gruncie rzeczy w 1939 r. 
walczyła w osamotnieniu. Sojusz-
nicy jej nie pomogli. Okazało się 

jednak – o czym dziś mało wiemy – że 
wielką życzliwość wobec naszego kra-
ju okazywały wówczas Stany Zjedno-
czone i jej ambasador, Anthony Joseph 
Drexel Biddle jr. Warto o tym pamiętać 
w warunkach niepokojów w świecie 
i trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, 
gdy rosyjskie rakiety spadają zaledwie 
kilometry od polskiej granicy.

Wrzesień 
ambasadora

Tekst Piotr Kościński

historia SDP

Dziś widzimy Stany Zjednoczone 
jako naszego głównego sojusznika 
i gwaranta bezpieczeństwa 
Polski. W 1939 r. sojusznikami 
byli Brytyjczycy i Francuzi, a USA 
pozostawały krajem neutralnym. 
Ale ówczesny ambasador Stanów 
Zjednoczonych w Warszawie 
Anthony Joseph Drexel Biddle jr. 
zrobił dla naszego kraju więcej niż 
wielu innych dyplomatów, także tych 
reprezentujących kraje sojusznicze.

Piotr Kościński.
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„Dzieciom należą się piękne książ-
ki” – powiedział Zbigniew Rychlicki 40 
lat temu, w roku 1982, w którym ja-
ko pierwszy i do tej pory jedyny Polak 
otrzymał Nagrodę im. Hansa Christia-
na Andersena w dziedzinie ilustracji, 
przyznawaną przez Jury Międzynaro-
dowego Komitetu do Spraw Książki dla 
Dzieci i  Młodzieży (IBBY) za wybitne 
osiągnięcia artystyczne. Twórca wyjąt-
kowy, który w latach sześćdziesiątych, 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 
jako szef najstarszego i największego 
w Polsce wydawnictwa literatury dla 

„Dobra ilustracja nigdy się 
nie starzeje. A u dyrektora 
Rychlickiego wszyscy 
wiedzieli, że dla dziecka 
wszystko musi być najlepsze, 
że to jest jego pierwsza 
galeria sztuki, kształtuje 
jego gust, ma wpływ 
na wyobraźnię, emocje, 
osobowość”. Tak graficzka 
Krystyna Michałowska 
wspomina lata pracy 
z twórcą ilustracji Misia 
Uszatka – Zbigniewem 
Rychlickim. Przez trzy i pół 
dekady kierował redakcją 
graficzną wydawnictwa 
Nasza Księgarnia, kolorując 
dzieciństwo kilku pokoleń 
w latach deficytu papieru 
i kredek oraz tandetnego 
druku. Sam wychował się 
wśród zielonych wzgórz 
Orzechówki na Podkarpaciu. 
W styczniu 2022 roku minęło 
sto lat od jego urodzin. 
– Warto to uczcić – mówią 
ludzie z jego rodzinnych 
stron. 

dzieci i młodzieży miał ogromny wpływ 
na kształtowanie gustów i budzenie wy-
obraźni czytelników. „My z niego wszy-
scy”, mogłaby przyznać znaczna część 
Polaków. Jeśli nawet nie kojarzą nazwi-
ska Rychlickiego, to z pewnością w pa-
mięci utkwiła im któraś z okładek po-
nad 150 książek, które zilustrował, bo 
wiele z nich zyskało miano kultowych, 
jak „Miś Uszatek” Czesława Janczar-
skiego, „Klechdy domowe” Hanny Ko-
styrko, „Proszę słonia” Ludwika Jerzego 
Kerna, „Plastusiowy pamiętnik” Marii 
Kownackiej, „Psotki i śmieszki” Janiny 
Porazińskiej, czy „Przedziwna historia 
o zbójniku Ondraszku” Gustawa Mor-
cinka. Rychlicki był także autorem szaty 
graficznej czasopisma „Miś”, w którym 
w 1957 roku ukazały się pierwsze opo-
wiadania Janczarskiego o misiu z oklap-
niętym lewym uszkiem, przez co jedna 
z czytelniczek wymyśliła dlań imię Miś 
Uszatek. 

Choć Rychlicki większość ży-
cia spędził w Warszawie, studia 
skończył w Krakowie, a pierw-

szą pracę dostał przy filmach ani-
mowanych w Łodzi, to czytelnikiem 
czasopism dla dzieci stał się w Orze-
chówce koło Brzozowa na Podkarpa-
ciu, gdzie urodził się 17 stycznia 1922 
roku. Tam, w czasach przedwojennych, 
on i jego koledzy z przejęciem oglądali 
przynoszone przez listonosza „Płomy-
ki”, „Płomyczki” i „Iskierki”. Mały Zby-
szek, jak napisała Katarzyna Grzebyk, 
współautorka książki „Sekrety Rzeszo-
wa”, marzył o tym, by kiedyś malować 
równie pięknie. To za jej sprawą coraz 
więcej informacji na temat Rychlickie-
go zaczęli po latach poszukiwać tak-
że mieszkańcy samej Orzechówki, 

kultura SDP

Ilustracja
Pierwsza galeria sztuki
O Zbigniewie Rychlickim,  
ojcu Misia Uszatka, w stulecie urodzin
Tekst Alina Bosak, fotografie Tadeusz Poźniak, NAC
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szczególnie zaś Ewa Nie-
miec, dyrektorka tamtej-
szego Zespołu Szkół, do 
dziś mieszczącego się 
w  tym samym budynku 
co przed wojną, w któ-
rym nie tylko odbywały 
się lekcje, ale i mieszkała 
rodzina Rychlickich. Oj-
ciec Zbigniewa, Jan, był 
tu bowiem kierownikiem.

– I uczył moją bab-
cię – mówi Ewa Niemiec. 
– Staraliśmy się zdobyć 
jak najwięcej informacji 
o przeszłości Zbigniewa 
Rychlickiego, gdy pisana 
była książka o ważnych 
osobach z Orzechówki. 
Ale to czasy dość odległe, 
a pamiątek jest niewiele, 
ponieważ Rychliccy nie 
mieli w okolicy rodziny. 
Sprowadzili się, kiedy Jan 
Rychlicki został powoła-
ny w 1914 roku na kie-
rownika szkoły w Orze-
chówce. Pracę przerwała 
I wojna światowa. Jan zo-
stał wcielony do armii, 
trafił do niewoli w Rosji 
i do Orzechówki wrócił dopiero w 1918 
roku. Kierownikiem szkoły pozostał za 
to do emerytury, czyli do roku 1935. 
Wtedy też wraz z rodziną wyjechali do 
Krakowa. 

W Orzechówce urodziła się piątka 
dzieci państwa Rychlickich: czterej sy-
nowie i córka. Spośród nich artystycz-
ną drogę wybrał również Stanisław 
– został aktorem teatralnym, występo-
wał w teatrze Tadeusza Kantora. 

– Zbigniew Rychlicki ukończył 
w  Orzechówce 6 klas. W Złotej Księ-
dze szkoły był co roku wpisywany ja-
ko uczeń pilny, wyróżniający się zacho-
waniem i wynikami w nauce – mówi 
Ewa Niemiec, przewracając karty pięk-
nie ilustrowanej kroniki z Orzechów-
ki. – Kierownik Rychlicki był bardzo 
cenionym człowiekiem, a jego rodzi-
na ze społecznością Orzechówki moc-
no się zżyła. Brała udział w życiu wsi, 

uczestniczyła w świętach 
kościelnych. Orzechówka 
była biedną wsią, rolni-
czą. Na jej pejzaż składa-
ły się małe gospodarstwa 
rolne, gdzie ludzie cięż-
ko pracowali. Byli ze sobą 
zżyci i po sąsiedzku życz-
liwi. Wieczorami spoty-
kali się w domach, ogród-
kach i  opowiadali sobie 
różne historie. Zbigniew 
na pewno inspirował się 
naszą przyrodą. Elemen-
ty krajobrazu Orzechów-
ki widuję na jego ilustra-
cjach. Bociany, kasztany, młyn wodny. 
Mieszkał na wsi do 13. roku życia, do-
piero potem przeniósł się z rodzicami 
do Krakowa, gdzie skończył gimnazjum 
i Akademię Sztuk Pięknych. Ale myślę, 

że przeżycia z najmłod-
szych lat mają wpływ na 
nasze losy, a obrazy dzie-
ciństwa zostają z nami na 
całe życie – uważa Ewa 
Niemiec. 

– O tak. Wspomnie-
nia taty z dzieciństwa by-
ły żywe i odcisnęły silne 
piętno na jego twórczo-
ści – potwierdza Andrzej 
Rychlicki, syn Zbigniewa, 
w nagraniu, które z myślą 
o 100-leciu urodzin sław-
nego ilustratora przygo-
towała Fundacja Czarna 

Górka. Ojca zapamiętał jako niezwykle 
pracowitego. Wychodził do wydawnic-
twa rano, a po powrocie, ledwo zjadł 
obiad, znów siadał do pracy. Rysował 
często do późna, nawet do 2 w nocy. 

Zbigniew 
na pewno 
inspirował się 
naszą przyrodą. 
Elementy 
krajobrazu 
Orzechówki 
widuję na jego 
ilustracjach. 
Bociany, 
kasztany, młyn 
wodny.
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Ewa Niemiec.
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Do każdej książki staran-
nie się przygotowywał. 
–  Porządkując jego do-
mowe archiwum znajdu-
ję wiele książek specja-
listycznych i widzę, jak 
dużą musiał mieć wiedzę. 
To, co robił, było podparte 
pasją, wiedzą, oczytaniem. 
W dobie, kiedy poligrafia 
stała na bardzo niskim po-
ziomie, wszystkiego bra-
kowało. Musiał się starać 
o zdobycie papieru, farb 
i pędzli. Przywoził je czę-
sto z zagranicy. Także kolorowe czaso-
pisma, by z wydzieranek układać nowe 
ilustracje – wspomina syn. 

Były tak uniwersalne i niepowta-
rzalne, że książki tłumaczono na wie-
le języków, a Uszatka znał cały świat. 

Na czym polegał feno-
men Zbigniewa Rychlic-
kiego? – Na jego podejściu 
do dziecka i profesji, którą 
wykonywał. Zwracał bar-
dzo dużą uwagę na to, jak 
wygląda przestrzeń ilu-
stracji i jak wyobraża ją 
sobie dziecko. To ilustra-
cje, w których świat się 
kołysze, wiruje, są krzy-
wizny. Wraz z możliwo-
ścią drukowania koloro-
wych książek, pojawia się 
w nich także „dziecięca” 

kolorystyka. W jego rysunkach obecne 
są także krągłości i miękkości – kształ-
ty, o których Gaston Bachelard pisał, że 
poprawiają samopoczucie. To wszyst-
ko sprawia, że książki z ilustracjami 
Rychlickiego polecałabym dzieciom 

współczesnym i tym, które urodzą się 
w przyszłości – stwierdza profesor Uni-
wersytetu Rzeszowskiego Alicja Unge-
heuer-Gołąb, badaczka literatury dla 
dzieci i młodzieży, poetka i pisarka. 
– Rychlicki, który prawie całe życie pra-
cował z Naszą Księgarnią, jako dyrek-
tor prawdopodobnie miał wpływ na to, 
jak w ogóle ma funkcjonować książka 
w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku. Jak 
na tamten czas, który był szary i mało 
kolorowy, wprowadzał do książek cie-
płe barwy, które otwierały człowieka 
na pozytywne strony życia. Moja dok-
torantka Marta Maciejowska napisała 
książkę na temat twórczości Czesła-
wa Janczarskiego, który wraz z Rychlic-
kim tworzył tandem twórców kreują-
cych kolejne przygody Misia Uszatka. 
Dała jej tytuł „Kolorowanie szarzyzny”. 
Ta  metafora świetnie się sprawdza, 

kiedy patrzymy na kolorystykę prac Ry-
chlickiego i na tematy, które poruszał 
Janczarski. To było kolorowanie tamte-
go szarego życia. Bardzo lubię wszyst-
kie jego książki. Są dobrze przemyślane, 
zarówno pod względem edytorskim, jak 
i połączenia treści z ilustracją. Rychlic-
kiego znamy głównie z ilustracji do Mi-
sia Uszatka, ale był on bardzo różnorod-
nym twórcą. Są ilustracje do Ondraszka 
– zupełnie inne, kolaże, drzeworyty. 
Bardzo ciekawe i wcale „nieokrągłe” ilu-
stracje – zwraca uwagę prof. Ungeheu-
er-Gołąb. – A więc wiele zależało od te-
go, o czym był tekst i kto był odbiorcą. 

– Oczywiście, że i ja byłam miło-
śniczką książek Zbigniewa Rychlic-
kiego. Najbardziej ukochałam Słonia 
Dominika. Ale i Misia Uszatka, ilustra-
cje do „Klechd Domowych” – przyta-
kuje Jola Richter-Magnuszewska, 

W jego 
rysunkach 
obecne są 
także krągłości 
i miękkości 
– kształty, 
o których 
Gaston 
Bachelard pisał, 
że poprawiają 
samopoczucie.

kultura SDP kultura SDP

Dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb.
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jedna z najbardziej uta-
lentowanych współcze-
snych ilustratorek litera-
tury dla dzieci. Była małą 
dziewczynką, kiedy na ko-
lonii w Książu wrzuciła do 
fontanny grosik i zażyczy-
ła sobie spełnienia wiel-
kiego marzenia: „Chcę zo-
stać ilustratorką książek”. 
Okazało się, że nie wy-
starczy talent plastyczny. 
Trzeba dojrzeć. Paradoks 
dojrzewania do bycia ilu-
stratorem bajek pole-
ga zaś na tym, że trzeba 
w  sobie ocalić dziecko. 
Czyli co? – Przekona-
nie, że świat jest i dobry, 
i zły, że dobro zwycię-
ża i wszystko zmierza do 
szczęśliwego zakończenia 
– wyjaśnia Jola Richter-
-Magnuszewska. W swo-
im dorobku ma oko-
ło czterdziestu książek, 
w tym pięć autorskich. Jej 
„Dzika książka o dzikach 
i o ich kuzynach” w 2021 
roku zdobyła Nagrodę 
Czytelników w Konkursie 
Przecinek i Kropka na Najlepszą Książ-
kę Dziecięcą i wyróżnienie w konkur-
sie PTWK na Najpiękniejszą Książkę 
Roku. Współpracuje z wieloma wydaw-
nictwami, m.in. z Naszą Księgarnią. 
Podobnie jak Rychlicki, lubi stosować 
okrągłe kształty w ilustracjach, bo 
„dzieci patrzą na okrągło”. Lubią rzeczy 
puszyste, lubią się przytulać. 

„Cóż, ilustrator musi spojrzeć na 
świat jak dziecko, dostosować się do 

takiej perspektywy, a nie tylko wyobra-
żać sobie, jakby to było, gdyby był dziec-
kiem”, mawia Jola. Dlatego zdarza jej 
się chodzić na czworakach, kiedy chce 
zobaczyć świat z wysokości parolat-
ka i tak go potem namalować. – Wraz 
z  przyjaciółkami ilustratorkami opo-
wiadamy sobie podobne historie. Jed-
na z dziewczyn, aby narysować pokój 
dziecka – a ona nie ma dziecka – wy-
kleiła taki pokój z pudełek od zapałek, 

zrobiła w nim też światło, aby widzieć, 
jak układają się cienie – opowiada ilu-
stratorka. 

Dziś ani ona, ani jej przyjaciele po 
fachu, nie walczą jak Rychlicki 
o papier i kredki. Mają nieogra-

niczony dostęp do materiałów. Ale też 
zastanawiają się, czy dawne deficyty 
paradoksalnie nie miały pozytywnego 
wpływu na twórczość. – Ograniczenia 
wyzwalają w nas oryginalne pomy-
sły. To spowodowało, że szkoła polskiej 
ilustracji jest wciąż uniwersalna, a my 
z niej cały czas czerpiemy – uważa Jola. 

Współczesny ilustrator z jednej 
strony ma łatwiej dysponując kompu-
terem i Photoshopem. Dawniej były 
ograniczenia w postać kiepskiego dru-
ku, braku papieru, farb. Drukarnia wy-
puszczała coś, co wprawiało autorów 

w rozpacz. Dziś jest na odwrót – to, co 
wychodzi z drukarni, może być lepsze 
od oryginału. Ale problemem jest wolny 
rynek, na którym książki są produktem 
jak spódniczki, bluzki, auta. Kiedyś pra-
cowało się pół roku nad książką, a na-
kład wynosił pół miliona egzemplarzy. 
Dziś trzeba się wyrobić w trzy miesiące 
i cieszyć się 3-tysięcznym nakładem. 

– Z czytelnictwem bywa różnie. 
Książki dla maluchów do 5 lat mają 
się świetnie, przeżywają boom. Gorzej 
ze starszymi dziećmi, które dają się 
uwieść ruchomym obrazkom z table-
tów. Mimo to myślę, że dziecko współ-
czesne niewiele różni się od dziecka, 
jakim my byliśmy w czasach, w których 
tworzył Rychlicki – mówi Jola Richter-
-Magnuszewska. Wraca przy okazji 
pamięcią do innych twórców złotej 

kultura SDP kultura SDP
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ery polskiej szkoły ilustracji: Olgi Sie-
maszko, Jana Marcina Szancera, Boh-
dana Butenki, Elżbiety Gaudasińskiej 
i dochodzi do wniosku, że ich ilustracje 
zostały w nas. – Współczuję dzieciom, 
które trafiły na okres dominacji ame-
rykańskiej popkultury, filmów Disneya. 
W momencie zmiany 
ustroju i gospodarki Za-
chód zafundował nam 
dzikie, błyszczące kolory 
w cmykach, a nasze wy-
dawnictwa jeszcze nie 
przetransponowały się na 
nowoczesne technologie. 
Ale dziś ilustracja znów 
jest silna. 

I ważna. Nie mniej, 
a może nawet bardziej niż 
ta dla dorosłych.

– Ilustracje w książ-
kach dla dzieci to brama, 
przez którą dziecko idzie 
w świat kultury w ogóle 
– uświadamia prof. Ali-
cja Ungeheuer-Gołąb. – To 
pierwsze obrazy o charak-
terze artystycznym, z któ-
rymi styka się dziecko. 
Oczywiście wśród ogromu twórczości 
pisarskiej, która pojawia się w księgar-
niach od lat 90., pojawiają się także ki-
czowe produkcje. Ale dorośli, rodzice, 

nauczyciel, są od tego, aby wskazać 
dziecku i te kiczowate, i te o wysokiej 
jakości. Wprowadzić dziecko w świat 
wysokiej sztuki poprzez książki dobrze 
ilustrowane. A mamy wielu bardzo do-
brze przygotowanych ilustratorów. 
To artyści po akademiach sztuk pięk-

nych, którzy potrafią nie 
tylko tworzyć ilustracje 
dziecięce, ale i malować. 
Taka ilustracja dziecięca 
w książce funkcjonuje ja-
ko obraz malarski – grafi-
ka, litografia czy inny. I to 
jest to, co przetrwa. 

Właśnie ponad-
czasowość jest 
miarą sukcesu 

autora, ilustratora – kie-
dy książki doceniają ko-
lejne pokolenia. – Książki 
Rychlickiego są właśnie 
takimi książkami – jest 
przekonany Jan Łapicki, 
dyrektor działu promocji 
i reklamy Wydawnictwa 
Nasza Księgarnia. – Pierw-
sze opowiadanie o Misiu 
Uszatku wyszło 60 lat te-

mu. Zmieniły się mody, trendy, minę-
ło wiele pokoleń, a kolejne pokolenia 
dzieci chcą czytać i chcą poznawać hi-
storię tego misia. 

– Ilustracje 
w książkach 
dla dzieci to 
brama, przez 
którą dziecko 
idzie w świat 
kultury w ogóle 
– uświadamia 
prof. Alicja 
Ungeheuer-
Gołąb. – To 
pierwsze obrazy 
o charakterze 
artystycznym, 
z którymi styka 
się dziecko. 

Okazją do rozmów o Zbigniewie Rychlickim i zanotowania wypowiedzi cytowanych 
w artykule było spotkanie w Muzeum Dobranocek i Teatrze Maska w Rzeszowie, 
które z okazji setnej rocznicy urodzin Zbigniewa Rychlickiego zorganizowała Fun-
dacja Czarna Górka. Jej misją jest odkrywanie, inspirowanie i promowanie młodych 
talentów oraz wspieranie ich dalszego rozwoju w duchu poszanowania dla tradycji 
i dziedzictwa kulturowego lokalnych społeczności, z których się wywodzą.

kultura SDP

Ani Galeria Porcelany Miśnieńskiej, ani Muzeum 
Transportu, ani Zbiory Wyrobów Cynowych w słynnym 
drezdeńskim Pałacu Zwinger nie przyciągają tylu 
zwiedzających co Muzeum Karola Maya, w którym można 
obejrzeć liczne pamiątki po tym najpopularniejszym 
niemieckim pisarzu. Znajdziemy w nim m.in. trzy 
strzelby z Dzikiego Zachodu, skóry niedźwiedzie, 
skalp indiańskiego wodza Swifta Hawka, strusie jaja, 
a także mnóstwo map i wspaniałe zbiory biblioteczne 
z odręcznymi dopiskami pisarza na marginesach 
książek etnograficznych, geograficznych, przyrodniczych 
i podręcznikach do nauki języków obcych. 

kultura SDP

Korespondencja Katarzyny Wojciewskiej z Drezna
Zdjęcia archiwum autorki

W Muzeum 
Karola 
Maya

O najsłynniejszym niemieckim 
pisarzu – w 110. rocznicę śmierci
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To wszystko pozwala zrozumieć, 
w jaki sposób Karol May zdołał tak su-
gestywnie opisać przygody Winnetou, 
nie wyjeżdżając nigdy z Niemiec. Mu-
zeum to było przez 35 lat nieczynne 
i dopiero w 1995 roku strzelba Winne-
tou znów zawisła nad biurkiem Karola 
Maya w jego willi „Old Shatterhand” na 
przedmieściach Drezna. 

Karol May urodził się 25 lutego 
1842 roku jako piąte z czterna-
ściorga dzieci ubogiego saksoń-

skiego tkacza. Do piątego roku życia 
był niewidomy, odzyskał wzrok dzięki 
operacji. Początkowo pracował jako na-
uczyciel, ale za popełnione wykroczenia 
został zwolniony z pracy. Popadał w kon-
flikty z prawem, w wyniku których tra-
fiał kilkakrotnie do więzienia, głównie 
za drobne kradzieże. Łącznie spędził 
w  nim osiem lat. Tam również odkrył 
swój talent pisarski. Po wyjściu na wol-
ność w 1874 roku podjął pierwsze po-
ważniejsze próby literackie. Po przybyciu 
do Drezna w 1875 roku pracował jako re-
daktor, a w 1877 został etatowym pisa-
rzem i tworzył tzw. powieści brukowe, 

w swoich książkach z serii, której akcja 
działa się „na Dzikim Zachodzie i Bli-
skim Wschodzie”, opisywał przygody 
bohaterów w egzotycznych krainach. 
Zwłaszcza powieści z se-
rii „na Dzikim Zachodzie” 
przyniosły mu sławę 
i  rozgłos. Pisarz osadził 
bohaterów w  fikcyjnych 
wydarzeniach w  spo-
sób bardzo sugestyw-
ny i  barwny. Najbardziej 
znani bohaterowie tej 
serii to Winnetou, szla-
chetny wódz Apaczów, 
i jego biały przyjaciel Old 
Shatterhand. Ten sukces 
autor odniósł w  wieku 
40 lat, a powieścią „Skarb 
w srebrnym jeziorze” 
ugruntował swoją pisarską pozycję. 

Jego powieści podróżnicze i awan-
turniczo-przygodowe z życia Indian 
wypełniły 85 tomów. Na motywach 
książkowych przygód Winnetou po-
wstała cała seria filmów – westernów 

(były to produkcje niemiecko-jugosło-
wiańskie). Powstały one w pięknych 
plenerach parków narodowych głów-
nie dzisiejszej Chorwacji – np. Wodo-

spady rzeki Krka, Park 
Narodowy Pakleni-
ca czy Plitvickie Jezio-
ra. Korzystano również 
z plenerów dzisiejszej 
Czarnogóry oraz Bośni 
i Hercegowiny. Rolę le-
gendarnego wodza Apa-
czów w latach 60. grał 
francuski aktor Pierre 
Brice. Nakręcono kilka-
naście westernów z se-
rii Winnetou, np. „Skarb 
w srebrnym jeziorze” 
(1962), „Złoto Apaczów” 
(1963), „Winnetou i Old 

Shatterhand”(1964), czy nawet kil-
ka lat temu, w 2016 roku: „Winnetou. 
Nowy Świat”, „Winnetou i tajemni-
ca srebrnego jeziora” oraz „Winnetou 
ostatnia bitwa” niemieckiego reżysera 
Philippa Stölzla.

ukrywając się pod różnymi pseudoni-
mami. Najbardziej znaną powieścią z te-
go okresu jest „Leśna różyczka”. 

Podczas pracy w redakcji pisarz po-
znał Emmę Pollmer, z którą wziął ślub 
w 1880 roku. Przełom w jego karierze 
literackiej nastąpił w 1882 roku, gdy 

kultura SDP kultura SDP
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Do dziś Karol May jest najczęściej 
czytanym na świecie, zwłaszcza przez 
młodzież, niemieckim pisarzem. Jego 
książki zostały przetłumaczone na po-
nad 30 języków i wydane w 200 milio-
nach egzemplarzy, z czego 80 milionów 
wydano tylko w Niemczech. Dzięki te-
mu należy on do grona najlepiej sprze-
dających się i najpoczytniejszych pisa-
rzy niemieckich do czasów obecnych. 

W przygodach Winnetou roz-
czytywano się z wypieka-
mi na twarzy w blisko 100 

krajach. Jedynie w Stanach Zjedno-
czonych powieści Maya nie znala-
zły uznania wydawców i czytelników. 
Co ciekawe, również w byłej NRD ogra-
niczono czytelnictwo jego książek, 
gdyż władzom nie podobało się, że In-
dianie w książkach Maya są nieuświa-
domieni klasowo, a Winnetou pod 
wpływem Old Shatterhanda przeszedł 

na katolicyzm. Za to jego powieści 
przypadły do gustu Adolfowi Hitlero-
wi, który trzymał je w swojej podręcz-
nej biblioteczce. 

Wspaniały twórca indiańskich 
przygód w Ameryce zobaczył 
ją mając 66 lat, w 1908 roku, 

już po napisaniu swoich dzieł. Niezna-
jomość realiów miejsc akcji kompen-
sował dobrym przygotowaniem teore-
tycznym, fantazją i kreatywnością. 

Wielonakładowe wydania jego po-
wieści przyniosły mu taką sławę i tak 
duże pieniądze, że stać go było na kup-
no willi na przedmieściach Drezna 
w  Radebeul. Wprowadził się do niej 
w 1896 roku, spędzając tam spokojną 
jesień burzliwego życia. Zmarł nagle 
30 marca 1912 roku w literackiej chwa-
le i  powszechnym poważaniu, co po-
przedziły osobiste kłopoty i przeżyte 
zdarzenia. 

Utworzenie Muzeum Ka-
rola Maya (w 1928 roku 
w willi, w której miesz-

kał) było inicjatywą jego drugiej 
żony Klary (1864-1944). Klara 
May chciała w ten sposób stwo-
rzyć po śmierci męża godną pa-
miątkę po nim. Muzeum miało 
pokazać życie i twórczość po-
wieściopisarza w połączeniu 
z  bogactwem kulturowym lu-
dzi, o których pisał. Oprócz tego 
w  1913 roku założyła Fundację 
Karola Maya, zgodnie z jego wolą 
zapisaną w testamencie. Funda-
cja sponsoruje Muzeum Karola 
Maya oraz wydaje serie czaso-
pism dotyczących życia i twór-
czości powieściopisarza. 

Pod koniec lat 50. ubiegłe-
go wieku Wydawnictwo Karl-
-May-Verlag, obawiając się za-
kazu druku książek Karola Maya 
w NRD, w tajemnicy przeniosło 
się do RFN. Od tej pory mieściło 
się ono w Bambergu. Szefostwo 
odkupiło od władz NRD wydaw-
nictwo, jak również meble oraz inne 
pamiątki po pisarzu, za niewielką sumę 
52 tys. ówczesnych niemieckich marek. 
Dopiero po zjednoczeniu Niemiec moż-
liwy był powrót cennych mebli, pamią-
tek i biblioteki do Drezna. 

Od tego czasu wspaniałe książki 
Karola Maya są dostępne także na tere-
nie byłej NRD. Kolejne pokolenia mło-
dzieży czytają je z wielkim zaintereso-
waniem. Wielu dorosłych mężczyzn, 
zajmujących eksponowane stanowiska 
w nauce, biznesie czy kulturze, utoż-
samia się w towarzyskich rozmowach 
z tym czy innym bohaterem powieści 

Karola Maya. Kiedy na którymś z ber-
lińskich festiwali filmowych zapytano 
ówczesnego niemieckiego prezyden-
ta Romana Herzoga, jaką rolę filmową 
zagrałby najchętniej, odpowiedział, że 
Winnetou. To miara wielkiej popular-
ności Karola Maya. 

Dla podtrzymania dużego zainte-
resowania pisarzem, władze w Dreźnie 
zadbały, aby w mieście wabiły turystów 
środki lokomocji podobne do tych, któ-
re kursowały w XIX wieku w Stanach 
Zjednoczonych, a więc wytworne dyli-
żanse i pojazdy przypominające wozy 
farmerów na prerii.

kultura SDP kultura SDP
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5 polskich finalistów 
jedzie na wielki finał 
do Rzymu

kultura SDP

Półfinał Europejskiego Konkursu Młodych Talentów 
MArteLive Europe na Zamku w Krasiczynie

Tekst Joanna Lągawa

MArteLive Europe to europejski 
festiwal i konkurs wspierany przez 
program Unii Europejskiej Kreatywna 
Europa. Wspiera młodych artystów, 
promuje również indywidualizm 
i różnorodność. Konkurs jest otwarty 
dla wszystkich obywateli i/lub 
rezydentów europejskich między 
18. i 35. rokiem życia. MArteLive 
Europe to również spektakle, koncerty 
i inne show na żywo, które zabierają 
publiczność w wyjątkową artystyczną 
podróż. Organizatorem imprezy jest 
rzymskie stowarzyszenie kulturalne 
ProCult we współpracy z organizacjami 
europejskimi, takimi jak Tuzla Live 
(Bośnia i Hercegowina), Kintai Arts 
(Litwa) i Artnova (Polska). 

Pomysłodawcą i dyrektorem artystycz-
nym MArteLive jest Giuseppe Casa, 
dyrektorem projektu jest Jean-Marc 

Thiébaut, a artystycznym menadżerem 
i promotorem oraz kuratorką sztuk wizual-
nych – Joanna Longawa, krośnianka i współ-
pracująca z nami od lat dziennikarka z Rzy-
mu. W tym roku pierwsza polska edycja 
konkursu odbyła się dzięki 20-letniemu do-
świadczeniu festiwalu MArteLive we Wło-
szech. Miała ona miejsce w regionie podkar-
packim, w Krasiczynie koło Przemyśla. 
10 września na Zamku w Krasiczynie odbył 

się kolejny europejski półfinał tego niezwykłego 
międzynarodowego konkursu. Poprzedni miał 
miejsce na Litwie, a po Polsce przyjdzie kolej na 
Bośnię i Hercegowinę. W polskim półfinale wzię-
ło udział ponad 40 artystów z wielu krajów eu-
ropejskich, m.in. z Hiszpanii, Portugalii, Francji, 
Węgier, Malty, Słowacji, Czech i Ukrainy. Impre-
zę objął patronatem Prezydent Miasta Przemy-
śla Wojciech Bakun, który osobiście zjawił się na 
Zamku i zapoznał się z pracami polskich auto-
rów. TVP Rzeszów była głównym partnerem me-
dialnym wydarzenia. 

Artyści pokazujący swoje dzieła w Polsce zo-
stali ocenieni przez profesjonalnych jurorów i pu-
bliczność w trakcie wydarzeń na żywo. Wśród pol-
skich jurorów znajdowali się m.in. pisarz Zbigniew 
Masternak, właścicielka Galerii Bator – Katarzy-
na Bator, malarka Marta Mężyńska, fotografowie 
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Szymon Szcześniak i Jerzy Gnatowski, 
Joanna Iskra – artystka rzemieślnik, Ka-
mila Froelke – designer, profesorowie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Tutaj 
i Władysław Targosz oraz wielu innych. 
Wśród polskich finalistów są: Chrust 
(Muzyka), Marcela Gawęda (Digital Il-
lustration), Maria Czarnecka (Fashion 
&  Design), Ewa Sztefka (Short Film), 
Magdalena Zielińska (Music Video). 
Wśród zwycięzców jest też Ukrainka od 
lat mieszkająca w Warszawie, Svitlana 
Korovai (Video art.). 

MArteLive Europe to niepowtarzal-
na okazja do zdobycia międzynaro-
dowego uznania i doświadczeń zwią-
zanych z rezydencją artystyczną, 
spotkania się z uznanymi profesjona-
listami, wygrania wspaniałych nagród 
i  nawiązania współpracy. Kolejnym 
etapem konkursu jest jego wielki fi-
nał, który odbędzie się w październiku 
w Rzymie podczas Biennale MArteLive 
(15-23.10.22). Który z polskich artystów 
podbije międzynarodową publiczność 
i wygra cały konkurs? Dowiemy się już 

niedługo. Tymczasem może nas roz-
pierać duma, że aż pięciu młodych ar-
tystów reprezentuje nasz kraj na tak 
ważnym zagranicznym evencie, pro-
mującym kulturę i takie wartości jak 
wolność czy pokój.

kultura SDP




