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W rocznicę napaści Federacji Ro-
syjskiej na Ukrainę, 24 lutego 2023 
zebrali się Polacy, Ukraińcy, Biało-
rusini i przedstawiciele innych na-
rodów przed ratuszem wrocław-
skim. Przed godz. 16 przy pręgie-
rzu trwała już manifestacja organi-
zacji pomocowych działających na 
rzecz Ukrainy wspierana muzyką 
młodych kapel ukraińskich, nato-
miast główna uroczystość o cha-
rakterze oficjalnym, państwowym 
i samorządowym rozpoczęła się 
przed Sukiennicami po drugiej za-
chodniej stronie ratusza. Przyby-
li konsulowie generalni Ukrainy 
i Niemiec oraz wicekonsul Węgier. 

Minuta ciszy przypomniała zebra-
nym, że ta wojna zbiera krwawe 
żniwo. Zawsze jednak, gdy wcią-
ga się na maszt flagę przy dźwię-
kach hymnu narodowego, ma się 
niemal pewność, że naród i pań-
stwo trwa. „Szcze ne zmerla Ukra-
ina” wybrzmiała w obecności kil-
kusetosobowej grupy głównie mło-
dych Ukraińców. Następnie orkie-
stra policji wrocławskiej odegrała 
hymn Polski i Unii Europejskiej.

Jakub Mazur, wiceprezydent 
Wrocławia przypomniał o wkła-
dzie wrocławian w pomoc są-
siadom zza wschodniej granicy. 
W dramatycznych dniach koń-

ca lutego i marca 2022 r. przy-
było przecież blisko 150 tysię-
cy Ukraińców. Mieszkańcy, wła-
dze samorządowe i wojewódzkie 
podjęły ten humanitarny i solidar-
ny wysiłek. Do dramatu uciecz-
ki przed wojną, do bohaterskiej 
obrony Ukrainy, do woli niesienia 
pomocy w obliczu nieszczęścia, 
jak również do rosyjskich zbrod-
ni wojennych nawiązały wszyst-
kie przemówienia, w tym kon-
sula generalnego Yurija Tokara 
oraz wojewody dolnośląskiego 
Jarosława Obremskiego i wice-
marszałka sejmiku dolnośląskie-
go Marcina Krzyżanowskiego.

Warto przywołać wzruszają-
ce słowa przewodniczącego wro-
cławskiego oddziału Związku 
Ukraińców w Polsce, Ihora Sa-
lamona, a także wypowiedź Ja-
nusza Cieszyńskiego, sekreta-
rza stanu w ministerstwie cyfry-
zacji. Obie miały wydźwięk osobi-
sty. Wrocławianin Salamon zwró-
cił się do zebranych w ojczystym 
języku słowami ukraińskiego po-
ety. Przerwał, gdy głos ze wzru-
szenia mu się załamał, ale opa-
nował się i przypomniał po rosyj-
sku dziewiętnastowieczny po-
gląd wielkorusów: „Ukrainy nie 
ma, nie było i nie będzie.” Swój 

protest wypowiedział po polsku, 
nawiązując do barbarii moskiew-
skiej wobec narodu broniącego 
najwyższych wartości – wolno-
ści i niepodległości. Podziękował 
Polsce, mieszkańcom Wrocławia, 
samorządom i władzom państwo-
wym za pomoc i gościnę dla tysię-
cy jego rodaków. Zakończył prze-
mówienie znanym dzisiaj wszyst-
kim wezwaniem – Sława Ukrainie! 
Odpowiedziały mu setki ukraiń-
skich głosów – „herojam sława”.

Drugi wrocławianin, reprezen-
tujący na uroczystości rząd Rze-
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Rocznica wybuchu wojny przeciwko 
Ukrainie – migawka z Wrocławia Tekst i zdjęcia:

Piotr Gaglik

„W cudzych domach”

Niemieckie zachwyty nad książ-
ką Karoliny Kuszyk nie mogą 
dziwić. Już jej tytuł przecież su-
geruje, że Polacy z tzw. Ziem 
Odzyskanych mieszkają „w cu-
dzych domach”. Czyli jakby „nie 
są u siebie”. A tytuł to dopiero 
początek tych obrazków Polski 
i Polaków, których Niemcy łak-
ną najbardziej.

s. 2

Święty Józef

Wiodąca historia w filmie, nie zo-
stała przedstawiona jeden do jed-
nego. Jak mówi mój kolega re-
żyser: została zanonimizowana. 
Każdy kto widział film zapewne 
domyśla się z jakich względów. 
Ta historia wydarzyła się na mo-
ich oczach i stała się inspiracją 
do stworzenia filmowej, rozpa-
dającej się rodziny Kordeckich.

s. 4

„Nigdy z królami nie 
będziem w aliansach...”

Pieśń Konfederatów Barskich au-
torstwa Juliusza Słowackiego 
z dramatu „Ksiądz Marek” od-
daje ducha jakim kierowali się 
polscy patrioci, którzy w lutym 
1768 r zawiązali w Barze na Po-
dolu konfederację „na ratunek 
Ojczyzny, Wiary i Wolności praw 
i swobód narodowych do upad-
ku nachylonych”.

s. 8

Każdy człowiek 
zasługuje na kawałek 
spokojnego nieba

Wiadomo, dzieci w szkołach uda-
ją się do piwnic i do specjalnie 
przystosowanych pomieszczeń. 
Przychodnie, sklepy i banki prze-
stają pracować, ale jeżeli zaczy-
na się alarm we Lwowie jest to 
nic w porównaniu z alarmem na 
przykład w Chersoniu, Charko-
wie czy Zaporożu.

s. 10

Nadzieja w młodym 
pokoleniu

Krzysztof Marszałek, wspomi
nał, że były minuty, gdy ukrywa-
jący się ojciec spotykał się z ro-
dziną. On nie miał tej świadomo-
ści i bał się, chował się pod łóż-
kiem przed tym przebranym, ob-
cym człowiekiem. Wspominał, że 
przez lata na pytanie o tatę bez 
wahania odpowiadał: był koleja-
rzem, który zginął przed wojną.

s. 16



Dość znamienny jest pierwszy 
z wawrzynów, przyznanych Karo-
linie Kuszyk. Jest nim bowiem Na-
groda im. Artura Kronthala. Warto 
wiedzieć zarówno kim jest patron 
owej nagrody, jak też czym jest in-
stytucja honorująca bonusami jego 
imienia. Kronthal był urodzonym 
w 1859 roku Prusakiem pochodze-
nia żydowskiego, który korzystając 
z niemieckich programów osadnic-
twa w Wielkopolsce (finansowe za-
chęty sprawiły, że w krótkim czasie 
odsetek Niemców w niektórych na-
szych miastach sięgnął 50%) prze-
niósł się z Berlina do Poznania. Zaj-
mował się w nim przede wszystkim 
dowodzeniem „odwiecznej niemiec-
kości Wielkopolski”. Do jego pu-
blikacji należą dzieła takie, jak np. 
„Poznań oczami Prusaka wzorco-
wego” czy całe cykle poświęcone 
rzekomo z gruntu niemieckiej histo-
rii Poznania i jego zabytków. Sła-
wę przyniosło mu np. „udowodnie-
nie”, że orzeł z wieży poznańskie-
go ratusza nigdy nie miał związku 
z tradycją polskiego państwa i na-
rodu. Nagrodę imienia Kronthala 
przyznaje Komission fur die Ge-
schichte der Deutschen in Polen, 
specjalizująca się głównie w doku-
mentowaniu niemieckiego dziedzic-
twa na Wschodzie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem „niemieckiej 
historii prowincji poznańskiej”. In-
stytucję tę w roku 1950 w Hesji za-
kładał przede wszystkim Gotthold 
Rhode – za Hitlera funkcjonariusz 
NSDAP w randze Sondernfuhrera, 
jeden z najbliższych współpracow-
ników osławionego ludobójstwem 
i największymi grabieżami polskich 
dzieł sztuki gubernatora Dystryk-
tów Kraków oraz Galicja, Grup-
penfuhrera Ottona von Wachter. 
Równocześnie, od kwietnia 1939 
aż do maja 1945 Rhode był refe-
rentem do spraw polskich w Insty-
tucie Europy Wschodniej we Wro-
cławiu. Tym samym, który walnie 
się przyczynił do stworzenia Ge-
neralplan Ost. Rhode (który zmarł 
w Moguncji dopiero w roku 1990) 
do końca życia nie ukrywał zresz-
tą, że „zawsze dążył do umacnia-
nia niemieckości na Wschodzie”.

Niemieckie zachwyty nad książ-
ką Karoliny Kuszyk nie mogą dzi-
wić. Już jej tytuł przecież sugeruje, 
że Polacy z tzw. Ziem Odzyskanych 
mieszkają „w cudzych domach”. 
Czyli jakby „nie są u siebie”. A ty-
tuł to dopiero początek tych obraz-
ków Polski i Polaków, których Niem-
cy łakną najbardziej. Za filmy z ta-
kimi obrazkami ich twórcy na Ber-
linale automatycznie mają prze-
cież zapewnionego przynajmniej 
Srebrnego Niedźwiedzia. Podob-
nie przedmiotem uwielbienia i damą 
czy kawalerem całego strumienia 
medali zostaje każdy, kto zasły-
nie „bonmotem” w rodzaju: „W cza-
sie okupacji bardziej bałem się Po-
laków niż Niemców”. Wśród ludzi 
pióra odkrywcą tej prawidłowości 
był Andrzej Szczypiorski. Po opu-
blikowaniu powieści, w której ofia-
ry niemieckiego terroru swą pod-
łością ścigają się z funkcjonariu-
szami Gestapo grafomański gniot 
tego funkcjonariusza PRL-owskiego 
aparatu propagandy a następnie 
tajnego współpracownika UB i SB 
stał się bestsellerem bijącym rekor-
dy zarówno pod względem roz-
miaru sprzedanych nakładów, jak 
też wysokości autorskich honora-
riów i ilości przyznanych nagród. 
Widząc odkrytą przez Szczypior-
skiego prawidłowość, do realiza-
cji niemieckiego zapotrzebowania 
już dawno rzucili się inni. Czasem 
nie poprzestając nawet na produko-
waniu kolejnych doskonale wstrze-
liwujących się w oczekiwania ksią-
żek, ale tworząc całe firmy wydaw-
nicze o odpowiednim profilu. Z nie-
mieckiej strony nigdy nie spotyka 
ich rozczarowanie.

Przymusowe wyrwanie ze 
stron rodzinnych i znalezienie 
się w przestrzeni w dużej mierze 

obcej było doświadczeniem wielkiej 
części Polaków. Z ojczyzny przod-
ków wyrzucono miliony mieszkań-
ców wschodniej połowy terytorium 
II Rzeczpospolitej. Nie miały też do-
kąd wracać setki tysięcy więźniów 
niemieckich obozów. Nie raz słysza-
łem wstrząsające wyznania niegdy-
siejszych warszawian, dla których 
ich rodzinne miasto w roku 1944 
było już jedynie miejscem, w któ-
rym Niemcy wymordowali ich rodzi-
ny. Dla nich zamieniona w pusty-
nię polska stolica na zawsze być 
już miała wyłącznie wspomnieniem 
masowego mordu. Do końca życia 
pozostawała „zabudowanym cmen-
tarzem” (nigdy nie zapomnę gło-
sów wypowiadających takie właśnie 
„poniemieckie” imię Warszawy). 
Swoje życie odbudowywali więc 
na innych gruzach, np. wrocław-
skich. Czytając książkę Karoliny Ku-
szyk przychodziło mi do głowy py-
tanie o to, jak odebraliby ją ci, któ-
rzy mówili o sobie: „jesteśmy oca-
loną resztką”. I może dobrze, że 
nie doczekali czasów, w których 
spod polskiej ręki wychodzić po-
trafią wytwory w rodzaju „W cu-
dzych domach”. Pierwsze, co moż-
na powiedzieć o autorce tej książ-
ki to oczywiście porażająca skala 
ignorancji. Ubolewając nad losem 
niemieckiego dziedzictwa Ziem Za-
chodnich i Północnych niemal nie 
zauważa ona historycznego kon-
tekstu. Nie jest więc skłonna do-
strzec, że ci, którzy od roku 1945 
stawali się dysponentami niemiec-
kich nieruchomości i ruchomości 
są narodem przez niemieckie pań-
stwo skazanym na eksterminację. 
O sytuacji tych ludzi w wierszu pt. 
„Ocalony” Tadeusz Różewicz pisał 
jako o szczęściarzach, którzy prze-
żyli mimo, że już prowadzono 
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„W cudzych domach”
 ■ Pod takim tytułem („In den Hausen der anderen”) 

ukazała się w RFN książka Karoliny Kuszyk, wcześniej 
przez wydawnictwo „Czarne” opublikowana pod tytułem 
„Poniemieckie”. Premiera miała miejsce w słynnym, 
utworzonym z inicjatywy Eriki Steinbach, berlińskim Muzeum Ucieczka 
Wypędzenie Pojednanie. Potężnie nagłośniona przez media spotkała 
się z przyjęciem bardziej, niż entuzjastycznym. Mimo, że od pojawienia 
się w księgarniach minęło ledwie parę miesięcy, autorka już uhonorowana 
została pierwszymi nagrodami. Spodziewać się jednak można, że to 
dopiero początek zachwytów, laurów, triumfów i wszelkiego rodzaju 
trofeów, jakimi będzie obsypywana.

Artur 
Adamski

Fot. Wikipedia
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czypospolitej, Janusz Cieszyń-
ski nawiązał do wypowiedzi pre-
miera Mateusza Morawieckiego 
oraz do etosu Solidarności Wal-
czącej, która na wiele lat przed 
obecną wojną, jeszcze w PRL, 
upomniała się o wolność Ukra-
iny. Z uwagi na dorobek ideowy 
SW godzi się odnotować, że na 
Rynku wrocławskim powiewa-
ły nie tylko flagi polskie i ukraiń-
skie, lecz również czerwono-biało-
czerwone flagi niepodległej i de-
mokratycznej Białorusi, a także 
Tatarów krymskich i Litwy, a na-
wet Niemiec. Wzruszenie ogar-
nia, gdy się widzi dowód Solidar-
ności w nowym wymiarze – sfa-
tygowaną flagę czerwono-biało-
czerwoną z Pogonią księstwa po-
łockiego, przemyconą przez gra-
nicę przez wolnych Białorusinów, 
a wzniesioną przez nich na wro-
cławskim Rynku w rocznicą na-
paści Rosji na Ukrainę – Żywje 
Biełaruś!

Najważniejszą częścią uroczy-
stości na pl. Wolności było nabo-
żeństwo żałobne w obrządku gre-
kokatolickim. Panachidę sprawo-
wał J.E. ks. bp Włodzimierz Jusz-
czak ordynariusz eparchii wro-
cławsko-koszalińskiej wraz z kon-
celebransami. W zaimprowizo-
wanym przemówieniu nawiązał 
do potrzeby modlitwy za pole-
głych i tych niewinnych i pomę-
czonych i tych, którzy bohater-
sko padli w walce o najwyższe 
dla siebie wartości, za rodzinę, 
za naród, za ojczyznę. Starał się 
dobierać po ukraińsku zrozumiałe 
dla obydwu narodów słowa. Mo-
dlili się wszyscy: Ukraińcy i Pola-
cy, Białorusini i przedstawiciele in-
nych narodów Europy wschodniej 
… mimo strug zimnego deszczu.

Oprócz nabożeństwa, na pl. 
Wolności przejmująco wybrzmia-
ła rezolucja sejmiku województwa 
dolnośląskiego. Odczytał ją radny 
Tytus Czartoryski, przewodniczący 
Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. 
Wspomniał o prawie do godności, 
do ochrony praw człowieka, wresz-

cie do obrony wartości europej-
skich, której rubież dziś prze-
biega w ciągłej walce na froncie 
ukraińskim. Po uroczystości reli-
gijnej wystąpiła ukraińska mło-
dzież. Popłynęła starodawna za-
karpacka ludowa pieśń żałobna – 
„Hej, pływe kacza po Tisini” („Pły-
nie kaczka po Cisie”). To swoiste 
ukraińskie requiem – syn prowa-
dzi dialog z matką przewidując, 
że polegnie na wojnie w obcych 
stronach, a z przekonaniem syna 
nie może pogodzić się matka….

Następnie głos oddano mło-
dzieży z wrocławskiej szkoły 
ukraińskiej prowadzonej przez 
Fundację „Razom”. W kilku sło-
wach opisali obwody Ukrainy, 
z których przybyli. Kraj sąsiadów 
ze wschodu dzieli się na 24 ob-
wody oraz dwa miasta wydzielo-
ne. Autonomiczna republika Kry-
mu stanowi osobną jednostkę ad-
ministracyjną. Dzieci dwukrotnie 
skandowały wraz ze zgromadzo-
nymi podziękowania dla Polski 
i Polaków po polsku i ukraińsku.

Ostatnim punktem uroczysto-
ści był koncert w pobliskim Na-
rodowym Forum Muzyki (NFM). 
Orkiestrę z udziałem chóru po-
prowadził sam dyrektor, maestro 
Andrzej Kosendiak. Chór został 
przygotowany przez Lionel’a 
Sow. Wystąpiły znakomitości: – 
Olga Pasiecznik – sopran, Aga-
ta Schmidt – alt, Maciej Kwaśni-
kowski – tenor, Paweł Horodyski 
– bas. Koncert poprzedziła „Mo-
dlitwa za Ukrainę” – utwór ukraiń-
skiego kompozytora Wałentyna 
Sylwestrowa, urodzonego w pa-
miętnym strasznym dla Ukrainy 
1937 roku. Następnie zabrzmiało 
monumentalne dzieło Wolfganga 
Amadeusza Mozarta – Requiem. 
Wspaniałe wykonanie z 24 lutego 
2023 r. przejdzie do historii NFM, 
o czym świadczyły wielominuto-
we oklaski zachwyconych gości.

Uroczystość z 24 lutego b.r. to 
potwierdzenie, że Ukraina po 
trudach i znoju, znaczonych 
zniszczeniem i śmiercią od-
radza się i… żyje! Żyje!
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Joe Biden niejedną 
ma twarz...
W ostatnich siedmiu latach Pol-
ska znajduje się w okresie wy-
jątkowej dla siebie koniunktu-
ry międzynarodowej. Niektó-
rzy dowcipnie zauważają na-
wet, że „Pan Bóg jest Pola-
kiem”. Od zwycięstwa obozu 
niepodległościowego w wy-
borach w 2015 roku, szczytu 
NATO w Warszawie w 2016, 
rządów Trumpa zapoczątko-
wanego jego wiktorią wyborczą 
w listopadzie 2016 aż po czasy 
kluczowej roli Polski podczas 
wojny w Europie Wschodniej 
– te siedem i pół roku to w ol-
brzymiej mierze czas, w któ-
rym Polska, niczym sprawny 
surfer, skutecznie pokonywa-
ła wzburzone międzynarodowe 
fale. W tym czasie był tylko je-
den rok „smuty”. To oczywiście 
fatalny pierwszy rok obecności 
w Białym Domu 46. prezydenta 
w dziejach USA Josepha Robi-
nette’a Bidena. Ten Biden, któ-
ry zareagował w imieniu Sta-
nów Zjednoczonych Amery-
ki, tak, jak trzeba, na agresję 
Rosji na naszego wschodnie-
go sąsiada, to ten sam Biden, 
który na szczycie w Genewie 
w 2021 roku dał się jak dziec-
ko ograć i ośmieszyć Putinowi. 
Ten Biden, który nazwał Putina 
po paru miesiącach rosyjskiej 
wojny „bandytą”, to ten sam Bi-
den, który rok wcześniej roz-
począł kolejny „reset” relacji 
Waszyngton-Moskwa, mają-
cy przypominać „reset” z 2009 
roku, gdy prezydentem był Ba-
rack Hussein Obama, Biden 
jego wiceprezydentem, a sze-
fową MSZ czyli sekretarzem 
stanu Hillary Rodham Clinton. 
To wtedy Amerykanie odwołali 
instalację tarczy antyrakietowej 
w Polsce i w Czechach, bo nie 
chcieli wchodzić w drogę Puti-
nowi w naszej części Europy, 
w zamian uzyskując jego „neu-
tralność” w kwestiach Bliskie-
go Wschodu, Iranu czy Afga-
nistanu. Uczciwie przyznajmy, 
że nieszczęsny „reset” na linii 
Biały Dom – Kreml trwał „tyl-
ko” (aż) jedną kadencję, a w 
drugiej tandem Obama-Bi-
den zreflektował się i prze-
szedł na pozycję „jastrzębia”, 
czego przykładem było jedno-
znaczne wsparcie Euromajda-
nu w Kijowie w 2014 roku. Pró-
by „resetu” numer dwa Anno 
Domini 2021 zostały przecię-
te 24 lutego 2022 inwazją Ro-
sji na Ukrainę.

Co to pokazuje? Jednak 
pewną chwiejność Waszyng-
tonu. Oby w najbliższych mie-
siącach w polityce USA więcej 
było ducha z dwóch wizyt Bide-
na w Warszawie (2022-2023) 
niż nieszczęsnego szczytu 
z Putinem w Genewie (2021).

Ryszard 
Czarnecki

Polska, 
świat 

i okolice…

Kornel zwykle dzwonił we wtorek.
– Krysieńka? Jutro robimy gazetę. Możesz 

pomóc? No to przyjedź wieczorem do Romka.
Gazeta powstawała w pokoju wypełnionym 

książkami, sporo miejsca zajmowały też kompu-
tery i laptopy. Przy dwóch dużych monitorach sie-
dział Romek. Ze skupieniem wpatrywał się w wy-
świetlone teksty, zwiększał lub zmniejszał litery, 
zmieniał krój czcionek, wklejał fotografie. Kornel 
przyglądał się z boku.

– To zdjęcie przesuń wyżej, tu będzie podpis. 
Ten artykuł przenieś na następną stronę. Bardzo 
dobrze, o to mi chodziło.

A potem zwracał się do mnie:
– Podoba ci się? A może lepiej zmienić tytuł, 

jak myślisz?
Po ustaleniu ostatecznej wersji siadałam przy 

laptopie, aby poprawić jakiś tekst, coś przepisać 
albo skrócić. Helenka przynosiła kawę i herba-
tę z imbirem, Romek zapalał kolejnego papiero-
sa, a Kornel wychodził do drugiego pokoju i pi-
sał „wstępniak”. Najczęściej był to niezbyt długi 
tekst zawierający trochę filozoficznych przemy-
śleń, często odwołujących się do Ewangelii, ko-
mentarz do jakiegoś wydarzenia w kraju lub na 
świecie albo propozycje podjęcia jakiegoś działa-
nia. Bardzo zależało mu, aby każde słowo odda-
wało dokładnie to, co myślał. Oboje zastanawia-
liśmy się, czy wyraz „ofiara” jest lepszy niż „po-
święcenie”, czy skrócenie zdania nie zmieni jego 
sensu, czy przecinek można zastąpić myślnikiem.

Lubiłam te rozmowy. Nie znam zbyt wielu lu-
dzi, którzy by chcieli, tak jak Norwid, „odpowied-
nie dać rzeczy słowo”.

Poezja też była ważna. W każdym numerze 
gazety musiał być wiersz. Mógł dotyczyć róż-
nych tematów, najlepiej żeby odwoływał się do 
postaw życiowych, wyborów albo żeby przypo-
minał jakieś wydarzenie. Nie mógł jednak podda-
wać w wątpliwość wartości heroizmu. Pamiętam 
ostrą reakcję Kornela na wiersz Ernesta Brylla:

Krajobraz podwarszawski
Śpi reduta Ordona. Bóg płomienną świecą
Nie dotknął prochów świata i wszystko zostało
Jeszcze twardsze niż było. Ani się rozlecą
Imperia krwią zlepione... Nawet nie zagrzmiało
Dziś tutaj cisza taka – jakby nic nie było
Tuż pod sercem Warszawy – jakby te płomienie
To ogniem oczyszczenie, to ziemi wstrząśnienie
Tylko się w zapomnianych bajędach przyśniło
Może lepiej nie czekać, może nie wspominać
Może nie naszeptywać od ojca do syna
Może na tym pęknięciu, na historii bliźnie
Uprawiać pomidory – tak służąc ojczyźnie?

– Nie zgadzam się z tym – powiedział nie-
co wzburzony – ten wiersz odbiera nadzieję!

Zdecydowaliśmy się zatem na zamieszcze-
nie wiersza Kazimierza Wierzyńskiego.

Strofa o Prometeuszu
Pytasz, kto jest ten więzień? Skazaniec zuchwały,
Co losu się nie uląkł i męką się trudzi.
Na górach łańcuchami przykuty do skał,
Pokarany przez bogów, męczony przez ludzi,
Nie wyrzekł się wolności i uparł się przy niej
I okiem swe dalekie obchodzi zastępy
I cokolwiek się stanie, co jeszcze zawini –
Wytrwa przy swoim ogniu. I biada wam, sępy!

Kornel wpatrywał się dłuższą chwi-
lę w tekst, wreszcie powiedział:

– Tak, oczywiście, że tak. – I to był cały ko-
mentarz.

W 2015 roku Kornel wygłosił w Sejmie słynne 
przemówienie z apostrofą: „Niosę Ciebie, Polsko, 
jak żagiew, jak płomienie”.

Pochłonęły go ważne sprawy, wydawałoby się, 
odległe od redagowania gazety. Jego obowiąz-
ki w redakcji przejął Albert Łyjak. Dwutygodnik po-
wstawał teraz w lokalu Stowarzyszenia Solidarność 
Walcząca przy ul. Barlickiego, w którym mieściło 
się biuro poselskie Kornela. Od rana do wieczora 
przemieszczały się tam tłumy ludzi. Każdy chciał 
coś załatwić, poprosić o pomoc, przedstawić swój 
punkt widzenia na jakiś temat lub tylko porozmawiać. 
Panował nieopisany zgiełk – rozmowy telefonicz-
ne, brzęczenie filiżanek i łyżeczek, ożywione dys-
kusje prowadzone jednocześnie w kilku miejscach 
pokoju – słowem kompletny chaos. Ale Kornelowi 
on nie przeszkadzał. Rozmawiał z ludźmi, odbierał 
telefony, udzielał dziennikarzom licznych wywiadów 
i … tworzył gazetę. Przeglądał nadesłane artykuły, 
porównywał zdjęcia i, jak to miał w zwyczaju, py-
tał ludzi (również spoza redakcji), co myślą o sza-
cie graficznej, tytułach itp. Oczywiście zawsze pa-
miętał o napisaniu „wstępniaka”. Jeśli musiał wyje-
chać, przysyłał tekst mailem, czasem w ostatniej 
chwili, tuż przed wysłaniem gazety do druku. Kie-
dyś, jadąc pociągiem, dyktował „wstępniak” przez 
telefon, a Albert spisywał w pośpiechu jego słowa. 
Raz otrzymaliśmy tekst Kornela napisany w dość 
pokaźnym esemesie. Po powrocie z podróży uważ-
nie czytał najnowszy numer, czasem pochwalił, cza-
sem skrytykował, często podpowiadał, co można 
zrobić lepiej. Kiedy wychodził na spotkanie poza 
biurem, zawsze zabierał ze sobą gruby plik gazet, 
żeby obdarować nimi przypadkowych rozmów-
ców. A w biurze, na stole tuż przy drzwiach, rozkła-
dał najnowsze i wcześniejsze wydania, aby każdy 
przybysz mógł wziąć dla siebie i znajomych po kil-
ka sztuk. I ludzie chętnie brali, a potem sami przy-
chodzili po następne numery.

Odzew był bardzo duży. Do redakcji ciągle ktoś 
dzwonił, ludzie pytali o różne kwestie poruszone w ga-
zecie, przysyłali swoje teksty z prośbą o ich wydru-
kowanie, niektórzy, przeważnie starsi, przynosili ob-
szerne rozprawy napisane ręcznie. Gazeta stała się 
z czasem swoistą trybuną czytelników, którzy pisali 
o ważnych dla nich sprawach, na przykład o popa-
dających w ruinę przedwojennych budynkach na Sę-
polnie. Oczywiście zawsze mogliśmy liczyć na sta-
łych autorów i na ich cykliczne teksty o historii, poli-
tyce, gospodarce, odkryciach naukowych itp. Jedną 
stronę Kornel udostępnił początkującym literatom. 
W rubryce „Młode Talenty” redaktor Stanisław Sro-
kowski zamieszczał wywiady z uczniami szkół śred-
nich, którzy próbowali swych sił w poezji lub krótkich 
formach prozatorskich. Organizował też konkursy li-
terackie, a zwycięzców zapraszał do redakcji po od-
biór nagród. Nagrody wręczał Kornel, co znacznie 
podnosiło prestiż imprezy.

Po kilku latach Kornel zachorował. Z niepo-
kojem czekaliśmy na informacje ze szpitala, ale 
z każdym tygodniem było gorzej. Kiedy nadeszła 
ta najgorsza wiadomość, zrozumieliśmy, że dla 
każdego, kto był jego przyjacielem, zakończył się 
pewien rozdział w życiu. Siedzieliśmy w opusto-
szałym biurze, z którego już wyniesiono szafki, 
fotele, regały, nawet ekspres do kawy – wszyst-
ko to, co należy się posłowi na sejm. W milcze-
niu pracowaliśmy nad kolejnym wydaniem gaze-
ty. Nikt nie hałasował, skończyły się głośne roz-
mowy i parzenie kawy w kuchni. Poprawiałam ja-
kiś artykuł i nasłuchiwałam. To było irracjonalne, 
ale czekałam na odgłos kroków w korytarzu, na 
skrzypnięcie drzwi i na Kornela, który wchodząc 
do pokoju, powie: „Albert, poszukaj mi przedostat-
niego numeru. Muszę coś sprawdzić”.

ich na rzeź. Kiedy będąc na-
stolatkiem zetknąłem się z literac-
kim świadectwem Różewicza wca-
le mnie ono nie zaskoczyło. Od naj-
młodszych lat znane mi było wspo-
mnienie mojego ojca, który po po-
wrocie z okupacyjnej poniewierki 
dowiedział się, że z grona pedago-
gicznego jego szkoły wojnę prze-
żył tylko jeden nauczyciel. Urodzi-
łem się dziewiętnaście lat po wojnie 
a podobnych opowieści usłysza-
łem bez liku. Tymczasem z książ-
ki pani Kuszyk dowiadujemy się 
przede wszystkim o cierpieniach 
Niemców, o smutnym losie cmen-
tarzy, jakie pozostawili w Szcze-
cinie czy Legnicy. Zupełnie tak, 
jakby szukający jakiegoś dachu 
nad głową naród polskich niedo-
bitków w latach opłakiwania śmier-
ci najbliższych, w czasach nędzy 
i głodu nie miał do roboty niczego 
bardziej pilnego od otaczania tro-
ską niemieckiego dziedzictwa. Na 
jakże licznych stronach tej książki 
spotykamy się też z relacjami pro-
wadzącymi do wniosku, że poja-
wienie się Polaków nad Odrą czy 
Nysą było czymś na kształt zde-
rzenia dzikich hord z nieznanym im 
światem wysokorozwiniętej cywili-
zacji. Jedna z opowiastek przywołu-
je np. zabawę, polegającą na woże-
niu przez dzieci na saneczkach 
zwłok wydobywanych z grobow-
ców. Uwierzyć mi w coś takiego 
trudno, ale też nie mam podstaw 
do zanegowania wydarzenia opi-
sanego w książce pani Kuszyk. 
Dziwi mnie jednak, że dając wia-
rę takim relacjom pisarka nie zdo-
była się na refleksję nad przyczy-
nami, na gruncie których wykwit-
nąć mogły tego rodzaju wynatu-
rzenia. Nad zaplanowaną i konse-
kwentnie przez Niemców realizo-
waną zagładą nie tylko wszystkich 
choć trochę wykształconych Pola-
ków. Nad postanowieniem, według 
którego Polakowi dostępne mogą 
być co najwyżej kwalifikacje cieśli, 
ale już nie stolarza. Nad szeregiem 
lat wszechobecnego zadawania 
przez Niemców śmierci. Nad dora-
staniem młodego pokolenia w ta-
kich właśnie realiach. Zamiast tego 
mamy tyrady o czcigodnych Niem-
cach oraz ich niezawinionym cier-
pieniu. I o pozbawionych sumienia 
Polakach skupionych na grabieniu 
i niszczeniu. Polakach stanowczo 
zbyt prymitywnych, by być zdolny-
mi docenić i racjonalnie korzystać 
z tego, co im po sobie pozostawi-
li Niemcy.

„In den Hausen der anderen” 
Karoliny Kuszyk to kwintesen-
cja wszystkiego, co niechętni 
Polsce Niemcy chcieliby czy-
tać o sobie i oczywiście – o Po-
lakach. Niemiecki odbiorca znaj-
dzie w tej książce dobitne po-
twierdzenie wyznawanej przez 
niego wersji historii XX wie-
ku a każdy negatywny stereo-
typ Polaka za sprawą tej lektu-
ry zostanie nie tylko „udowod-
niony”, „udokumentowany”, ale 
też ugruntowany i wzbogacony 
obrazkami, na stworzenie któ-
rych trzeba było naprawdę nie-
lichej wyobraźni. Triumfalny po-
chód autorki i jej dzieła jest więc 
bardziej, niż pewny. Deszcz na-
gród i wszelakich korzyści – za-
gwarantowany.

▶
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Jesteś autorką kilkudziesięciu 
książek dla dorosłych i dzie-
ci. Co nakłoniło Cię do napi-
sania scenariusza filmowego? 
Czy to pojedyncze wyzwanie 
czy gotowość do kontynuacji 
działań na wielkim ekranie?
Sama nigdy bym się nie porwała 
na pisanie scenariusza. Z wie-
lu powodów. Jednak jeśli cho-
dzi o „Opiekuna” odbyło się to 
tak, że pewnego dnia zadzwo-
nił do mnie mój kolega z wydaw-
nictwa „Rafael”, z którym wów-
czas współpracowałam od po-
nad dziesięciu lat (dziś to już 
szesnaście) i zapytał czy nie na-
pisałabym scenariusza do filmu 
o św. Józefie Kaliskim. Tu mu-
szę wyjaśnić, że szef „Rafaela”, 
Tomasz Balon-Mroczka, co ja-
kiś czas stawiał przede mną cał-
kiem nowe wyzwania. Zaczyna-
łam pisać i publikować z myślą 
tylko i wyłącznie o książkach 
dla dzieci. Ale po pierwszej, To-
mek zaproponował żebym na-
pisała coś dla dorosłych. I dziś 
tych książek dla dorosłych jest 
tylko trochę mniej niż tych dla 
dzieci. Później podsuwał kolej-
ne rzeczy, włącznie ze scena-
riuszami do komiksów, których 
sama z siebie też bym się nie 
podjęła. Zatem kiedy poprosi-
li mnie o scenariusz, przyjęłam 
propozycję. Nie miałam żadne-
go doświadczenia, ani wykształ-
cenia w tym kierunku, ale do-
szłam do wniosku, że jeśli mi 
nie wyjdzie, to wyrzucą scena-
riusz do kosza, nikt się o tym nie 
dowie i wszystko zostanie w ro-
dzinie. Przyznam jednak, że już 
po przyjęciu tej propozycji mia-
łam wiele obaw. Dostałam stos 
książek o pisaniu scenariuszy 
i kiedy je przeczytałam, skon-
statowałam, że wiem jeszcze 
mniej niż przedtem. I wtedy po-
prosiłam o pomoc św. Józefa. 
Jak widać, z perspektywy cza-
su, nie odmówił.

Podkreślasz, że wiodąca hi-
storia opowiedziana w ramach 
filmu „ Opiekun” jest opar-
ta na autentycznych zdarze-
niach. Zaskakujące, że ktoś 

chciał się podzielić taką opo-
wieścią.
Wiodąca historia w filmie, nie 
została przedstawiona jeden do 
jednego. Jak mówi mój kolega 
reżyser: została zanonimizowa-
na. Każdy kto widział film zapew-
ne domyśla się z jakich wzglę-
dów. Ta historia wydarzyła się 
na moich oczach i stała się in-
spiracją do stworzenia filmowej, 
rozpadającej się rodziny Kor-
deckich. Prawdziwi bohatero-
wie mieli inne zawody, miesz-
kali w zupełnie innym niż Kalisz 
mieście itd. Natomiast istota ich 
historii, interwencja św. Józe-
fa – to wszystko zostało odtwo-
rzone wiernie. Dziś gdy odpo-
wiadam na Twoje pytania, mamy 
5 marca. Film wszedł do kin 24 
lutego. Dostaliśmy już pierwsze 

głosy, że widzowie, którzy przy-
szli do kina z podobnymi pro-
blemami jak Kordeccy, podjęli 
pierwsze próby ratowania swo-
ich małżeństw. Z mojego do-
świadczenia wynika, że ludzie 
chętnie się dzielą doświadcze-
niami takich niebiańskich inter-
wencji, pozwalają też je upu-

bliczniać mając świadomość, że 
ich historia może komuś pomóc. 
Czasem zastrzegają jednak by 
nie ujawniać szczegółów, które 
mogłyby pomóc ich zidentyfiko-
wać. I to jest zrozumiałe.

Film oprócz krótkich retro-
spektyw przedstawia mocno 
osadzoną we współczesności 
historię małżeństwa w poważ-
nym kryzysie. Uderza mnie 
mało zachwycająca postawa 
kobiet. Jedna zdradza, druga 
uwodzi. Myślisz, że w dzisiej-
szych czasach wierność to w 
równym stopniu problem ko-
biet co mężczyzn? Na ile mógł 
tu zamieszać królujący wszę-
dzie feminizm?
Nie jesteś pierwszą osobą, któ-
ra o to pyta. Zacznę od małego 
wyjaśnienia. Ponieważ nie je-
stem zawodową scenarzystką, 
„Rafael Film”, który jest produ-
centem, poprosił reżysera Da-
riusza Reguckiego, by przełożył 

mój scenariusz na język filmo-
wy. Dariusz dokonał tego razem 
z Bartoszem Geislerem. Pano-
wie dokonali też swoich zmian 
w fabule i to niestety spłaszczy-
ło trochę główną postać kobiecą 
czyli Dominikę Kordecką. Domi-
nika (wzorowana na prawdziwej 
postaci), w moim zamyśle, była 
dzielną kobietą, bardziej zarad-
ną życiowo niż mąż, walczącą 
o lepszy byt dla swojej rodziny. 
Prowadziła dom, ciągnęła kilka 
zajęć zarobkowych naraz. Była 
zmęczona. A ponieważ nie było 
widoków na to, że jej położenie 
się zmieni, w chwili słabości od-
powiedziała na zaloty starające-
go się o nią bogatego przedsię-
biorcę. Mojej bohaterce nie cho-
dziło ani o karierę, ani o uwodze-
nie milionerów. Nie powiedzia-
łaby nigdy do męża: „Zabijasz 
moje marzenia”. Ona po te ma-
rzenia sięgnęłaby sama. Bo to 
silna kobieta, tylko wyczerpana. 
Takie momenty kryzysu w życiu 

ma każdy, takie momenty zwrot-
ne. Jeśli jest ciężko i człowiek 
nie ma oparcia w Bogu, będzie 
próbował sam poprawić sobie 
życie na swój sposób. Z bar-
dzo różnymi skutkami, ale to na-
turalne, bo człowiek nie chce 
cierpieć. Druga postać, o któ-
rej mówisz, że uwodzi, zosta-
ła w całości stworzona przez 
Darka i Bartka. Mam wrażenie, 
że w tym filmie, w kwestii oso-
bowości bohaterek zderzają się 
czysto kobiece i czysto męskie 
punkty widzenia. Finalny obraz 
filmowych kobiet stworzyli męż-
czyźni. Co do statystyk dotyczą-
cych zdrad, myślę, że propor-
cje są zbliżone. Czy feminizm 
zamieszał w tej kwestii? Zdra-
dy miały miejsce zawsze, tak-
że przed feminizmem. Myślę, 
że feminizm zamieszał w wielu 
innych sprawach, ale długo by 
o tym mówić.

Wiemy, że stale rosnący od-
setek rozbitych małżeństw w 
największym stopniu krzyw-
dzi dzieci. Poprzez rozpad ro-
dziny tracą one poczucie bez-
pieczeństwa i pozbawione są 
wzorca zdrowego szczęśli-
wego domu. Z kolei w filmie 
to właśnie dziecko, chłopiec, 
jest postacią wydaje się naj-
dojrzalszą. Optymistyczna wi-
zja ale czy realnie możliwa?
Nie wiem czy to jest optymistycz-
na wizja, że dziecko jest dojrzal-
sze od rodziców, jeśli dobrze 
zrozumiałam Twoje pytanie. Ja 
mogę mówić w tej kwestii tylko 
o swoim doświadczeniu. Kiedy 
miałam 13 lat małżeństwo mo-
ich rodziców było w ogromnym 
kryzysie. Atmosfera w domu była 
nie do zniesienia. Nie miałam 
najmniejszych wątpliwości, że 
rodzice powinni się rozwieść, bo 
patrząc po ludzku nie było szans 
by się porozumieli. Nie miałam 
wtedy żadnego poczucia bez-
pieczeństwa, cierpiałam i robi-
łam wszystko by się men-

Święty Józef
 ■ Po premierze filmu „Opiekun”. Aleksandra Polewska-Wianecka, 

autorka scenariusza, w rozmowie z Martą Morawiecką
Marta Morawiecka

fot. Marlena Nawrocka

fot. Marlena Nawrocka

fot. Bogusław Zdębski
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talnie od tego odciąć. Wte-
dy stało się coś nieoczekiwane-
go. W naszej parafii prowadzono 
katechezy, tata został na nie za-
proszony. Jakimś cudem udało 
mu się namówić mamę by z nim 
poszła. Te katechezy odbywały 
się dwa razy w tygodniu przez 
dwa miesiące. Oni chodzili, a w 
domu zrobiło się spokojnie. Na-
wet ze sobą rozmawiali i to cał-
kiem miło. Myślałam, kateche-
zy się skończą i wszystko wró-
ci. Nie, zmieniło się całe nasze 
życie. Od tamtego czasu, takich 
historii o uratowanych rodzinach 
widziałam co najmniej dziesiątki. 
Znam te rodziny, przyjaźnię się 
z ich członkami. Doświadczenie 
moich rodziców nauczyło mnie 
raz na zawsze, żeby opierać się 
na Bogu. Żeby Jego pytać: a jak 
Ty to widzisz? Jaki Ty masz po-
mysł na rozwiązanie tego pro-
blemu? Nie jestem ekspertem 
od małżeństwa, rozwodów, sy-
tuacji dzieci z rozbitych rodzin 
i nigdy nie byłam. Nie mam jed-
nak wątpliwości, że rozwiąza-
nia tych wszystkich problemów 
trzeba szukać w Górze.

Tytułowy Opiekun św. Józef 
na kartach Ewangelii nie pozo-
stawił nam ani jednego słowa, 
które wypowiedział do Naj-
świętszej Maryi czy też do 
swego Podopiecznego Jezu-
sa. Jak to możliwe, że tak nie-
my patron jest do dziś dnia 
skutecznym orędownikiem 
rodzin?
Józefolodzy mawiają, że św. Jó-
zef zamiast gadać działał. Bo 
musiał działać. Najpierw miał 
za zadanie ochronić małego Je-
zusa przed Herodem, później 
wyżywić swoją rodzinę w Egip-
cie, jeszcze później opiekować 
się nią w Nazarecie. Józefolo-
dzy mówią też, że prawdziwy 
mężczyzna przede wszystkim 
działa, a jego czyny mówią za 
niego. Ja osobiście myślę, że 
św. Józef był bardzo szczęśli-
wy mimo tych wszystkich prze-
ciwności typu Herod czy nie-
pewność życia w Egipcie. I pew-
nie również z tego powodu chce 

żebyśmy my, tu na Ziemi, mie-
li równie szczęśliwe rodziny jak 
on. Mimo wszystkich trudności, 
z jakimi się borykamy. I dlatego 
jest taki skuteczny.

Masz może jakieś związki z 
Bazyliką św. Józefa w Kali-
szu? Na ile ważny dla Ciebie 
osobiście jest św. Józef?
Odkąd rozpoczęłam pracę nad 
scenariuszem moje związki 
z Bazyliką św. Józefa są bar-
dzo zażyłe. Dość powiedzieć, 
że współtworzę jej media spo-
łecznościowe. Czasem mam 
wręcz wrażenie, że ta bazylika 
stoi w moim mieście, tzn. w Ko-
ninie, a nie w odległym o 50 km 
Kaliszu. Św. Józef natomiast 
w moim życiu był obecny w ja-
kiś sposób zawsze. Mój tata ma 
na imię Józef i jego tata też miał 
tak na imię. Nie znałam dziadka 
Józefa, ale moja babcia, a jego 
żona, opowiadała mi o nim za-
wsze z wielką miłością i szacun-
kiem. Mówiła, że był jak święty 
Józef. Natomiast ja osobiście od-
kryłam św. Józefa jakieś 13 lat 
temu. Dziś jest po prostu czę-
ścią mojego życia. Jest jak przy-
jaciel, jak opiekun. Mam wraże-
nie, że cały czas jest obok, tyl-
ko po prostu go nie widać. Dłu-
go mogłabym mówić o wsparciu 
jakiego mi udziela.

Słyszałam, że jest sporo prze-
sady w umieszczaniu trzech 
nazwisk jako autorów scena-
riusza. Jaka była Twoja rola, 
a jaka figurujących z Tobą na 
ekranie dwóch panów?
Jak już wspomniałam na po-
czątku, dostałam propozycję 
stworzenia scenariusza od zera. 
I tak też zrobiłam. Stworzyłam 
całą fabułę opartą na faktach 
i prawie wszystkie postaci fa-
bularne. Wymyśliłam ich zawo-
dy, rozgłośnię radiową, audycję, 
którą prowadzi główny boha-
ter, sklep z sukniami ślubnymi 
i wieczorowymi, firmę produku-
jącą instrumenty, której właści-
cielem jest nowy partner głów-
nej bohaterki itd. Darek i Bar-
tek na prośbę producenta do-
łożyli przede wszystkim sceny 
dokumentalne i trochę przero-
bili moją wersję fabuły i dialo-
gi. Całkowicie ich autorstwa jest 
wątek cudu w Dachau. Dodali 
postać Kasi, dziennikarki radio-
wej. Oni też przełożyli mój tekst 
na język filmowy.

Najserdeczniej gratuluję pięk-
nie opowiedzianej historii. 
Mam nadzieję, że wielu zo-
baczy i uwierzy!

Bardzo dziękuję.

Między numerami

Amerykański orzeł ląduje tam, gdzie chce – symbolicznie od-
powiadając Putinowi na stwierdzenie, że Rosja graniczy, z kim 
chce. Prezydent USA Joe Biden z brawurą pionierów Dzikiego 
Zachodu przez polski Rzeszów dotarł tuż przed rocznicą rosyj-
skiej agresji do Kijowa. Spotkanie z ukraińskim prezydentem, 
tak blisko frontu, w zasięgu rosyjskich dronów, rakiet, samolo-
tów – daje do myślenia. W ramach tej samej podróży amerykań-

skiego prezydenta odbyło się warszawskie spotkanie z polskimi 
władzami, tymi które skutecznie działają i nie ustają w pomocy 
na rzecz Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz 
Morawiecki nie tracili czasu na wymianę uprzejmości, medali, 
kwiatów. Już następnego dnia cztery „żelazne pięści”, zostały 
przekazane przez PMM ukraińskim żołnierzom.

Mamy nadzieję, że ofiarowane przez Polskę nowoczesne Le-
opardy niemiecki kanclerz nie zaliczy do swoich sukcesów.

Redakcja

fot. Bogusław Zdębski

fot. Bogusław Zdębski
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Nazywając instytucję uniwersyte-
tu „arcydziełem ludzkiej kultury” 
wskazał, że uniwersytet stał się 
fenomenem i współtwórcą kultury 
europejskiej. Równocześnie kładł 
silny akcent na wspólną genealo-
gię uniwersytetu europejskiego, 
w pewnym sensie nowożytne-
go, i Kościoła. Zarówno uniwer-
sytetowi, jak i Kościołowi chodzi-
ło o to samo. Celem uniwersyte-
tu jest wiedza i mądrość, a ce-
lem Kościoła zbawienie, głosze-
nie prawdy zawartej w Ewange-
lii, przybliżanie i objaśnianie po-
rządku nadprzyrodzonego i wy-
pływającego z niego porządku 
miłości. Oba kierunki dwóch za-
sadniczych instytucji muszą się 
dopełniać ze względu na podsta-
wowy cel, jakim jest doskonale-
nie człowieka, tak w aspekcie in-
telektualnym, jak i duchowym.

Te dwa porządki legły u pod-
staw tworzenia pierwszych uni-
wersytetów na terenie Euro-
py m.in. w Bolonii (przełom XI 
i XII wieku), Paryżu (XII w.), Oks-
fordzie (1167), Modenie (1175), 
Cambridge (1209), Salaman-
ce (1218), Padwie (1222), Sie-
nie (1289), Coimbrze (1308), Flo-
rencji (1321), Pizie (1343), Pradze 
(1348), Krakowie (1364), Wiedniu 
(1365), Heidelbergu (1386), Ko-
lonii (1388), Budapeszcie (1389) 
czy Erfurcie (1392). Uniwersyte-
ty te, choć na przestrzeni dziejów 
ulegały zmianom wraz ze zmie-
niającymi się potrzebami społecz-
nymi, to zasadniczo do XIX wie-
ku wierne były celom, dla których 
je założono: nauczanie młodzie-
ży, prowadzenie badań nauko-
wych i promowanie wartości, na 
których chrześcijaństwo zbudo-
wało europejską kulturę. Począw-
szy jednak od XVI wieku dostrze-
ga się stopniowe zmiany, któ-
re wpłynęły na charakter uniwer-
sytetu, eksponując czynnik naro-
dowy, państwowy, wyznaniowy, 
a nawet branżowy. Poszczegól-
ne państwa pośrednio zniekształ-
cały uniwersalne cele uniwersy-
tetu dążąc do uwydatnienia ich 
znaczenia w świecie nauki a tak-
że przydatności szkoły dla pań-
stwa. Ostatecznie wytworzyły się 
cztery podstawowe koncepcje 
uniwersytetu. W niemieckiej uni-
wersytet miał spowodować uzy-
skanie przez studenta całościo-
wej wiedzy i prawdy, tym samym 
był nastawiony na uczenie my-
ślenia. Uniwersytet według kon-
cepcji angielskiej miał wyeduko-

wać i wychować mądrego, uczci-
wego i dobrego człowieka, pozo-
stawiając badania naukowe aka-
demiom, skupiającym badaczy 
a nie wykładowców. Amerykań-
ski model nastawiony był na po-
zyskiwanie wiedzy, ale w prak-
tycznym jej zastosowaniu, czyli 
dydaktyka musiała odzwiercie-
dlać badania naukowe, przez co 
uniwersytet amerykański miał być 
centrum i nośnikiem cywilizacyj-
nego postępu. I w końcu francu-
ska koncepcja uniwersytetu doby 
napoleońskiej zakładała zawodo-
we kształcenie sprawnych i kom-
petentnych sług państwa, stając 
się równocześnie instrumentem 
polityki i władzy.

Obok powyższych XIX-
wiecznych koncepcji uniwersy-
tetu można mówić o jego para-
dygmatach, które charakteryzują 
się postawą wobec tradycji z ja-
kiej wyrosły, przedmiotem zainte-
resowań w badaniu rzeczywisto-
ści bądź sankcjonowaniu tylko jej 
materialnej strony, wreszcie sto-
sunkiem do prawdy – możliwo-
ścią jej intelektualnego i pewne-
go poznania, bądź jej odrzucenia.

Klasycznym paradygmatem 
określa się uniwersytet średnio-
wieczny, który powstał na bazie 
kościelnych ośrodków nauczania 
i był prowadzony według norm 
prawa kanonicznego. Głębo-
ko zakorzeniony w chrześcijań-
skiej wizji rzeczywistości opie-
rał się także na klasycznej kultu-
rze grecko-rzymskiej, promując 
niezmienne wartości, które czło-
wiek jest w stanie odkryć i po-
znać. Ten paradygmat na pierw-
szym miejscu eksponował nauki 

teologiczne, a w dalszej kolejno-
ści filozofię.

W drugiej połowie XIX wieku 
ukształtował się pozytywistyczny 
paradygmat uniwersytetu opie-
rający się na filozoficznym prze-
konaniu, że wyłącznie świat ma-
terialny jest jedyną rzeczywisto-
ścią, którą nauki matematyczno-
przyrodnicze są w stanie kompe-
tentnie opisać. Dla tak rozumia-
nego paradygmatu to nie warto-
ści a fakty były najistotniejsze, 
co doprowadziło do sekularyzacji 
uniwersytetu jako ośrodka nauko-
wego, przyczyniając się do wyeli-
minowania wartości moralnych 
ze wszystkich płaszczyzn życia 
społecznego (nauki, gospodar-
ki, ekonomii, relacji interperso-
nalnych). Stąd wyeliminowano, 
a przynajmniej ograniczono teo-
logię jako nadrzędną strukturę na-
ukową, a w jej miejsce wyekspo-
nowano filozofię ze wskazaniem 
na nauki przyrodnicze i matema-
tykę. Dążono tym samym do od-
dzielenia nauki od wiary, co skut-
kowało błędem antropologicz-
nym pogłębionym przez kolejny 
paradygmat, postmodernistycz-
ny. Ten ostatni był sceptycznie 
ustosunkowany do rozumu i my-
ślenia pewnego, zatem nie tylko 
do teologii ale i filozofii, i wska-
zywał na możliwość osiągnięcia 
tylko prawdy przybliżonej. Ekspo-
nował odmienną, od rozumowe-
go, wizję rzeczywistości bardziej 
osadzoną w holistycznym i eko-
logicznym schemacie życia. Pa-
radygmat ten przyczynił się do 
zideologizowania uniwersytetu, 
gdzie lewackie systemy myślowe 
zawładnęły salami akademickimi.

Obecnie istnieje potrze-
ba wytworzenia nowego wzor-
ca uniwersyteckiego wolnego 
od ideologii, zwłaszcza lewac-
kiej, paradygmatu przywraca-
jącego równowagę między wia-
rą a rozumem, gdzie w centrum 
dociekań naukowych stanie czło-
wiek i otaczająca go rzeczywi-
stość. Warto w tym miejscu po-
służyć się dokumentami Stoli-
cy Apostolskiej i koncepcją no-
wego paradygmatu w ujęciu św. 
Jana Pawła II czy Benedyk-
ta XVI, którzy nadali mu miano 
„nowego humanizmu”. Charak-
terystyczną cechą tego spojrze-
nia, jak to określił papież Bene-
dykt XVI w wykładzie ratyzboń-
skim z 12.09.2006 r., jest „od-
ważne otwarcie się na cały za-
kres możliwości rozumu, który 
jest zawsze twórczy i zdolny do 
udzielania się”. Nie można je-
dynie zatrzymywać się na po-
zytywistycznym nurcie pojmo-
wania „rozumu” uznającego tyl-
ko to, co materialne jako z natu-
ry racjonalne i zgodnie z para-
dygmatem pozytywistycznym, 
podlegające dalszemu badaniu 
naukowemu, co w ostateczno-
ści doprowadziło do zawężenia 
horyzontu nauki. Nowy paradyg-
mat domaga się nowego etosu 
naukowości opartego na szero-
kim dialogu poszczególnych dys-
cyplin naukowych, który w efek-
cie przybliży człowieka do po-
znania ostatecznej prawdy. Uni-
wersytet uznając autorytet praw-
dy poprzez jej odkrywanie i ana-
lizowanie musi stać się platformą 
„odkrycia Boga, który jest stwór-
czym Rozumem i Rozumem-Mi-

łością” – jak podkreślał w swo-
im niewygłoszonym przemówie-
nia na Uniwersytecie La Sapien-
za z 17.01.2008 r. papież Bene-
dykt XVI. Instytucja ta musi pod-
jąć badania prowadzące do po-
znania całej prawdy, a pragnie-
nie poznawania jest pragnieniem 
prawdy.

Z kolei  św. Jan Pa -
weł II w swoich dokumen-
tach Sapientia christiana 
z 15.04.1979 r. oraz Ex corde Ec-
clesiae z 15.08.1990 r. wyraźnie 
podkreślał, że uniwersytet korzy-
stając z osiągnięć naukowych 
bieżącej epoki powinien dążyć 
do integracji wiedzy, prowadzić 
dialog między wiarą a rozumem, 
troszczyć się o etyczny wymiar 
nauki i zabiegać o perspektywę 
teologiczną. W żadnym wypad-
ku nie powinien „przyjmować 
systemów i metod, których nie 
da się pogodzić z chrześcijań-
ską wiarą”. Dlatego w poszuki-
waniu prawdy należy wykorzy-
stać cały dorobek filozofii i teo-
logii celem zrozumienia same-
go człowieka i sensu ludzkiego 
życia. Wszystkie dyscypliny na-
ukowe powinny w swoich bada-
niach dążyć do spójnej wizji świa-
ta i obejmować studium ważnych 
problemów współczesności, do 
których św. Jan Paweł II zaliczył: 
godność ludzkiego życia, w tym 
usytuowanie człowieka w rodzi-
nie i świecie, sprawiedliwość spo-
łeczną, ochronę środowiska natu-
ralnego celem kształtowania su-
mienia ekologicznego, w tym rów-
nomiernego podziału zasobów 
świata, działanie na rzecz po-
koju i stabilizacji politycznej, po-
chylenia się nad nowym porząd-
kiem gospodarczym i politycz-
nym – to wszystko razem przy 
uwzględnieniu aspektu etyczne-
go i religijnego.

Dokumenty papieskie mocno 
osadzone w zapisach Soboru 
Watykańskiego II dają nadzie-
ję na ukonstytuowanie się pa-
radygmatu nowego humani-
zmu, który powinien być reali-
zowany na uniwersytetach tak 
świeckich, jak i katolickich, już 
funkcjonujących i nowo zakła-
danych. Istnieje taka potrzeba 
powstania nowego uniwersy-
tetu we Wrocławiu, który reali-
zując nowy wzorzec uniwersy-
tecki oddziaływałby także na 
Czechy, Serbołużyczan, a na-
wet na Polonię.

Uniwersytet fenomenem kultury 
chrześcijańskiej i europejskiej

 ■ „Droga uniwersytetu (…) to droga do wyzwalania człowieczeństwa, tego wielkiego potencjału możliwości 
ducha ludzkiego, umysłu, woli i serca – kształtowania wielkiego i dojrzałego człowieczeństwa. (…) Uniwersytet 
jest wspaniałym środkiem do celu, instytucja uniwersytetu jest jednym z arcydzieł ludzkiej kultury. Zachodzi tylko 
obawa, czy to arcydzieło nie ulega w dzisiejszej epoce odkształceniu i to w wymiarze globu” – mówił Jan Paweł II 
do przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podczas spotkania na Jasnej Górze 6 czerwca 1979 r.

Ks. dr hab. 
Tomasz 

Błaszczyk

Fot. Artur Waszkielewicz
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Pierwsza poważna debata na te-
mat powołania Stowarzyszenia SW 
miała miejsce jesienią roku 1995, 
przy okazji III Zjazdu Partii Wol-
ności. Zgodnie z przewidywania-
mi wygłaszanymi przez Mateusza 
Morawieckiego w auli Politech-
niki Wrocławskiej na II Zjeździe, 
dość jeszcze okazałym, nasza par-
tia ulegała wówczas coraz więk-
szej marginalizacji. Obrazem tego 
był także jej III Zjazd, odbywają-
cy się we Wrocławiu, w osiedlo-
wej świetlicy przy ul. Rydygiera. 
Obradami kierował Maciek Fran-
kiewicz, z Rzeszowa dotarł na nie 
ciężko już schorowany Antek Ko-
paczewski. Wielu znanych działa-
czy SW wśród zebranych już jed-
nak nie było. Zamiast nich pojawi-
ło się sporo osób, które mało kto 
z nas kojarzył. Jeden z delegatów, 
którego tożsamość jak się okazało 
nie była łatwa do ustalenia, wystą-
pił wtedy nagle z wnioskiem o sa-
morozwiązanie partii. Pierwszym, 
który zaprotestował, był Edek Wól-
tański. Poprosił nawet prezydium 
Zjazdu, by wniosek o rozwiązanie 
partii nie został zaprotokołowany. 
Zamiast tego Zjazd zajął się spra-
wą zmiany jej nazwy. Efektem spy-
chania na margines Partii Wolno-
ści było bowiem coraz częstsze jej 
mylenie z Unią Wolności. Przyję-
ta wtedy została moja propozycja, 
skutkiem której od tamtego cza-
su w użyciu było imię dwuczłono-
we: Partia Wolności – Solidarność 
Walcząca. Zaraz po Zjeździe roz-
poczęła się dyskusja nad celowo-
ścią kontynuowania tego bytu po-
litycznego. Wielu uważało, że za-
miast partii powinno powstać sto-

warzyszenie, którego celem były-
by m.in. bytowe sprawy weteranów 
podziemia. Fakty były bowiem ta-
kie, że setki działaczy Solidarności 
Walczącej za swą aktywność w la-
tach osiemdziesiątych zapłaciły 
bardzo wysoką cenę. Wielu pod-
upadło na zdrowiu, popadło w fi-
nansową ruinę, nie ukończyło stu-
diów, nie miało pracy. Dla każdego 
konspiracja oznaczała ocean po-
święconego czasu, co przekłada-
ło się na pogrzebanie zawodowej 
czy naukowej kariery, często też 
utratę przynajmniej części możli-
wości zarobkowania. Jacek Podlej-
ski zaoferował wtedy pomoc praw-
ną, Winek (nie pamiętam już na-
zwiska, reemigrant z Australii) pro-
ponował wsparcie w procedurze 
otrzymywania mieszkań komunal-
nych dla ludzi nie mających gdzie 
się podziać. Ktoś miał się zająć 
świadczeniami zdrowotnymi itd. 
Do sformalizowania tej działalno-
ści nie doszło z kilku przyczyn, do 
których należała i taka, że działa-
cze Solidarności Walczącej coraz 
częściej spotykali się na pogrze-
bach. W tym także tych, którzy naj-
bardziej angażowali się w tworze-
nie zrębów stowarzyszenia.

O rozwiązaniu Partii Wolno-
ści zdecydowaliśmy w roku 1996. 
Dzięki temu niektórzy z nas odna-
leźli się potem w bliskich im orga-
nizacjach politycznych. W przy-
padku Maćka Frankiewicza dołą-
czenie do Stronnictwa Konserwa-
tywno-Ludowego umożliwiło ob-
jęcie stanowiska wiceprezyden-
ta Poznania. We Wrocławiu lu-
dzie Solidarności Walczącej nie 
mieli już wówczas swego loka-

lu, wcześniej znajdującego się 
przy ul. Kotlarskiej a potem przy 
pl. Św. Macieja. Rolę niemożli-
wą do przecenienia zaczęły wte-
dy odgrywać Mirosława i Iwona 
Kondratowicz, które wraz z Ma-
ciejem Ruszczyńskim udostępni-
ły swoje mieszkanie dla cotygo-
dniowych spotkań ludzi Solidarno-
ści Walczącej. W ciągu kilkunastu 
lat spotkań tych było kilkaset. Na 
przedświąteczne przychodziło po 
kilkadziesiąt osób. Gościnne pro-
gi mieszkania przy ul. Sępa Sza-
rzyńskiego (a potem Księcia Wi-
tolda) de facto pełniły rolę ośrod-
ka wzajemnej pomocy i informacji 
oraz podtrzymywania więzi mię-
dzy ludźmi konspiracji.

W czerwcu 2002 obchodziliśmy 
XX rocznicę Solidarności Walczą-
cej. Uroczystości były dość skrom-
ne a główną ich „platformą me-
dialną” okazał się być miesięcz-
nik „Opcja na Prawo”, redagowany 
przez Romka Lazarowicza. W spo-
łeczno-politycznych realiach po-
okrągłostołowego potworka, szum-
nie zwanego Trzecią Rzeczpo-
spolitą, jakakolwiek informacja 
o tym wydarzeniu gdziekolwiek 
indziej niemal w ogóle się nie po-
jawiła. Krótko potem Romek La-
zarowicz założył stronę interne-
tową www.sw.org.pl. Byłem wśród 
tych, którzy zaczęli ją wypełniać 
dokumentami, relacjami, fotogra-
fiami. Dzięki zdjęciom z własne-
go wesela czy wakacji spędzanych 
z przyjaciółmi z podziemia do ga-
lerii portretów ludzi SW dostarczy-
łem fotografie Teresy i Krzysztofa 
Zwierzów, Jasi i Maćka Dziubań-
skich, Jędrka Stadnickiego, Toś-

ka Ferenca, Andrzeja Sztylera… 
Inni robili to samo, dzięki czemu 
strona zaczęła się wypełniać i co-
raz bardziej tętnić życiem. To wła-
śnie dzięki temu dziełu zaczęli też 
do nas trafiać ludzie, których in-
nym sposobem być może byśmy 
nie spotkali. Red. Remigiusz Okra-
ska z dwumiesięcznika „Obywa-
tel” poprosił mnie wtedy o artykuł 
do wydania specjalnego, poświę-
conego XXV Rocznicy Sierpnia 
1980 i formacjom wywodzącym 
się z Solidarności. Po raz pierw-
szy od wielu lat w różnych perio-
dykach i na stronach interneto-
wych zaczęły się wówczas poja-
wiać obszerne teksty poświęco-
ne Solidarności Walczącej. Wtedy 
też wrócił temat formalnego powo-
łania do życia stowarzyszenia zło-
żonego z ludzi tej organizacji. Do-
datkowym impulsem było powsta-
nie w roku 2005 dolnośląskiego 
oddziału Stowarzyszenia Wolne-
go Słowa, w którym oczywiście 
znalazło się grono działaczy SW.

Przełomem były obchody XXV 
Rocznicy Solidarności Walczącej. 
Centrum przygotowań znajdowało 
się w siedzibie firmy Michała Ga-
bryela przy ul. Komandorskiej. Od 
pierwszego ze spotkań Komitetu 
Organizacyjnego, utworzonego la-
tem 2006, dla wszystkich było ja-
sne, że ich owocem mają być nie 
tylko obchody, ale i formalne po-
wołanie do życia Stowarzyszenia 
Solidarność Walcząca. 17 stycz-
nia 2007 w siedzibie firmy Waza 
przy ul. Komandorskiej w tym wła-
śnie celu zebrało się kilkudziesię-
ciu działaczy SW z kilku regionów 
Polski. Zaakceptowali oni Statut, 

nad którym dyskutowano i do któ-
rego uwagi zgłaszano od wielu 
już miesięcy. Zebrani wybrali też 
przewodniczącego, Zarząd, Komi-
sję Rewizyjną i przyjęli plan dzia-
łalności na najbliższe lata. Reje-
stracja w sądzie miała miejsce 21 
czerwca 2007.

Po dziesięcioleciach coraz 
trudniej mi odtworzyć nie tyl-
ko wydarzenia z czasów kon-
spiry, ale też te z początku lat 
dziewięćdziesiątych. A wtedy 
też dochodziło do sytuacji nie-
zwykłych. Ich ośrodkiem był 
głównie pierwszy jawny lokal 
środowiska Solidarności Wal-
czącej, który w roku 1990 za-
czął działać we Wrocławiu przy 
ul. Kotlarskiej. To w nim po raz 
pierwszy spotkały się ze sobą 
setki ludzi często przez wie-
le lat działających w tej sa-
mej organizacji, ale nie mają-
cych wcześniej ze sobą bez-
pośredniego kontaktu. Prze-
życia z tamtego miejsca i cza-
su trudno porównać z czymkol-
wiek innym. To tam należący 
do innych „odnóg fraktala” czy 
przez lata utrzymujący ze sobą 
kontakt przeróżnymi kanałami 
konspiracji, po raz pierwszy 
spotykali się osobiście. Cze-
goś takiego doświadczyć mo-
gli tylko ludzie ujawniający się 
i spotykający ze sobą po dłu-
gim czasie podziemnej dzia-
łalności. Te bezprecedenso-
we i dostępne jakże niewielu 
sytuacje warto byłoby udoku-
mentować. Spisać, zanim zatrą 
się w naszej pamięci.

Geneza Stowarzyszenia 
Solidarność Walcząca

 ■ Zamieszczone na łamach „Prawda Jest Ciekawa” wspomnienie Stanisława Srokowskiego przedstawia 
jeden z epizodów, prowadzących do powstania stowarzyszenia zrzeszającego członków podziemnej 
organizacji Kornela Morawieckiego. Historia ta jest jednak o wiele dłuższa.

Artur 
Adamski

Media informują nas o coraz to 
nowych incydentach w Mołda-
wii, a nawet o jakichś zamiarach 
obalenia rządu. Do nich jesz-
cze wrócimy. Ale teraz zwróćmy 
uwagę na Forum Gospodarcze, 
którego głównym realizatorem 
była Rumuńska Rodzina Kró-
lewska. Im więcej jest prób de-
stabilizacji sytuacji w Mołdawii, 
tym więcej należy okazywać so-
lidarności z nią. Skoncentrowa-
ni jesteśmy na wojnie na Ukra-
inie, więc „destabilizatorzy” sy-
tuacji w Europie chcą otworzyć 
kolejny front konfliktu, właśnie 
w Mołdawii.

Obecność Księcia Radu 
i wielu przedstawicieli rumuń-
skiej administracji rządo -
wej w Kiszyniowie pokazało, że 
Mołdawia nie jest sama. Przyłą-
czyła się do tego również stro-
na polska. W Forum uczestni-
czyła delegacja samorządowo-
społeczna z Dolnego Śląska. 
Na jej czele stali dwaj wice-
marszałkowie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dol-
nośląskiego, pan Marcin Krzy-
żanowski i pan Grzegorz Mac-
ko. Towarzyszyła im przedsta-
wiciel Agencji Rozwoju Aglo-
meracji Wrocławskiej pani Ilo-

na Ewa Czupta, przedstawicie-
le firm, głównie operujących 
już na tamtejszym rynku, oraz 
stowarzyszeń – Polskiej Kon-
federacji Katolickich Przedsię-
biorców, inicjatora uczestnictwa 
polskiej delegacji w Forum oraz 
Konfederacji Spiskiej.

Przybyłych gości z Rumunii 
i Polski miała przywitać Prezy-
dent Mołdawii Pani Maia San-
du, ale jak wiemy przebywa-
ła w tym czasie w Warszawie, 
podczas wizyty Prezydenta 
USA Joe Bidena. W jej zastęp-
stwie w Forum uczestniczył Pre-
mier Mołdawii Dorin Recean oraz 

Przewodniczący Parlamentu Moł-
dawii Igor Grosu.

Dodatkowo organizatorzy 
zaproponowali uczestnikom 
Forum wizytę w miejscowości 
Mașcăuți, leżącej prawie na gra-
nicy z tzw. Transnistrią (Naddnie-
strzem), samozwańczą republi-
ką. Dla relacji polsko-mołdaw-
skich była to bez wątpienia bar-
dzo owocna wizyta, ponieważ 
przedstawiciele podwrocław-
skiej Gminy Czernica zawarli 
porozumienie z władzami Gmi-
ny Mașcăuți o nawiązaniu współ-
pracy partnerskiej. Prezes fir-
my Liadur sp. z o.o. pan Piotr 

Urbanowicz obiecał młodzie-
ży tamtejszej szkoły ufundować 
stroje gimnastyczne i doposażyć 
ją w sprzęt sportowy.

Kiszyniów na powitanie spra-
wiał wrażenie bardzo spokojne-
go, zadbanego, tętniącego ży-
ciem miasta, chociaż z wyraźnym 
odczuciem, iż nie jest to serce, 
lecz obrzeże Europy. Z dala od 
głównych szlaków turystycznych. 
Może z tego też względu zacie-
kawił nas trochę obraz korzy-
stających z uroków najlepszych 
i wcale nie tanich hoteli turystów 

Forum rumuńsko-mołdawskiej jedności
 ■ Takim mianem bez wątpienia można nazwać Forum Gospodarcze Kiszyniów 2023, jakie zostało zorganizowane w stolicy 

Mołdawii w dniach 22-23 lutego b.r. z inicjatywy Jego Królewskiej Wysokości Księcia Rumunii Radu.

Jan Lech Skowera

Dokończenie na str. 6 ►

Nr 5 (291) • 6 marca 2023 7Prawda jest ciekawa



Pieśń Konfederatów Barskich au-
torstwa Juliusza Słowackiego 
z dramatu „Ksiądz Marek” oddaje 
ducha jakim kierowali się polscy 
patrioci, którzy w lutym 1768 r za-
wiązali w Barze na Podolu konfe-
derację „na ratunek Ojczyzny, Wia-
ry i Wolności praw i swobód naro-
dowych do upadku nachylonych”.

Druga połowa XVIII wieku jawi 
się jako czas, w którym Rzeczypo-
spolita, rządzona przez króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego, 
stawała się coraz bardziej zależ-
na od Rosji. Marionetkowość Po-
niatowskiego wobec carycy Kata-
rzyny II szła w parze z jego wal-
ką z polską tradycją wolności na-
rodowej i religijnej. Przeciwników 
szukał nie wśród jawnych zdraj-
ców Polski, którzy nie kryli się ze 
swoimi kontaktami z ościenny-
mi państwami, a wśród tej części 
społeczeństwa, którzy dążyli do 
uniezależnienia Ojczyzny od ob-
cych. Rosja, zanim jawnie wystą-
piła przeciwko Polsce, zastosowa-
ła prowokację. W 1766 r pod pre-
tekstem jakoby w Rzeczypospo-
litej nie były przestrzegane pra-
wa dla innowierców i brak toleran-
cji religijnej, zażądała możliwości 
utworzenia stronnictwa skupiają-
cego szlachtę nie-katolicką, dysy-
dencką. W jej obronie w następ-
nym roku wojska rosyjskie wkro-
czyły w granice Rzeczypospoli-
tej. Utworzone w Słucku konfe-
deracje szlachty kalwińskiej i pra-
wosławnej oraz w Toruniu szlach-
ty protestanckiej, okazały się zbyt 
słabe do planu Rosji, by wymóc 
na Sejmie stworzenia specjalnych 
praw dla innowierców. Ambasa-
dor rosyjski w Warszawie Mikołaj 
Repnin zwrócił się zatem do opo-
zycyjnej wobec Poniatowskiego 
części magnaterii, która zawiąza-
ła pod wodzą Krzysztofa Radziwił-
ła konfederację radomską, w obro-

nie rzekomo zagrożonej „złotej wol-
ności”. Jako antidotum miała być 
detronizacja Poniatowskiego. Po-
gląd, że Katarzyna II postanowiła 
„bronić wolności w rzeczypospo-
litej” był tak wielki, że konfederacji 
zdecydowali się „upichcić” ustawę 
obalającą króla. Ale caryca wca-
le takiego zamiaru nie miała. Pie-
kła pieczeń na podwójnym ogniu 
– stawała się coraz bardziej obec-
na w rozstrzyganiu polskich spraw, 
osłabiając tym samym pozycję in-
stytucji państwowych w Polsce (w 
tym króla) oraz wciągała w zasadz-
kę opozycję wobec Poniatowskie-
go, dążąc do jej rozbicia. Bo Ponia-
towski dla Rosji był gwarantem jej 
obecności w Polsce. Aby zastra-
szyć posłów opozycji, ambasa-
dor rosyjski polecił aresztować i ze-
słać w głąb Rosji bpa krakowskiego 
Kajetana Sołtyka, bpa kijowskiego 
Józefa Andrzeja Załuskiego oraz 
hetmana Wacława Rzewuskiego. 
Pod osłoną rosyjskich bagnetów 
obradujący w Warszawie sejm, 
przyjął narzucony Rzeczypospolitej 
„prawa kardynalne”. Nawiązujący 
do artykułów henrykowskich i póź-
niejszych ustaw sejmowych z za-
chowaniem „liberum veto), w rze-
czywistości stawały się „prawa 
kardynalne” kajdanami dla wol-
ności Rzeczypospolitej, bowiem 
ich przestrzeganie miało być gwa-
rantowane przez Rosję. Co więcej, 
prawa kardynalne miały być „sta-
łe i niezmienne”, co uniemożliwia-
ło w przyszłości przeprowadze-
nie jakichkolwiek reform w kierun-
ku naprawy państwa. Rzeczypo-
spolita stała się zależna od Rosji. 
Ten stan nie został zaakceptowa-
ny przez tę część społeczeństwa, 
które – stojąc na pozycji zacho-
wania tradycyjnych zasad praw-
nych demokracji szlacheckiej i wia-
ry katolickiej, nie mogło pogodzić 
się z zależnością od sąsiedniego 

państwa. 29 lutego 1768 r została 
zawiązana konfederacja. Słabość 
sił konfederatów, którzy w części 
byli wspierani przez wojska kró-
lewskie, starali się wykorzystać 
Rosjanie stacjonujący w Polsce. 
Na Podole ruszyły oddziały rosyj-
skie, które zdobyły min. Berdy-
czów i Bar. Część konfederatów 
znalazła schronienie w Mołdawii. 
Mimo tego, konfederacja zawiąza-
na w Barze znalazła kontynuato-
rów w innych województwach, co 
uniemożliwiało Rosji uzyskać peł-
nej swobody manewru. Co wię-
cej, wybuch wojny rosyjsko – tu-
reckiej i żądania Turcji, by Rosja 
odstąpiła od udzielonych praw kar-
dynalnych, dawało nadzieję na suk-
ces. Niestety, Turcja sama w tym 
momencie potrzebowała wspar-
cia i nie mogła przyjść rzeczypo-
spolitej z pomocą. Dodatkowo Ro-
sjanie podburzali chłopów na te-
renach ogarniętych walkami, by 
ci występowali przeciwko szlach-
cie. Bunt Gonty i Żeliźniaka, ko-
zaccy przywódcy chłopów ukra-
ińskich, był skierowany nie tylko 
przeciwko szlachcie, ale i Żydom. 
W Humaniu rebelianci wymordo-
wali ok. 30 tys. ludzi – szlachtę, 
mieszczan, katolików, grekoka-

tolików, Żydów. Nie oszczędzono 
kobiet, dzieci, ani starców. Roz-
ochoceni „sukcesem”, rebelia mo-
gła rozszerzyć się na teren Rosji. 
Caryca uznała, że sytuacja wymy-
ka się jej spod kontroli i wespół 
z wojskami Poniatowskiego, roz-
poczęto tłumienie rebelii.

Umiędzynarodowienie spra-
wy polskiej przyniosła nie tyl-
ko wojna rosyjsko – turecka. 
W 1769 r Francja zaktywizowa-
ła swoje stanowisko, organizując 
pomoc pieniężną i wysyłając na 
pomoc konfederatom broń. Do-
datkowo do Polski przybył korpus 
oficerów francuskich, w charakte-
rze doradców wojskowych na cze-
le z Charlesem Dumouriez. Kon-
federaci, nauczeni wcześniejszym 
doświadczeniem, utworzyli jedno-
lite kierownictwo, zwane General-
nością, która reprezentowała ich na 
zewnątrz. Pozyskaną pomoc wyko-
rzystali do stworzenia szeregu for-
tyfikacji w Małopolsce. Nie uda-
ło się natomiast wzniecić powsta-
nia na Litwie, natomiast w Wiel-
kopolsce odniesiono jedynie kilka 
mniej znaczących zwycięstw. Bra-
kowało jedności w działaniu i sil-
nego kierownictwa, które sterowa-
łoby walkami. Także pod wzglę-

dem wyszkolenia wojskowego woj-
ska rosyjskie górowały nad po-
spolitym ruszeniem szlachty. Do 
tego dochodził brak zdecydowa-
nia działań wobec Poniatowskie-
go. Co prawda konfederaci ogło-
sili jego detronizację 22 paździer-
nika 1770 roku, jednak kiedy do-
konali jego porwania rok później, 
zdecydowali się go wypuścić. Po-
niatowski, przetrzymywany kilka 
godzin w jednym z pomieszczeń, 
został wypuszczony i powrócił sa-
motnie do zamku. Sromotny obraz 
upadku zarówno Poniatowskiego, 
jak i jego przeciwników, którzy nie 
zdecydowali się wymusić na nim 
detronizację. Ale i tak propagan-
da rosyjska zrobiła wszystko, by 
ukazać ich w jak najgorszym świe-
tle w Europie. Wynajęci przez Kata-
rzynę II publicyści francuscy i nie-
mieccy tworzyli sążniste artyku-
ły o „polskiej rewolucji”. To za ich 
sprawą, Rzeczypospolita stawa-
ła się „chorym” państwem w Eu-
ropie, z nieukrywanym przeświad-
czeniem, że należy tej chorobie się 
przeciwstawić. To był jeden z tych 
czynników który sprawił, że Euro-
pa milcząco akceptowała rozbio-
ry. Bo los Polski po upadku konfe-
deracji został przesądzony. Rosja, 
aby uniknąć oskarżenia o samo-
wolę względem Rzeczypospolitej, 
do spółki weszła z Austrią i Prusa-
mi. Ta pierwsza zresztą już wcze-
śniej zajęła w 1770 roku Spisz i po-
wiaty: nowotarski, nowosądecki 
i czorsztyński.

Ostatnim punktem oporu była 
twierdza jasnogórska, która ska-
pitulowała 18 sierpnia 1772 r. 
Ujętych do niewolę konfedera-
tów, Rosjanie zesłali w głąb Ro-
sji, część z nich sprzedali ni-
czym niewolników Prusom.

„Nigdy z królami nie będziem w aliansach...
 ■ Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi / Bo u Chrystusa my na ordynansach / Słudzy Maryi”

Andrzej Manasterski

o wyglądzie i zachowaniu robot-
ników sezonowych, nieodmawia-
jących sobie różnych przyjemno-
ści. Posługiwali się językiem „mó-
wionym cyrylicą”, twierdzących, 
iż są Mołdawianami, ale paszpor-
ty mieli jakieś azjatycko-bliskow-
schodnie. Zastanawialiśmy się 
z naszymi przyjaciółmi nad tym 
fenomenem, jednak gdy po po-
wrocie do domu dowiedziałem 
się z mediów o nowych demon-
stracjach w Kiszyniowie, wszyst-
ko stało się jasne. W końcu ktoś 
to musi organizować!

Nikt nie ma złudzeń, także 
obóz patriotyczny w Mołdawii, 
jaka powinna być przyszłość tej 
podzielonej, historycznej kra-
iny, oddzielonej od państwowe-
go rumuńskiego pnia. Parlament 
przed dwoma dniami przyjął usta-
wę uznającą język mołdawski za 
język rumuński. Dla wszystkich 
było to oczywiste z wyjątkiem 
mołdawskiej lewicy – niby formal-

ność, a jednak fakt bardzo zna-
czący. O innej polityczno-spo-
łecznej okoliczności prawie się 
nie mówi – osiemdziesiąt pro-
cent Mołdawian posiada obywa-
telstwo Rumunii. Można pokusić 
się o takie stwierdzenie: Mołda-
wianie zagłosowali już paszpor-
tami na rzecz swojej państwo-
wej przynależności. W tym przy-
padku powinno być podobnie jak 

z NRD – Mołdawia powinna zo-
stać inkorporowana przez Rumu-
nię, za zgodą całej społeczności 
międzynarodowej. Sprawa Nad-
dniestrza nie będzie trwać wiecz-
nie, to znaczy tak długo, dopóki 
Rosja nie przegra na Ukrainie.

W tydzień po wizycie JKW 
Księcia Radu w Kiszynio-
wie wizytę oficjalną w Buka-
reszcie złożył premier Mołda-

wii Dorin Recean, któremu to-
warzyszyło czterech najważniej-
szych ministrów jego rządu. De-
legacja rządu Mołdawii zosta-
ła przyjęta przez Jej Królewską 
Wysokość Małgorzatę.

Z nieskrywaną satysfakcją na-
leży stwierdzić, iż niedostrze-
galni medialnie i społecznie 
monarchiści walnie przyczynili 

się do organizacji tego tak bar-
dzo owocnego Forum Gospo-
darczego w Kiszyniowie. Głów-
nym realizatorem idei zgło-
szonej przez Księcia Rumunii 
Radu był jeden z czołowych 
monarchistów z Transylwanii 
Claudiu Padurean, a udział pol-
skiej delegacji w tym wydarze-
niu inspirowali z kolei polscy 
monarchiści.
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Stosunkowo świeżym powodem 
wdrożenia procedury damage 
control stały się fragmenty za-
rejestrowanych z ukrycia roz-
mów z Jordonem Trishtonem 
Walkerem, menedżerem śre-
dniowysokiego szczebla zarzą-
du globalnego koncernu farma-
ceutycznego Pfizer. Podczas 
serii specyficznych randek dy-
rektora Walkera, który sprawia 
przemożne wrażenie, że jest 
mężczyzną niefanatycznym, do-
szło do ujawnienia, że tematem 
takich jednopłciowych randek 
mogą być problemy nader sub-
telnych różnic między „metodą 
wzmacniania funkcji” (ang. ga-
in-of-function) a „ukierunkowaną 
ewolucją” (ang. directed evolu-
tion) odzwierzęcych patogenów.

Po ujawnieniu dwuznacz-
nej roli części tzw. autoryte-
tów, w tym zwłaszcza Duńczyka 
Kristiana G. Andersena, po sta-
nowczo zbyt późnym odejściu 
Anthony’ego Fauciego, po co-
raz liczniejszych głosach o bu-
merangowym efekcie masowe-
go stosowania preparatów typu 
mRNA (nasilone fale zapaleń 
mięśnia sercowego u ludzi mło-
dych i wysportowanych, udary 
i zakrzepice, problemy z dono-
szeniem ciąży) zachodnia opi-
nia publiczna z taką problema-
tyką zdążyła się już nieco oswo-
ić… Pewną rewelacją pozosta-
je wszakże odkrycie, że ekspe-
rymenty dotąd ważne raczej dla 
sił zbrojnych niż dla cywilnego 
lecznictwa prowadzą już nie tyl-
ko wyspecjalizowane biolabora-
toria, lecz firmy, których dekla-
rowanym celem jest ponoć pro-
dukcja farmaceutyków. Warto 
może przypomnieć, że dyrek-
tywę w sprawie podjęcia dzia-
łań obronnych przed zagroże-
niem USA bronią biologiczną 
George Walker Bush podpisał 
12 czerwca 2002 roku.

Strategia Pfizera 
z powodu gadatliwości 

Walkera

Po pierwszym szoku – sce-
na w rodzaju „łap kasetę i w 
nogi” sprawia naprawdę wraże-
nie kiepskiej inscenizacji – kon-
cern Pfizer wdrożył procedurę 
„minimalizowania szkód” wyni-

kłych z nazbyt szczerych wynu-
rzeń Jordona T. Walkera. Cie-
kawy wydaje się fakt, że ekstra-
wertyczny menedżer najpierw 
oświadczył, że to, co mówił, było 
kłamstwem, obliczonym na wy-
warcie mocnego wrażenia na 
rozmówcy, a następnie zaczął 
się odwoływać do prawa, które 
nie pozwala filmować osób bez 
ich zgody. W każdym razie Wal-
ker był ewidentnie przerażony 
dokumentacją filmową, potwier-
dzając tym samym wiarygod-
ność swoich rewelacji. Gdyby 
tylko nakłamał i coś tam naz-
myślał, nie miałby przecież żad-
nych powodów do obaw.

Charakterystyczne też, 
że wyciągnięty po roku z sza-
fy prof. Krzysztof Pyrć powie-
dział tylko, że „nie udało się po-
twierdzić tożsamości osoby ma-
jącej być tym menedżerem Pfi-
zera”… Jak na jego elokwen-
cję, to dość skromnie, ale cóż, 
kiedy szefostwo firmy jednak 
się od J.T. Walkera odciąć nie 
dało rady. W zamian rozesła-
no instrukcje dla pracowników, 
jak reagować na pytania w tej 
sprawie przy kontakcie z media-
mi. To oczywiście nie wszyst-
ko. Skoro nie można z jednej, 
to trzeba uderzyć z drugiej stro-
ny, więc w różnych światowych 
mediach głównego nurtu poszła 
seria materiałów dezawuują-
cych… tak, Tuckera Carlsona, 
który raport reporterów O’Ke-
efe’ego nagłośnił.

Bardzo umiarkowanych lotów 
gazeta „Toronto Star” ostrzega-
ła przed Carlsonem, że podże-
ga Stany do inwazji na Kanadę. 
Pomysł jak pomysł, bo nie wyda-
je się, żeby administracja Joe’e-
go Bidena była skłonna pójść 
za wezwaniem bardzo popular-
nego wśród zwyczajnych, roz-
sądnych Amerykanów komen-
tatora telewizji Fox News. Z ko-
lei w jednej z duńskich gazet roz-
pisywano się o faktycznie spo-
rym majątku dość prominent-
nej od przeszło dwóch dekad 
postaci amerykańskiego rynku 
mediów elektronicznych (CNN, 
PBS, MSNBC, od listopada 2016 
Fox News Channel). Należy jed-
nak sądzić, że to konserwatywne 
poglądy tego komentatora, uzna-
nego za czołowego promotora 

trumpizmu oraz jego skłonność 
do podejmowania tematów po-
litycznie niewygodnych, ideolo-
gicznie drażliwych i przez libe-
ralną Amerykę często uznawa-
nych za tabu, a nie wysokie rocz-
ne dochody z telewizji Fox News 
czy tantiemy za dobrze sprze-
dające się książki, są główną 
przyczyną niechęci progresy-
wistów do Tuckera Carlsona. 
Natomiast w ostatnich atakach 
na niego, tuż po „przygodzie” 
Jordona T. Walkera z reporte-
rem z grupy Project Veritas, na-
leży widzieć element strategii 
przeciwdziałania koncernu Pfi-
zer niewątpliwym stratom wize-
runkowym poniesionym z powo-
du zbytniej gadatliwości jedne-
go z ich menedżerów średnie-
go szczebla.

Grupy szybkiego 
zagadywania prawdy

Współcześnie najszybszym 
z elektronicznych multimediów, 
w dodatku umożliwiającym wza-
jemne oddziaływanie użytkow-
ników na siebie, pozostaje In-
ternet. Specyfika sieci sprawi-
ła, że powstały też narzędzia do 
likwidacji czy minimalizowania 
szkód wizerunkowych powsta-
łych wskutek wycieku prawdzi-
wych, choć z punktu widzenia 
zainteresowanych niepożąda-
nych informacji, których ujaw-
niać w żadnym razie nie zamie-
rzano. Takim swoiście siecio-
wym narzędziem szybkiego re-
agowania i „likwidowania szkód” 
są grupy tzw. fact checkerów 
(ang. fact checkers).

Pisząc o nich poprzednio, 
nazwałem ich po polsku „we-
ryfikatorzy faktów”. Mimo do-
słownego przekładu oryginal-
nej nazwy angielskiej chyba 
niezbyt szczęśliwie, bo polski 
odpowiednik może sugerować, 
że idzie o wnikliwą grupę ana-
lityków, którzy badają materię 
mylącej czy skłamanej wiado-
mości i stosownie do wyniku 
swych rozpoznań fejk-njusa 
przerabiają w rzetelną informa-
cję. Nic bardziej mylnego. Owi 
fact-checkerzy niczego nie ba-
dają, działając jedynie na pozio-
mie językowym, głównie zresz-
tą według zasady: jeśli podczas 

kradzieży złapią cię za rękę – 
mów, że to nie twoja ręka.

Oczywiście, elementy takich 
operacji specjalnych pojawiały 
się już wcześniej, ale dopiero 
owe dwa lata zadekretowanej 
pandemii bez pandemii sprawi-
ły, że potrzeba gaszenia „poża-
rów prawdy” czy usuwania „dy-
sonansów poznawczych” mocno 
się nasiliła, mnożąc grupy roz-
maitych „fake-hunterów” oraz 
niezbędnych „pogromców teorii 
spiskowych”. Dziś już wiadomo, 
że najbliższe faktycznego prze-
biegu procesów, które ukształto-
wały losy świata podczas ostat-
nich dwóch lat, były właśnie te 
interpretacje zdarzeń, które bez 
pardonu opatrywano mianem 
teorii spiskowych, a które w isto-
cie opisywały z grubsza spiski 
funkcjonujące w praktyce.

Weryfikatorzy faktów 
czy pogromcy 

niewyparzonych 
języków?

Przykłady? Proszę bardzo: Gdy 
w ostatnim dniu urzędowania Bo-
risa Johnsona w witrynie rządu 
Jej Królewskiej Mości pojawiły się 
nagle dane wskazujące, że w bry-
tyjskich szpitalach na oddzia-
łach kowidowych zdecydowanie 
przeważają osoby zaszczepione, 
mimo że szczepionka miała być 
skuteczna i bezpieczna!... Gdy 
Albert Bourla nie mógł w marcu 
roku 2021 wjechać do Izraela, bo 
nie był „jeszcze w pełni zaszcze-
piony”… Gdy okazało się, że we-
dług danych VAERS liczba nie-
pożądanych zdarzeń poszcze-
piennych po preparatach mRNA 
przewyższa liczbę wszystkich za-
rejestrowanych w Stanach NO-
P-ów z poprzednich lat trzydzie-
stu… Gdy Japończycy zakwe-
stionowali bezpieczeństwo iniek-
cji mRNA, opierając się zresztą 
na materiałach z wewnętrznego 
raportu Pfizera, albo gdy w jed-
nym z kanadyjskich szpitali po-
łożniczych liczba poronień kore-
spondująca z terminem kowido-
wych „wyszczepień” zaalarmo-
wała w najwyższym stopniu kie-
rownictwo tej placówki… I gdy 
badania laboratoryjne wykazy-
wały obecność białka szczyto-
wego wirusa (czyli białka Spi-

ke) w mleku karmiących matek, 
wcześniej potraktowanych pre-
paratem mRNA.

Właśnie w takich przypad-
kach ruszali zaraz do boju ci 
zahartowani, jak o nich mówić? 
Weryfikatorzy faktów? No, chy-
ba nie… należałoby ich raczej 
nazwać strażnikami zagrożone-
go wizerunku, pogromcami nie-
wyparzonych języków, siermięż-
nymi wojami, którzy zręcznie 
obracając językiem, mieli chro-
nić szeroką publiczność przed 
tzw. prawdą nienależną, która 
mogłaby niepotrzebnie utrud-
niać zwykłym ludziom „bezpro-
blemowe” życie w niewiedzy...

Owi szermierze oszczęd-
nego gospodarowania praw-
dą ruszyli też w bój, gdy w po-
łowie zeszłego roku pani Nuland 
podczas przesłuchań w sena-
cie USA zacukała się w spra-
wie amerykańskich biolabora-
toriów na Ukrainie. Dla osoby 
z jej wiedzą, pewnością siebie, 
już wcześniej znanej ze swobo-
dy wypowiadania się, tamto du-
kanie tłumaczy się jedynie tym, 
że na dociekliwe pytanie Marca 
Rubio, republikańskiego sena-
tora z Florydy, (a nie guberna-
tora tego stanu Rona DeSanti-
sa), prawdy ujawnić nie chcia-
ła, a z kolei zbyt ostentacyjne 
kłamstwo musiałoby zakończyć 
jej polityczną karierę, więc… 
coś tam tylko pogadywała, nie 
mówiąc w istocie niczego. Se-
nator Rubio podrzucił jej wte-
dy koło ratunkowe, a zastępy 
nie tyle „weryfikatorów faktów”, 
lecz raczej „zamazywaczy praw-
dy” dopełniły dzieła. I biolabora-
toria na Ukrainie przestały wnet 
absorbować opinię publiczną.

Jacek Frankowski, wnikliwy 
obserwator naszej współ-
czesności, uprawiający pu-
blicystykę nie tylko piórem, 
lecz i piórkiem, jako rysow-
nik obdarzony mocnym po-
czuciem humoru, aż do sar-
kazmu włącznie, nazywa tych 
zamazywaczy prawdy fakt-
czekistami. Trafiając chy-
ba w sedno, a także świetnie 
nawiązując do brzmienia ich 
angielskiego miana.

24 lutego 2023

Damage control, czyli 
wyzwania przekładu

 ■ Angielskie wyrażenie w tytule znaczyło kiedyś tyle co „minimalizowanie szkód” 
i szło jedynie o ograniczenie realnych zniszczeń wyrządzonych przez żywioły i/lub 
kataklizmy: pożary, huragany, powodzie, śnieżyce, trzęsienia ziemi, tsunami. W epoce 
dominacji mediów globalnych idzie raczej o minimalizację szkód wizerunkowych. 
I nie byłoby w tym niczego złego, gdyby nie fakt, że coraz częściej za te „szkody” 
uważa się ujawnienie prawdy.

Waldemar Żyszkiewicz
Zanim 

wyłączą prąd
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– Kiedy rozmawialiśmy na po-
czątku ub. roku tuż po rozpo-
częciu przez Rosję wojny z 
Ukrainą, nazwała pani Władi-
mira Putina świrem. Nadal pani 
tak sądzi?
– Jakkolwiek byśmy nazywali ro-
syjskiego dyktatora, to nie ma 
większego znaczenia. Tak, jest 
świrem, oprócz tego jest nieobli-
czalny; on czuje, że traci władzę 
i to wszyscy putinoznawcy wiedzą. 
Można to prześledzić na przykła-
dzie tego, że boi się publicznych 
wystąpień, boi się wyjść do ludzi 
a także nieczęsto występuje na ja-
kichkolwiek zgromadzeniach; a je-
żeli już tak, to są one bardzo ogra-
niczone ze szczegółową kontro-
lą. Oprócz tego, z obecnym dyk-
tatorem czy bez niego, Rosja od 
wieków prowadzi tę samą polity-
kę. Chodzi o zagarnięcie cudzych 
ziem a także o to, aby narzucić 
obcą nam i całej Europie ideolo-
gię. Nie ma większego znaczenia, 
kto Rosją kieruje – czy car, czy 
przywódca, czy też dyktator. Za-
wsze było i jest, jak widzimy, tak 
samo. Te rzeczy trzeba zwalczać 
i nie dopuścić do tego, aby ta za-
raza – przynajmniej tak nazywa-
na od XX wieku – rozlała się po 
całej Europie.

– Po co Rosji ta wojna? To 
nienawiść do Ukrainy i Ukra-
ińców? Czy chcą Ukrainę po-
dzielić? A może zagarnąć całą? 
Czy chcą zrównać z ziemią cały 
kraj i wymordować najwięcej 
ludzi ile się da? Co oni chcą 
osiągnąć?
– Nie chodzi o jakąś nienawiść do 
państwa czy narodu. Tu chodzi 
o strefy wypływów. Oczywiście, 
że najlepiej byłoby zagarnąć całą 
Ukrainę i wylądować u bram Euro-
py. Ale…, nie tak szybko, nie tak 
prędko… Dołożymy wszelkich sta-
rań, aby tak się nie stało. Chodzi 
o zrównanie całego kraju z ziemią 
a przede wszystkim o czerpanie 
zysków z tego kraju. Przecież na 
wschodzie Ukrainy są kopalnie, są 
fabryki i to wszystko jeszcze do 
niedawna działało. Jak obecnie 
jest pod okupacją? Co się dzie-
je? Nie do końca możemy wie-
dzieć. Wiemy, że kopalnie, fabry-
ki, magazyny i sklepy są niszczo-
ne. Bardzo często jest to podawa-
ne w mediach lub są przemyca-
ne fotografie z terenów pod oku-
pacją, co grozi ludziom śmiercią. 
Być może chodzi nie tylko o wy-
mordowanie jak największej licz-
by ludzi, ale o sam fakt zastrasza-
nia. Zastraszania wszystkich na 
terenie Ukrainy, a także w Euro-
pie czy nawet w Stanach Zjedno-

czonych. To jest polityka, po pro-
stu, dziel i rządź. Polityka stra-
chu, polityka, kiedy człowiek nie 
ma żadnego głosu i od człowie-
ka nic nie zależy. Kiedy człowiek 
powinien siedzieć cicho, bać się 
i pracować na rzecz państwa, jeśli 
tak Rosję można określić.

– W 2014 r. Ukraina oddała 
Krym, praktycznie poddając 
się, bez chyba jednego wystrza-
łu. To wyglądało bardzo upoka-
rzająco. Co się teraz, przez te 
osiem-dziewięć lat, zmieniło, 
że armia stawia zacięty opór?
– Tak, to wyglądało bardzo nieład-
nie i bardzo upokarzająco, jak pan 
to określił. Nie zapominajmy, że 
na Krymie stacjonowała i teraz też 
stacjonuje flota rosyjska. Jest to 
flota dobrze uzbrojona, flota, któ-
ra ma rakiety balistyczne. Przez 
te lata zmieniło się wiele, dlatego 
że od 2014 roku na terenie Ukra-
iny wojska ukraińskie były szko-
lone przez żołnierzy NATO. Były 
różne grupy zadaniowe – z Ame-
ryki, Kanady, Anglii czy Polski. 
Szkolenia odbywały się na róż-
nych poligonach na terenie Ukra-
iny. Jeżeli chodzi o obwód lwow-
ski, to takie szkolenia miały miej-
sce przez wszystkie te lata na te-
renie poligonu w Jaworowie, któ-
ry został zbombardowany na po-
czątku pełnowymiarowej wojny 
w 2022 roku. Jak pokazuje do-
świadczenie z autopsji, niby naj-
większa armia świata, armia, któ-
rej boją się wszystkie kraje wcale 
nie jest taka potężna, dlatego że 
ukraińscy żołnierze a także ba-
taliony międzynarodowe, które 
znajdują się na terenie Ukrainy 
skutecznie zwalczają wojska ro-
syjskie. Straty w ludziach są na-
prawdę przeogromne ze strony 
ukraińskiej, jak i ze strony rosyj-

skiej, które są w tym samym cza-
sie trzy razy większe. Nie mamy 
dokładnej liczby rannych osób, 
ponadto nie każdą osobę da się 
wydostać z pola walki. Zmiany są 
ogromne, zmiany są widoczne, 
a przede wszystkim bez szkoleń 
przez żołnierzy NATO i grupy za-
daniowe Ukraina dzisiaj, tak my-
ślę, by sobie nie poradziła. Prze-
cież według planu Putina zdoby-
cie Kijowa miało się odbyć w dwa 
dni i tam miała wisieć flaga rosyj-
ska. Na szczęście nie udało się 
i zrobimy wszystko, aby nigdy do 
tego nie dopuścić. Jak mówią zna-
jomi dziennikarze z Kijowa, gdy-
by Rosjanie podjęli próbę zdoby-
cia miasta, to zostaną w tej ziemi 
na zawsze. I tego się trzymajmy. 
Tak było w lutym i marcu 2022 r. 
a teraz odbywają się szkolenia 
obrony pod Kijowem, pod stoli-
cą Ukrainy.

– Obecna wojna trwa rok. Czy 
to jest życie w ciągłym strachu? 
Czy człowiek już się uodpornił, 
przyzwyczaił do sytuacji i żyje 
z dnia na dzień?
– Zgadza się, obecna wojna 
trwa rok. Nie jest to życie w cią-
głym strachu, ani nie jest to ży-
cie z dnia na dzień. Po prostu 
człowiek jest w stanie – jak to 
się mówi – przyzwyczaić się do 
wszystkiego i taka jest prawda. 
Przekonaliśmy się o tym i dzia-
łamy na co dzień. Robimy to, co 
robiliśmy przedtem, pracujemy, 
czasem nie ma dostaw prądu, nie 
było dostaw wody a niektóre miej-
scowości nie mają dostaw gazu. 
Nie zawsze dom jest cały, jeżeli 
mówimy o wschodniej Ukrainie. 
Na chwilę obecną, w częściowo 
zrujnowanych domach żyje po-
nad 2,5 miliona ludzi, obywate-
li Ukrainy. Część z nich zwróciła 

się o rekompensatę do państwa 
ukraińskiego, a część, która ma 
niestety gorsze życie, bo jest pod 
okupacją, jeszcze tego zrobić nie 
mogła, ale mamy nadzieję, że to 
szybko nastąpi.

– Lwów stał się z początkiem 
wojny miastem tranzytowym, 
przez które przewinęły się mi-
liony osób. Wiele też osób zo-
stało we Lwowie chociaż na 
chwilę, na czas wojny. Jak to 
wpłynęło na funkcjonowanie 
miasta? Jak wygląda życie z 
taką dużą liczbą ludzi w cza-
sie wojny?
– We Lwowie są alarmy, ale prze-
ważnie większość ludności nie 
udaje się do schronów. Wiado-
mo, dzieci w szkołach udają się 
do piwnic i do specjalnie przysto-
sowanych pomieszczeń. Przy-
chodnie, sklepy i banki przestają 
pracować, ale jeżeli zaczyna się 
alarm we Lwowie jest to nic w po-
równaniu z alarmem na przykład 
w Chersoniu, Charkowie czy Za-
porożu. Tam z początku słyszymy 
kanonadę, z początku jest ostrzał 
artyleryjski a dopiero później włą-
czają syreny, dlatego że po pro-
stu nie zdążają. Ale sądząc z re-
lacji znajomych, którzy odwiedza-
ją tamte miasta, wioski i okolice, 
to ludzie do tego też się przyzwy-
czaili. To jest oczywiście strasz-
ne, ale ludzie tak żyją. Pracują tar-
gi. Jeździ transport miejski. Każ-
dy stara się nie myśleć o wojnie, 
dlatego że gdybyśmy żyli w cią-
głym strachu, to można byłoby 
zwariować. Nie powinniśmy do 
tego dopuścić.

– Lwów i w ogóle zachodnia 
Ukraina są – mówiąc oględnie 
– trochę łagodniej traktowa-
ne przez Rosjan. Były alarmy, 
były – owszem – ostrzały infra-
sktury krytycznej, ale general-
nie było spokojnie w porówna-
niu z zachodnią Ukrainą. Dla-
czego tak się dzieje?

– Na początku wojny we Lwowie 
krzyżowały się wszystkie drogi 
i przewinęło się tu naprawdę bar-
dzo wiele milionów ludzi. Ale nie 
zapominajmy, że do tej pory przez 
Lwów, ze Lwowa do Przemyśla, 
pociągami wyjeżdżają uchodźcy. 
Teraz średnia na dobę to około ty-
siąca osób. Raz może tych osób 
być 750, drugi raz 1200. To zale-
ży, jakie miejscowości zostają za-
jęte lub są bardziej ostrzeliwane. 
Wiadomo, że przede wszystkim 
uciekają rodziny z dziećmi, każdy 
troszczy się o swój byt i po prostu 
spokój. Każdy człowiek zasługu-
je na kawałek spokojnego nieba. 
We Lwowie zostało bardzo dużo 
ludzi. Mamy specjalne miasteczka 
kontenerowe, ale też są wszyst-
kie mieszkania wynajęte, jak rów-
nież miejsca w hostelach. Tutaj 
ludzie znaleźli pracę, część pra-
cuje zdalnie. Jak to wpłynęło na 
funkcjonowanie miasta? Większe 
korki, większe obłożenie restau-
racji, dlatego że życie we Lwowie 
kwitnie. Co prawda jest ono ogra-
niczone godziną policyjną, która 
trwa od godz. 12. w nocy do 6. 
rano, ale wszystko pracuje, działa 
i w czasie alarmu jest to niestety 
zamykane, lecz ludzie starają się 
po prostu żyć. W centrum miasta 
chodzą zakochane pary a także 
grają muzycy, między innymi dzi-
siaj szłam ulicą Halicką i spotka-
łam po drodze co najmniej trzech 
muzyków – jeden z akordeonem, 
drugi z gitarą a w jednym miejscu 
stała grupa i śpiewała przy róż-
nych instrumentach. Ludzie chcą 
normalności, młodzi chcą zabawy 
i Lwów jest im w stanie to wszyst-
ko zapewnić.

Mówiąc o łagodnym traktowa-
niu zachodniej Ukrainy, to raczej 
jest złe określenie. Są alarmy, cza-
sami ostrzały infrasktury krytycz-
nej, ale ukraińska obrona przeciw-
lotnicza radzi sobie bardzo do-
brze. Unieszkodliwienie ponad 
80 procent rakiet wroga, to jest 
ewenement w skali świata. Dla-
czego tak się dzieje, że są tylko 
ostrzały rakietowe? To rzecz pro-
sta: nie ma możliwości ostrzału 
artyleryjskiego. On jest dostęp-
ny wyłącznie tam, gdzie są woj-
ska rosyjskie. A wojska rosyjskie 
są na wschodzie Ukrainy i oku-
pują jej tereny; zostali wypcha-
ni z obwodu charkowskiego, ale 
niestety na południu jeszcze są. 
Obecnie jest bardzo ciężka sytu-
acja w mieście Bachmut, do mia-
sta nie są wpuszczani ani wolon-
tariusze, ani dziennikarze, bo by-
łoby to bardzo niebezpieczne. Zo-
stała tam jedna droga odwrotu, ale 
jest ona cały czas pod ostrza-

Wywiad

Każdy człowiek zasługuje 
na kawałek spokojnego nieba

Z Marią Pyż, redaktor naczelną Polskiego Radia Lwów, rozmawia Marek Bober

Marek Bober

Red. Maria Pyż: “Każdy stara się nie 
myśleć o wojnie, dlatego że gdybyśmy 
żyli w ciągłym strachu, to można było-
by zwariować.” Fot.: archiwum

Podczas rozmowy z wicepremierem i ministrem Piotrem Glińskim, Cmentarz 
Obrońców Lwowa, 2022 r. Fot.: archiwum ▶

Nr 5 (291) • 6 marca 202310 Prawda jest ciekawa



łem. W mieście toczą się wal-
ki. Mamy nadzieję, że jednak za-
kończy się to dla Ukrainy pomyśl-
nie a Rosjanie zostaną wypchani 
tam skąd przyszli.

– Jaki był dla pani osobiście 
najtrudniejszy moment wojny? 
Gdy wojna się zaczęła i wojska 
rosyjskie atakowały Kijów? Czy 
na przykład kiedy we Lwowie 
zawyły pierwsze syreny?
– Mówiąc o najtrudniejszym mo-
mencie wojny, to chyba był to 
październik 2022 roku, kiedy ro-
syjskie rakiety trafiły w infrastruk-
turę krytyczną Lwowa i w całym 
mieście było ciemno. Po pro-
stu było czarno, jedynie księżyc 
oświetlał miasto a ludzie mieli „ro-
matyczne” wieczory jedynie przy 
świecach lub lampkach USB. Nic 
nie działało, działało tylko radio 
tzw. suspilne, czyli społeczne, 
które czasami przekazuje infor-
macje i można się dowiedzieć, 
kiedy kończy się alarm. Nie za-
pominajmy, że gdy cokolwiek tra-
fia w infrastrukturę energetyczną 
alarmu też nie słychać, bo w mie-
ście nie działają głośniki, gdyż są 
zależne od elektryki. To był 10 
października, dokładnie pamię-
tam datę. To był w ogóle wyjąt-
kowy miesiąc dla Lwowa, gdyż 
nikt się tego nie spodziewał i nie 
oczekiwał. Jeżeli mówimy o ata-
kach na Ukrainę, to są one perio-
dyczne, ale widzimy zmniejsze-
nie ilości pocisków, zmniejsze-
nie ilości rakiet balistycznych. 
Mówimy więc o tym, że potęga 
rosyjska nie jest aż tak wielką 
potegą. Mamy nadzieję, że i ra-
kiety im się skończą i że Rosja-
nie zostaną wypędzeniu do tego 
miejsca skąd przyszli. A najlepiej 
jeszcze dalej.

Rosyjski przywódca miał nie-
dawno przemówienie do tzw. 
zgromadzenia federalnego i mię-
dzy innymi oskarżał Amerykę. 
Maria Zacharowa, rzecznik rosyj-
skiego Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, oskarżyła zaś pre-
zydenta Bidena o to, że… zło-
dzieja ciągnie zawsze do miejsca 
przestępstwa. Generalnie według 
Moskwy cały świat jest zły, a oni 
jedynie są dobrzy i niosą pokój. 
A ten pokój niosą od wieków 
przy pomocy czołgów, wojska 
i rakiet. Prezydent Rosji nie po-
wiedział nic nowego, poza tym, 
że rezygnują z podpisania pro-
jektu „nowy START”, a przypo-
mnijmy, że jest to projekt ustana-
wiający równowagę głowic jądro-
wych pomiędzy Stanami Zjedno-
czonymi a Rosją. Wystąpienie 
Putina mogą krytykować tylko ci, 
którzy go dokładnie wysłuchali, 
którzy wystąpienie oglądali lub 
zobaczyli tłumaczenie samego 
przemówienia. Nie padły dosłow-
nie żadne deklaracje, zakończy-
ło się wszystko tematem oświa-
ty, nauki, budżetu, itd., czyli ge-
neralnie niczym. Nie było żadnej 
deklaracji co do zakończenia woj-
ny, ba!, nawet więcej, rzeczni-
cy rosyjscy oskarżyli Bidena, że 
ani w Kijowie, ani w Warszawie 
nie poruszył tematu rozmów po-
kojowych. Ciężko jest prowadzić 
z wrogiem rozmowy pokojowe, 
gdy on znajduję się na twoim te-
renie.

– Czy rząd Polski pamięta o Po-
lakach mieszkających na Ukra-
inie? Otrzymaliście wsparcie i 
jakąś pomoc?
– Tak, rząd Polski pamięta o Pola-
kach, pamięta o osobach pocho-
dzenia polskiego mieszkających 
na terenie Ukrainy. A także pamię-
ta o wsparciu nie tylko nas, a tak-
że wszystkich obywateli, dlatego 
że na Ukrainę, poza oczywiście 
uzbrojeniem i bronią, jadą w dużej 
ilości generatory; są one na przy-
kład przywożone przez wicemar-
szałek Sejmu panią Małgorzatę 
Gosiewską. Od prezydenta Pol-
ski, z Kancelarii Prezydenta, jest 
ludziom rozdawana pomoc. Jest 
dowożona pomoc żywnościowa 
do tych, którym ciężko jest wyjść 
z domu ze względu na wiek i róż-
ne choroby. Prezydent Polski nie-
dawno odwiedził Lwów, był bardzo 
gorąco i serdecznie witany przez 
obywateli Ukrainy. Są wspomaga-
ne szpitale i szkoły, nie tylko ze 
względu na to, że są tam lecze-
ni żołnierze i ludzie ze wschodu, 
którzy ucierpieli wskutek agresji 
rosyjskiej. Pamiętajmy, że z tych 
szpitali mogą korzystać tak samo 
osoby pochodzenia polskiego. 
Może im się przydarzyć złośli-
wość losu, mogą trafić do szpita-
la i będą potrzebowały tego sa-
mego sprzętu, który jest przywo-
żony. Podziękowania więc nasze 
w stronę Polski za to, że Polacy 
okazali serce, za to że pamiętają 
o nas i za to, że na wszelkie spo-
soby wspierają Ukrainę.

– Polacy i Ukraińcy mają trudną 
historię. My na pewno nie za-
pomnimy ludobójstwa na Wo-
łyniu i Galicji wschodniej. Pola-
cy otworzyli serca, domy i kie-
szenie dla ukraińskich uchodź-
ców wojennych. O czym to 
świadczy?

– Mówiąc o trudnej historii – tak, 
oczywiście pamiętamy, między in-
nymi w niedzielę, 26 lutego, odby-
ły się uroczystości w Hucie Pie-
niackiej. Jest to niedaleko Lwowa, 
troszkę za Brodami, to jest bardzo 
maleńka miejscowość. Ale Huta 
Pieniacka już nie istnieje na ma-
pie. Odbyły się tam obchody rocz-
nicy mordu. Tutaj mówimy nie tyl-
ko o rzezi wołyńskiej, o ludobój-
stwie na Wołyniu, a także mówi-
my o obwodzie lwowskim, w któ-
rym – jeśli brać pod uwagę staty-
styki – to miało wymiar mniejszy, 
na mniejszą skalę, ale to też było 
ludobójstwo. Mniejsza skala wy-
wodzi się stąd, że jest tutaj po pro-
stu więcej miast a do miast OUN 
i UPA nie miały takiego dostępu, 
jak do wiosek, ale metody były te 
same. We wspomnianą niedzielę 
udaliśmy się wszyscy, aby uczcić 
ofiary tej zbrodni. Wcześniej, w so-
botę 25 lutego wieczorem, w ka-
tedrze lwowskiej odbyła się Msza 
św. za pomordowanych. Często 
na tej Mszy są goście z Polski, co 
roku przyjeżdża pani prezes Sto-
warzyszenia Huta Pieniacka Mał-
gorzata Gośniowska-Kola. Nie za-
pominajmy jednak, że osoby pu-
bliczne w Polsce, rządzący, jed-
nak boją się wojny, to jest natural-
ny strach, ale od czasu do czasu 
nas odwiedzają. Tak było w Za-
dwórzu, gdzie odbyły się uroczy-
ste obchody bitwy zadworzań-
skiej. Każda rocznica związana 
z ludobójstwem będzie obcho-
dzona na terenie Lwowa, obwo-
du lwowskiego, jak i całej Ukra-
iny, gdzie tylko są miejscowi Po-
lacy, czasami niekoniecznie pa-
miętający o tym. W czasie wojny 
obserwujemy ciekawą sytuację, 
dlatego że Ukraińcy zaczynają 
sprzątać polskie groby na cmen-
tarzach. Jest to z jednej strony 
bardzo dobry gest, jest to gest 

szacunku, i spotykamy się z na-
prawdę miłym ustosunkowaniem 
do Polaków.

– Zakłada pani scenariusz sy-
ryjski, gdzie wojna – wojna do-
mowa, ale z udziałem państw 
trzecich – trwa już 12 lat i świat 
już praktycznie o niej zapo-
mniał? Czy Ukrainie grozi kil-
kanaście lat wojny i wynisz-
czenia?
– Nie mam zdania co do scena-
riusza syryjskiego. Wiemy, że woj-
na w Syrii trwa, tak samo jak w in-
nych krajach, gdzie są tzw. woj-
ny domowe, konflikty wewnętrz-
ne, bądź – jak to Rosja nazywa 
– specjalne operacje. Mamy na-
dzieję, że to się na Ukrainie za-
kończy o wiele szybciej, dlatego 
że jest to brama do Europy. Jeżeli 
się nie zatrzyma Rosjan, to pójdą 
dalej. A kiedy pójdą dalej? To za-
leży od tego jak tylko zbiorą swoje 
wojska i poczują się silniejsi. Wia-
domo, zawsze od wieków, jeże-
li czuli się bezkarni, to szli dalej. 
Oni w tym momencie też tak się 
czują, ale mam nadzieję, że to się 
bardzo szybko skończy.

– Jak funkcjonuje Polskie Ra-
dio Lwów w czasie tej wojny?
– Polskie Radio Lwów funkcjonu-
je w czasie wojny tak samo jak do 
tej pory. Oczywiście, zmieniła się 
troszkę ramówka. Jest więcej in-
formacji z frontu, są informacje 
od ludzi, którzy zamieszkują te-
reny przyfrontowe. Staramy się 
dzielić też bardzo pozytywną in-
formacją. Mamy czas na kulturę, 
dlatego że trzeba podtrzymać mo-
rale, co staramy się robić. Oprócz 
tego radio postawiło na oświa-
tę i na edukację słuchaczy. Jest 
taki moment, kiedy ludzie słucha-
ją Radia Lwów i mogą zapomnieć 
o otaczającej ich rzeczywistości. 

To jest bardzo ważne. W czasie 
wojny bardzo ważna jest kultura. 
Ważna jest edukacja dzieci. Nadal 
jest prowadzona szkoła młodego 
dziennikarza. Mamy stały kontakt 
z naszymi słuchaczami i uspoka-
jamy nastroje, dlatego że na po-
czątku wojny podjęliśmy decyzję, 
żeby zostać z radiem w tym celu, 
aby uspokoić nastroje ludzi, aby 
być z nimi, aby pokazać jedność. 
Radio ma także kolejną funkcję, 
zajmuje się pomocą humanitarną, 
wysyłaliśmy ją chyba do każde-
go obwodu Ukrainy. Oczywiście, 
przy pomocy ludzi z Polski i Euro-
py. Mamy wielkie, wielkie podzię-
kowania dla ofiarodawców. Stara-
my się też wysyłać różne potrzeb-
ne rzeczy do żołnierzy na front, 
do naszych znajomych, do ludzi, 
którzy znaleźli się w mniej cie-
kawej sytuacji na terenach przy-
frontowych, którzy potrzebują po 
prostu ciepłej odzieży, generato-
ra, rękawiczek, czasami termo-
wizji; czasami człowiek potrze-
buje tylko jedzenia i żeby czymś 
się ogrzać. Najgorsza sytuacja 
w tym przypadku jest w wojewódz-
twie chersońskim, tam w wioskach 
nie ma światła, nie ma prądu, nie 
ma wody, nie ma gazu, wody nie 
ma gdzie nabrać, gdyż to taki te-
ren, taki step; woda jest dowożo-
na, ludzie grzeją sobie jedzenie 
na ogniskach, bo w domu nie ma 
gazu i dom jest oczywiście nie-
ocieplany. Oni potrzebują więcej 
odzieży, aby nie zamarznąć. To 
wszystko staramy się im zabez-
pieczyć. Działamy w ramach Po-
land Helps, ze znajomymi, z wo-
lontariuszami, jeżdżą bardzo czę-
sto i dowożą do naprawdę niebez-
piecznych miejsc to co ludziom 
jest potrzebne. Dlaczego ludzie 
tam zostali? – wiadomo, wszę-
dzie dobrze a w domu najlepiej. 
Nie chcą opuścić swoich domów 
i my ich rozumiemy.

– Czego pani się rok po rozpo-
częciu wojny najbardziej boi? 
Co panią niepokoi?
– Nie wiem czego się tak napraw-
dę najbardziej boję. Jest strach 
o rodzinę, najbliższych, jest chęć, 
aby się to wszystko jak najszyb-
ciej skończyło. Przekonaliśmy się, 
że w czasie alarmu bombowego 
można być spokojnym. W czasie 
tego, jak słyszymy dźwięk spada-
jącej rakiety też można być spo-
kojnym. Tak, można się wkurzać, 
można zapalić cygaro, można wy-
pić kielicha albo porozmawiać ze 
znajomymi… Ale czy tak napraw-
dę się tego boimy? Chyba już nie. 
Wojna jest straszna. Na począt-
ku najbardziej baliśmy się ludzi, 
którzy przyjechali ze wschodu, 
co oni nam powiedzą; nawet nie 
było mowy i myśli o tym, aby na-
grywać z nimi jakiekolwiek rela-
cje bądź wywiady. Czuliśmy chęć 
pomocy, dlatego że dziennikarze 
we Lwowie zachowywali człowie-
czeństwo. I tego życzymy wszyst-
kim, aby każdy w jakiejkolwiek sy-
tuacji życiowej zachował człowie-
czeństwo. Wojna wyzwala uczu-
cia, albo te najgorsze, albo te naj-
lepsze, które drzemią w człowie-
ku. Życzymy wszystkim państwo 
wyłącznie tych najlepszych.

– Dziękuję.

Audycja Radia Lwów z 4 lutego 2023. Fot.: archiwum
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Skąd mój ród
(Władze samorządowe Oławy ogłosiły konkurs dla uczniów szkól podstawowych i średnich pt. ” Skąd mój ród”. Nasza redakcja 
patronowała temu konkursowi. Znakomicie, że młode pokolenia poszukuje swoich korzeni, w ten sposób poszukując własnej toż-
samości. Należy też pochwalić organizatorów za wytrwałość i budowanie tradycji, bowiem to już kolejny taki 
konkurs. A tradycja to nie tylko siła historii, ale i moc charakterów. Przedstawiamy pracę laureatki I nagro-
dy w dziale licealistów.) St. S.

Wiktoria Grabowska
Stanisław Srokowski

Młode Talenty

Moje rodzinne miasto – Oława, jako część ziem odzyska-
nych po zakończeniu II wojny światowej, stanowiło pod ko-
niec lat 40-tych XX wieku, miejsce zasiedlane przez wielu 
obywateli pochodzenia polskiego, ukraińskiego, żydowskie-
go oraz rosyjskiego wywodzących się z dawnych kresów II 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z kilkudziesięciu pierw-
szych rodzin, które zakończyły tutaj tułaczkę w poszuki-
waniu bezpieczniejszego miejsca do życia, po trwającej bez 
mała 6 lat pożodze wojennej, stanowiła rodzina Państwa Ko-
pestyńskich, których córka Stefania Kopestyńska była moją 
prababcią. Jako osoba uczestnicząca w moim wychowaniu 
(zdj.1), już będąc w sędziwym wieku, wielokrotnie opowia-
dała mi historię swojego życia.

zdj. 1 – prababcia i ja (2005 r.)

zdj. 2 – z siostrą (1939r.)

Prababcia Stefania urodziła się 23 sierpnia 1928 roku w nie-
wielkiej, nieco większej od Oławy, miejscowości – Kołomy-
ja w obwodzie stanisławowskim, jako owoc miłości małżeń-
stwa polsko-ukraińskiego. „Mój tato był grekokatolikiem, 
a mama wyznania rzymskokatolickiego i zgodnie z niepi-
sanymi zasadami odziedziczyłyśmy wyznanie po matce.” 
Wraz z rodzicami oraz starszą siostrą Janiną, do zakończe-
nia wojny, mieszkała w niewielkim wolnostojącym domku 
na ul. Adama Mickiewicza. Augustyn Kopestyński, jako ab-
solwent Kołomyjskiego Liceum Ogólnokształcącego, posia-
dający wykształcenie średnie, był urzędnikiem pocztowym 

samodzielnie utrzymującym rodzinę, prowadzącym jedno-
cześnie, niewielkie gospodarstwo rolne. Jego żona Maria 
zajmowała się natomiast wychowaniem i wsparciem edu-
kacji córek oraz dbaniem o ciepło i bezpieczeństwo ogni-
ska domowego. Z przekazów prababci Stefci wiem, że okres 
dzieciństwa (zdj.2), choć jej rodzice nie należeli do osób za-
możnych, upływał w beztrosce i wspólnym spędzaniu cza-
su oraz zabawach z rówieśnikami. „Właściwie, to nie rozu-
miem, dlaczego nie umiem pływać skoro każdą wolną chwi-
lę w okresie ferii letnich spędzaliśmy nad Prutem” – mówiła.

Różnorodność etniczna Kołomyi, żydowsko-ukraińsko-rosyj-
skie mniejszości narodowe stanowiły znaczny procent w po-
pulacji miasta, dała możliwość poznania małej Stefanii in-
nych kultur, religii oraz języków. Dzięki tej różnorodno-
ści, każde dziecko, bez względu na narodowość, w okresie 
dzieciństwa, poprzez wspólną zabawę nabywało zdolności 
językowych na poziomie pełnej biegłości, co sprawiało, że 
znacząca część niepełnoletnich obywateli miasta była dwu/
trzy języczna jeszcze przed rozpoczęciem procesu edukacji. 
Okres szkolny był momentem zacieśniania się więzi oraz 
pełniejszego rozumienia i akceptacji odmienności kultu-
rowej i różnorodności religijnej, wszechobecnej w Koło-
myi okresu międzywojennego. Obok wyznawców kościo-
ła rzymskokatolickiego, sąsiedzi oraz koledzy ze szkolnej 
ławy Stefanii byli wyznania mojżeszowego, prawosławne-
go lub grekokatolikami.

Z przebłysków pamięci prababci wynika, że była bacznym 
obserwatorem swojego otoczenia. Jej opowieści zaskakiwały 
szczegółowością opisu i mnogością faktów opisujących status 
życia jej szkolnych kolegów. Szczególnie wyraźnie dostrze-
gała dysproporcje w stylu ubierania się dzieci mniejszości 
żydowskiej o skrajnych poziomach zamożności. Jedna z jej 
żydowskich koleżanek była córką okolicznego sklepikarza, 
której wykwintności ubioru nie sposób było przeoczyć. „Tu 
koroneczka, tu falbaneczka, a tu kokardeczka” opowiadała 
prababcia wskazując na poszczególne części noszonej garde-
roby. Relacje z mniejszością żydowską wydają się w opowia-
daniach prababci mieć szczególne znaczenie. Społeczność ta 
stanowiła pokaźną część wykształconej części mieszkańców, 
odpowiadających za handel, proces edukacji, zdrowie pu-
bliczne, czy świadczenie usług prawnych. Jednym z takich 
przykładów jest lekarz, który prowadzony swoim powoła-
niem oraz przysięgą Hipokratesa był zbawieniem dla ubogich 
mieszczan niosąc nieodpłatną pomoc, a dzieci obdarowując 

słodyczami. Jego obecność na ulicy Adama Mickiewicza za-
wsze oznaczała pojawienie się sporej gromadki dzieci w jego 
bliskości. Opowieści, choć w przeważającej większości po-
zytywne, prezentowały też negatywne postawy, np. właści-
cieli sklepów lub innych drobnych handlarzy, którzy „po-
trafili z ciebie skórę zedrzeć, tworząc przedtem poczucie, że 
sam tego chcesz” – mówiła prababcia. Świadczy to oczywi-
ści o poziomie kunsztu i znajomości branży z jednej strony, 
ale jednocześnie bezwzględności z drugiej.

zdj. 3 – Stefania, z lewej, z siostrą (1946r.)

zdj. 4 – Stefania z rodziną (1954 r.)

Pomimo ogromnej ostrożności, na początku lat 40-tych 
XX wieku, gdy machina wojenna szła pełną parą, prabab-
cia padła ofiara łapanki w celu wysłania na roboty przymu-
sowe do Niemiec. Tłumaczeniami, że dziewczyna jest jesz-
cze nastolatką, babcia prababci Stefci nic nie wskórała. Na-
tychmiast poinformowano Augustyna Kopestyńskiego, któ-
ry ze strwożonym sercem pobiegł na stację kolejową, gdzie 
już odbywał się załadunek. Jako były podoficer armii austro-
wegierskiej, dzięki szacunkowi dla munduru, nawet wojsk 
okupacyjnych i biegłej znajomości języka niemieckiego oraz 
etykiety wojskowej, przekonał oficera SS do uwolnienia Ste-
fanii w zamian za zegarek kieszonkowy – pamiątkę po ojcu. 
„Zawsze czuwał nade mną stwórca w dobroci i zaangażo-
waniu mojej rodziny i najbliższego otoczenia” – wspomina-
ła wielokrotnie prababcia.

Zakończenie wojny nie zatrzymało jednak prześladowań lud-
ności cywilnej przez byłych członków ukraińskich oddzia-
łów SS, którzy zostali wcieleni do Ukraińskiej Powstańczej 
Armii. Moja prababcia używała jednak nazwy „bandy UPA”, 
których członkowie z hasłem na ustach: „Sława Ukrainie” 
pod czarno-czerwoną banderą, już od około 1943 roku za-
częli siać terror wśród ludności cywilnej. Prześladowania nie 
ominęły również rodziny państwa Kopestyńskich. Ostrze-
żony przez sąsiadów, Augustyn Kopestyński, dwukrotnie 
uniknął nocnych egzekucji, przeprowadzanych z zasko-

▶
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czenia przez uzbrojone bandy UPA, ukrywając się wraz 
z rodziną w pobliskich lasach i wyczekując brzasku, kiedy 
to zbrodnicza aktywność wygasała.

Rosnący w potęgę nacjonalizm ukraiński, który szero-
kim echem przetoczył się przez Wołyń i Galicję Wschod-
nią, zbierając krwawe żniwo wśród ludności polskiej, wpły-
nął w 1946 r., prababcia miała wówczas 18 lat (zdj.3), na pod-
jęcie decyzji o wyjeździe z Kołomyi przez trzy spokrewnio-
ne ze sobą rodziny: Kopestyńskich, Laskowskich i Marci-
nowskich, które zostały przesiedlone na tereny odzyskane, 
do Kamieńca Wrocławskiego, a stąd, w poszukiwaniu pra-
cy, do Oławy. Wraz z rodzicami i siostrą, prababcia zasiedli-
ła służbowe mieszkanie Rejonowego Zakładu Budowy Dróg 
i Mostów w Oławie, w którym to zakładzie, znalazł zatrud-
nienie przyszły mąż prababci (zdj.4) – Władysław Grabow-
ski, z którym doczekali się trojga potomstwa: Tadeusza (mój 
dziadek), Alicji i Piotra.

Po opuszczeniu kresów, prababcia wielokrotnie odwiedza-
ła Kołomyję, nazywając ją swoim miastem „to moja ziemia 
i ja do niej należę”. Jednak za każdym razem, wyjeżdżając 
do Rosji, a po 1991 na Ukrainę, towarzyszył jej zaszczepio-
ny w młodości lęk przed objawami ukraińskiego nacjonali-
zmu. W trakcie jednej z ostatnich wizyt w Kołomyi prabab-
cia spacerowała po ulicach ukochanego miasta, przywołu-
jąc wspomnienia z dzieciństwa. Z ciekawości postanowiła 
udać się na plac przed dworcem PKP, gdzie ku jej zaskoczeniu 
zobaczyła pomnik Stepana Bandery wyniesionego do rangi 
bohatera narodowego Ukrainy. Po powrocie z tych waka-
cji, nigdy więcej nie odważyła się pojechać w rodzinne stro-
ny, choć nie straciła zainteresowania regionem, regularnie 
uczestnicząc w spotkaniach kresowych (zdj. 5) oraz czytając 
biuletyn informacyjny – „Wiadomości z Kołomyi i Pokucia”.

W ostatnich momentach życia ze łzami w oczach opowiada-
ła o rzezi ludności żydowskiego pochodzenia i obraz tłumu 

prowadzonego na egzekucję, obserwowanego z okna domu 
dziadków na ulicy Ukraińskiej, tłumu, w którym znajdo-
wał się obdarty z odzieży, godności i z zakrwawioną twa-
rzą lekarz, o którym już wspominałam. Do samego końca 
dręczyły ją wyrzuty sumienia, że nie zrobili wystarczająco 
dużo, aby go ocalić.

Prababcia zmarła w 2020 roku. Jej doświadczenia życiowe 
stanowiły świadectwo dobra i zła wynikającego z przemian 
społecznych i politycznych na terenie kresów wschodnich, 
a jej pogodne usposobienie wynikało z przekonania, że nikt 
nie zasługuje na to zło, którego doświadczyła. Kontakt z pra-
babcią uważam, z jednej strony, za cenną lekcję moralności, 
która w znaczący sposób wpłynęła na kształtowanie mojego 
charakteru, a z drugiej, za uzupełnienie mojej wiedzy na te-
mat życia na terenach II Rzeczypospolitej, stanowiące istot-
ne uzupełnienie mojej wiedzy historycznej.

▶

Zaciera się granica między po-
litykiem a celebrytą, ponieważ 
płynnie zamieniają się miejsca-
mi. Politycy goniący za rozgło-
sem stają się celebrytami, a ce-
lebryci startują w wyborach i za-
kładają organizacje polityczne. 
Obie ścieżki donikąd nie prowa-
dzą, ponieważ ich celem jest 
popularność i rozgłos, a nie do-
bro obywateli.

Duża rozpoznawalność wca-
le nie jest wykorzystywana do 
kontaktu z ludźmi i przeka-
zywania społeczeństwu wie-
dzy na temat sytuacji w kra-
ju, a wręcz przeciwnie, two-
rzy jeszcze większy dystans 
między obywatelami a poli-
tykiem-celebrytą. Jak na ka-
ruzeli, polityk kręci się coraz 
szybciej, traci z oczu wszystko 
i wszystkich wokół, cały świat 
staje się rozmazany, a on da-
lej się kręci, aż nie wypadnie 
zamroczony.

Czasami kończy się paliwo 
popularności i karuzela w koń-
cu sama się zatrzymuje, ale po-
lityk nie ma już nic, aby ją na 
nowo rozruszać. Zostaje zu-
pełnie sam i chociaż mocno 
przebiera nogami nie potrafi 
już wprawić w ruch karuzeli bez 
pomocy innych.

Politycy gnający za popular-
nością kierują się wyłącznie ba-
daniami opinii publicznej i mó-
wią tylko to, czego aktualnie 
oczekują od nich wyborcy. Nie 
będą mówić prawdy, ani poru-
szać niewygodnych tematów, 
jeżeli to nie przysporzy im po-
pularności. Naginają fakty do 
swoich postulatów, manipulują 
danymi, które mają być podpo-
rą ich argumentów.

Ważniejsza jest aprobata 
tłumów, niż prawda. Siebie sa-
mych stawiają na piedestale 
i nie przyjmują żadnej krytyki. 
Słuchają tylko tych, co chwalą 
ich pomysły. Ksiądz Piotr Skar-
ga modlił się przede wszystkim 
o dar mądrości i dobrej rady 
dla polityków. Populizm uwa-
żał, za wielkiego wroga mą-
drości, przestrzegał przed 
stawaniem po stronie tłumu, 
a nie prawdy: „Człowiek mądry 
daje się przekonać rozum-
nym argumentom, ale nie 
przychyli się opinii, w któ-
rej nie widzi prawdy. Nie 
ma swojego zdania, w spra-
wie której nie zna albo jej 
nie rozumie. Nie bierze też 
cudzego zdania za swoje, gdy 
nie widzi w nim racji i spra-
wiedliwości; wyznaje opinie 
prawdziwe, a nie popularne”.

Kompromisy w kwestiach 
ideowych to początek zupeł-
nej degradacji partii i jej rozmy-
cia w populistycznym bełkocie. 
Aby zapewnić sobie przychyl-
ność tłumów politycy łagodzą 
swój przekaz, aż w końcu sami 
zapominają, jakie mieli poglą-
dy i jakie wartości mieli repre-
zentować. Stara zasada brzmi, 
że aby zwiększyć swój zasięg 
oddziaływania należy jak naj-
bardziej centralizować prze-
kaz. Im mniej radykalnych po-
stulatów i działań – tym więcej 
zwolenników.

Z początku pewne łagodze-
nie programu jest tłumaczone 
jako „mądrość etapu”. Z cza-
sem tych kompromisów robi się 
tak dużo, że pozostaje jedynie 
„papka” bez wyraźnego sma-
ku, którą może nam zaserwo-

wać polityk każdej opcji poli-
tycznej i nawet nie rozpozna-
my czy to „lewica”, czy „prawi-
ca”. Nikomu nie będzie sma-
kować, ale nikt nie zarzuci, że 
jest zbyt słona, słodka, kwaśna 
czy pikantna. Dotyczy to rów-
nież jednoznacznego udziela-
nia poparcia jakiemuś ugrupo-
waniu czy kandydatowi. Otwar-
te opowiedzenie się po którejś 
stronie jest zazwyczaj lepsze 
od neutralności.

Nikt nie chce mieć niezde-
cydowanych przywódców, któ-
rzy nie mogą się zdecydować 
czy są za, czy przeciw i kto jest 
ich wrogiem, a kto przyjacielem. 
Ugrupowania polityczne i ich li-
derzy powinni mieć jednoznacz-
ne stanowisko. Nawet, jeżeli 
czasami trzeba się z kimś „do-
gadać” to tylko po to, aby zre-
alizować jakiś konkretny postu-
lat, a nie by szukać przychyl-
ności raz jednych, raz drugich. 
Przyjmowanie kompromisów to 
uleganie ludziom niegodnym, 
miernym, którzy zwodzą, kłamią 
i oszukują. Jest tylko prawda, 
a nie kompromis. Jeżeli w kwe-
stiach fundamentalnych wybie-
ra się kompromis, to znaczy, że 
uległo się kłamstwu i zrezygno-
wało z prawdy. Na dłuższą metę 
takie kompromisy tylko dyskre-
dytują i coraz bardziej odciąga-
ją od właściwej drogi.

Dawanie świadectwa praw-
dy swoich przekonań wymaga 
dużej odwagi. Czasami trzeba 
być jedyną osobą w tłumie, 
która się wyłamie i powie, że 
król jest nagi. Wypowiedze-
nie nagłos niewygodnej praw-
dy prowadzi często do od-
rzucenia lub stygmatyzacji, 

a dla polityka może to wią-
zać się ze straceniem dostę-
pu do mediów głównego nur-
tu, publicznym wyśmiewa-
niem i wyszydzaniem. Jed-
nak ktoś, kto decyduje się 
na działalność społeczną nie 
może godzić się na powta-
rzanie kłamstw w przestrzeni 
publicznej, nie może ich rów-
nież ignorować.

Pierwszym i najważniej-
szym obowiązkiem jest pu-
bliczne demaskowanie kłam-
stwa. Nawet jeżeli nie spodo-
ba się to ludziom. Większość 
społeczeństwa wcale nie chce 
prawdy, woli wierzyć w kłam-
stwa, które będą ich utwier-
dzać w oswojonej wizji świata. 
Zmierzenie się z prawdą nie jest 
łatwe, szczególnie jeżeli uzmy-
sławia ludziom, że dawali się 
przez lata oszukiwać i zacie-
kle bronili polityków, którzy ich 
świadomie okłamywali.

Nikt nie lubi przyznawać się 
do błędu i przyjąć do wiadomo-
ści, że stał się ofiarą oszustwa. 
Trudno jest zmierzyć się z tym, 
że przez lata zaciekle broniło 
się fałszywych poglądów czy 
kłamliwych teorii.

Pierwszym odruchem tłumu 
będzie zawsze odrzucenie tego, 
który mówi im prawdę i uzmy-
sławia, że dali się oszukać.

Tłum idzie zawsze za pozo-
rami, za obietnicami, chociaż 
sądzi według rezultatów. Polityk 
musi jednak pamiętać, że przy-
chylność tłumu jest niestała.

Liwiusz pisał: „Taka jest na-
tura tłumu: albo służy w po-
niżeniu, albo rozkazuje pe-
łen pychy”.

Rządzący, którzy wbrew 
swoim hasłom wyborczym wca-
le nie chcą służyć ludowi, wycią-
gnęli wniosek, że najlepszym 
sposobem na posłuszeństwo 
tłumu będzie utrzymywanie 
go w strachu. Strach jednak 
może również zjednoczyć lu-
dzi, aby temu zapobiec należy 
nieustannie generować kon-
flikty i podsycać kłótnie, wte-
dy obywatele nie mogą po-
łączyć swoich sił przeciw-
ko władzy.

Wystarczy zastraszyć oby-
wateli wizją, że będzie znacz-
nie gorzej, jeżeli „tamci” przej-
mą władzę. Kiedyś straszo-
no zewnętrznymi wrogami, 
np. w PRL rządzący roztacza-
li wizję interwencji wojsk radziec-
kich wkraczających do Polski, 
jeżeli ludność będzie się bun-
tować przeciwko władzy. Obec-
nie najczęściej wykorzystuje 
się tzw. tematy zastępcze, któ-
re są sprawdzonymi metoda-
mi wzniecania niepokoju w spo-
łeczeństwie. Takimi tematami 
może być aborcja lub legaliza-
cja związków homoseksualnych. 
W dodatku stanowisko wobec 
tych spraw determinuje pozy-
cje na scenie politycznej. Pra-
wica jest przeciw, lewica jest za.

Na tych polach toczy się 
pokazowa walka dla widzów, 
a w innych kwestiach polity-
cy różnych opcji dogadują się, 
mając w głębokim poważa-
niu swoich obywateli. To bar-
dzo wygodne dla polityków, 
aby zawsze mieć w pogotowiu 
jakiś temat zastępczy, który 
przykuje uwagę ludzi i sku-
pią się na tym, co im podsu-
wa władza.

Pycha polityków
 ■ W czasach mass mediów polityk to co raz częściej celebryta, który schlebia 

tłumowi, szokuje i jest znany z tego, że jest znany. Jego głównym zajęciem jest śledzenie sondaży, liczby 
„polubień” i wyświetleń w mediach społecznościowych oraz dobijanie się o występy w telewizji. Nie przez 
przypadek mówi się, że pycha kroczy przed upadkiem. Zamiast ciężkiej pracy i szukania rozwiązań 
dla problemów w kraju, politycy wpatrują się w monitor komputera, jak w zwierciadło z bajki 
o Królewnie Śnieżce.

Halszka Bielecka
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GÓRĄ 
RAKÓW
Cóż to Kielce albo Kraków
Dziś wiadomo Górą Raków
I powiedzieć tu wypada
To niemała jest osada

I to wcale nie nowina
Najpiękniejsza to jest gmina
Można mówić zaś o cudzie
Najwspanialsi tu są ludzie

Niechaj cały świat się dowie
Bardzo pięknie tu w Rakowie
Miło fajnie klimatycznie
Jednym słowem bardzo ślicznie

Pola lasy oraz góry
Piękne niebo nawet chmury
Chańcza tutaj dominuje
I przyrodę tu się czuje

Rzeka Czarna wody toczy
Kompleks leśny jest uroczy
I doszliśmy tu do zgody
Raków wielkiej jest urody

Gremia bardzo uraczone
Na ziemniaki tu pieczone
Tradycyjnie także bywa
Zaś dożynki kończą żniwa

Są tu ryby i są raki
Pod ochroną liczne ptaki
Traszki oraz małe gady
I motylki i owady

I zabytków tu jest wiele
Tak wędrując tu w niedziele
Spacerując dookoła
Można wstąpić do kościoła

Jak legenda dobra głosi
Ślad historii Raków nosi
Bracia Polscy tu mieszkali
Akademię zbudowali

I pomniki są przyrody
Torfowiska leśne brody
Romantycznie niesłychanie
Rano słychać tu kumkanie

Jest co chronić pielęgnować
By przyrody nie zmarnować
Trza podziwiać oraz cenić
Się zakochać i ożenić

Sosen tu najwięcej rośnie
A gdy ma się już ku wiośnie
Słychać wówczas wiele ptaków
Urokliwy zawsze Raków

Gmina pięknie wygląda tak
Bo tu Wójtem Damian Szpak
Panie Wójcie piękna gmina
I niech dalej Pan tak trzyma

POSTSCRIPTUM
I tak dalej wędrowałem
Miłych ludzi tu spotkałem
Bardzo sympatycznego
Zbigniewa Zielińskiego

Darka Jóźwika poznałem
O Rakowie pogadałem
I o ludziach i o gminie
Ot i tak to chwila minie

EPILOG
Jak to bywa zaś w legendzie
Dalszy ciąg znów kiedyś będzie
I to każdy przecież powie
Mieszkać tylko tu w Rakowie...

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Jego sygnałem jest przygoto-
wywane Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej w sprawie ograni-
czania emisji metanu w sekto-
rze energetycznym, które jesz-
cze w marcu tego roku ma wejść 
w życie. Sprowadza się ono do 
obowiązku wykonywania pomia-
rów, sprawozdawczości i wery-
fikacji w zakresie emisji meta-
nu w sektorze energetycznym, 
jak również ograniczenia tych 
emisji, poprzez wykrywanie wy-
cieków, nieszczelności, prze-
glądy naprawcze oraz ograni-
czenie dotyczące odpowietrza-
nia i spalania na pochodniach. 
Od 1 stycznia 2027 r. „uwalnia-
nie metanu do atmosfery z szy-
bów wentylacyjnych w kopal-
niach węgla, innych niż kopal-
nie węgla koksowego, emitują-
cych ponad 0,5 t metanu na ki-
lotonę wydobytego węgla” zo-
stałoby zakazane. Według opi-
nii Wyższego Urzędu Górnicze-
go w Katowicach przepisy takie 
mogą oznaczać likwidację pol-
skiego górnictwa węglowego.

Metan w polskich 
kopalniach

Na 33 polskie kopalnie węglo-
we, tylko jedna z nich położo-
na na terenie Gliwic, jest nieme-
tanowa i może spełnić warunki 
wspomnianego rozporządzenia 
UE. Natomiast cztery z nich za-
liczone do I stopnia zagrożenia 
metanowego, które mieści się 
w granicach 0,1 – 2,5 m3 me-
tanu na tonę wydobycia, ma 
szansę zmieścić się w normie 
po odpowiedniej restruktury-
zacji wydobycia z pominięciem 
aktualnie metanowych pokła-
dów, gdyż w pierwszym stop-
niu zagrożenia metanowego, 
nie wszystkie eksploatowane 
pokłady są metanowe. Dotyczy 
to przede wszystkim Lubelskie-
go Zagłębia Węglowego (LZW), 
a konkretnie kopalni Bogdanka, 
gdzie w stropowej części eks-
ploatowanych warstw karbonu 
w profilu 100 – 250 m występu-
ją pokłady nie metanowe. Poni-
żej głębokości 900 m wszyst-
kie pokłady są silnie zgazowa-
ne. Przepisom unijnym towa-
rzyszą ostre rygory pomiaro-
we, wykonywane przy pomocy 
dokładnie określonych apara-
tur. Ich zakup, montaż obsłu-
ga to dodatkowe koszta obcią-
żające wydobycie.

Bez zaskoczenia

Na Górnym Śląsku środowiska 
górnicze są zaskoczone tak ra-
dykalnymi propozycjami kontro-
li i zakazu emisji metanu. Jed-
nak nie mogą być tym zdziwio-
ne, wszak UE od dawna prowadzi 
i zapowiada politykę dekarboni-
zacyjną. Pewna bezczynność ka-
dry kierowniczej dotycząca przy-
szłości Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego (GZW), spowodowa-
na była długoletnią polityką ener-
getyczną państwa, w której wę-
giel odgrywał kluczową rolę, co 
było gwarancją jego istnienia. Być 
może, że w tej sytuacji przyśpie-
szone zostaną planowane inwe-
stycje w energię nuklearną i w 
inne alternatywne źródła ener-
gii. Po unijny terminie upływają-
cym w 2027 r., czasowe braki wę-
gla na polskim rynku energetycz-
nym uzupełni się importem, cze-
go pierwsze oznaki nastąpiły na 
początku tej zimy. Trzeba powie-
dzieć, że tym razem żadne pro-
testy nic nie pomogą, natomiast 
pogarszają one i tak złą sytuację, 
ponieważ w tej sprawie rząd pol-
ski ma związane ręce ustawami 
UE, które zobowiązany jest sza-
nować i wdrażać je w życie.

Zabójcza bezczynność

Dotyczy ona przede wszystkim 
węglowego górnictwa na Górnym 
Śląsku. Przynajmniej od dwudzie-
stu lat znane jest negatywne na-
stawienie UE do węgla kamienne-
go. Po okresie protestów należało 
przygotować plan B, aby z tego co 
uda się uratować zbudować nowy 
przemysł górniczy, niekoniecznie 
związany z węglem. W tej spra-
wie zabrakło chęci, woli i pomy-
słów. W krytycznej chwili, gór-
nictwo to staje przed wspomnia-
nymi wymogami UE, bez żadnej 
alternatywy. Odprawy, zapomogi 
i inne akcje charytatywne wspie-
rające bezrobotnych górników, nie 
są tym, czym być mogły inne roz-
wiązania ekonomiczne i gospo-
darcze przekształcającego się 
górnictwa węglowego w nowy 
sektor tej branży.

Lubelskie górnictwo 
przetrwa

Niekoniecznie węglowe, choć 
w świetle nowych obostrzeń 
UE, ma na to największe szan-
se. Górnicza kadra LZW zapra-
wiona jest w pokonywaniu prze-

ciwności, przed którymi inni już 
dawno by się poddali. Wczasach 
PRL śląskie górnictwo, pod każ-
dym względem było na piedestale 
górniczym, prestiżowymi i finan-
sowym. Wiadomo, że powodze-
nie psuje inicjatywy i zabieganie 
o przyszłość. Natomiast lubel-
skie górnictwo węglowe nikt nie 
głaskał po głowie. Kiedy rozpo-
częto budowę tej inwestycji, awa-
rie wodne w głębieniu szybów 
o mało nie doprowadziły do sytu-
acji jej zaprzestania. Zatrudnieni 
tu ludzie za wszelką cenę chcie-
li uprzemysłowienia tego regio-
nu, a górnictwo węglowe miało 
być wtedy gwarancją tego pro-
cesu. Kiedy czasy się zmieniły 
w 1989 roku, powtórnie chciano 
zlikwidować LZW, ale wtedy już 
czynne kopalnie oparły się temu 
gwarantując swoją dochodowość. 
I wkrótce okazało się, że stały się 
one najlepsze pod tym wzglę-
dem. Teraz, przychodzi trzecia 
próba jego likwidacji, i wszystko 
wskazuje na to, że będzie tak jak 
poprzednio. Kopalnia Bogdanka 
analizuje obecnie przyszłe swo-
je inwestycje górnicze, o jej pre-
ferencjach na razie nic nie wia-
domo, poza tym, że chce inwe-
stować nie tylko w węgiel, lecz 
przede wszystkim w górnictwo 
metali, które obecnie poszuki-
wane są na całym świecie. Ak-
tualnie poszukuje interesujących 
złóż na terenie kraju oraz sąsied-
niej Ukrainy, która jest pod tym 
względem jednym z najbogat-
szych krajów Europy. Ponieważ 
na Ukrainie trwa wojna i nie wia-
domo kiedy się skończy, do roz-
patrzenia pozostają złoża kra-
jowe. Wszystkie inwestycje wę-
glowe, w tym węgla brunatnego 
nie mają obecnie żadnych per-
spektyw. Pozostają złoża meta-
li. Z tych miedź jest już wyłączo-
na, gdyż dostępne dotąd kon-
cesje skutecznie wykupił kapitał 
zagraniczny. Cynkowo – ołowio-
wo – srebrowe rudy w okolicach 
Zawiercia, też nie są do wzięcia, 
ze względów na płytką ich eks-
ploatację podziemną zagrażającą 
regionalnemu środowisku. Z po-
bieżnego przeglądu krajowych 
złóż wydaje się, że przy zaan-
gażowaniu najlepszych rozwią-
zań górniczych szansę na zdo-
bycie uznania ma polimetaliczne 
złoże Krzemianka koło Suwałk. 
Jest to o tyle prawdopodobne, 
że w zakresie inwestycji w złoża 
metali Bogdanka pragnie nawią-
zać współprace z KGHM Polska 

Miedź S.A. Tym bardziej, że jesz-
cze prawie pół wieku temu nasz 
miedziowy gigant był pierwszym 
inwestorem mającym wtedy zago-
spodarować to złoże. I tak lubel-
scy górnicy, którzy pokonali sto 
i jeden trudności dla uruchomie-
nia i utrzymania swoich kopalń, 
mieli by teraz szansę powtórzyć 
na Suwalszczyźnie swój lubel-
ski sukces.

Szansa dla Górnego 
Śląska

Podjęta inicjatywa górnicza dla 
polimetalicznego złoża Krzemian-
ka, jest szansą przetrwania gór-
nictwa tak dla lubelskiego gór-
nictwa, jak i dla Górnego Śląska. 
Przede wszystkim dlatego, że jest 
to znaczące przedsięwzięcie in-
westycyjne i zapewne górnicy 
z obu tych ośrodków będą tu po-
trzebni. Problemem jest ochrona 
unikatowego środowiska na tym 
terenie. Od strony górniczej, nic 
mu nie zagraża, gdyż wyrobiska 
w masywnych skałach nie powo-
dują osiadania powierzchni, ani 
zjawisk sejsmicznych w postaci 
tąpań i wstrząsów. Istotnym ele-
mentem dla środowiska mogą być 
zakłady wzbogacania rudy, które 
ze względu na termiczną techno-
logię, nie mogą być umieszczo-
ne pod ziemią. Proces ten winien 
być połączony z ciągiem hutni-
czym, które ze wspomnianych 
względów środowiskowych nie 
może znajdować się obok wnio-
skowanej kopalni. Ponieważ ruda 
wydobywana jest niezwykle bo-
gata przynajmniej od strony za-
wartości w niej cennych i poszu-
kiwanych metali w tym pierwiast-
ków ziem rzadkich,, jej transport 
np. na Górny Śląsk będzie opła-
calny. Tu istnieje zarówno infra-
struktura przemysłowa, jak i ka-
drowa oraz naukowa, umożliwia-
jąca przy zachowaniu wszelkich 
wymaganych obostrzeń uzyski-
wać produkt końcowy. Jest rze-
czą prawie pewną poparcie dla 
tego rodzaju inwestycji ze stro-
ny UE, która nie jeden raz ape-
lowała o usamodzielnienie się 
pod tym względem od Chin i in-
nych krajów spoza naszego kon-
tynentu. Jest rzeczą oczywistą, 
że bez akceptacji, zainteresowa-
nia obu tych dwóch największych 
środowisk górniczych cały pro-
jekt udostępnienia złoża Krze-
mianka może ulec dalszej zwło-
ce ze startą tak dla gospodarki, 
jak i krajowego górnictwa.

Transformacja 
górnictwa węglowego

 ■ Po kilkumiesięcznym okresie kryzysu energetycznego w Europie, kiedy ceny węgla 
ostro ruszyły w górę, wydawało się, że górnictwo węgla wróci do dni swoich świetności. 
Jak się okazuje sytuacja ta tylko chwilowo wstrzymała dekarbonizacyjną politykę 
UE, której powrót był do przewidzenia – i który następuje.

Adam Maksymowicz
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Dotychczas odbyły się dwa po-
siedzenia zespołu. Pierwsze 27 
stycznia b.r. polegało na wysłu-
chaniu pokrzywdzonego lekarza 
dr Zbigniewa Martyki, kierowni-
ka oddziału obserwacyjno-za-
kaźnego w Dąbrowie Tarnow-
skiej (skazanego przez Okręgo-
wy Sąd Lekarski w Krakowie za 
krytykę przepisów pandemicz-
nych na roczny zakaz wykony-
wania zawodu) oraz pozostałych 
zaproszonych uczestników (wi-
ceminister Marcin Warchoł wraz 
ze specjalistami z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, przedstawiciel 
Rzecznika Praw Obywatelskich, 
red. Jan Pospieszalski). Posie-
dzenie zakończyło się konklu-
zją, że postępowania dyscypli-
narne w izbach lekarskich wzglę-
dem lekarzy zgłaszających błędy 
w rządowej strategii walki z pan-
demią wzbudzają wielkie wąt-
pliwości i będą wymagały reak-
cji władz. Podczas drugiego ze-
brania w dniu 10 lutego z udzia-
łem lekarzy Pawła Basiukiewicza 
i Piotra Rossudowskiego a tak-
że przedstawicieli Ministerstwa 
Sprawiedliwości, RPO i Instytu-
tu Ordo Iuris podsumowano, że 
w postępowaniach dyscyplinar-
nych prowadzonych przez izby le-
karskie wobec lekarzy krytykują-
cych przepisy – ma miejsce czę-
ste łamanie zasad procesowych, 
w tym o charakterze gwarancyj-
nym oraz orzekanie kar nie tylko 
wątpliwych, ale także rażąco nie-
proporcjonalnych do rangi zarzu-
canych czynów. Padły też dekla-
racje o ewentualnym przyłącze-
niu się prokuratury (jako rzecz-
nika praworządności) do wspo-
mnianych postępowań czy ewen-
tualnym wniesieniu skarg konsty-
tucyjnych. Podnoszono też kwe-
stie zmiany prawa w sposób, któ-
ry by eliminował obowiązkową 
przynależność do izb lekarskich.

Mam jednak wątpliwość, czy 
parlamentarzyści-członkowie Ze-
społu zdają sobie sprawę z ko-
niecznej pilności i radykalności 
działań. Z tego co jest mi wia-
domo, izby lekarskie praktycz-
nie rzecz biorąc podlegają nie-
zwykle ograniczonej kontroli są-
dowej. Kasacje od prawomocnych 
orzeczeń mogą być wniesione 
zgodnie z art. 96 Ustawy o izbach 
lekarskich przede wszystkim 
z powodu uchybień wymienio-
nych w art. 439 § 1 Kodeksu po-
stępowania karnego (bezwzględ-
ne przyczyny odwoławcze) lub in-

nego rażącego naruszenia pra-
wa. Kasacja może być wniesio-
na również z powodu niewspół-
mierności kary.

Postępowania kasacyjne są 
zwykle długotrwałe, podstawy 
kasacji (rażące naruszenie pra-
wa, niewspółmierność kary) są 
mocno ocenne, a na dodatek ka-
sację mogą wnieść tylko stro-
ny (za pośrednictwem adwokata 
lub radcy prawnego) oraz Minister 
Zdrowia i Prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej. Nie mają uprawnień 
do wniesienia kasacji ani Pro-
kurator Generalny, ani RPO, ani 
Rzecznik Praw Pacjenta.

Zanim kasacja zostanie roz-
patrzona należy domniemywać, 
że okres zawieszenia w pra-
wie wykonywania zawodu, co 
jest często orzekaną karą, po pro-
stu samoczynnie upłynie. Nieste-
ty w międzyczasie lekarze utracą 
dochody i ewentualne stanowiska 
kierownicze, pacjenci zostaną 
pozbawieni możliwości leczenia 
u lekarzy, do których mają zaufa-
nie, a opinia publiczna nie będzie 
miała dostępu do niezależnych 
informacji, często o wiele bar-
dziej wiarygodnych niż „urzędo-
we”, oparte na zmiennych i wąt-
pliwych rekomendacjach WHO. 
Już w marcu odbędą się pierw-
sze procesy „zbiorowe” wzglę-
dem 114 „niewygodnych” lekarzy, 
którzy apelowali do władz, zwra-
cając uwagę na błędne metody 
zwalczania COVID-19. Procesy 
odbędą się w Poznaniu (prze-
ciwko 19 lekarzom), w Gdańsku 
(52 lekarzy) i we Wrocławiu (43 
lekarzy).

Potrzebna jest moim zdaniem 
pilna nowelizacja ustawy o izbach 
lekarskich. Postępowania dys-
cyplinarne z powodu wyrażania 
przez lekarzy uzasadnionych opi-
nii (wspieranych wynikami ba-
dań naukowych i obserwacjami 
klinicznymi) na temat metod za-
pobiegania i zwalczania zakażeń 
i chorób winny być niedopusz-
czalne. W przeciwnym wypadku 
izby lekarskie będą nadal pacyfi-
kować niezależnych, mądrych le-
karzy przy pomocy dyscyplinarek 
prowadzonych wbrew przepisom 
prawa procesowego.

Nie tak dawno Sejm ukrócił 
prześladowanie naukowców za 
poglądy nowelizując Ustawę Pra-
wo o szkolnictwie wyższym i na-
uce, co jest dużą zasługą Insty-
tutu Ordo Iuris. Instytut przygoto-
wał projekt nowelizacji, zakłada-

jący wzmocnienie ochrony wol-
ności prezentowania poglądów 
i wyników badań naukowych.

Sejm znowelizował art. 275 
Prawa o szkolnictwie wyższym 
(Podstawy odpowiedzialności 
dyscyplinarnej) wprowadzając 
punkt 1a. o treści: Nie stano-
wi przewinienia dyscyplinarne-
go wyrażanie przekonań religij-
nych, światopoglądowych lub fi-
lozoficznych.

Gwarantowane konstytucyj-
nie wolności są należne każ-
demu. Oznacza to, że każdy 
– bez względu na wykonywa-
ny zawód, a zatem i lekarz – 
może wyrażać swoje poglądy, 
a także zdobywać i rozpowszech-
niać informacje.

Kolejna szykana sądów 
lekarskich wobec dr Anny 
Prześlicy-Martynowskiej

Na koniec szokujący przykład, 
do czego prowadzi zwalczanie 
debaty publicznej na temat me-
tod ochrony zdrowia publicznego. 
Ceniona przez pacjentów lekar-
ka dr Martynowska z Lądka Zdro-
ju, nota bene żona wielce zasłu-
żonego działacza „Solidarności 
Walczącej” Warcisława Marty-
nowskiego, jest nieustannie szy-
kanowana przez sądy lekarskie.

Przypomnijmy, że już w lipcu 
2020 roku stała się ofiarą Okrę-
gowego Sądu Lekarskiego we 
Wrocławiu, który bez przepro-
wadzenia rozprawy tymczaso-
wo zawiesił ją w prawach wyko-
nywania zawodu na pół roku, po 
czym w styczniu 2021 r. prze-
dłużył to zawieszenie na kolejne 
pół roku. Lekarka „naraziła się” 
prominentom lekarskim, bo wska-
zywała na brak zasadności „za-
mykania” szpitali i przychodni, po-
zorność teleporad oraz niewyko-
rzystywanie tradycyjnych, spraw-
dzonych metod leczenia wiruso-
wych zakażeń układu oddecho-
wego. Tymczasem dopiero po 8 
miesiącach rozpoczęła się roz-
prawa, która ograniczyła się do 
przeprowadzenia dowodu z opi-
nii biegłego dr Pawła Grzesiow-
skiego, pediatry, który przedsta-
wiał się publicznie jako wakcy-
nolog, nie mając w tym zakresie 
żadnych uprawnień. Adwokat dr 
Martynowskiej wskazał na wątpli-
wości dotyczące bezstronności 
biegłego oraz błędy w określe-
niu tez dowodowych oraz wno-
sił o powołanie innego biegłe-

go. Sąd lekarski jednakże nie 
uwzględnił wniosków adwokata 
i sprawę rozstrzygnął na podsta-
wie arbitralnej opinii dr Grzesiow-
skiego, który twierdził, że najsku-
teczniejszą metodą zapobiega-
nia transmisji koronawirusa są 
środki niefarmaceutyczne (ma-
ski, higiena rąk i dystans spo-
łeczny) oraz ograniczenie mo-
bilności społeczeństwa, a także 
podnosił, że powszechne testo-
wanie w celu wykrywania „cho-
roby bezobjawowej” jest waż-
nym zachowaniem prozdrowot-
nym. Nie przywołał żadnej litera-
tury naukowej, ani dokumentów 
z rekomendacjami instytucji, któ-
re miałyby potwierdzać jego tezy. 
Na tej podstawie lekarkę skaza-
no w lutym 2022 r. na rok zawie-
szenia prawa wykonywania za-
wodu, przy czym na poczet kary 
zaliczono już „odbyte” zawiesze-
nie. Odwołanie od orzeczenia zo-
stało odrzucone przez Naczel-
ny Sąd Lekarski (NSL) we wrze-
śniu 2022 r. Uzasadnienie spo-
rządzono w lutym br. Naczelny 
Sąd Lekarski – wbrew powszech-
nym już ustaleniom naukowym – 
z uporem twierdzi, że zastosowa-
ne podczas pandemii środki nie-
farmaceutyczne były właściwe 
i wystarczające, a testy „rozpo-
znające” koronawirusa – wiary-
godne. Zdaniem NSL, każdy le-
karz, który kwestionował tę stra-
tegię, dopuszczał się zachowań 
antyzdrowotnych i naruszał god-
ność zawodu. NSL nie odniósł 
się w ogóle do faktu ograniczenia 
dostępu chorych do lekarzy pod-
czas pandemii, fałszywie pozy-
tywnego rozpoznawania zakażeń 
koronawirusem na podstawie nie-
dostosowanych testów oraz za-
stępowania koniecznego wcze-
snego leczenia choroby izola-
cją, w których to sprawach alar-
mowała dr Martynowska.

To naprawdę niegodne i kom-
promitujące, aby izby lekarskie 
twierdziły, że przepisy administra-
cyjne doprowadzające do spad-
ku naturalnej odporności u ludzi 
i uniemożliwiające bezzwłocz-
ne rozpoznawanie i leczenie zapa-
lenia płuc i/lub niewydolności od-
dechowej u chorych – co było naj-
częstszą bezpośrednią przyczy-
ną zgonów na Covid-19 – bazują 
na aktualnej wiedzy medycznej.

Pomijając jednak powyższe, 
szykany wobec lekarki miały 
ciąg dalszy. W dniu 30 sierpnia 
2020 roku podczas wystąpienia 

na rynku wrocławskim, dr Mar-
tynowska poskarżyła się opinii 
publicznej, że tymczasowo za-
wieszono ją w prawach leka-
rza, uniemożliwiając jej przed-
tem udział w posiedzeniu sądu 
i prawo do obrony, gdyż nie miała 
maseczki. Z tych względów na-
zwała sąd lekarski „sądem ma-
seczkowym”. Poinformowała też, 
że sąd pozbawiając ją możliwo-
ści wykonywania zawodu, unie-
możliwił jej opiekę nad dotych-
czasowymi pacjentami, a jeden 
z nich nawet zmarł w szpitalu 
bez obecności rodziny, czemu 
nie mogła – będąc zawieszoną 
– zapobiec. Lekarka zauważyła, 
że izby lekarskie nie podejmu-
ją żadnych działań, aby umoż-
liwić umierającym ludziom po-
żegnanie z bliskimi. Takiego sa-
mego zdania był także Rzecz-
nik Praw Pacjenta, który kiero-
wał w tej sprawie apele do szpi-
tali. Lekarze z sądu lekarskiego 
poczuli się jednak dotknięci oso-
biście krytyką.

Martynowskiej zarzucono 
brak okazywania szacunku in-
nym lekarzom i naruszenie tym 
samym zasad etyki zawodowej. 
Na tej podstawie Sąd Lekar-
ski w Opolu skazał ją w czerwcu 
2022 r. na rok zawieszenia w pra-
wach wykonywania zawodu, 
mimo że mówiła prawdę i to w in-
teresie publicznym. Lekarka na-
pisała odwołanie. Podczas roz-
prawy odwoławczej w Naczelnym 
Sądzie Lekarskim w dniu 23 lute-
go b.r. odbywającej się z udzia-
łem pełnomocnika lekarki z In-
stytutu Ordo Iuris, wyrok zmie-
niono. Zamiast dotychczasowej 
kary zasądzono karę pienięż-
ną w wysokości dwukrotności 
przeciętnego wynagrodzenia, 
co stanowi kwotę około 14 ty-
sięcy złotych. Ordo Iuris wnie-
sie w tej sprawie kasację.

Niestety sądy lekarskie rze-
czywiście łamią prawo w swo-
ich orzeczeniach. Odnosząc się 
do tej konkretnej sprawy lekar-
ka winna być uniewinniona. Licz-
ne wyroki Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka wskazu-
ją, że wolno krytykować wymiar 
sprawiedliwości, byleby krytyka 
taka była uzasadniona, czyli mia-
ła oparcie w podstawie faktycz-
nej i nie była znieważająca, przy 
czym może być nawet uszczy-
pliwa. Jak widać, lekarze z są-
dów lekarskich, kierują się inny-
mi przesłankami.

Apel do Sejmu: 
O wolność słowa dla lekarzy

 ■ 13 stycznia 2023 r. w Sejmie powstał Zespół ds. funkcjonowania izb lekarskich w Polsce. Jego celem 
jest m.in. monitorowanie i analizowanie przykładów przekraczania uprawnień przez przedstawicieli 
izb lekarskich w zakresie pozbawiania prawa do wykonywania zawodu lekarza osób należących do izb 
lekarskich oraz przygotowanie ewentualnych rekomendacji do zmian w prawie w zakresie funkcjonowania 
samorządu lekarskiego. Przewodniczącą Zespołu została poseł Anna Siarkowska.

Krystyna Górzyńska
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Urodził się w Krakowie, przed 
wojną związany był z Wilnem, 
a został zamordowany przez ko-
munistów w Warszawie. 24 lute-
go 2023 r., w 70. rocznicę śmier-
ci gen. Augusta Emila Fieldor-
fa „Nila”, legendarnego dowód-
cy Kedywu Komendy Głównej 
Armii Krajowej, w Krakowie i w 
Warszawie złożyliśmy hołd bo-

haterowi, który honor cenił po-
nad życie.

Rankiem, pod tablicą pamię-
ci umieszczoną na budynku przy 
ul. Lubicz 32 w Krakowie, zebra-
ła się grupa mieszkańców Krako-
wa, by uczcić 70 rocznice śmierci 
gen. „Nila”. Tutaj w 1895 r. urodził 
się August Emil Fieldorf. Po krót-
kiej modlitwie i złożeniu kwiatów 

zgromadzeni przeszli na pobliską 
ul. Topolową 22, do szkoły podsta-
wowej nr 3. Przyszły generał był 
uczniem tej placówki w latach 1901-
1905. W 2018 r. w budynku odsło-
nięto tablicę pamiątkową, ufundo-
waną przez krakowski IPN, wmu-
rowaną z inicjatywy rodziców dzie-
ci, nauczycieli oraz rodziny „Nila”. 
Pod tablicą złożono kwiaty.

Na koniec w szkolnej auli 
uczniowie zaprezentowali wido-
wisko opowiadające o życiu gen. 
Fieldorfa, a zastępca dyrekto-
ra krakowskiego IPN dr Michał 
Wenklar wygłosił krótką prelek-
cję. Wręczono także nagrody 
uczestnikom IV konkursu Dziel-
nicy II Grzegórzki, poświęcone-
go gen. „Nilowi”.

Organizatorami uroczystości 
byli: Oddział IPN w Krakowie, 
Ośrodek Edukacji Obywatel-
skiej filia Centrum Młodzieży 
im. dr. H. Jordana w Krakowie 
oraz Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi nr 3 
im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego w Krakowie.

Krakowski hołd dla gen. Augusta Emila 
Fieldorfa – „Nila” w 70 rocznicę jego śmierci

Grzegorz 
Gorczyca

W czasie II Wojny Światowej wal-
czył w kampanii wrześniowej. Po 
kapitulacji uciekł z niemieckie-
go obozu jenieckiego. Kontynu-
ował walkę w kolejnych struktu-
rach polskiego państwa podziem-
nego. W 1944 roku uczestniczył 
w Akcji Burza. Następnie kon-
tynuował walkę zarówno z oku-
pantem niemieckim, jak i z nad-
chodzącym okupantem sowiec-
kim. Poszukiwany przez kontrwy-
wiad ZSRR schronił się na kilka 
lat na Dolnym Śląsku, gdzie za-
kładał struktury Stowarzyszenia 
Wolność i Niezawisłość. Pojma-
ny w wyniku zdrady, po brutal-
nym, krwawym, śledztwie, wy-
rokiem Wojskowego Sądu Re-
jonowego skazany na śmierć. 
27 listopada 1948 wraz ze Sta-
nisławem Dydo, Janem Klamu-
tem, Władysławem Ciskiem zo-
stał rozstrzelany we wrocław-
skim zakładzie karnym w wię-
zieniu przy ulicy Kleczkowskiej.

Pamięć o swoim tacie prze-
nosi jego syn Krzysztof. Sam wie 
jak wiele stracił, nie mając ko-
chanego ojca obok siebie. Przez 
lata widział jak mama z dwójką 
dzieci pod okiem opresyjnej wła-

dzy starała się zapewnić rodzinie 
bezpieczne wychowanie. Czę-
sto musieli zmieniać miejsca za-
mieszkania i szkoły. Trzeba było 
podejmować źle opłacaną pracę, 
aby zapewnić rodzinie podstawy 
życia. Bardzo długo musieliśmy 
czekać na rehabilitacje człowie-
ka, który, gdy trzeba było, walczył 
z bronią, gdy trzeba było, walczył 
politycznie o wolną Polskę.

Syn Krzysztof spotkał się 
z słuchaczami we wrocławskim 
Centrum Historii Zajezdnia. Przy-
niósł dokumenty, na podstawie 
których podejmowano działania 
i wyroki. Po ich lekturze wiado-
mo, że ludzkie sądy chociaż mają 
prawo skazywać na śmierć – nie 
są sprawiedliwe.

Z akt wynika, że polskie struk-
tury państwa PRL-owskiego prze-
trwały w organach wolnej Pol-
ski i powielały kłamliwą informa-
cję, że patrioci z Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość byli zdrajca-
mi Ojczyzny. Krzysztof Marsza-
łek, wspominał, że były minuty, 
gdy ukrywający się ojciec spo-
tykał się z rodziną. On nie miał 
tej świadomości i bał się, cho-
wał się pod łóżkiem przed tym 

przebranym, obcym człowiekiem. 
Wspominał, że przez lata na pyta-
nie o tatę bez wahania odpowia-
dał: był kolejarzem, który zginął 
przed wojną. W ten sposób uni-
kał dyskusji o bohaterskiej posta-
wie ojca w czasie II wojny świa-
towej, która dla władz komuni-
stycznych była zdradą.

Ludwika Marszałka rozstrze-
lano w 1948 roku. Wcześniej, 

między wyrokiem a śmiercią 
nie pozwolono mu się spotkać 
z żoną. Zostały po nim wzrusza-
jące listy pełne wiary w Boską 
sprawiedliwość. Prawie trzydzie-
ści lat leżał w zapomnianym wro-
cławskim grobie. Ekshumacja od-
była się 1977 roku, ale nie docze-
kała jej ukochana żona Weronika.

Spotkanie z takim świadkiem 
historii to czas osobistych reflek-

sji. Czy umiemy dziękować za 
bezpieczne, dostatnie życie. Czy 
tworzymy je dla naszych następ-
ców? Szczególnie, gdy widzimy 
jak blisko są miejsca, gdzie toczy 
się wojna. Czy w czasie wojny 
umiemy radzić sobie z niebezpie-
czeństwem? Potrafimy wybierać, 
to co ważne? I wytrwać przy war-
tościach mimo wielu zagrożeń 
i przeciwności.

Ważne, gdy słowa świadków 
docierają do młodych ludzi. 
Zapadają w pamięć. Te słowa 
powodują, że po latach wra-
cają. Obecnie tak się dzie-
je w kontekście wojny na Ukra-
inie, która pokazuje rolę na-
rodu w starciu z totalitarnym 
państwem i z hedonistycznym 
kultem jednostkowych postaw 
z innej strony. Ten czas po-
zwala wybrać wartości, które 
będą zmieniały Ojczyznę na 
lepsze. Aby świat ich pozba-
wiony, z chwilowymi przyjem-
nościami kolorowego, ale pu-
stego życia, zmienić w czasa-
mi wymagające trudu i poświę-
ceń działanie dla dobra wspól-
noty i przyszłych pokoleń.

Nadzieja w młodym pokoleniu
 ■ Wśród wielu wybitnych przedstawicieli żołnierzy niezłomnych na Dolnym Śląsku szczególną 

czcią otacza się podpułkownika Ludwika Marszałka. Pseudonim Zbroja czasami Wilk. To 
od 2020 roku patron 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Tomasz 
Białaszczyk

Nr 5 (291) • 6 marca 202316 Prawda jest ciekawa


