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Andrzej Klimczak

Bądźmy 
solidarni
Nie wszyscy nasi koledzy mają szczęście pracować w zaciszu redakcji 
i w komfortowych warunkach tworzyć teksty, słuchowiska i filmy. Część 
z nich tkwi w zimnych okopach, stacjonuje w zrujnowanych budynkach 
ukraińskich miast, pozbawionych wody, ogrzewania i prądu. Po co się 
narażają? 

Odpowiedź jest banalnie prosta: bo na tym polega nasz zawód, by być bli-
sko bohaterów naszych materiałów, aby zaznać otaczającej rzeczywisto-
ści, by móc pokazać światu prawdę o rosyjskich niegodziwościach i zbrod-

niach. Pokazać tragedię niewinnych ludzi – kobiet, dzieci i starców zamkniętych 
w ciemnych piwnicach, oczekujących na kolejny atak rosyjskich rakiet lub na tor-
tury i śmierć z rąk najeźdźców. To nasi koledzy, wojenni korespondenci, uświada-
miają nam, że dzisiaj najpiękniejszym prezentem mikołajkowym i świątecznym 
dla dzieci Ukrainy jest kawałek chleba.

Dlatego bądźmy solidarni z dziennikarzami, którzy ryzykują, a często tracą ży-
cie, aby pokazać prawdę o wojnie. Wspomagajmy ich przekazując sprzęt filmowy 
i fotograficzny, który zastąpi ten utracony podczas frontowej pracy. 

Jednak jeszcze bardziej niż nowoczesnego sprzętu, hełmów i kamizelek ku-
loodpornych, potrzebują oni naszej akceptacji dla ich pracy. Chcą, abyśmy zrobili 
wszystko, by Europa nie zapomniała o tragedii Ukrainy, by codzienne zbrodnie na-
jeźdźców nie stały się medialną normalnością. Ci dziennikarze ostrzegają nas, aby 
nie dać się zwieść fałszywym informacjom. Ta wspólna solidarność będzie służyć 
i im, i nam, bo nikt nie jest w stanie zapewnić, że za jakiś czas sami nie staniemy 
oko w oko z wrogiem. 

Siadając do świątecznego stołu, śpiewając kolędy, nie zapomnijmy o naszych 
kolegach pracujących na terenach ogarniętych wojną. Nie zapomnijmy też w mo-
dlitwach i życzeniach o tych, dla których oni narażają się każdego dnia.
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Dziennikarze  
w Gietrzwałdzie

Przez wiele lat, raz w roku, o ile ktoś 
chciał, mógł wybrać się na wspól-
ną, organizowaną przez SDP, dzien-

nikarską pielgrzymkę do Częstochowy. 
Aż tu nagle, w 70. rocznicę istnienia Od-
działu Warmińsko-Mazurskiego SDP, je-
go obecny prezes Grzegorz Radzicki za-
prosił dziennikarzy z całego kraju na 
Warmię, do najważniejszego i jedynego 
w Polsce miejsca (na około 500 sanktu-
ariów), gdzie objawienia Matki Bożej zo-
stały oficjalnie potwierdzone. Warto też 
dodać, że Gietrzwałd jest jednym z dwu-
nastu miejsc objawień na świecie uzna-
nych przez Stolicę Apostolską za au-
tentyczne. Wpisuje się je na listę obok 
Guadalupe (Meksyk), La Salette (Francja), 
Lourdes (Francja), Fatimy (Portugalia). 
Mimo takiej wagi, jest prawie nieznane.

Miejsce jest piękne. Pagórkowate, 
z  lasami, polami, rzeką o nazwie Gił-
wa, a nawet z jeziorem o tej samej na-
zwie co rzeka, w niedużej odległości od 
wsi, która istnieje przynajmniej od XIV 
wieku. Chociaż archeolodzy twierdzą, 
że tereny te były zamieszkane już kilka 
tysięcy lat przed narodzeniem Chrystu-
sa (2300–2200 r. p.n.e.). Wiódł tędy waż-
ny szlak handlowy z Azji Mniejszej do 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, a istniejemy od 71 lat, została zorganizowana 
pielgrzymka przedstawicieli „czwartej władzy” do Sanktuarium 
Maryjnego w Gietrzwałdzie na Warmii, czyli niewielkiej, 
zamieszkałej przez około 600 osób wioski, odległej o 18 km  
od Olsztyna, gdzie od 27 czerwca do 16 września 1877 r.  
miały miejsce objawienia Matki Bożej.

Bałtyku, zapewne po bursztyn. Przez 
wieki ziemie te zasiedlała ludność pru-
ska. Akt lokacyjny ówczesnej osadzie, 
zwanej Dietrichswalde albo Dichterur-
wald (co oznacza dziewiczy las), nada-
ła w 1352 r. warmińska Kapituła Kate-
dralna. A ponieważ warmińscy biskupi 
odcinali się od kultury krzyżackiej, pru-
skiej, niemieckiej, akcentując polskość 
i katolickość, nazwę owej wsi spolsz-
czano, mówiąc: Dzietrzwałd, Jetrzwałd 
– i takie nazwy można znaleźć w do-
kumentach z XVII w. Natomiast po raz 
pierwszy Gietrzwałdem nazwał wieś 
w 1879 r. Wojciech Kętrzyński, polski 
historyk i wieloletni dyrektor Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Lwo-
wie. Jako ciekawostkę można dodać, 
że  6 kwietnia 1519 r. do Gietrzwał-
du przybył Mikołaj Kopernik, kanonik 
warmiński oraz administrator dóbr Ka-
pituły Warmińskiej, i hojnie obdarował 
miejscowych chłopów.

pielgrzymka SDP pielgrzymka SDP

Gietrzwałd. Widok na Bazylikę Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny od strony prezbiterium.
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Wieś w XIV w. posiadała drew-
niany kościółek, a raczej 
kaplicę, przy której, mniej 

więcej w tym samym czasie kiedy do-
konano lokacji miejscowości, utwo-
rzono parafię. Niestety, podczas woj-
ny polsko-krzyżackiej, a więc w latach 
1410-1414, wieś, jak i drewniana ka-
plica, zostały zniszczone. Jakiś czas 
po wojnie, ale jeszcze w XV w., na 
miejscu drewnianej kaplicy wzniesio-
no gotycki, murowany z cegły, na ka-
miennej podmurówce, jednonawowy 
kościół p.w. Narodzenia Najświętszej 
Panny Marii. W latach późniejszych 
kościół ten wielokrotnie rozbudowy-
wano i przebudowywano, a nawet do-
dawano mu wezwania: świętego Jana 
Ewangelisty i świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła. A to wszystko dlatego, że do 

sanktuarium. Niemniej 
jest uznawany za cudami 
słynący. Przecież Matka 
Boża jest jedna i to wszyst-
ko jedno, przed którym 
wizerunkiem Maryi mo-
dlą się pielgrzymi. W 1967 
r. obraz ten otrzymał ko-
ronę od prymasa Polski 
kard. Stefana Wyszyńskie-
go. W uroczystościach pry-
masowi towarzyszył Karol 
Wojtyła, przyszły papież 
Jan Paweł II.

„Prawdziwą” Matkę 
Bożą Gietrzwałdzką, jak niektórzy na-
zywają tronującą Madonnę z Dzieciąt-
kiem w mandorli i otoczoną aniołami, 
umieszczono na drewnianym stro-
pie świątyni, a dokładnie nad nawą 

główną. Rzadko jest zauważalna przez 
pielgrzymów. Bardziej pamiętają oni 
inne wyobrażenie Matki Bożej zwią-
zane z objawieniami gietrzwałdzkimi, 
chociaż nieco zafałszowane. Umiesz-
czono je m.in. nad ołtarzem polowym 
usytuowanym na gietrzwałdzkich bło-
niach. Przedstawia Matkę Bożą otoczo-
ną jasnym światłem na tle rozłożystych 
gałęzi lipy, przed którą klęczą cztery 
osoby: dwie dziewczynki i dwie kobiety, 
ponoć matki owych dziewczynek. Au-
tor owego „dzieła” „naciągnął” prawdę 
historyczną, gdyż wizjonerki były tylko 

dwie, a nie cztery. 

Odmawiajcie 
różaniec

Na granitowym ka-
mieniu umieszczonym 
w  podmurówce kościo-
ła, tuż przy wejściu do 
zakrystii, widać ryty na-
pis w  języku polskim: 
„Odmawiajcie Różaniec 
1882”. W  latach 1878- 
-1884 prowadzono prze-
budowę, a  raczej rozbu-
dowę kościoła. Budowlę 
powiększono o prezbite-
rium i  transept. Właśnie 
wówczas, pięć lat po ob-
jawieniach, zdecydowano 
się na utrwalenie w ka-
mieniu głównego przesła-
nia Maryi. Dwie wizjoner-

ki: trzynastoletnia Justyna Szafryńska 
z Nowego Młyna (ok. 6 km na północny 
zachód od Gietrzwałdu) i dwunastolet-
nia Barbara Samulowska, mieszkająca 
w Worytach (2,5 km od Gietrzwałdu) 

Gietrzwałdu trafił cudami słynący ob-
raz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Nikt nie 
wie, jaka jest jego historia i dlaczego 
oraz kiedy znalazł się w gietrzwałdzkiej 
świątyni. Układ kompozycyjny obrazu 
nawiązuje do przedstawień Maryi na 
ikonach, czyli przypomina Hodegetrię. 
Niektórzy mówią, że to typ Hodegetrii 
Krakowskiej, chociaż został namalowa-
ny techniką temperową na płótnie lnia-
nym, a przecież ikony pisano na desce. 
Jedni twierdzą, że powstał w warszta-
cie poznańskim w połowie XVI w. i już 
wówczas był uznawany za cudowny, 
inni uważają, że należy go datować na 
wiek XVII. Jednak niezależnie od po-
chodzenia, obraz ten, znajdujący się w 
głównym ołtarzu kościoła, nie ma nic 
wspólnego z objawieniami, o czym nie 
wiedzą pielgrzymi przybywający do 

„Prawdziwą” 
Matkę Bożą 
Gietrzwałdzką, 
jak niektórzy 
nazywają 
tronującą 
Madonnę 
z Dzieciątkiem 
w mandorli 
i otoczoną 
aniołami, 
umieszczono 
na drewnianym 
stropie 
świątyni, 
a dokładnie nad 
nawą główną.

Wnętrze bazyliki.

Strop bazyliki. 
Przedstawienie „prawdziwej” 
Matki Bożej. 

pielgrzymka SDP pielgrzymka SDP
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podczas jednego ze 160 
objawień usłyszały od Ma-
ryi, w odpowiedzi na pyta-
nie: „Czego żądasz Matko 
Boża” – „Życzę sobie, aby-
ście codziennie odmawia-
li różaniec”. Słowa te zapi-
sał ks. Franciszek Hipler, 
teolog i historyk, który na 
prośbę ówczesnego bisku-
pa warmińskiego zajmo-
wał się przesłuchiwaniem 
wizjonerek. 

Uwiecznienie słów 
Maryi na granito-
wej płycie i wmu-

rowanie jej w elewację 
kościoła nie było łatwym 
zadaniem, wymagało 
od budowniczych spo-
rej odwagi. Objawienia 
gietrzwałdzkie przypadły 
na czas rządów Otto von 
Bismarcka, kanclerza Rze-
szy Niemieckiej, i promowanej przez 
niego Kulturkampf, czyli ograniczenia 
wpływów Kościoła katolickiego w pań-
stwie oraz zachowania „czystości” kul-
tury niemieckiej. Inaczej mówiąc, był to 

czas notorycznej germanizacji ludno-
ści polskiej, zwłaszcza po objawieniach 
w Gietrzwałdzie, kiedy to dowiedziano 
się, że Matka Boża rozmawiała z dziew-
czynkami po polsku (gwarą warmińską, 
która jest częścią dialektu mazowiec-
kiego języka polskiego). Kościół kato-
licki na tych terenach był utożsamiany 
z polskością. A objawienia przyczyniły 
się do rozbudzenia świadomości na-
rodowej Warmiaków. Mówiono wów-
czas: „Skoro Przenajświętsza Panien-

ka przemówiła do dzieci 
warmińskich po polsku, 
to grzechem jest, jeśli kto-
kolwiek języka ojczystego 
jako daru Bożego się wy-
rzeka!”.

Władze pruskie 
były negatyw-
nie nastawione 

do wydarzeń związanych 
z objawieniami. Trakto-
wały je jako zabobon, nie-
bezpieczną dla państwa 
manifestację polityczną, 
a pielgrzymów przyby-
wających do sanktuarium 
karano np. aresztem albo 
grzywną. 

Po I rozbiorze Polski 
w 1772 r. Warmia znalazła 
się w Prusach Wschodnich 
ze stolicą w Królewcu. Ta-
ki stan rzeczy trwał do 
1945 r. W tamtych czasach 
Gietrzwałd zamieszkiwa-

ło około 1000 osób i poza jedną rodziną 
wszyscy byli Polakami oraz katolikami. 
Między sobą rozmawiali w gwarze war-
mińskiej, co zdecydowanie nie podobało 
się kanclerzowi Rzeszy.

Warmia to Polska, a Mazury?

Historia tych terenów jest nie-
zwykle zawiła i przez lata by-
ła specjalnie zacierana. Nawet 

w szkołach, i to już po II wojnie świa-
towej, uczono, że Olszyn jest stolicą 
Mazur. A przecież Warmia jest typowo 
polską i katolicką krainą, jednak w gra-
nicach państwa polskiego znalazła się 
dopiero po II wojnie światowej. Mimo, że 
od 1243 r. stanowiła dominium biskup-
stwa warmińskiego w ob-
rębie Państwa Zakonu 
Krzyżackiego w Prusach, 
a w latach 1466-1772 na-
leżała do Polski jako Księ-
stwo Warmińskie, zawsze 
znajdowała się w  cieniu 
Mazur krzyżackich, nie-
mieckich i  protestanc-
kich. Do dzisiaj różnice te 
są zauważalne, chociaż-
by w krajobrazie. Mazu-
rzy, będąc protestantami, 
na skrzyżowaniach dróg, 
w lasach, a czasem i przy 
domach stawiali krzyże, 

całkowicie wykluczając ze swojego 
krajobrazu kapliczki, gdyż nie czcili ani 
Matki Bożej, ani świętych. Natomiast 
na Warmii aż roi się od przydrożnych 
kapliczek. Przed laty pomiędzy Mazu-
rami a Warmią przebiegała granica nie 
tylko religijna, ale i państwowa.

Po uzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości w 1918 r., w wielu rejonach za-
mieszkiwanych od stuleci przez Pola-
ków, m.in. na Warmii, zorganizowano 
plebiscyt (11 lipca 1920 r.), podczas któ-
rego mieszkańcy mieli opowiedzieć 
się za przynależnością do Polski. Lu-
dzie czuli się Warmiakami, więc opo-
wiedzieli się za czymś co znali, czyli 
za Warmią, a nie Polską lub Niemcami. 
Chcieli, aby pozostawiono ich w grani-
cach Prus Wschodnich. Nie wiedzieli, 
że był to podstęp i tym samym znaleźli 
się w Rzeszy Niemieckiej. Potem histo-
rycy tłumaczyli, że na Warmii bano się 
„nawałnicy ze Wschodu”, czyli sowiec-
kiej Armii Czerwonej. Nie wiedziano, 
że ponad miesiąc po plebiscycie Polska 
wygra walkę z Sowietami. 

Władze 
pruskie były 
negatywnie 
nastawione 
do wydarzeń 
związanych 
z objawieniami. 
Traktowały 
je jako zabobon, 
niebezpieczną 
dla państwa 
manifestację 
polityczną, 
a pielgrzymów 
przybywających 
do sanktuarium 
karano np. 
aresztem albo 
grzywną.

Granitowa płyta z napisem „Odmawiajcie 
Różaniec” – wmurowana w elewację kościoła.

Tak wygląda mapa Warmii 
otoczonej Mazurami.

Cudowne źródełko 
pobłogosławione przez Matkę Bożą 
podczas jednego z objawień.

pielgrzymka SDP pielgrzymka SDP



FORUM DZIENNIKARZY ·  03(147) 2022 1312

Mimo przegranego plebiscytu, 
w Gietrzwałdzie istniało ko-
ło Związku Polaków w Niem-

czech, Polska Biblioteka Towarzystwa 
Czytelni Ludowych, w 1927 r. powstało 
polskie przedszkole, w latach 1929-1933 
funkcjonowała Katolicka Szkoła Polska. 
Ponadto to w Gietrzwałdzie, niedługo 
po objawieniach maryjnych, zrodził się 
pomysł utworzenia „Gazety Olsztyń-
skiej”. Jej pierwszy numer ukazał się 
25 marca 1886 r., i to 
właśnie w  Gietrzwał-
dzie. Powstała tam 
również pierwsza na 
Warmii księgarnia 
(1878 r.). Budynek tej 
księgarni istnieje do 
dziś. Znajduje się nie-
mal vis-à-vis scho-
dów wiodących na te-
ren sanktuarium. Niby 
mała wioska, a ile się 
w niej działo!

Podczas  pie l -
grzymki dziennikarze 
sporo rozmawiali na 
temat różnic pomię-
dzy Mazurami a War-
mią. Bardzo pomocna 
w tej kwestii okazała 
się Izabela Karpińska, 
znakomita lokalna 
przewodniczka, która z dużą cierpliwo-
ścią, ale i precyzją wyjaśniała zawiłości 
historyczne narastające od XIII w., czy-
li od czasów, kiedy książę Konrad Ma-
zowiecki zaprosił Krzyżaków do chry-
stianizacji plemion Prusów. Krzyżacy 
chętnie podjęli się zadania, przywłasz-
czając sobie wszystkie tereny przez 
nich podbite. Musieli jednak pogodzić 

się z faktem, że 1/3 ziem pruskich na-
leżała się biskupowi, jako że w 1243 r., 
a więc zanim na tych terenach pojawili 
się Krzyżacy, papież Innocenty IV usta-
nowił biskupstwo na ziemiach pru-
skich. 1/3 terytorium diecezji przezna-
czył na uposażenie biskupa z zamiarem 
utworzenia kapituły katedralnej. Tak 
się złożyło, że tę 1/3 zamieszkiwały 
w  większości plemiona Warmów i to 
od nich wzięła się nazwa krainy – War-

mia. Wchodziła ona 
w skład państwa krzy-
żackiego, ale cieszyła 
się dużą autonomią. 
Na pozostałych tere-
nach, a więc na Ma-
zurach, rządził Zakon. 
Po II pokoju toruń-
skim (1466 r.) ziemie 
należące do biskupa 
i kapituły znalazły się 
w granicach Rzeczypo-
spolitej i od tego czasu 
widać wyraźny podział 
na Warmię i Mazury, 
który „przypieczęto-
wała” reformacja Ko-
ścioła wprowadzana 
przez Marcina Lutra 
od 1517 r. Mazury sta-
ły się w całości prote-
stanckie (ewangelic-

kie), a Warmia została przy biskupie 
i była katolicka. Protestantyzm był wy-
godniejszy, np. nie obowiązywała spo-
wiedź uszna, znosił też celibat… Kon-
wersji z katolicyzmu na protestantyzm 
dokonywano zarządzeniami radnych 
poszczególnych miast. Czyli z dnia 
na dzień np. cały Elbląg stał się prote-
stancki, bo tego chcieli miejscy radni. 

Wieś i sanktuarium

Nasza grupa, złożona z członków 
SDP i osób towarzyszących, nie 
była liczna, zaledwie dwadzie-

ścia parę osób, głównie z Warszawy 
i okolic, ale też z Pomorza i oczywiście 
Warmii. Mimo to pielgrzymka była nie-
zwykłą ucztą zarówno dla duszy, jak 
i ciała. Nocowaliśmy w bardzo wygod-
nym Domu Pielgrzyma Archidiecezji 
Warmińskiej, którego gospodarzem jest 
ks. Bartek Matczak. Chociaż nie przy-
jechaliśmy po to, aby dobrze się wy-
spać i smacznie zjeść np. w Karczmie 
Warmińskiej, degustowaliśmy potrawy 
regionalne, jak kartacze, golce, różnej 
maści kapusty, mięsiwa, dzyndzałki 
i wiele innych. Co prawda wybraliśmy 
się na typowo turystyczną wyciecz-
kę do skansenu (Muzeum Budownic-
twa Ludowego – Park Etnograficzny) 

w Olsztynku, który leży już na Mazu-
rach, ale to zupełnie inna historia.

Najważniejszym miejscem, które 
nawiedziliśmy, była bazylika mniejsza 
– taki tytuł w 1970 r. nadał kościołowi 
w Gietrzwałdzie papież Paweł VI. Jest to 
budowla wzniesiona na planie krzyża 
łacińskiego, od zachodu z kwadratową 
wieżą z trzema dzwonami. W jej wnę-
trzu, pokrytym barwną polichromią 
z  1898 r. autorstwa Justusa Bornow-
skiego, uczestniczyliśmy we mszach 
św., indywidualnych modlitwach, me-
dytacjach, gdyż to tam koncentruje się 
życie religijne. Jednak pielgrzymi chęt-
niej spotykają się, odmawiając róża-
niec, w miejscu objawień, gdzie rosła 
rozłożysta lipa, a dzisiaj stoi kaplicz-
ka z figurą Najświętszej Marii Panny 
zamówioną w Monachium. Ponoć ka-
pliczkę zbudowano według instruk-
cji Maryi, która podczas objawień 

Kapliczka z Matką Bożą na 
błoniach, przy drodze na Woryty.

Ulica Szkolna przy której stoi najstarsza, 
z XIX w. chata warmińska. W tle Sanktuarium 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
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rozmawiała z dziewczynkami. Kaplicz-
kę tę poświęcono ostatniego dnia obja-
wień, czyli 16 września 1877 r. Dziew-
czynkom – wizjonerkom owa rzeźba się 
nie spodobała, gdyż nie odzwierciedla-
ła piękna Maryi, ale Matka Boża w roz-
mowie z nimi powiedziała, że „rzeźba 
jest dobra”, więc pozostała w kapliczce.

Jakieś 300 metrów od kościoła, idąc 
na północny wschód, znajdu-
je się cudowne źródełko oso-

biście pobłogosławione przez 
Matkę Bożą podczas jednego 
z  objawień. Prowadzi do niego 
aleja grabowa, zwana Aleją Ró-
żańcową, z piętnastoma kaplicz-
kami ilustrującymi poszczegól-
ne tajemnice Różańca. Kapliczki 
wykonano w 140. rocznicę obja-
wień, według projektu architek-
ta Sylwestra Kwiatkowskiego. 
Umieszczono w nich rzeźby au-
torstwa Juliana Kasprzyckiego. 

Wędrując po Gietrzwałdzie 
warto wybrać się na miejsco-
wy cmentarz, gdzie pochowano 

postacie ważne dla tej miejsco-
wości. M.in. znajduje się tam grób 
ks. infułata Adalberta (Wojciecha) 
Zinka, rządcy diecezji warmiń-
skiej. Otóż ten czcigodny kapłan 
pochodzący z niemieckiej rodziny, 
pełniąc funkcję wikariusza kapitu-
ły diecezji warmińskiej, jako jedy-
ny ordynariusz diecezjalny w Pol-
sce nie podpisał oświadczenia 
wydanego przez polski Episkopat, 
które de facto było zgodą na uwię-
zienie prymasa Polski kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. W cza-
sie zatrzymania księdza prymasa 
(1953 r.) w jego obronie stanął pies 

Baca, który dotkliwie ugryzł jednego 
z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeń-
stwa. Po uwolnieniu 28 październi-
ka 1956 r., Prymas powiedział: „Bronił 
mnie tylko Niemiec i pies Baca”.

Atrakcją Gietrzwałdu, aczkolwiek 
już nie związaną z sanktuarium, są 
trzy deskale stworzone przez Arkadiu-
sza Andrejkowa, artystę z Sanoka, które 

powstały w maju 2022 r. z okazji 670-le-
cia lokacji Gietrzwałdu. Są to malowi-
dła na drewnianych ścianach domów 
lub stodół, wykonane techniką zbliżo-
ną do tworzenia murali. Stąd nazwa de-
skale. Wykorzystano do tego fotografie 
z albumów gietrzwałdzkich rodzin. Wy-
brano takie, które upamiętniają daw-
ną Warmię. Na jednej z nich, z połowy 
lat 60., jest właścicielka starej drewnia-
nej stodoły wraz z koleżanką. Na dru-
giej widać wóz konny powożony przez 
Czesława Konrada, mieszkańca wsi 
i właściciela stodoły, repatrianta z Wi-
leńszczyzny, a także znanego cymbali-
sty. Pan Czesław wybrał się z wnukami 
na przejażdżkę. Na pierwszym planie 
widać konia o imieniu Kuba, który był 
ponoć najmądrzejszym koniem we wsi, 
a może i na świecie. Trzecia fotografia, 
wykonana w 1948 r., przedstawia małe-
go Klausa Jacha – chłopaka z rowerem, 

syna właściciela kuźni, kolegę z dzieciń-
stwa Anieli Dadun, właścicielki stodoły. 

Dziennikarska Droga 
Krzyżowa

Winno się ją zacząć przy cu-
downym źródełku, gdzie 
miało miejsce jedno z ob-

jawień, podczas którego Matka Boża 
pobłogosławiła wypływającą z niego 
wodę. My jednak spotkaliśmy się przy 
stacji pierwszej. To tam czekał na nas 
ks. Tadeusz Alicki z Olsztyna. I to tam 
zaczęło się nasze wędrowanie wzdłuż 
gietrzwałdzkiego lasu, od kapliczki 
do kapliczki projektu Marcina Dutko 
z  Warszawy. Rzeźby do owych kapli-
czek wykonał Jan Stępkowski ze Strze-
gowa, a całość, w 130. rocznicę obja-
wień, poświęcił w 2007 r. ks. arcybiskup 
Wojciech Ziemba. 

Deskal przedstawiający małego Klausa Jacha 
z rowerem, szkolnego kolegę Anieli Dadun, 
właścicielki stodoły, na której powstał.

Gietrzwałdzkie deskale z wozem 
konnym powożonym przez 
Czesława Konrada namalowane 
na starej stodole. Droga Krzyżowa. Było nas niewielu, ale to jest początek. 
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Pogoda się popsuła. Zaczęło wiać. 
Spadły pierwsze krople deszczu, 
a potem trzeba było wyciągnąć pa-

rasolki. Nasza niezbyt liczna grupa po-
woli się zmniejszała. A ks. Tadeusz, nie 
bacząc na warunki atmosferyczne, spo-
kojnie, ale i z uporem łączył poszczegól-
ne stacje i rozgrywające się dwa tysiące 
lat temu wydarzenia z dzisiejszą sytu-
acją w środowisku dziennikarskim. 

Stacja I – Jezus na śmierć skazany
W Gietrzwałdzie są ich dwie. To tak, 

jakby Chrystus dwukrotnie na śmierć 
został skazany. W rzeczywistości ska-
zywany jest codziennie i to po wiele ra-
zy, ale zgodnie z historią zdarzyło się 
to tylko raz. Jeśli chodzi o same stacje, 
to ich historia jest bardziej prozaicz-
na. Autorem jednej z nich był artysta, 

który po jej ukończeniu niespodziewa-
nie zmarł. Kolejny nie chciał być kon-
tynuatorem pracy swojego poprzedni-
ka, więc zaczął wszystko od początku. 
Nikt jednak nie chciał zniszczyć pracy 
pierwszego twórcy i tak zostały dwie 
pierwsze stacje. 

W dziennikarstwie najważniejsze 
są odwaga i prawda, a także wierność 
etyce dziennikarskiej – od tych słów 
ks. Tadeusz rozpoczął rozważania.

Stacja II – Jezus bierze krzyż na swoje 
ramiona

W dziennikarstwie też przeżywa-
my wiele chwil, które są krzyżem. Bie-
rzemy go na swoje ramiona. – Ile trzeba 
odwagi, prawdy, by uczyć się przez całe 
życie. Zwyciężać te problemy, które nas 
nurtują, z którymi się mierzymy. Świat 

dziennikarski jest szerokim światem. 
Jest w nim wiele problemów, które trze-
ba omawiać.

Stacja III – Jezus pierwszy raz upada 
pod krzyżem

– W życiu bywa różnie, a zwłaszcza 
w pracy. Wielu z nas załamuje się, gdy 
natrafia na pierwszą przeszkodę. Cza-
sem jest tak duże napięcie, że upada-
my. Dziennikarstwo to droga ludzi od-
ważnych. 

– Abyśmy się nie załamywali i jako 
dziennikarze odkrywali prawdę w tych 
przeprowadzanych przez nas wywia-
dach… Módlmy się za tych, którzy 
przeżyli pierwsze niepowodzenia, żeby 
powstawali.

Stacja IV – Jezus spotyka Swoją Matkę
Jaką trzeba mieć odwagę, aby do-

trzeć do prawdy!
– Mimo żołnierzy Matka Boża do-

ciera do Syna. Jest odważna, bo kocha. 
Ten kto kocha jest odważny. Jeśli dzien-
nikarz kocha swoją Matkę-Ojczyznę, to 

nie będzie jej szargać. To kochanie Oj-
czyzny to pokazywanie problemów, któ-
rymi ojczyzna żyje. Kto doskonali odwa-
gę, widzi również prawdę. Pomódlmy się 
za dziennikarzy, którzy nie kochają oj-
czyzny i niszczą ją świadomie.

Stacja V – Szymon Cyrenejczyk poma-
ga nieść krzyż Panu Jezusowi 

– Szymon pomaga dźwigać krzyż. 
Został do tego przymuszony, bo sam 
z siebie nie miał odwagi. Jednak widział, 
że to przymuszenie stało się zmianą je-
go życia. Jeśli ktoś dotknie kogoś „silne-
go”, to zyskuje wiele sił. W tym przypad-
ku było to wędrowanie razem z cudzym 
życiem. Szymon stał się uczniem „ska-
zańca”. Chrystus czasem zmusza nas do 
zabrania głosu, do bycia przy prawdzie. 
Ale do tego trzeba odwagi.

Stacja VI – Św. Weronika ociera twarz 
Panu Jezusowi

– W geście Weroniki widzimy, 
że ma kochające serce. Przedarła się 
przez kordon żołnierzy, żeby pomóc 

Gietrzwałd, aleja różańcowa z 15 kapliczkami.

Stacja I – W dziennikarstwie najważniejsze są odwaga i prawda.
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Chrystusowi otrzeć twarz. Warto spoj-
rzeć na kobiety. Są odważniejsze niż 
mężczyźni. Chrystus odwdzięcza się 
jej, bo na chuście zostało Jego oblicze. 
Za każdy gest odwagi stanięcia w praw-
dzie Bóg nagradza – spokojem sumie-
nia, a sumienie ma każdy. 

Ks. Tadeusz proponuje, aby w pracy 
dziennikarskiej kierować się własnym 
sumieniem, a nie patrzeć na popraw-
ność polityczną, bo wy-
wiad oparty na poprawno-
ści nie będzie prawdziwy.

Stacja VII – Drugi upadek 
pod krzyżem

– Każdy ma trudne 
momenty i upadki, i do 
każdego może przyjść 
zniechęcenie: Nie chce mi 
się tego robić. Po co zabie-
gać o prawdę? Zniechęce-
nie – to wróg prawdy, od-
wagi. Trzeba powstawać 
z upadków. Pan Jezus po-
wstając broni nas przed 
zniechęceniem, utratą 
sensu pracy. Dziennikarze 
często upadają przez na-
łogi, mamonę – módlmy 
się za tych, którzy pobłądzili. 

Stacja VIII – Jezus pociesza płaczące 
niewiasty

– Kobiety współczują Jezusowi. Po-
trzebna jest odwaga i solidarność, aby 
okazać komuś współczucie. Potrzeba 
naszej solidarności do walki ze stra-
chem, lękiem. W Wielki Piątek aposto-
łowie pouciekali. Módlmy się o to, aby-
śmy byli wrażliwi i abyśmy okazywali 
współczucie, otwierali się na drugiego 

człowieka, zauważali innych i to nie 
tylko na potrzeby naszego wywiadu. 
Abyśmy zauważali cierpiących i że On 
w nich cierpi.

Stacja IX – Jezus po raz trzeci upada 
pod krzyżem

– Jezus był już blisko celu – wzgó-
rza, na którym miał umrzeć. Ludzka 
odwaga oparta jest na sile. Chrześci-

jańska budowana na Bo-
gu, bo można wyjść z każ-
dego problemu. W oparciu 
o ludzką siłę niczego nie 
zbudujemy, bo nie jeste-
śmy panami świata.

Stacja X – Jezus z szat ob-
nażony

– Nagi Chrystus sta-
je przed ludźmi. Staje 
w  prawdzie wobec Boga 
i ludzi. Czy ja mogę stanąć 
w prawdzie? Czy jestem 
tak czysty, aby spojrzeć 
w oczy prawdzie? Jak czę-
sto zniekształcamy czyjś 
obraz? Wstyd, dewiacje 
– nie jest to ważne – mó-
wi się w mediach, a to nie-

prawda. Dziennikarze nie mają odwagi 
stanąć przeciwko temu (zakłamaniu, 
fałszowaniu rzeczywistości). Jeśli nie 
ma wartości, miłości, to ludzie nie widzą 
sensu życia. Z tego zawsze będzie bała-
gan. Jak ja podchodzę do tego? Co lan-
suję? Czy uważam, że trzeba coś z tym 
zrobić, nawet narażając się kolegom? 

Stacja XI – Jezus przybity do krzyża
– Warto przemyśleć to co powie-

dział Jezus: „Ojcze odpuść im, bo nie 

Ks. Tadeusz 
proponuje, 
aby w pracy 
dziennikarskiej 
kierować się 
własnym 
sumieniem, 
a nie patrzeć 
na poprawność 
polityczną, bo 
wywiad oparty 
na poprawności 
nie będzie 
prawdziwy.

wiedzą co czynią”. Jak odnieść się do 
człowieka, który czynił krzywdę? Moż-
na wejść w proces przebaczania, gdy 
zacznę się modlić za tego, co krzyw-
dę mi uczynił, za tych, którzy odbiera-
ją wolność, zadają rany, za nawrócenie 
Putina i innych przywódców, o zmianę 
życia i to będzie zwycięstwo. Niena-
wiść przezwyciężajmy miłością. Chry-
stus jest zabity w tym dziecku: „Cokol-
wiek uczyniliście tym braciom, mnie to 
uczyniliście”!

Stacja XII – Jezus umiera na krzyżu
– Jaką trzeba mieć odwagę, by spoj-

rzeć w oczy śmierci! Abyśmy mieli od-
wagę popatrzeć na własną śmierć. Każ-
dy umrze. Życie jest proste, tylko my 
je komplikujemy. Człowiek jest jedy-
nym stworzeniem, które wie, że umrze. 
Jednak ta myśl ucieka. Człowiek jej nie 
dopuszcza do siebie. I tu piękna rola 
dziennikarza – pomóc zrozumieć, na-
uczyć, jak stanąć twarzą do śmierci. 
Chrystus modli się za 
łotra – „i dziś będziesz 
ze mną w niebie”! Ża-
den święty, tylko ten 
łotr, dlaczego?

Stacja XIII – Jezus 
zdjęty z krzyża

– Na drodze krzy-
żowej byli też odważ-
ni mężczyźni, bo grób 
Jezusowi dali. Obyśmy 
byli odważni w na-
szych decyzjach! Oni 
oddali grób swój ska-
zańcowi. A ile przez 
to cierpieli! Ludzie nie 
rozumieli tej sytuacji. 

Żyć w prawdzie i mieć odwagę stać 
w prawdzie, choćby mnie palcami wy-
tykali.

Stacja XIV – Jezus złożony do grobu
– Jezus powiedział kiedyś: „Nie bój-

cie się tych, którzy zabijają ciało, duszy 
nie są w stanie zabić”. Ważna jest du-
sza, „a duszy zabić nie mogą” – to sło-
wa odwagi. Głoszenie prawdy, odważnie 
wejść do grobu, bo z grobu jest wyjście. 
Ale jeśli odwracam się od Boga, to nie 
ma wyjścia. Każdego z nas złożą do gro-
bu, ale z grobu jest wyjście, bo Chrystus 
zmartwychwstał. Życie zmienia się, ale 
nie kończy się ziemi przyklepaniem, bo 
jest zmartwychwstanie. 

***

I tak zakończyło się nasze pielgrzy-
mowanie. Obiecaliśmy sobie, że za rok 
ponownie przyjedziemy do Gietrzwał-
du. Może już w większym gronie? 

Ani deszcz, ani niepogoda nie zraziły 
najwytrwalszych w zastanawianiu się nad naszą 
codzienną, dziennikarską Drogą Krzyżową.
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Tło polityczne edukacji 
medialnej

Nie roztrząsając kwestii walki 
dobra ze złem w ogóle, musi-
my jednak stwierdzić, że moż-

na media traktować jako narzędzia 
wyspecjalizowanych ośrodków propa-
gandy do manipulacji masami. Ale są 
też ludzie, którzy w iście prometejski 
sposób próbują zdemaskować te mani-
pulacje i oswoić media tak, aby mogli 
korzystać z nich zwykli ludzie ku ich 
pożytkowi. 

Schyłek ustrojów monarchicznych, 
którego katalizatorem stała się pierw-
sza wojna światowa, sprawił, że w wielu 
państwach upadła władza elit przygo-

towywanych do rządzenia od pokoleń 
i uznawana siłą tradycji przez ludy. Gdy 
jednak znaleźli się liderzy zdolni do 
przekonania ludów do zdegradowania 
starych elit i pójścia w (skądinąd nie-
pewną) przyszłość, automatycznie po-
jawił się problem, kto ma przewodzić 
narodom w republikach w wyniku de-
mokratycznych wyborów. W Europie 
już nie koteria i intryga dworska, ale 
manipulacja masowym wyborcą i sty-
mulowanie masowymi nastrojami za-
częły liczyć się najbardziej. Któż za-
tem mógł wygrać ten wyborczy wyścig 

do władzy jak nie ludzie, którzy umie-
li dzięki mediom zawładnąć umysłami 
demokratycznych większości? 

Dyktatorzy byli wcześniej 
dziennikarzami!

Benito Mussolini, Włodzimierz Le-
nin, Józef Stalin, Adolf Hitler – oni oraz 
wielu innych z ich otoczenia, a także 
wielu w innych państwach w okresie 
międzywojennym – byli przede wszyst-
kim dziennikarzami! Ba, nawet redak-
torami! I co najważniejsze, byli zafascy-
nowani możliwościami, jakie dawała 
prasa, kino i radio, by rządzić ludźmi, 
czyli – jak mówi politologia – uzyskiwać 
pożądane postawy i zachowania. 

Dyktatorzy czerpali wiedzę z oso-
bistych doświadczeń medial-
nych. W przypadku Mussoli-

niego było to redagowanie czasopism: 
„Il Popolo d’Italia”, a następnie „Avan-
ti”. Hitler redagował „Völkischer Be-
obachter”, który w 1921 roku zakupił 
i od 8-tysięcznego nakładu doszedł 
do 1,7 mln egzemplarzy w 1944 ro-
ku. Ostatni numer pisma jakby sym-
bolicznie ukazał się 30 kwietnia 1945 
roku, w dniu samobójstwa dyktatora. 
Hitler był entuzjastą kina, kazał so-
bie jedną z komnat swojej siedziby 

Narodziny idei uczenia ludzi, jak korzystać z wiadomości 
w mediach, zbiegają się w czasie z upowszechnianiem 
się radia i telewizji. Na to zjawisko spojrzeć jednak należy 
na szerszym tle dziejów ludzkości i wówczas ewidentnie 
występuje ono jako odpowiedź na ogrom nieszczęścia, jakie 
wynikło z używania mediów do totalitarnej propagandy przy 
użyciu prasy, kina i radia.

           Niemiłe 

 złego 

    początki
Tekst 
Piotr Boroń
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Benito Mussolini, Włodzimierz Lenin, Józef Stalin, Adolf 
Hitler – oni oraz wielu innych z ich otoczenia, a także wielu 
w innych państwach w okresie międzywojennym – byli przede 
wszystkim dziennikarzami! Ba, nawet redaktorami! 
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w  Berchtesgaden urządzić jako salę 
kinową, a Goebbels najmilsze poda-
runki robił mu z filmów (także kreskó-
wek Walta Disneya). Zarówno „Il Popolo 
d’Italia” Mussoliniego, jak i „Völkischer 
Beobachter” Hitlera stały się w swoich 
państwach głównymi organami partii 
rządzących. 

Lenin: Kino to 
najważniejsza ze sztuk

Lenin był redaktorem „Sprawy Ro-
botniczej”. (Nawiasem mówiąc, 
szybko wpadł z tego powodu 

w ręce policji.) Ponadto był entuzjastą 
kina. Sławne jest jego stwierdzenie, że 
kino to najważniejsza ze sztuk. Stalin 
redagował czasopismo o jakże etycznej 
nazwie „Prawda” i jak podsumowano, 
odrzucił 47 artykułów Lenina. Osobiście 
cenzurował wszystkie filmy, które mia-
ły wejść na ekrany kin. Największą ka-
rierę zrobiło i stało się do dziś jednym 
ze sposobów chwytania ludzi za serce, 
zdjęcie Stalina z małą dziewczynką na 
ręku. Było powielane w propagandzie 
stalinowskiej w milionach egzemplarzy 
i w różnych mutacjach wykorzystują je 
politycy do dziś. Pewnego razu, gdy Sta-
lin z trybuny błogosławił wojska idące 
wprost do walki z Niemcami o Moskwę, 
ekipa filmowa spóźniła się. Zaradzono 
sprawie: Stalin powtórzył przemówie-
nie w zaimprowizowanym studiu. Nie-
którzy widzowie odkryli tę manipulację 
(bo mówił „na mrozie” bez pary z ust), 
ale nie miało to dla dalszych wypad-
ków znaczenia. Najważniejsze było, że 
kroniki filmowe w całym Związku Ra-
dzieckim pokazały Stalina jako troskli-
wego przywódcę Armii Czerwonej.

Rzec by można, osobny rozdział 
w  manipulacjach medialnych stano-
wiło – szczególnie w ZSRR, a potem 
w  Chinach – nie tylko eliminowanie 
ludzi z powierzchni ziemi, ale totalne 
wymazywanie wrogów z pamięci zbio-
rowej. Doskonale widać to na przykła-
dzie szefa NKWD Jeżowa, który okrut-
nie zamordowany, znika też ze zdjęć ze 
Stalinem, gdzie widać ich choćby pozo-
rowaną, ale sympatię. Drugi przykład 
to przywództwo polityczne, które kur-
czy się na prezentowanych zdjęciach 
przy pomocy jakiegoś „prafotoshopu” 
więcej niż o połowę.

Goebbels: Propaganda nie 
ma nic wspólnego z prawdą

Oczywiście dyktatorzy nie wyko-
nywali całej pracy manipula-
torskiej osobiście, ale to oni do-

ceniali znaczenie propagandy i to oni 
ostatecznie zatrudniali ludzi, którzy 
byli niedościgłymi fachowcami od tej-
że propagandy. Oceniając rzecz z mo-
ralnego punktu widzenia: propagandy-
ści byli winnymi rozprzestrzenienia się 
zbrodniczych ideologii, a ponieśli tego 
najmniejsze w porównaniu z polityka-
mi i wojskowymi konsekwencje. Wte-
dy wyrosły takie nazwiska jak Sergiej 
Eisenstein, który m.in. przez filmy „Pan-
cernik Potiomkin” i  „Aleksander New-
ski” przyczynił się do zwycięstwa stali-
nizmu. Nie sposób też wyobrazić sobie 
demokratycznych zwycięstw NSDAP 
bez „Triumfu woli” Leni Riefenstahl. 

Za mistrza i klasyka propagandy 
do dziś uchodzi Joseph Goebbels. Do-
kładnie jego funkcja w machinie hi-
tlerowskiej nazywała się: minister 

propagandy i oświecenia publiczne-
go. Bardzo interesował się nowinka-
mi technicznymi, diabelsko-genialnie 
podpowiadał Hitlerowi, jakich chwy-
tów propagandowych używać, i dokła-
dał olbrzymich starań, aby nie brakło 
środków na realizacje filmów, któ-
re miały większą siłę rażenia niż całe 
dywizje na froncie. Filmy „Żyd Süss” 
(na podstawie opowiadania z 1827 ro-
ku) i „Wielki Król” – rzecz o Fryderyku 
Wielkim, którego portret wisiał w gabi-

necie Goebbelsa, odegrały wielką rolę 
w historii propagandy. Do nakręcenia 
tego filmu odwołano tysiące żołnie-
rzy z frontu, aby statystowali w XVIII-
-wiecznych mundurach, imitując woj-
ny śląskie. Wręcz symboliczną była 
realizacja filmu „Titanic”, w którym 
Goebbels chciał pokazać tragedię zwy-
kłych pasażerów i egoizm rządzących 
„zgniłymi demokracjami”, czyli ka-
tastrofę zachodnich aliantów, którzy 
nie rozumieją historycznej racji partii 
narodowo-socjalistycznej. Realizacja 
przedłużała się z powodu rozrastania 
się projektu, waśni ekipy (nawiasem 
mówiąc, mieszkającej też w sopockim 
„Grandzie”), a wreszcie klęski III Rze-
szy. Film zatonął, choć tak dumnie wy-
płynął z gabinetu Goebbelsa. Upadł 
i Goebbels, ale ma wielu naśladowców, 

wyznających jego zasady: „Im więk-
sze kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie 
uwierzą”, „Kłamstwo powtórzone ty-
siąc razy staje się prawdą” i „Zwykła 
propaganda ma niewiele wspólne-
go z obiektywizmem i jeszcze mniej 
z prawdą”.

To wręcz niesamowite, w jaki spo-
sób Goebbels traktował współczesne 
sobie wydarzenia. Fakty liczyły się je-
dynie o tyle, o ile służyły mu, aby spo-
wodować jakiś wydźwięk społeczny. 

Z „Dziennika” Goebbelsa (czerwiec 
1941): „Myślę, że wojna z Moskwą bę-
dzie naszym największym zwycię-
stwem psychologicznym!!! A może 
i militarnym…” Gdy po klęsce stalin-
gradzkiej dotarło do faszystowskiego 
przywództwa, że III Rzeszę spotka klę-
ska, wówczas zabrał się za kręcenie fil-
mu o obronie Kołobrzegu w 1807 roku. 
Z „Dziennika” Goebbelsa (maj 1943): 
„Rozmawiałem na temat naszego no-
wego projektu „Colberg”. W tym filmie 
ukażemy wolę jednostki i społeczeń-
stwa, by wytrwać nawet w rozpaczli-
wej sytuacji. To będzie ważna lekcja, 
zwłaszcza dla atakowanych rejonów. 
Film oparty jest na faktach. Reżyser 
obiecał premierę na święta Bożego Na-
rodzenia. Będziemy chyba bardzo po-
trzebować wtedy tego filmu…”

To wręcz niesamowite, w jaki sposób Goebbels traktował 
współczesne sobie wydarzenia. Fakty liczyły się jedynie  
o tyle, o ile służyły mu, aby spowodować jakiś wydźwięk 
społeczny.
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Na ludzi patrzył do tego stopnia 
PR-owsko, że przywódców III Rzeszy 
słusznie byłoby nazywać jego kreacja-
mi. Szukał kogoś takiego jak Hitler, za-
nim jeszcze Niemcy o nim usłyszały. 
Goebbels bowiem odnotował tak swoje 
poszukiwania: „Poszukuję nowej Rze-
szy i nowego człowieka”. Swoje spotka-

nie z Hitlerem odnotował w „Dzienniku” 
w 1926 roku następująco: „Po 15 minu-
tach przybył. Wysoki, zdrowy, pełen wi-
goru. Polubiłem go. (…)”. Owo polubienie 
zamieniło się w uwielbienie, gdy poczuł 
w Hitlerze człowieka sprawnego me-
dialnie. Cytuję: „Odpowiadał błyskotli-
wie. Uwielbiam go. (…) Mogę tego pod-
żegacza uznać za swojego przywódcę! 
Składam pokłon jego wyższości!”. 

Nihil novi sub sole

Pod wrażeniem tych manipula-
cji umysłami, hekatomby II wojny 
światowej i jeszcze dłuższych tzw. 

zwyczajnych rządów totalitarnych wy-
nikłych z przemian w środkach maso-
wego przekazu, John Culkin SJ, katolicki 
duchowny, poświęcił swój talent i ener-
gię propagowaniu edukacji medialnej, 
aby odbiorcy wzniósłszy się na wyższy 
poziom rozumienia rzeczywistości nie 
dawali sobą manipulować w demokra-
cji. Ale – choć tamta propaganda zo-
stała już dość jednoznacznie osądzona 

– nie oznacza to, że brak jest zagrożeń 
na przyszłość, a i w dalekiej przeszło-
ści znajdujemy wiele przykładów – fakt, 
że łagodniejszego – manipulowania lu-
dem. Tu kilka sygnałów na zachętę do 
dalszych poszukiwań: Juliusz Cezar wie-
dząc, że nikt go tak nie pochwali jak on 
sam siebie, spisywał pamiętniki, a dbał 

o nie nawet przy ucieczkach z pól bitew-
nych bardziej niż o cokolwiek innego. 
Napoleon, primo: po haniebnym pozo-
stawieniu wojska na zagładę w Egipcie, 
przybywszy do Francji wybił medal gło-
szący jego egipskie zwycięstwo, secun-
do: gdziekolwiek toczył boje, wysyłał 
stamtąd gazetki pt. „Biuletyny Wielkiej 
Armii”, które tworzyły atmosferę w Pary-
żu, tertio: odwrotnie niż to było u Stali-
na, nadworny malarz cesarza na obrazie 
pt.  „Koronacja Napoleona” domalował 
jego matkę, która w rzeczywistości, obra-
żona na synka, zbojkotowała ceremonię. 

Mam nadzieję, że tym podobne 
przykłady będą mogły ozdobić kiedyś 
nasze podręczniki szkolne do edukacji 
medialnej, albo przynajmniej przyczy-
nią się do zwrócenia większej uwagi na 
edukację medialną w podręcznikach do 
historii, czego Państwu i sobie życzę.

Cdn.

Autor jest historykiem, publicystą, 
byłym senatorem i byłym członkiem 
KRRiT.

Edukacja medialna jako rodzaj 
przysposobienia do korzystania  
z mediów to pomysł dawny,  

ale wciąż dopiero przebijający się  
do powszechnej świadomości, o czym 
najlepiej świadczy mylenie jej z edukacją 
przez media i zwykłymi kursami informatyki. 
W kręgach rządowych nadal nie brak 
urzędników, którzy stwierdzają: Czujecie 
niedobory edukacji medialnej? To dziwne. 
A w szkołach tyle telewizorów i komputerów!

Juliusz Cezar wiedząc, że nikt go tak nie pochwali jak on sam 
siebie, spisywał pamiętniki, a dbał o nie nawet przy ucieczkach 
z pól bitewnych bardziej niż o cokolwiek innego. Edukacja m

edialn
a – cz. II

Wszystko 
i nic

Tekst 
Piotr Boroń
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Czym nie jest edukacja 
medialna?

Popularyzowana nazwa „edumed”, 
nieco trącająca minioną epo-
ką skrótów sylabowych zaczerp-

niętych od „wielkiego brata”, zniechę-
ca purystów, ale problem ten zostawmy 
ważnym sporom w łonie Rady Języka Pol-
skiego, a rozważmy głównie to, co rozu-
miemy pod nazwą „edukacja medialna”.

Nawet wśród naukowców nie brak 
takich, którzy głównych jej celów upa-
trują w nauczeniu młodzieży, jak ob-
sługiwać urządzenia elektroniczne. 
Osobiście należę do tej większości, któ-
ra – postulując wprowadzenie nowego 
przedmiotu do szkoły – uznaje eduka-
cję medialną za coś wyraźnie odrębne-
go merytorycznie od popularnej infor-
matyki, ale – może przede wszystkim 
– uznaje edukację medialną za naukę 
humanistyczną. Chodzi bowiem – jak 
to najtrafniej określił prof. Janusz Mor-
bitzer – „nie o wychowanie przez me-
dia, ale do mediów”. Nie jest zdobywa-
niem kompetencji informatycznych 
(czemu służą kursy obsługi urządzeń), 
co informacyjnych, aby umieć wiado-
mości odszukać, odebrać, zrozumieć, 
przetworzyć, przeanalizować, jak rów-
nież sformułować i przekazać. Tak jak 
medioznawcą nazywamy nie tego, 
który umie naprawić urządzenia RTV-
Comp., ale tego, który wie, jak się two-
rzy i odbiera ich treści. Prof. Wacław 
Strykowski określił ją jako: przygoto-
wanie, zwłaszcza dzieci i młodzieży, 
do świadomego i krytycznego odbioru 
mediów oraz racjonalnego posługiwa-
nia się nimi jako narzędziami pracy, 
komunikowania się i uczenia.

Ważnym tropem do rozstrzygnięcia 
o co w niej chodzi, jest zanurzenie się 
w treść angielskiego (w tym przypad-
ku oryginalnego) pojęcia „media litera-
cy”, co najczęściej oddaje się poprzez 
polskie tłumaczenie „piśmienność me-
dialna”. 

Edukacja medialna nie jest wreszcie 
przedmiotem szkolnym, ale – co pod-
kreślają już zgodnie wszyscy naukowcy 
i działacze – sposobem współczesnego 
człowieka na życie. Nadążanie za postę-
pem cywilizacji, za zmianami w sposo-
bach komunikowania się, to przymus, 
który trzeba spełniać, bo inaczej gro-
zi nam wykluczenie kulturowe, a na-
wet towarzyskie. Tu rodzi się oczywi-
ste rozgraniczenie, które z rozległych 
treści edukacji medialnej należą do jej 
kanonu.

Spory o początki

Mają rację ci, którzy począt-
ków edukacji medialnej upa-
trują w latach 30. XX wieku, 

tym bardziej, że wówczas w Anglii za-
istniały już nawet treści programowe 
w lepszych szkołach, a wielu rodziców 
zdawało sobie sprawę z różnych nie-
bezpieczeństw, które czyhają na młode 
pokolenie. Jednakże za twórcę eduka-
cji medialnej, rozumiejącego jej istotę, 
uznawany jest kanadyjski jezuita (do 
1969 r.) John Culkin. Mając na uwadze 
jego współpracę z „prorokiem mediów 
elektronicznych” Marshallem McLuha-
nem i wpływ, jaki ten wywarł na rozu-
mienie mediów, trzeba zawsze wracać 
do tego, którego najbardziej spopulary-
zowana złota myśl „medium is a mes-
sage” (tłumaczona „środek jest [też] 

przekazem” lub „przekaźnik jest prze-
kazem”) leży u filozoficznych podstaw 
edukacji medialnej. Jeżeli bowiem me-
dia się zmieniają, to zmieniają też ich 
twórcę, człowieka, który uzależnił się 
od nich. Inaczej przekaże informację 
o psie tekst literowy, a inaczej fotogra-

fia lub film. Inaczej wysłowimy się przez 
radio, a inaczej przez sms-a. A jeszcze 
bardziej inaczej skomunikujemy się 
z nadawcą, tylko słuchając go przez ra-
dio lub telewizję, a inaczej, gdy media 
interaktywne zrewolucjonizowały ko-
munikację. McLuhanowi zawdzięczamy 
też takie pojęcia jak „globalna wioska” 
lub „zimne i gorące media”. Jego książka 
„Środek jest przekazem” wydana zosta-
ła w Polsce już w 1968 r., a dzieła zebra-
ne w 7 lat później.

Naukowo a urzędowo

W latach 1972-73, na postawie 
badań prowadzonych przez 
Media Service Center Uni-

wersytetu w Cincinnati, opracowano 
pod kierunkiem Rogera Fransecky`e-
go pierwszy kompleksowy program 
„kształcenia dla komunikacji wirtu-
alnej” na poziomie szkoły podsta-
wowej i  średniej. Około 1970 r. bada-
nia brytyjskie skierowały się najpierw 
w stronę filmu, a następnie w kierunku 

mediów i ich specyfiki. Jeśli chodzi 
o telewizję, Anglicy zaczęli wówczas 
analizować jej specyficzny język, spo-
sób funkcjonowania na płaszczyźnie 
technicznej i dyskursywnej, po to, by 
ustalić pewne reguły i rozwinąć u tele-
widza właściwe podejście do medium. 

Podobne prace były prowadzone jedno-
cześnie w Szwajcarii, Finlandii, Norwe-
gii, Niemczech, Australii, Kanadzie itd.

Wobec wszechogarniającego 
wpływu telewizji na spo-
łeczeństwo, palącą stała 

się potrzeba przygotowania nie tylko 
w zakresie obsługi mediów, ale także 
nabycia kompetencji do odbioru me-
diów. Chodziło tu zarówno o umiejęt-
ności techniczne, jak i intelektualne. 
Zostało to podkreślone w Raporcie Ko-
mitetu Kultury i Edukacji Rady Europy 
z 6 czerwca 2000 roku. Zdefiniowano 
w nim edukację medialną jako „proces 
uczenia, którego celem jest kształtowa-
nie kompetencji medialnej, rozumia-
nej jako krytyczny i wyrobiony stosu-
nek do mediów, w celu ukształtowania 
zrównoważonych obywateli, zdolnych 
formułować własne sądy na podstawie 
dostarczanych informacji. Ma ona po-
zwolić im na dotarcie do potrzebnych 
informacji, przeanalizowanie ich oraz 
określenie kryjących się za tymi infor-
macjami aspektów ekonomicznych, 

Wobec wszechogarniającego wpływu telewizji 
na społeczeństwo, palącą stała się potrzeba przygotowania 
nie tylko w zakresie obsługi mediów, ale także nabycia 
kompetencji do odbioru mediów.
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politycznych, społecznych i/lub kultu-
ralnych. Dzięki edukacji medialnej lu-
dzie mają nauczyć się interpretować 
i  tworzyć wiadomości, wybierać naj-
bardziej odpowiedni środek przeka-
zu i wreszcie – mieć więcej do powie-
dzenia odnośnie tego, co media oferują 
i prezentują”. 

Bardziej spontanicznie wyraziła to 
komisarz ds. społeczeństwa informa-
cyjnego i mediów Viviane Reding, która 
zauważyła, że „umiejętność korzysta-
nia z mediów ma obecnie tak istotne 
znaczenie dla pełnej aktywności oby-
watelskiej jak umiejętność czytania 
i pisania na początku XIX wieku”. 

Z dużym zrozumieniem do słusz-
ności edukacji medialnej od-
noszą się dosłownie wszyst-

kie urzędy, z KRRiTv na czele, ale nie 
przekłada się to na większe działania 
w celu upowszechnienia jej elemen-
tów. Wręcz można odnieść wrażenie, 
że dyrektywy sobie, a media (o zgrozo, 
również publiczne!) zazdrośnie strze-
gą wiedzy o tym, jak się manipuluje 
informacją. Prof. Małgorzata Grucho-
ła słusznie podkreśla, że to właśnie 
one powinny być głównym nośnikiem 
edukacji medialnej. Do miłych wy-
jątków należą programy, których ce-
lem jest dyskredytowanie konkurencji 

medialno-politycznej. I choć ich cel 
można określić bardziej jako interes 
polityczny niż misję prometejską, to 
przecież efektem jest wzrost świado-
mości medialnej wyborców.

Pojemność edukacji medialnej

Teza o konieczności edukowania 
zwłaszcza młodego pokolenia, 
ale nie tylko młodego, w zakresie 

korzystania z najnowszych technologii 
informacyjnych, wydaje się bezdysku-
syjna. I najłatwiej uzmysłowić sobie jej 
pojemność tak jakby była przedmiotem 
szkolnym lub co najmniej ścieżką mię-
dzyprzedmiotową (a tak już było w Pol-

sce od 1999 r. i w początkach tego tysiąc-
lecia). Znakomity kognitywista, prof. 
Bronisław Siemieniecki, określił szereg 
umiejętności, które powinno się na-
bywać w efekcie tej nauki. Wśród nich 
można uwypuklić: zdolności selektyw-
nego wyboru informacji z bogatej i róż-
norodnej oferty mediów, radzenie sobie 
ze zjawiskiem całkowitego zawłaszcze-
nia naszego czasu przez media, kry-
tyczny i aktywny odbiór komunikatów 
medialnych, rozumienie informacji 
generowanych przez media. Sztucz-
ny świat mediów wymaga nauczenia 
się rozumienia funkcjonujących w nim 
komunikatów, oceny, skąd komunikat 

płynie, kto jest jego nadawcą i jakie cele 
mu przyświecają, rozróżniania podsta-
wowych teorii oddziaływania mediów 
i rozumienia kontekstu przekazu, ana-
lizowania, oceniania, wartościowania 
komunikatów medialnych, tworzenia 
komunikatów medialnych, oceniania 
nowych interakcji społecznych powsta-
jących pod wpływem cyberprzestrzeni, 
rozumienia mechanizmów tworzenia 
informacji, jej prezentowania i odbioru 
oraz wiedzy o ładzie medialnym w spo-
łeczeństwie, zapobiegania zagrożeniom 
ze strony mediów. Wiedzy o skali zagro-
żenia i rodzących się problemach spo-
łecznych, na które musimy być przygo-
towani, świadomego odbioru mediów 
wraz z przygotowaniem do posługiwa-
nia się mediami jako narzędziami inte-
lektualnymi współczesnego człowieka, 
krytycznego odbioru różnego rodzaju 
komunikatów medialnych, co wymaga 
dużej wiedzy o mediach rozumianych 
w kontekście narzędzi komunikowania 
oraz przekazywanych przez nie treści, 

Z dużym zrozumieniem do słuszności edukacji medialnej 
odnoszą się dosłownie wszystkie urzędy, z KRRiTv na 
czele, ale nie przekłada się to na większe działania w celu 
upowszechnienia jej elementów.

posługiwania się narzędziami informa-
cyjnymi itd.

Badania CBOS i liczne spotkania 
nt. edukacji medialnej wykazały, 
że istnieje w Polsce wielkie zain-

teresowanie w szczególności tym, kto 
jest właścicielem mediów (głównie pol-
skojęzycznych), jakie są struktury or-
ganizacyjne popularnych mediów, jaki 
jest proces przygotowania wiadomości, 
jakie są mechanizmy manipulacji (lub 
przynajmniej jakie były w okresach mi-
nionych) itp. itd.

Atrakcją edukacji medialnej jest 
prometejski motyw wykradania ognia 
bogom. Hamulcem jest obawa mediów, 
by nie utracić swej przewagi nad ama-
torami. Chodzi więc w istocie rzeczy 
o zrozumienie, że wszyscy moglibyśmy 
podnieść kompetencje.

Cdn.

Autor jest historykiem, publicystą, 
byłym senatorem i byłym członkiem 
KRRiT.

media i SDP media i SDP
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Jednym z tych sześciu kościołów, no-
tabene najmłodszym, jest kościół 
w Kietrzu. Nazwano go najpierw 

domem, a dopiero potem kościołem 
Trzech Króli tylko dlatego, że w oktawę 
owego święta, a dokładnie 13 stycznia 
1928 r., doszło do rozmów zakonnic ze 
Zgromadzenia Franciszkanek Misjona-
rek Maryi z miejscowym proboszczem 
na temat kupna placu i stojącej na 

przypada na 25 grudnia, i Objawienie 
Pańskie – 6 stycznia. Święto Trzech 
Króli zalicza się do najstarszych świąt 
chrześcijańskich, choć początkowo 
przybyszów ze Wschodu nie nazywa-
no królami, tylko magami lub mędrca-
mi. A magowie w dawnych czasach by-
li utożsamiani z uczonymi, kapłanami 
perskimi, zaratusztriańskimi (zaratusz-
trianizm to jedna z najstarszych mono-
teistycznych religii na świecie). Bowiem 
to głównie oni zajmowali się astrologią 
i to oni wyczytali w gwiazdach nadej-
ście oczekiwanego Mesjasza. Przecież 
na Mesjasza oczekiwali nie tylko Żydzi, 
jak się nas uczy, ale również zaratusz-
trianie kilku różnych narodowości.

W VI w. pojawił się zwyczaj nazy-
wania owych mędrców królami, zapew-
ne na podstawie ormiańskiej ewange-
lii apokryficznej, w której występują 
królowie, bracia pochodzący z Persji 
o imionach Kacper, Melchior i Balta-
zar. I tak w VIII w. owym królom do-
dano imiona, dopasowane do trzech  

W Polsce kościołów p.w. Trzech Króli jest zaledwie sześć. 
Był jeszcze siódmy, w Elblągu, ale wysadzono go w powietrze  

w 1954 r. po to, aby na jego miejscu postawić  
„gustowne” bloki mieszkalne. 

Kietrz i kościół 
Trzech Króli

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

nim ogromnej stodoły przy ulicy Raci-
borskiej. W owym czasie Kietrz nazy-
wał się Katscher i przynależał do pań-
stwa niemieckiego, a jednocześnie do 
archidiecezji ołomunieckiej, gdyż le-
ży na Opolszczyźnie, tuż przy granicy 
polsko-czeskiej. Notabene formalnie 
archidiecezji ołomunieckiej podlegał 
do 1972 r. Ponadto w pruskim ustawo-
dawstwie od połowy XIX w. klasztory 

katolickie miały zakaz 
nabywania nierucho-
mości, gdyż Niemcy 
w  większości byli pro-
testantami. Aby obejść 
ten zakaz, w dokumen-
tach zapisano, że kupiło 
je stowarzyszenie „So-
zial Caritas” – instytu-
cja charytatywna, której 
członkami były zarów-
no zakonnice, jak i za-
ufane osoby świeckie. 
Po wyremontowaniu 
stodoły, w której wy-
dzielono pomieszczenie 
na kaplicę, w Wielkanoc 
1928 r. odprawiono pierwszą mszę św. 
Okoliczni mieszkańcy wiedzieli już, 
że w niedługiej przyszłości będą mie-
li nie tylko Dom Trzech Króli, ale nowy 
kościół pod tym wezwaniem. I tak się 
stało. 6 stycznia 1929 r. miejscowy pro-
boszcz poświęcił kościół pod wezwa-
niem Trzech Króli.

Epifania

Święto Trzech Króli to polska, po-
toczna nazwa uroczystości Obja-
wienia Pańskiego, inaczej Obja-

wienia Boga Światu, po grecku Epifania. 
Opiera się na opisie zawartym w Ewan-
gelii Św. Mateusza – o mędrcach, któ-
rzy przybyli ze Wschodu, aby złożyć 
hołd Dzieciątku Jezus. Na Wschodzie 
obchodzono to święto już w III w. By-
ło ono połączone z obchodami Bożego 
Narodzenia. W Apostolskim Kościele 
Ormiańskim jest tak do dzisiaj. Dopie-
ro pod koniec IV w. wyodrębniono dwie 
uroczystości: Boże Narodzenie, które 
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Skromne wnętrze kościoła Trzech Króli 
w Kietrzu. Widok na prezbiterium.

Obraz Pokłonu Trzech 
Króli wiszący w części 
chóru zakonnego 
w kościele Trzech Króli.
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wymienionych w Ewan-
gelii darów: złota, ka-
dzidła i mirry. Nie ma 
też pewności co do licz-
by przybyłych mędrców. 
W tradycji syryjskiej, or-
miańskiej i kurdyjskiej 
występuje ich aż dwu-
nastu. Na malowidłach 
w rzymskich katakum-
bach przedstawia się ich 
dwóch, czasem czterech, 
a nawet sześciu. Nie moż-
na też dokładnie ustalić, 
z  jakich krain przybyli. 
Od XII w. zaczęło się mó-
wić, że reprezentują Eu-
ropę, Azję i Afrykę, ale 
ciemnoskórego mędrca 
akceptowano dopiero od 
XIV w. Jednak nie wiadomo, od kiedy 
stali się patronami pielgrzymów, han-
dlowców, właścicieli gospód, a nawet 
kuśnierzy. Jeszcze trudniejsze jest usta-
lenie, od kiedy pojawiły się kościoły pod 

wezwaniem Trzech Króli, które zali-
cza się do wyjątkowo rzadkich. Czę-
ściej można spotkać kościół p.w. Ob-
jawienia Pańskiego. Teoretycznie 
znaczy to to samo pod inną nazwą. 

Najstarszy z nich na tere-
nie Polski jest XIV-wiecz-
ny i znajduje się w Kolnie 
na Warmii. 

Mimo że historia 
z Trzema Króla-
mi jest tak sta-

ra jak chrześcijaństwo, 
to niewiele o nich wiemy. 
Tylko jeden ewangelista 
o nich wspomina. Za to 
są oni obecni w tradycji 
chrześcijańskiej i Boże 
Narodzenie bez Trzech 
Króli byłoby niepełne. 
Należy więc wspomnieć 
o niezwykłym relikwia-
rzu kryjącym szczątki 
mędrców ze Wschodu. 
Relikwiarz ten znajduje 
się w katedrze w Kolonii. 

Umieszczono go za głównym ołtarzem, 
gdyż Trzej Królowie są patronami Ko-
lonii. Sam relikwiarz jest okazałym 
dziełem złotniczym, chociaż skrzy-
nia w  kształcie trzynawowej bazyliki 

została wykonana z drewna dę-
bowego, po czym pokryta srebr-
ną blachą, częściowo złoconą. 
Jest wysoki na 153 cm, szero-
ki na 110 cm i długi na 220 cm. 
Wykonał go złotnik Mikołaj 
z Verdun wraz z uczniami w la-
tach 1180-91. Do Kolonii szcząt-
ki Trzech Króli trafiły w 1164 r. 
Przywiózł je Rajnald z Dassel 
z podbitego wówczas Mediola-
nu. Ponoć w IV w. św. Helena, matka 
cesarza Konstantyna, znalazła je w Je-
rozolimie. W IX w. przywieziono je do 
Mediolanu, a potem trafiły do Kolonii. 
Relikwie te były na tyle ważne, że ce-
sarze niemieccy po koronacji w Akwi-
zgranie udawali się z pielgrzymką do 
Trzech Króli w Kolonii. Aby sprawdzić 
wiarygodność owych relikwii, w 1864 r. 
zdecydowano się na otwarcie relikwia-
rza i zbadanie znajdujących się tam 
szczątków. Okazało się, że znajdują-
ce się wewnątrz relikwiarza szczątki 
trzech mężczyzn owinięto kosztowny-
mi materiałami z I wieku. Musieli mieć 
więc wysokie pochodzenie. 

Nowy kościół

Wróćmy jednak do Kietrza i hi-
storii tamtejszego kościoła 
zakonnego. Był rok 1928. Mia-

steczko Kietrz liczyło wówczas około 
10 tys. mieszkańców (obecnie ok. 6 tys.) 
i miało już jeden bardzo piękny, baroko-
wy kościół p.w. św. Tomasza. Niestety, 
układ przestrzenny owej miejscowości 
był na tyle niefortunny i bezładny, że 
ludzie zamieszkujący okolice ulicy Ra-
ciborskiej, zwłaszcza ci starsi, z powodu 
sporej odległości rzadko mogli uczest-
niczyć we mszy św. Wielokrotnie zwra-
cali się do miejscowego proboszcza 

Mimo że historia 
z Trzema Królami 
jest tak stara jak 
chrześcijaństwo, 
to niewiele 
o nich wiemy. 
Tylko jeden 
ewangelista 
o nich wspomina. 
Za to są oni 
obecni w tradycji 
chrześcijańskiej 
i Boże 
Narodzenie bez 
Trzech Króli 
byłoby niepełne.
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Wnętrze kościoła Trzech 
Króli. Widok na chór, 
gdzie znajduje się obraz 
z przedstawieniem 
Pokłonu Trzech Króli.

Kącik pamięci 
męczennicy Siostry 
Marii Gabrielis von 
Ballestrem.

Wnętrze barokowego 
kościoła parafialnego 
p.w. Św. Tomasza Apostoła.
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o wybudowanie dla nich choćby ma-
łej kaplicy. Ich wysiłek zwieńczyła wia-
domość, że 26 stycznia 1928 r. siostry 
Franciszkanki Misjonarki zakupiły plac 
ze stodołą za 5 tys. marek niemieckich 
i niecały rok później na tym placu sta-
nął nowy kościół. Jego budowniczymi 
byli: Artur Gohr i August Marker. Obaj 
pochodzili z Kietrza. Budowę nadzoro-
wał miejski architekt inż. Leon Meixner. 
Do budowy włączyli się niemal wszyscy 
okoliczni mieszkańcy, a władze mia-
sta nawet ofiarowały 5 tys. marek nie-
mieckich. W krótkim czasie powstała 
stosunkowo nieduża, neogotycka bu-
dowla długa na 26 metrów i szeroka na 
12  metrów, przykryta dwuspadowym 
dachem z sygnaturką. Na elewacjach 
zewnętrznych widać szkarpy, które nie 
mają wielkiego wpływu na system kon-
strukcyjny, są też gzymsy nawiązujące 
do doby klasycyzmu. Szczyt elewacji 
frontowej ozdobiony jest ostrołukowym 

fryzem. Wewnątrz świątynia jest bardzo 
skromna, jednonawowa z wydzielonym 
prezbiterium, całość przykryta stro-
pem drewnianym, kolebkowym, o lek-
ko ostrym łuku, imitującym sklepie-
nie. W górnej partii ściany oddzielającej 
prezbiterium od nawy, wzdłuż łuku 
umieszczono łaciński napis, fragment 
tekstu z Ewangelii św. Jana: „Et Verbum 
Caro factum est et Habitavit in nobis” 
(A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas). Po przeciwnej stronie pre-
zbiterium znajduje się dwukondygna-
cyjny chór oddzielony od nawy ostrołu-
kowymi arkadami i metalową kratą. To 
tam umieszczono XX-wieczny, olejny 
obraz malowany na płótnie z wyobraże-
niem Pokłonu Trzech Króli nieznanego 
autora.

Inne atrakcje

Dla turysty kościół Trzech Kró-
li nie jest zbyt atrakcyjny, gdyż 
zarówno jego wystrój, jak i wy-

posażenie są wyjątkowo skromne. War-
to jednak zwrócić uwagę, że kościół 
ściśle łączy się z klasztorem, a  tam 

mieszkają zakonnice, które 
funkcjonują w Kietrzu nie-
całe sto lat i mają już swo-
ją męczennicę z czasów 
II  wojny światowej. Otóż 
w Wielką Sobotę 1945  r. 
do klasztoru wdarli się so-
wieccy żołnierze. Siostry 
schowały się w refektarzu. 
Pomiędzy godziną pierw-
szą a drugą w nocy pijani 
żołdacy próbowali zgwał-
cić najmłodszą z zakonnic 
– s. Alojzę. Wówczas sio-
stra Gabrielis (Monika von 
Ballestrem, wywodząca się 
ze śląskiej rodziny arystokratycznej) 
wyszła z grupy i odciągnęła s. Alojzę od 
sowieckiego żołdaka. Uratowała życie 
innej, ale straciła własne, ginąc od bru-
talnych uderzeń i sowieckiej kuli. 

Dzisiaj zakonnice prowadzą Dom 
Pomocy Społecznej dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie – zarówno dla 
dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. 
Włączają się też do różnych innych prac. 
M.in. zbierają zioła, a potem podczas 
odpustu sprzedają np. miód z mniszka 
lekarskiego. Jedna z zakonnic jest miło-
śniczką łucznictwa. To ona podczas róż-
nych plenerowych imprez uczy i mło-
dych, i starych jak strzelać z łuku, a przy 
tym potrafi ciekawie opowiadać. 

Tak na marginesie, oprócz ko-
ścioła Trzech Króli, w Kietrzu 
jest sporo innych atrakcji, mi-

mo że miasto zostało bardzo zniszczo-
ne (spalone) w marcu 1945 r. przez woj-
ska sowieckie. To, co z owych zniszczeń 
pozostało, rozebrano, a następnie wyko-
rzystano do odbudowy Warszawy i bu-
dowy Nowej Huty. Mimo tak wielkich 

strat nie można powiedzieć, że jest to 
nieciekawe miasto. Kietrz ma bardzo 
starą historię, sięgającą III  tysiąclecia 
p.n.e. Archeolodzy odkryli tam, na po-
wierzchni 10 ha, cmentarzysko z po-
nad czterema tysiącami grobów z epo-
ki neolitu, brązu i żelaza. Uznaje się je 
za największą w Europie Środkowej ne-
kropolię z tamtych czasów. Funkcjono-
wała ona, z przerwami, od końca epoki 
neolitu, czyli od III tys. p.n.e., do pierw-
szej połowy V w. n.e. Co ciekawe, zmar-
łych chowała tam ludność w większo-
ści związana z kulturą łużycką, a więc, 
mówiąc w dużym skrócie, ludność sło-
wiańska. Później, aż do XVI w., w prze-
ważającej większości żyła tam ludność 
polska. Dopiero w czasach późniejszych 
Kietrz zaczęli zamieszkiwać Morawia-
nie, a i ludność pochodzenia niemiec-
kiego. Dzisiaj w 95 proc. mieszkańcami 
Kietrza są Polacy, a na parafialny od-
pust, który odbywa się w pierwszych 
dniach lipca, potrafią zaprosić nawet 
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tań-
ca „Mazowsze”.
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Zakonnica łuczniczka ze zgromadzenia 
Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Nauka strzelania z łuku 
pod bacznym okiem 
zakonnicy.

Do 6-tysięcznego miasteczka Kietrz położonego na granicy 
polsko-czeskiej zawitało Mazowsze.
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Większość cyberprzestępstw 
to ataki typu ransomware, 
polegające na uaktywnia-

niu złośliwego oprogramowania blo-
kującego dostęp do plików, za którego 
przywrócenie przestępcy często żąda-
ją okupu. Eksperci zgodnie potwierdza-
ją, że problem cyberataków będzie na-
rastał, bo z roku na rok coraz większa 
część naszej życiowej aktywności prze-
nosi się do sieci. Pandemia dodatkowo 
przyspieszyła cyfrową transformację.

W Polsce tym rodzajem przestępstw 
zajmuje się Biuro do Walki z Cyberprze-
stępczością, które efektywnie wykrywa 
sprawców przestępstw popełnionych 
przy użyciu nowoczesnych technologii 

teleinformatycznych. Jego włoskim od-
powiednikiem jest Polizia postale, czy-
li Commisariato di P. S. online. Sportello 
della sicurezza degli utenti web [Okien-
ko bezpieczeństwa dla użytkowników  
Internetu]. 

Włoscy eksperci, Alessan-
dro Sigismondi oraz Mari-
na Lumento, pokazują świat 

zbrodni online (fishing, dark web, świat 
hakerów, klonowanie kart itp.) oraz 
ostrzegają, jak uniknąć niektórych nie-
bezpiecznych sytuacji, szczególnie za-
grażających pracy dziennikarza. Jedno-
myślnie stwierdzają, że przestępstwa 
w Internecie nie znają granic, podob-
nie jak sam Internet, dlatego też mię-
dzynarodowa współpraca policji ma 
kluczowe znaczenie w ściganiu cyfro-
wych gangsterów. 

Alessandro Sigismondi jest eks-
pertem w dziedzinie Cyberkryminolo-
gii. Prowadzi Studio AS Consulting; jest 
konsultantem strategicznym ds.  za-
awansowanych technologicznie do-
chodzeń cyfrowych. Pracuje jako Senior 
Advisor Konsultant i w sektorze Cyber-
security dla firmy Osint. Jest partnerem 
i konsultantem firmy Crypto Avvocato 
(www.cryptoavvocato.it) oraz profeso-
rem na Uniwersytecie Poliarte.

Marina Lumento jako inżynier in-
formatyczny pracuje dla Solution Con-
sultant w Porto San Giorgio. Ma ponad 
10 lat doświadczenia w tym zawodzie. 
Jest badaczką Sztucznej Inteligencji 
i cyberbezpieczeństwa. Obroniła dok-
torat w Instytucie Studiów Psycho-
terapeutycznych. Jest również cer-
tyfikowaną trenerką A.Co.I. oraz Life 
Coachem dla Stowarzyszenia Emocje 
OnIus (Pescara).

Przestępczość  
w cyberprze-

strzeni

Praca online stała się 
codziennością, dlatego 
wszyscy – w tym w dużej 
mierze dziennikarze 
– coraz bardziej są narażeni 
na niebezpieczeństwa 
związane z przestępczością 
w sieci. Z danych 
statystycznych polskiej 
policji wynika, 
że w roku 2020 
przestępstw dotyczących 
cyberbezpieczeństwa 
było niemal 55 tysięcy. 
To o ponad połowę więcej 
niż cztery lata wcześniej. 
Jednocześnie spada 
wykrywalność przestępstw 
komputerowych.

Tekst Joanna Longawa

sieć i SDP sieć i SDP
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Czego powinniśmy się bać w Interne-
cie?
AS: Hakerów. To ich najbardziej powin-
niśmy się bać. Zacznijmy od rozróż-
nienia: zwykły haker i haker etyczny. 
Są oni zdolni do zaatakowania nawet 
centrali nuklearnych. 

Jaka jest różnica między zwykłym ha-
kerem a etycznym hakerem? 
ML: Termin haker pochodzi od angiel-
skiego „to hack”, co oznacza „pociąć” 
lub „rozerwać na kawałki”, „otwierać 
lukę” w kodzie programów. Haker to 
osoba, która zna się świetnie na infor-
matyce i jednocześnie odczuwa po-
trzebę wystawienia się na próbę. Rów-
noległym światem hakera jest dark web. 
W tej przestrzeni odnajduje zadanie do 
wykonania. Tam hakerzy się sprawdza-
ją, zakładają się, kto jest lepszy w ha-
kerowaniu np. strony jakiegoś ban-
ku czy innej instytucji. Hakerzy biorą 
udział w swoistych konkursach. Istnie-
je też manifest etyczny hakerów, który 
utrzymuje, że są to osoby głodne wie-
dzy. To zazwyczaj młodzi ludzie. Zaczy-
nają proceder w wieku 12, 13 lat. Uczą 
się tego, czego szkoła im nie zapewniła, 
stąd ich pociąg do wyzwań. Sprawdzają 

w sieci innych i siebie samych. Przygo-
towując moją pracę magisterską prze-
prowadziłam anonimowe badania 
wśród hakerów. Niektórzy z nich mają 
zaburzenia psychiczne. 

Natomiast haker etyczny działa na 
korzyść firmy lub jakiejś innej insty-
tucji. To zwykły haker, który wcześniej 
wystawiał się na próbę, po czym został 
zaangażowany przez firmę, by jej bro-
nić przed cybernetycznymi atakami. 
Nie da się ich zrozumieć bez przeczyta-
nia ich manifestu. Haker wykorzystuje 
kreatywność, która jest dominującą ce-
chą jego osobowości. To nie przeszka-
dza, aby poświęcić się również innym 
pasjom, na przykład muzyce, sztuce, 
mechanice, wszelkim innym naukom. 
Hakerzy etyczni to osoby, które two-
rzą, a nie niszczą. Haker wykorzystuje 
talent do planowania i organizacji oraz 
dowcip, inwencję, w przeciwieństwie 
do crackerów, którzy są postrzegani ja-
ko leniwi, nieodpowiedzialni i niezbyt 
mądrzy.

Z jakich krajów wywodzą się najlep-
si hakerzy?
AS: Z Czeczenii, Białorusi i Rumunii. 
Ogólnie najlepsi pochodzą ze Wschodu. 

Cyberprzestępstwa – co to takiego? Ja-
kie są ich rodzaje?
AS: Przestępstwa cyber nie istniały 
w czasach, gdy nie mieliśmy Internetu 
i telefonów komórkowych. Było wtedy 
lepiej. (śmiech) Dzisiaj używając Inter-
netu atakuje się instytucje z wykorzy-
staniem technik i systemów, które ła-
mią prawo. 
ML: Główne cybernetyczne przestęp-
stwa to ataki ransomware i fishing.
AS: Fishing to kradzież danych z instytu-
cji. Kradzież danych z banku, z kont pry-
watnych, tworzenie fałszywych stron 
web. Inna zbrodnia to cryptolocker, czy-
li ataki ransomware, które polegają na 
wprowadzeniu do systemu tzw. mal-
ware. To inteligentny wirus. Wpuszcza 
się go do sieci za pomocą PDF poprzez 
fishing. Jak to wygląda? Haker, podając 
się na przykład za pracownika z Urzę-
du Pracy, wysyła do ciebie nakaz uregu-
lowania opłaty za dany rok. Ty otwie-
rasz taki plik PDF, który włącza malware 
i kryptuje dane twojej firmy lub twoje 
prywatne. Po kilku godzinach pojawia 
się na ekranie wiadomość: „Jeśli nie za-
płacisz tyle i tyle, twoje dane zostaną 
zniszczone”. Jest jeszcze inne podobne 
zagrożenie. To trojan. 
ML: Najgorsze są wirusy informatycz-
ne. Malwary polimorficzne i trojany. 
AS: Ja je zwalczam używając specjal-
nych systemów i uczę innych, jak je 
zwalczać. Malware polimorficzny to 
technika kamuflażu wirusów. Dostają 
się one do systemów instytucji i ukry-
wają się w jej plikach systemowych. Jak 
to wykryć? Możesz go zauważyć tylko, 
jeśli masz duże doświadczenie infor-
matyczne. Trzeba zrobić back up syste-
mu. Inaczej bardzo trudno je znaleźć. 

Z włoskimi ekspertami od kryminologii i cyberkryminologii, 
Alessandrem Sigismondim, prekursorem w dziedzinie bezpieczeństwa 
online, oraz Mariną Lumento, psychologiem, profilerem i inżynierem 

informatykiem, rozmawia Joanna Longawa

H a k e r z y NASI WROGOWIE? HAKERZY! 
POZNAJMY ICH:

Wannabe Lamer – są zabawni, 
szukają informacji używając 
slangu np. “Yo man! Whaz di b3st 
way t0 hack www.nasa.gov ???? 
Ehy c’mon, explain me man!!!”.

Script Kiddie – nie tworzą, 
ale wykorzystują to, co już jest 
dostępne i zrobiliby wszystko, 
aby stać się sławnymi. 

Krakerzy – mają tendencję 
do niszczenia, tworzenia wirusów 
i często powodują nieodwracalne 
uszkodzenia w systemach. 

Ethical Hacker – eksperci IT, 
pracują dla instytucji, aby znaleźć 
błędy komputerowe w systemach, 
nie łamią prawa, pomagają. 

Quiet, paranoid, skilled Hacker 
– wykwalifikowani hakerzy, 
doświadczeni, paranoiczni, 
ale nieszkodliwi. W momencie 
wykrycia ich obecności znikają. 

Cyber-Warrior to prawdziwy 
najemnik sieci. 

Industrial Spy to szpieg 
przemysłowy. Wśród nich 
są również osoby z wnętrza firmy. 

Government agent, czyli agent 
rządowy, łączy pracę w tajnych 
służbach ze światem hakerskim. 
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ML: Kiedy otrzymujemy pocztę mailo-
wą z instytucji, ale mamy co do niej 
wątpliwości, to musimy skontrolować 
ich adres pochodzenia. Kontrola jest 
prostym zabiegiem. Należy przybliżyć 
myszkę do adresu korespondencji, je-
śli jest inny od wyświetlanego, praw-
dziwego adresu, to raczej tych ma-
ili nie otwierajmy. Nie otwierajmy też 
nigdy załączników z takich maili i nie 
wchodźmy w żadne linki. 
AS: To technika pick up, kradzież da-
nych i lokalizacja. Można też aktywo-

wać ją np. wysyłając zdjęcie do kogoś 
i  pisząc, czy pamiętasz ten czas spę-
dzony razem, a pod zdjęciem ukryć 
link, który namierzy pozycje odbiorcy 
i IP jego/jej komputera. 
ML: Hakerzy stosują metody psycho-
logiczne. Zanim kogoś zaatakują, stu-
diują go, analizują. Poznają cię, z kim 
się kontaktujesz, jakie masz hobby 
i potem cię atakują. To się nazywa so-
cial engineering. 
AS: Ja uczę tej techniki, nie po to, by za-
szkodzić komuś, ale żeby mogli jej uży-
wać etyczni hakerzy. Hakerzy używają 
technik militarnych. Uczą się ze „Sztu-
ki wojny” Tao Tsu. Podręcznika walki, 
który ma 3000 lat. Żeby zaatakować, 
trzeba poznać wroga, to mówi ta książ-
ka. Trzeba się nauczyć metod ataku, 

by potem umieć się obronić. Co zrobił 
Juliusz Cezar, żeby zaatakować Bry-
tów? Wyprowadził swoją kawalerię, 
by w  przebraniu zbadała osadę wro-
ga, czego tam brakowało, czy mają wo-
dę, broń, jak się zachowują. Robił tzw. 
Information Gathering. Szukał słabego 
punktu wroga. Potem podpalał osadę. 
Odwracał uwagę. Wrogowie się koncen-
trowali na pożarze, myśląc, że stamtąd 
atakują Rzymianie, natomiast on ata-
kował tak naprawdę z innej strony. Bi-
twa pod Trafalgarem również została 

wygrana przez Nelsona dzięki podob-
nemu oszustwu. Z punktu widzenia 
informatycznego to działa tak. Kie-
dy hakerzy atakują jakiś wielki por-
tal, oszukują wroga. Robią cryptolocker, 
wchodzą w system, kradną dane i wy-
chodzą. To trwa 20 sekund. Wychodząc 
zostawiają w systemie wirus. Firma wi-
dzi wirus, zaczyna się nim zajmować, 
a haker jest już daleko. 

Można tym atakom jakoś przeszko-
dzić?
AS: Jeśli zdajemy sobie sprawę, że ktoś 
nas atakuje, od razu powinniśmy odłą-
czyć sieć. W ciągu dwóch godzin nie-
którzy hakerzy są zdolni zakrypto-
wać pojemność 7 tera twardego dysku, 
co zwykłym osobom zajęłoby miesiąc. 

Mają niesamowite techniki. Atakują, 
niszczą, wychodzą i na pierwszy rzut 
oka nie zostawiają śladu. 
ML: Hakerzy to złodzieje. Kto ma do-
świadczenie, może zdać sobie sprawę 
z ich obecności obserwując małe zmia-
ny w systemie. Podsumuję fazy ataku 
hakerów: rozpoznanie, skanowanie, 
dostęp do danych, utrzymanie dostę-
pu, zakrywanie śladów.

Poznaliście osobiście jakiegoś groźne-
go hakera?
ML: Dodam jeszcze, że mamy wiele 
typów hakerów, oprócz ethical, mamy 
też: Wannabe lamer, Script Kiddie, Cracker, 
Quiet, Paranoid, skilled hacker, Cyber-War-
rior, Government agent i Industrial Spy. 
Ja  osobiście poznałam naszego wło-
skiego znanego hakera, Raoula Chie-
sę. Miało to miejsce przy okazji pisania 
mojej pracy magisterskiej. On teraz zaj-
muje się bezpieczeństwem firm i stał 
się hakerem etycznym. Współpracuje 
z  policją. Gdy był młody, zaatakował 
Banca d’Italia. Podczas naszego spo-
tkania powiedział mi, że każdego dnia 
opieramy się na niestabilnym krześle, 
czyli na Protokole TCP/IT (protokół sie-
ci) i któregoś dnia upadniemy na zie-
mię i bardzo się uszkodzimy. 

Jak sprawdzić, czy jesteśmy atakowa-
ni przez hakera?
AS: Trzeba wejść na mapę ataków ha-
kerów online. To mapa cybernetycz-
nych zagrożeń w czasie rzeczywistym. 
Hakerzy atakują cały czas. By z nimi 
walczyć, trzeba nauczyć się analizować 
systemy operacyjne, Windows i Linus, 
to pierwsza rzecz do zrobienia. Trzeba 
znać podstawy informatyki. 

KIM JEST RAOUL CHIESA?

Raoul Chiesa to najbardziej znany 
włoski haker. Zaczął hakować w 1986 
roku. Został aresztowany w 1995 roku 
za naruszenie niektórych ważnych 
systemów komputerowych, lecz nie 
przestał interesować się światem 
internetu, przekuwając swoją pasję 
w zawód. Ten dziś etyczny haker jest 
punktem odniesienia i autorytetem 
w dziedzinie bezpieczeństwa IT. 
Jest członkiem ISECOM (The Institute 
for Security and Open Methodologies) 
i włoskiego oddziału OWASP 
(Metoda testów bezpieczeństwa), 
a także członkiem założycielem 
i członkiem rady techniczno-naukowej 
CLUSIT (Włoskiego Stowarzyszenia 
Bezpieczeństwa Informacji).

Jeśli zdajemy sobie sprawę, że ktoś nas atakuje, od razu 
powinniśmy odłączyć sieć. W ciągu dwóch godzin niektórzy 
hakerzy są zdolni zakryptować pojemność 7 tera twardego 
dysku, co zwykłym osobom zajęłoby miesiąc. Mają 
niesamowite techniki. Atakują, niszczą, wychodzą i na 
pierwszy rzut oka nie zostawiają śladu.
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Którym cyberprzestępstwom udało wam 
się zapobiec i złapać winnych?
AS: Było ich wiele. Ogólnie mówiąc, 
chodziło o przypadki kradzieży w sieci, 
szpiegostwo przemysłowe, klonowanie 
firm. Takim trudnym przypadkiem było 
porwanie pewnej kobiety. Poproszono 
mnie o pomoc. Uprowadzono kobietę 
w okolicach Bari (Apulia). To była poet-
ka, matka trojki dzieci, spokojna kobie-
ta. Mąż lekarz. Normalne małżeństwo, 
a ona pewnego dnia zniknęła. Mąż 
zgłosił to na policję. Po dwóch miesią-
cach policja zamknęła sprawę. Uzna-
no, że kobieta miała kochanka i z nim 
uciekła. Mąż nie mógł w to uwierzyć. Jej 

Facebook był aktywny. Każdego ranka 
ukazywały się publikacje na jej profi-
lu. Ja byłem przyjacielem rodziny, więc 
się tym przypadkiem szczególnie zają-
łem. Używam techniki Osit Intelligence. 
Miałem tylko jej imię, nazwisko i pro-
fil Facebooka. Szukałem śladów. Popro-
siłem jedno z dzieci, żeby napisało list 
do mamy i opublikowało go na Face-
booku. List został przeczytany. Osoba, 
która pisała z drugiej strony, nie by-
ła zbyt sprytna. Sprawdziłem wszyst-
kie zmiany IP, najpierw były to Włochy, 
a potem Belgia. Tak znalazłem tę oso-
bę w konkretnym mieszkaniu w  Bel-
gii. Zacząłem atakować ją słownie, 

bo byłem przekonany, że tych postów 
nie publikuje ta zaginiona pani. Podej-
rzana osoba odpisywała mi ze stałego 
łącza internetowego. Co ciekawe, pisała 
po francusku, a zaginiona kobieta nie 
znała francuskiego. Za pomocą pick up 
wysłałem zdjęcie z ukrytym lokalizato-
rem i ta osoba wpadła w moją pułapkę. 
Był to haker. Całą noc z nim walczyłem, 
aż udało się do niego trafić. Odkryliśmy 
miejsce, gdzie przetrzymywano kobietę 
i wiele innych młodych dziewczyn, któ-
re uwięzione czekały aż zostaną prze-
wiezione do tureckich burdeli. 
ML: W Internecie zawsze zostają jakieś 
nasze ślady. Jak tylko włączamy kom-
puter, zostawiamy nasz ślad. 

AS: Ja zawsze powtarzam na moich lek-
cjach i konferencjach, że jak tylko włą-
czamy telefon, jesteśmy już namierzani. 
ML: Telefony nie bez powodów propo-
nują nam reklamy, które nas intere-
sują. To sztuczna inteligencja. Poprzez 
telefony nas podsłuchują. Jeśli w roz-
mowie z kimś wymienisz jakiś obraz, 
po jakimś czasie pojawia się on w ja-
kiejś reklamie. Żyjemy w świecie Wiel-
kiego Brata. 

Jak możemy się bronić przed tym 
wszystkim? Istnieją jakieś międzyna-
rodowe prawa, na które możemy się 
powołać?

AS: Jest prawo regulujące przestępstwa 
online z Budapesztu z 2002 roku. Każ-
dego roku pojawiają się nowe zapisy 
prawne. We Włoszech obowiązuje Pra-
wo Bezpieczeństwa Informatycznego 
(Cybersecurity). Jest także CVE (Com-
mon Vulnerabilities and Exposures, 
czyli projekt finansowany przez Depar-
tament Bezpieczeństwa Narodowego 
USA oraz agencję Cybersecurity and 
Infrastructure Security), który zajmuje 
się szukaniem tzw. bugow, czyli błędów 
systemu. Czasem my sami tworzymy 
te błędy np. w przypadku kryptowalut. 
Przytrafiło się kiedyś jednej osobie, że 
na poważnej platformie kryptowalut 
zainwestowała 500 000 euro i one od 

razu zniknęły. Czasem winni jesteśmy 
sami. To my nieświadomie tworzymy 
dziurę w systemie, niekoniecznie ktoś 
nas okrada. Można takie platformy po-
dać do sądu, ale sprawy nie wygramy. 

Czy zgadzacie się ze mną, że trzeba 
stworzyć nowy przedmiot w szkołach 
podstawowych, który będzie uczyć 
dzieci, jak omijać takie niebezpieczeń-
stwa cybernetyczne?
ML: Tak, właśnie nad tym pracuje-
my. Takie mamy plany na przyszłość. 
Ja w Francavilla al Mare (miejscowość 
i gmina we Włoszech, w regionie Abruzji) 
pracuję jako psycholog w Centrum dla 

Telefony nie bez powodów proponują nam reklamy, które 
nas interesują. To sztuczna inteligencja. Poprzez telefony 
nas podsłuchują. Jeśli w rozmowie z kimś wymienisz jakiś 
obraz, po jakimś czasie pojawia się on w jakiejś reklamie. 
Żyjemy w świecie Wielkiego Brata. 
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Do spotkania doszło w Pescarze (region Abruzzo) w Kancelarii prawnej D’Orsona,  
dzięki uprzejmości adwokata Pietro Paolo Ferrary. 

młodzieży, gdzie chcę również uczyć 
ich technik hakingu, by mogli się przed 
nim bronić. Teraz wszyscy mają telefo-
ny komórkowe, klikają w rożne linki, 
wchodzą na wszystkie strony web. Mu-
szą poznać zatem, co mogą, a czego nie 
mogą robić. To bardzo ważne, by zacząć 
ich tego uczyć od najmłodszych lat. 
Dorośli już trochę więcej wiedzą. Ja in-
formatyki uczę od 10 lat. Z Alessandro 
pracujemy teraz nad książką, podręcz-
nikiem dla młodzieży o cybersecurity 
i  sztucznej inteligencji. Przymierzam 

się również do wydrukowania mojej 
pracy magisterskiej, a następnym kro-
kiem będzie stworzenie profilu TikTok, 
gdzie będę uczyć, jak bronić się przed 
cybernetycznymi atakami. 

Wiem, że macie jeszcze wiele innych 
wspólnych projektów.
ML: Tak, pracujemy teraz nad tzw. Meta-
verse, czyli nad wirtualną przestrzenią 
istniejącą poza światem rzeczywistym, 
gdzie spotykają się osoby za pomo-
cą awatarów. Tam można podpisywać 
kontrakty, przeprowadzać spotkania, 
handlować, rozmawiać o pracy. Tutaj 
potrzebne jest bezpieczeństwo, tu wkra-
czamy my. Hakerzy przecież mogą upro-
wadzić twój awatar i podać się za ciebie. 

Które z tych przestępstw jest szczegól-
nie niebezpieczne dla świata komu-
nikacji?
AS: Żyjemy w dziwnym świecie, wojen 
i pandemii. Według mnie cryptolocker 
i fishing to te najbardziej niebezpieczne. 

Na niektórych uniwersytetach można 
już studiować „Cybernetyczne dzienni-
karstwo”. Również we Włoszech? 
AS: Tak. Ja o tym mówię na swojej 
stronie www.alessandrosigismondi.it. 
Współpracowałem z niektórymi dzien-

nikarzami i pisałem do różnych czaso-
pism. Jednym z nich było Abruzzo Og-
gi. Co niedzielę w mojej stałej rubryce 
opowiadałem o cybersecurity. Ten maga-
zyn był rozdawany na lotnisku i w sa-
molotach Alitalia [obecne linie ITA 
Airways]. Pisałem też dla Abruzzo Li-
berale. Moja strona nazywała się „Web 
insicuro”. Wystarczy poszukać mo-
jego imienia w Google i pojawią się 
wszystkie moje artykuły na różne te-
maty. Dziennikarze powinni nauczyć 
się technik intelligence, by szukać da-
nych online. Co dziś robi dziennikarz? 
Dziennikarz wojenny jedzie na front, 
ale nie ma broni. Prowadzi swoje śledz-
two używając starych metod. Dzienni-
karz z technikami intelligence nie rusza 

się od swojego biurka. Może wiele rze-
czy sprawdzić metodami satelitarnymi. 
Trzeba tylko wiedzieć, na jakie strony 
można wchodzić. 
ML: Dziennikarz, prowadząc swoje po-
szukiwania w Internecie, powinien 
wchodzić tylko na sprawdzone strony. 
AS: Jest pewna technika, by zbadać 
bezpieczeństwo strony internetowej. 
Istnieje platforma, która nazywa się 
Maltego (www.maltego.com). Mało kto 
ją używa. To pewnego rodzaju „prze-
wodnik dla mnichów”. Kiedyś taki 
przewodnik ktoś wynalazł w Rzymie 
dla firm. Weźmy na przykład firmę Pi-
relli. Ten przewodnik mówił, ile osób 
jest tam zatrudnionych, podawał dane 
dyrekcji, co produkuje itp. Dziś wchodzi 
się na taką platformę online i szuka się 

Dziennikarze powinni nauczyć się technik intelligence, by 
szukać danych online. Co dziś robi dziennikarz? Dziennikarz 
wojenny jedzie na front, ale nie ma broni. Prowadzi swoje 
śledztwo używając starych metod. Dziennikarz z technikami 
intelligence nie rusza się od swojego biurka. Może wiele 
rzeczy sprawdzić metodami satelitarnymi.

wszystkich danych za pomocą syste-
mu Linux. Tylko pisząc na klawiaturze 
(nie używamy myszki) wpisuje się spe-
cjalne kody i robi się w ten sposób wy-
wiad z siecią. Używamy języka syste-
mu, by dowiedzieć się tego, co chcemy. 

Te lekcje będą kiedyś dostępne w ję-
zyku angielskim dla polskich dzien-
nikarzy?
AS: Tak, przygotowuję teraz takie kur-
sy dla Polaków, nie tylko dla dziennika-
rzy. Pracuję dla stowarzyszenia Metiva 
i robię również kursy dla Erasmus Plus. 
Byłem w Polsce kiedyś przez miesiąc. 
Gabriella Urso, dyrektorka tych instytu-
cji, mnie tam zaprosiła. Teraz przygo-
towuję 15-minutowe wideo pt. „Uwaga 
w sieci”. Zapraszam.
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Nie pokazują swoich twarzy, nie 
zdradzają nazwisk. Ich znakiem 
rozpoznawczym jest maska 

spiskowca Guya Fawkesa z kultowego 
filmu „V For Vendetta”, w której akty-
wiści z Anonymous raz w roku – 5 listo-
pada – wychodzą na ulice miast całego 
świata, by podczas Marszu Miliona Ma-
sek przypomnieć o swojej antykapitali-
stycznej i proobywatelskiej działalności. 

W Polsce w tym roku umówili się w Rze-
szowie, bo to obok Przemyśla główny 
ośrodek pomocy dla Ukrainy, co zresztą 
docenił prezydent Wołodymyr Zełenski 
przyznając stolicy Podkarpacia honoro-
wy tytuł „miasta-ratownika”. Do miasta 
kojarzonego z wojną na Marsz Miliona 
Masek dotarło jednak niewiele osób. 
Dopisali za to fotoreporterzy, ponieważ 
Anonymous, którzy zaraz po ataku Rosji 

Marsz Miliona Masek w Rzeszowie był symboliczny. Jakby na przekór 
aktywności, jaka wyróżnia polskie kolektywy Anonymous od początku 
wojny na Ukrainie. RIA Novosti właśnie je wymienia wśród hakerów 
najbardziej zaangażowanych w toczącą się w cyberprzestrzeni 
walkę z Rosją. – Wiem już, że manifestacje nie przynoszą efektów 
– mówi Ewa, która z ulicznej aktywistki przeobraża się w hakerkę. 
– Dlatego wolę skutecznie działać w sieci. 

Tekst Alina Bosak

Anonymous: 
zhakowano 
wolność słowa

na Ukrainę wypowiedzieli wojnę Puti-
nowi i rosyjskiej propagandzie, cieszą 
się nad Wisłą szczególną estymą. 

– Nie spodziewaliśmy się wie-
lu uczestników. Nie organizowaliśmy 
dojazdu, przyjechał, kto miał ochotę. 
Chcieliśmy po prostu przypomnieć, że 
jesteśmy, przyglądamy się temu, co się 
dzieje wokół nas i działamy – stwierdza 
Adam. 

Trudno się dziwić, że w czasie woj-
ny niewielu z nich chce pojawiać się 
na ulicy. Narazili się groźnym i wpły-
wowym ludziom, dokonując setek wła-
mań i wykradając ogromne ilości da-
nych z rosyjskich instytucji, wysyłając 
120 milionów wiadomości z informa-
cją o wojnie do losowo wybranych Ro-
sjan, czy rozsyłając do mediów na ca-
łym świecie listy z danymi rosyjskich 
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milionerów i firm. „Z jednej strony je-
steśmy dumni, a z drugiej spodziewa-
my się, że Rosjanie jeszcze bardziej 
wzmogą wysiłki mające na celu zatrzy-
manie nas. I nie chodzi o to, że dadzą 

nam herbatkę z nowiczokiem, ale bar-
dziej o to, że używając swoich „akty-
wów” w Polsce zrobią coś bardziej fine-
zyjnego… Tym bardziej, że organizując 
takie operacje narażamy się nie tylko 
Kremlowi, ale też oligarchom dyspo-
nującym miliardami”, przyzna w roz-
mowie z PAP Jan Zumbach z kolekty-
wu Squad 303 (Dywizjon 303), polskiej 
grupy Anonymous zrzeszającej ok. 100 
hakerów, z których wielu przed wojną 
było po prostu ekspertami od cyber-
bezpieczeństwa. Dziś nawet ich rodzi-
ny nie wiedzą, czym się zajmują.

Początek

Narodzili się w 2006 roku i z różną 
siłą dają o sobie znać. To ruch 
oddolny i niejednorodny, przy-

bierający w różnych krajach różne obli-
cza. Nad Wisłą rozwinął się na przeło-
mie lat 2012/2013. – Wprawdzie Polacy 
działali w Anonymous już wcześniej, ale 
jako kolektyw zrzeszający ludzi, którzy 
identyfikują się z ideą, zorganizowa-
li się około dziesięć lat temu – przypo-
mina Adam. Zapalnikiem były protesty 

w 2012 roku, podczas których hakerzy 
wyszli zza komputerów i przyłączyli się 
do polskich obywateli protestujących 
na ulicy przeciwko porozumieniu ACTA 
– międzynarodowej umowie handlowej, 

która zdaniem wielu naruszała kon-
stytucyjną wolność słowa i ograniczała 
swobodny rozwój innowacyjnych roz-
wiązań, chroniąc przede wszystkim in-
teresy dużych korporacji. Protestowała 
przeciwko niej m.in. organizacja Repor-
terzy bez Granic, a także 15 laureatów 
Nagrody im. Sacharowa za wolność my-
śli, ustanowionej w 1988 roku przez Par-
lament Europejski (w 2022 roku otrzy-
mał ją naród ukraiński).

Ewa i Adam mówią o sobie, że są 
z kolektywu będącego strażnikiem idei 
Anonymous w Polsce. W polskim ruchu 
działają różne grupy. – One się zmienia-
ją, mieszają ze sobą, ludzie przechodzą 
z jednej do drugiej. Zależy to także od 
celu, jaki w danym momencie obiera-
my, powstają wtedy grupy skupione wo-
kół jego realizacji – tłumaczy Ewa, która 
zajmuje się zabezpieczeniami w sieci. 
Do Anonymous trafiła z protestów ulicz-
nych. Dziś uczy się hakerki, bo uważa, 
że dzięki niej może mieć znacznie więk-
szy wpływ na rzeczywistość i docierać 
do ludzi, których już coraz trudniej wy-
ciągnąć z domów, bo życie rzeczywiście 
przeniosło się do sieci. 

– Akcje Anonymous organizowa-
ne są przez kolektywy, w których każ-
dy ma przydzielone określone zadania. 
Jedni protestują na ulicy, inni działają 
w internecie. Zaproszenia do uczest-
nictwa czasem pojawiają się na otwar-
tych, dostępnych dla wszystkich kana-
łach – tłumaczy Adam. – Nie da się też 
ukryć, że wiele rzeczy, które się dzieją 
w przestrzeni cyfrowej, jest przypisy-
wanych Anonymous, chociaż dowiadu-
jemy się o nich po fakcie albo w trakcie 
trwającej i nagłośnionej już akcji. Zda-
rzają się grupy, które nie są związane 

z naszym codziennym działaniem, ale 
dołączają do ruchu, by zrealizować 
swoje cele. Sprzyja temu fakt, że ma-
my struktury „płaskie” i każdy, kto coś 
ciekawego zrobi, może to potem ogłosić 
jako działanie Anonymous, jeśli kolek-
tyw uzna, że jest to zgodne z ideą. Nie 
jesteśmy jedną wielką grupą, ale masą 
złożoną z wielu różnych grup, które się 
przenikają. 

– Wielu z nas bierze udział tyl-
ko w tych przedsięwzięciach, które są 
zgodne z ich drogą, przekonaniami 
– dodaje Ewa.

Narodzili się w 2006 roku i z różną siłą dają o sobie znać.  
To ruch oddolny i niejednorodny, przybierający w różnych 
krajach różne oblicza. Nad Wisłą rozwinął się na przełomie  
lat 2012/2013.

Marsz Miliona Masek w Rzeszowie, 5 listopada 2022. Fot. Anonymous TV/Twitter.
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Ta różnorodność sprawia, że Ano-
nymous spotykają się z bardzo różny-
mi ocenami światowych społeczeństw. 
Od entuzjastycznego poparcia Polaków 
w ostatnich miesiącach (z powodu za-
angażowania w cyberwojnę z Rosją), po 
niechęć policji aresztującej w ostatnich 
latach niektórych uczestników Marszu 
Miliona Masek w Londynie.

Anonymous nie współpracują 
z  rządami, ani służbami spe-
cjalnymi. Niewątpliwie są łako-

mym kąskiem i nie są w stanie unik-
nąć inwigilacji, ale ze względu na brak 
struktur, sztywnych ram organizacyj-
nych, ta żywa społeczna masa jest nie 
do okiełznania.

– Mamy jeden cel: stawać w słusz-
nych sprawach. Angażować się tam, 
gdzie prawa człowieka są zagrożone 
i łamane. Nie patrzymy, w czyim to jest 

interesie. W pierwszych dniach woj-
ny na Ukrainie jasno określiliśmy cel, 
działając zarówno w przestrzeni analo-
gowej, jak i wirtualnej: Przemyśl okle-
iliśmy listami gończymi za Łukaszen-
ką i Putinem, a w sieci rozpoczęliśmy 
walkę z rosyjską dezinformacją. Tak 
samo jasno wypowiadamy się w kwe-
stii Palestyny, Iranu, Honkongu. Mamy 
idee, przez pryzmat których parzymy 
na świat i walczymy o nie, czy to się 
komuś podoba czy nie, nie kierując się 
własnymi korzyściami – mówi Adam. 

Nie da się jednak ukryć, że postrze-
ganie i ocena bieżących wydarzeń mo-
że w różnych miejscach na świecie wy-
glądać inaczej. Anonymous z Ameryki 
Południowej niekoniecznie będą popie-
rać walkę z Rosją, jeśli głównego wino-
wajcę wojny na Ukrainie dojrzą w Sta-
nach Zjednoczonych. 

– To prawda. Podobnie nasze wy-
stąpienia w obronie Juliana Paula As-
sange’a, założyciela WikiLeaks, nie są 
na rękę rządowi Stanów Zjednoczo-
nych. Na drugim biegunie jest stawanie 
w obronie Ukrainy, co z kolei nie jest na 
rękę Rosji. Kontrowersyjne może się też 
wydawać nasze zaangażowanie w kon-
flikt palestyńsko-izraelski. Ocena tych 
działań zależy od tego, gdzie kto żyje, 
jak ocenia rzeczywistość. Zdarza się 
więc od czasu do czasu, że jedna grupa 
Anonymous walczy przeciwko drugiej. 
To jest nieunikniony koszt w tak glo-
balnym ruchu – mówi Adam.

– Gdybyśmy byli spójni, nie byliby-
śmy autentyczni – uważa Ewa. 

Jaka jest zatem siła ruchu, który nie 
jest w stanie uniknąć wewnętrznych 
tarć? Czy mógłby się porwać na rewolu-
cję zgodną ze swoimi ideami – przeciw-
ko skorumpowanym rządom, kapitali-
stycznej chciwości, w obronie swobód 
obywatelskich?

Adam od rewolucji się odżegnuje: 
– Nigdy nie czuliśmy się uczestnikami 
ruchu, który ma wywoływać rewolucję. 
Bo tych nie wywołuje się w 20-30 osób. 
Sprzeciwia się nasza społeczność, a re-
akcja innych powinna być w zgodzie 
z ich przekonaniami. Nie interesuje nas 

budowanie struktur, komitetów itp., 
które zagrażają jakiemuś porządkowi, 
obalają rząd. Występujemy w obronie 
określonych idei, głównie upublicznia-
jąc informacje na temat działań wła-
dzy, i to do całego społeczeństwa, a nie 
do Anonymous należy ocena tych dzia-
łań i reakcja.

– Doinformowanie społeczeństwa 
to nasz główny cel – potwierdza Ewa, 
która na tym właśnie skupia się w gru-
pie Anonymous, bo o dziwo, w zalewie 
informacji obywatele wciąż bywają nie-
doinformowani. Ludzie mający władzę 
i wpływy bardzo by chcieli, aby nikt im 

nie patrzył na ręce. Anonymous wy-
szukują więc to, co niewygodne i stara-
ją się upubliczniać. Przeważnie swoimi 
kanałami informacyjnymi, ponieważ 
media głównego nurtu często nie trak-
tują ich jako bezpiecznego źródła infor-
macji. 

– To są takie informacje, jak te, któ-
re pojawiały się na WikiLeaks, które 
czasem trudno potwierdzić w innych 
źródłach. Bywają kontrowersyjne, mo-
gą przypominać teorie spiskowe. Wy-
magają dodatkowej pracy dziennikarzy 
śledczych. Zdarzają się bowiem oso-
by, które wykorzystując maskę Ano-
nymous, hołdują niepotwierdzonym 

Ludzie mający władzę i wpływy bardzo by chcieli, aby nikt 
im nie patrzył na ręce. Anonymous wyszukują więc to, co 
niewygodne i starają się upubliczniać. Przeważnie swoimi 
kanałami informacyjnymi, ponieważ media głównego nurtu 
często nie traktują ich jako bezpiecznego źródła informacji. 
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spiskom i dewaluują nasze działania. 
Tak było w przypadku ruchów amery-
kańskich jak QAnon, które w okresie 
wyborów prezydenckich infiltrowały 
Anonymous, próbowały przejąć część 
naszych mediów. Była to pewnego ro-

dzaju wojna, bo jak już wspomniałem, 
pod ten ruch może się podpiąć każdy, 
komu się marzy pod taką przykrywką 
wpływać np. na wybory. Ale takie dzia-
łania szybko rozpoznajemy i ucinamy, 
likwidując np. kanały informacyjne, 
które taka „dywersja” próbuje przejąć 
– przyznaje Adam. 

Demokracja została 
zhakowana

Podczas Marszu Miliona Masek 
pojawiają się transparenty z ha-
słami: „Demokracja została zha-

kowana”, „Wolność słowa została zha-
kowana”. – Tak uważamy – przyznają 
Anonymous. – Demokracja miała da-
wać możliwość dyskusji, dopuszcze-
nia do głosu wszystkich. Dziś wielu lu-
dzi jest niesłyszalnych. Mniejszości nie 
mają finansowych możliwości, by ze 
swoją opinią, informacją przedostać się 
do autoryzowanych, mainstreamowych 

kanałów i mediów, które zdominowały 
internet. Przemiany, które nastąpiły 
w świecie cyfrowym, autoryzują tylko 
te informacje, które upubliczniają du-
że domy mediowe, wydawnictwa, kor-
poracje. Systemy, które funkcjonują 

w przestrzeni cyfrowej, nie dopuszcza-
ją do równego traktowania każdej poja-
wiającej się informacji. To zabija praw-
dziwą wolność słowa – uważa Adam. 

– Silni bardzo ugruntowali swoją 
pozycję w internecie w ostatnich la-
tach. Stało się to kosztem mniejszych 
portali, stron, którym dziś trudno się 
przebić z informacją – przyznaje Ewa, 
a Adam dodaje: – Szum medialny w in-
ternecie jest tak ogromny, że trudniej 
dotrzeć do informacji, nawet jeśli się 
jej szuka. Próg „wejścia” w przestrzeń 
publiczną został postawiony tak wyso-
ko, że dla wielu małych jest nieosiągal-
ny. Stało się to przez różnego rodzaju 
przepisy. Dziś znacznie trudniej wspo-
mniany próg przekroczyć niż było to 
możliwe jeszcze 10 lat temu. Monopo-
liści, jak YouTube czy Facebook, stwo-
rzyli algorytmy, które nie pozwalają 
już budować takich zasięgów i docie-
rać z informacją tak szeroko jak wcze-
śniej. Platformy społecznościowe stały 

Demokracja miała dawać możliwość dyskusji,  
dopuszczenia do głosu wszystkich. Dziś wielu ludzi jest 
niesłyszalnych. Mniejszości nie mają finansowych możliwości, 
by ze swoją opinią, informacją przedostać się  
do autoryzowanych, mainstreamowych kanałów i mediów, 
które zdominowały internet. 

się platformami komercyjnymi – ma-
szynkami do zarabiania pieniędzy. Do-
chodzi do monopolizacji przestrzeni 
informacyjnej, a za nią i polityki. W do-
datku przepływ informacji jest już per-
manentnie kontrolowany, także na na-
szym podwórku. Unia Europejska rości 
sobie przecież prawo do ingerowania 
w nasze wiadomości prywatne. 

Jakie dziś działania są najważniej-
sze dla polskich grup Anonymous? 
– Konflikt za polską granicą w znacz-
nym stopniu determinuje nasze wysił-
ki w ostatnich miesiącach, ale ważne 
są także naciski na rząd brytyjski, by 
uwolnił Assange’a, walka o przejrzy-
stość w internecie, informowanie spo-
łeczeństwa – wymienia Ewa. 

Czy boją się, jak Jan Zumbach ze 
Squad 303, że narażają się na zemstę? 
Ci, którzy zadzierają z najbardziej wpły-
wowymi ludźmi, stają się niewygodni 
dla niektórych rządów, starają się zacie-
rać ślady. – Ale według mojej wiedzy nie 
sposób się całkiem ukryć – mówi Adam. 
– I jeśli komuś zbyt mocno nadepnie 
się na odcisk, można doczekać się ta-
kiej „przygody”, jaką miał nasz znajomy 
z Niemiec. Angażował się w wojnie po 
stronie palestyńskiej i ktoś mu podło-
żył bombę w samochodzie. Zagrożenie 
bywa więc realne. Mimo to, jeśli chcesz 
bronić pewnych wartości, nie możesz 
pozwolić, by sparaliżował cię strach. 

Imiona rozmówców zostały zmie-
nione.
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„Każdy ma swojego Dejmka, bo jest 
ich wielu. Legendarny, charyzmatycz-
ny przywódca młodych ludzi, którzy 
poszliby za nim w ogień, z którymi 
tworzy teatr – kolektyw. Dejmek z wy-
powiedzi prasowych: arogancki, prze-
konany o słuszności swoich wyborów, 
o monopolu wiedzy na temat, jaki po-
winien być teatr. Dejmek z opowieści 
aktorów, znający najtajniejsze tajniki 
teatru, uznający go za świętość i rzu-
cający ciężkimi słowami, gdy ktoś tej 
świętości nie rozumiał, nie uszanował. 
Dejmek od Dziadów i Dejmek od «ge-
stu kabotyna». Dejmek wzruszający się 

W Sylwestra minie 20 lat od śmierci jednego 
z najwybitniejszych twórców teatralnych powojennej 
Polski, reżysera słynnych „Dziadów” z 1968 roku.

Tekst Jaromir Kwiatkowski

            Kazimierz 

Dejmek 

od partyzanta z „Rakiety” 
do osamotnionego Króla Leara

czystym pięknem, znakomitą rolą. Dej-
mek uczestnik gier politycznych i Dej-
mek bezradny, gdy go te gry zmiażdżą. 
Dejmek butny, odpychający i Dejmek 
płaczący na Kramie z piosenkami – wspo-
mnieniu swojej młodości”. 

Tak swojego bohatera widzi prof. 
Magdalena Raszewska, historyk teatru, 
autorka ponad 600-stronicowej, pierw-
szej monografii słynnego reżysera pt. 
„Dejmek”, którą napisała na zamówie-
nie Teatru Narodowego w Warszawie 
(książka ukazała się w 2021 r.). I ma ra-
cję. Słynny reżyser był postacią nietu-
zinkową, choć zarazem skomplikowaną. 

Dejmek uczeń 

Ojciec Kazimierza, Hen-
ryk Dejmek, pochodził 
z terenu Czech (wcho-

dziły wtedy w  skład Austro-
-Węgier). Na przełomie XIX i 
XX w. przyjechał wraz z rodzi-
cami i rodzeństwem do Za-
kopanego, gdzie rodzina Dej-
mków się osiedliła. Kiedy, już 
jako dorosły, zaczął mieć pro-
blemy z pracą, pomógł mu 
szwagier, Stanisław Kwiat-
kowski*, w okresie między-
wojennym naczelnik ośmiu 
więzień, od Włodzimierza Wo-
łyńskiego po Rzeszów i  Tar-
nów. Załatwił mu pracę w wię-
ziennictwie. Dlatego przyszły 
reżyser urodził się w 1924 r. w 
Kowlu – tam bowiem pracował 
wtedy jego ojciec. W 1936 r. ro-
dzina Dejmków znalazła się 
w Rzeszowie. W tym mieście 
przeżyła okupację (dom przy 
ul. Siemieńskiego, w którym wówczas 
mieszkali, stoi do dziś).

Młody Kazimierz jeszcze przed 
wojną rozpoczął naukę w rzeszowskim 
Gimnazjum im. St. Konarskiego (dzi-
siejsze I LO), by dwa lata później wy-
lądować w Szkole Handlowej – jedynej 
szkole średniej w tym mieście, na któ-
rej funkcjonowanie zgodzili się Niemcy. 
W 1943 r., jak podał w 2008 r. na łamach 
pisma „Teraz Rzeszów” dr Józef Świe-
boda, historyk, Niemcy zorganizowali 
w tej szkole łapankę. Dzięki przytom-
ności woźnego, który otworzył drzwi od 
podwórka, niektórym uczniom, w tym 
Dejmkowi, udało się zbiec.

Dejmek partyzant

Trafił do partyzantki. Walczył naj-
pierw w Batalionach Chłopskich, 
a następnie w Armii Krajowej. To 

mało znany, choć bardzo ciekawy okres 
w jego biografii. Wykazy ewidencyjne 
przypisywały Dejmka do placówki AK 
Niebylec. Późniejszy reżyser znalazł 
się w oddziale partyzanckim obwodu 
AK Rzeszów o kryptonimie „Rakieta”. 
Rekomendował go tam por. Jan Fredyk 
„Bej”, oficer łączności. Dlaczego łącz-
ności? Jak podaje Roman Konieczkow-
ski, dowódca placówki AK Strzyżów, 
w swej książce „Strzępy wspomnień”, 
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do „Rakiety” została włączona 6-oso-
bowa grupa rzeszowska Dejmka, uży-
wającego pseudonimów „Ter” i „But”. 
„Grupa ta była dobrze uzbrojona w broń 
pochodzącą ze zrzutów, wyszkolona, 
zdyscyplinowana i doskonale przygo-
towana do działań partyzanckich, gdyż 
uprzednio przez szereg miesięcy stano-
wiła ubezpieczenie ruchomej radiostacji 
nadawczej rzeszowskiego inspektoratu 
AK” – wspomina Konieczkowski. Radio-
stacja ta, jak podkreśla dr Piotr Szopa, 
historyk z rzeszowskiego oddziału IPN, 
przez dłuższy czas była zlokalizowana 
na terenie placówki niebyleckiej, a do-
kładnie w Połomi. No i mamy wyjaśnie-
nie, skąd Dejmek wziął się na terenie 
tej placówki (Niebylec jest oddalony od 
Rzeszowa o niespełna 30 km).

„Rakieta” była oddziałem szczegól-
nym, bo była kierowana do trudnych 
zadań, których oddziały nie obyte z bro-
nią i nie posiadające odpowiedniego 

wyposażenia nie mogły re-
alizować. – Na pewno brała 
udział w  dywersji i  bezpo-
średniej walce z wrogiem 
– opisuje Piotr Szopa. 
– Żołnierze oddziału specja-
lizowali się także m.in. w li-
kwidowaniu konfidentów. 

Nie dowiemy się, czy 
podczas akcji likwi-
dacyjnych Dejmek 

pociągał za spust, bo tego 
w raportach nie ma. Ale że 
brał w nich udział – to wie-
my na pewno. – Na pojedyn-
czą likwidację były kierowa-
ne patrole 2-3 osobowe, ale 
w większej akcji, takiej jak 
likwidacja rodziny, uczestni-

czył cały oddział – podkreśla Piotr Szo-
pa. Wiadomo też, że przyszły reżyser 
zgłaszał się na ochotnika do szczegól-
nie ryzykownych i niebezpiecznych ak-
cji. A później, jak wspomina w książce 
Konieczkowskiego ppor. Bolesław Indyk 
„Iperyk”, podczas partyzanckich wie-
czorów recytował kolegom patriotyczne 
wiersze.

„Rakieta” przeprowadzała też tzw. 
akcje umoralniające. Na czym one po-
legały? – Pierwszą formą ostrzeżenia 
dla osób, które nie realizowały wytycz-
nych Polskiego Państwa Podziemnego 
dotyczących tego, jak Polacy powinni 
zachowywać się podczas okupacji nie-
mieckiej, była chłosta lub – jeżeli kobie-
ta miała ciągoty do Niemców – golenie 
jej głowy – informuje historyk z rze-
szowskiego Oddziału IPN. 

W lipcu 1944 r. Łukasz Ciepliński, 
inspektor rejonowy ZWZ – AK  Rze-
szów, wysłał oddział nad San i za San, 

na pomoc ludności polskiej przeciwko 
UPA. – „Rakieta” brała udział w  prze-
ciwdziałaniu morderstwom na Pola-
kach, ale także w akcjach odwetowych 
przeciw Ukraińcom – opowiada Piotr 
Szopa. I dodaje: – W lecie 1944 r. „Rakie-
ta” dostała rozkaz, że ma natychmiast 
wrócić stamtąd do Hyżnego, bo tam ma 
akurat miejsce kluczowy moment wal-
ki z Niemcami. Jak wyczytałem w jed-
nym z raportów, żołnierze „Rakiety” 
ostatnie kilka kilometrów pokonali bie-
giem i natychmiast rzucili się do walki. 

Czy i na ile przeżycia wojenne 
– udział w partyzantce, choćby w likwi-
dacjach czy w walkach za Sanem, gdzie 
jak wiadomo działy się dantejskie sce-
ny – ukształtowały podejście Dejmka 
do teatru? Na pewno odcisnęły na nim 
głębokie piętno. W czasie wojny dużo 
bowiem widział i wiele przeżył. 

Dejmek aktor 

Niedługo potem Dejmek został 
zdemobilizowany. Człowiek, 
który jeszcze niedawno uczest-

niczył w egzekucjach w imieniu Pol-
skiego Państwa Podziemnego, postano-
wił zostać… aktorem. Jako adept studia 
aktorskiego w Rzeszowie debiutował 
rolą Jaśka w „Weselu” Wyspiańskiego, 
którego fragmenty wystawił tamtejszy 
Teatr Narodowy (dzisiejszy Teatr im. 
Wandy Siemaszkowej). Brawurowo za-
grany przezeń Papkin z fredrowskiej 
„Zemsty” zrobił duże wrażenie na Sie-
maszkowej (był to pierwszy spektakl, 
który obejrzała w rzeszowskim teatrze 
przed objęciem jego dyrekcji). Kilka-
krotnie o nim wspominała w listach do 
swoich przyjaciół. 

Rok później Dejmek przeniósł się 
do Teatru Wojska Polskiego w Jeleniej 
Górze. W 1946 r. został zaangażowany 
przez Leona Schillera do Teatru Wojska 
Polskiego w Łodzi. Studiował w Wyższej 
Szkole Teatralnej jako wolny słuchacz 
i występował na scenie. 

Dejmek od „Dziadów”

W 1949 r. wraz z Januszem Warmiń-
skim i grupą młodych aktorów zorgani-
zował warsztaty teatralne – z tej grupy 
wyłonił się łódzki Teatr Nowy. W  na-
stępnym roku Dejmek został jego dy-
rektorem i kierownikiem artystycznym. 
To była scena bardzo zaangażowana. 
W  1994 r. na łamach „Gazety Wybor-
czej” reżyser tak mówił o tym okresie: 
„Budowaliśmy nasz teatr, walczyliśmy 
o socjalizm tak, jak go pojmowaliśmy, 
i trwało to ładnych kilkanaście miesię-
cy. Dopiero po ich upływie zaczęliśmy 
się orientować, że nasze bojowe uni-
formy, jakie przywdzialiśmy do walki 
przeciwko staremu światu o ten no-
wy, to nie są bojowe uniformy, tylko po 
prostu liberie lokajskie”. 

W 1962 r. Dejmek objął dyrekcję 
Teatru Narodowego w  War-
szawie. Pięć lat później przy-

gotował premierę „Dziadów” Adama 
Mickiewicza z Gustawem Holoubkiem 
w roli Gustawa-Konrada. Dziwnie brzmi 
dziś przypomnienie, że tym spekta-
klem Teatr Narodowy chciał wpisać się 
w nurt obchodów… 50. rocznicy rewo-
lucji październikowej. Dejmek chciał 
zrealizować „postępową” wersję „Dzia-
dów”. „Jako materialista przesunąłem 
chrystianizm i mistycyzm Autora ze 
sfery dewocyjnej na grunt ludowej 
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obrzędowości, akcentując rewolucyj-
ność i patriotyczność utworu” – tłuma-
czył. Jednak spektakl został przyjęty 
przez Wydział Kultury KC PZPR źle. Po-
jawienie się pogłosek o niechęci władz 
wpłynęło na zwiększenie 
zainteresowania Dejmko-
wymi „Dziadami” ze stro-
ny publiczności. Widzowie 
zaczęli żywo reagować 
na patriotyczne fragmen-
ty sztuki. Te reakcje spo-
wodowały, że – wbrew 
intencjom reżysera – po-
jawił się zarzut o „anty-
radzieckości” spektaklu. 
W  połowie stycznia 1968 
r. władze podjęły decyzję o 
zawieszeniu wystawiania 
„Dziadów”. Przedstawie-
nie zagrane 30 stycznia 
1968 r. okazało się ostat-
nim. Po nim przed pomni-
kiem Adama Mickiewicza 
odbyła się demonstracja 
studentów przeciw cen-
zurze. Czy Dejmek tego chciał, czy nie, 
jego „Dziady” stały się faktem politycz-
nym, swoistym preludium do wydarzeń 
Marca’68. 

Dejmek banita

Afera z „Dziadami” miała swoje 
konsekwencje. Dejmek został 
wyrzucony z PZPR, usunięto 

go ze stanowiska dyrektora Teatru Na-
rodowego. Początkowo też wstrzyma-
no jego wyjazdy zawodowe za granicę. 
A Dejmek w Polsce się „dusił”. „Jest mi 
ciężko z różnych powodów; przeżywam 
i ludzką, i polityczną tragedię – i nie 

jest to zbyt patetycznie powiedziane. 
Robię teraz w Ateneum Wujaszka Wa-
nię – »wszystko jest w porządku« – tyl-
ko nic w porządku nie jest. Nie wytrzy-
muję tej całej sytuacji i nie mogę żyć 

– w dosłownym znaczeniu 
tego słowa” – pisał w listo-
padzie 1968 r. do Milosa 
Hadzicia, dyrektora Serb-
skiego Teatru Narodowego 
w Nowym Sadzie. Wspo-
minał też, że chce z rodzi-
ną wyjechać z Polski na 
dwa – trzy lata. 

W 1969 r. przy-
wrócono Dej-
mkowi moż-

liwość pracy za granicą. 
Wyjechał do Oslo. Źle zno-
szący rozłąkę z najbliż-
szymi, marzył o stałym 
angażu, który pozwoliłby 
mu ściągnąć do siebie żo-
nę Danutę i syna Piotra. 
Na początku 1970  r. pol-
skie władze zgodziły się 

na angaż Dejmka w Jugosłowiańskim 
Teatrze Dramatycznym w Belgradzie, 
choć reżyserowi bardziej marzyła się 
praca z przyjaciółmi z Serbskiego Te-
atru Narodowego w Nowym Sadzie. 
Stało się to możliwe po nagłej śmierci 
dyrektora belgradzkiego teatru. 

Ale Dejmkowi nie był dany stabilny 
pobyt w jednym miejscu. Lista miast na 
trasie jego artystycznych podróży jest 
długa: Oslo, Wiedeń, Essen, Belgrad, 
Düsseldorf, Mediolan, Nowy Sad, Berlin 
Zachodni, Zurych, Hamburg. „Dejmek-
-banita nabiera barw i staje się nie ty-
le przykładem trudnego losu, ile cięż-
kiej pracy – napisał Edward Krasiński 

w  „Pamiętniku Teatralnym”, kwartal-
niku poświęconym historii i krytyce te-
atru nr 1–2 z 2009 r. – Propozycji i kon-
traktów ma nadto, pomysłów jeszcze 
więcej”. Reżyser był tak zapracowany, 
że rzadko przyjeżdżał do kraju, głównie 
w sprawach zawodowych. 

Nowa ekipa Edwarda Gierka po-
stanowiła rozwiązać „problem 
Dejmka”. Dostał kilka propozy-

cji objęcia dyrekcji w Warszawie i poza 
nią. Zabiegały o niego władze Krakowa. 
Wrócił do kraju w 1972 r. Reżyserował 
m.in. w Teatrze Wielkim w Łodzi i Te-
atrze Dramatycznym w Warszawie. 
Trzy lata później po raz drugi objął dy-
rekcję Teatru Nowego w Łodzi.

Dejmek mityczny

Siłą ówczesnego teatru Dejmka by-
ła olśniewająco czysta forma, teatr „nie 
zbełtany”, sięgnięcie do dawnych form 
teatralnych, do świata znaków ludo-
wej proweniencji, które reżyser zbierał, 
oczyszczał i używał ich w nowoczesny 
sposób. Dejmek znakomicie wyczuwał 
także rolę, jaką w spektaklu odgrywa 
muzyka – wrócił do starych form mu-
zycznych znanych raczej z przestrzeni 
kościelnych, np. chórów chłopięcych; 
sięgał do języka obecnego w operze ba-
rokowej. Choć wszystko to już w formie 
bardzo wystylizowanej.

– Dejmek był artystą, który bardzo 
wcześnie obrósł mitem – stwierdził kry-
tyk teatralny Janusz Majcherek podczas 
premiery biografii Dejmka autorstwa 
prof. Magdaleny Raszewskiej na Scenie 
przy Wierzbowej Teatru Narodowego 
w listopadzie 2021 r. Wspomniał o so-
bie, że jeszcze jako student Wydziału 

Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza w War-
szawie był w latach 70., aż do początków 
80., wychowywany przez swoich profe-
sorów w kulcie Dejmka. – Można było 
albo temu kultowi ulec, albo się zbun-
tować. Ja uległem, ale nie dlatego, że oni 
tak tego swojego mitycznego Dejmka 
lansowali, tylko dlatego, że ten mit był 
w tamtym czasie poparty dziełem Dej-
mka – podkreślił Majcherek. 

Ostatnim elementem tego „mitycz-
nego” okresu było objęcie przez reży-
sera w 1981 r. dyrekcji Teatru Polskiego 
w Warszawie.

Dejmek Lear

W tymże samym, niezwykłym dla 
Polski roku, Dejmek wstąpił na kilka 
dni do „Solidarności” i zaraz opuścił jej 
szeregi. Janusz Majcherek pisał: „W sta-
nie wojennym niektórzy z admirato-
rów przeżyli rozczarowanie postawą 

Afera 
z „Dziadami” 
miała swoje 
konsekwencje. 
Dejmek został 
wyrzucony 
z PZPR, 
usunięto go 
ze stanowiska 
dyrektora Teatru 
Narodowego. 
Początkowo też 
wstrzymano 
jego wyjazdy 
zawodowe 
za granicę.
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Dejmka. Dejmek nie poparł bojkotu 
i najwyraźniej paktował z juntą Jaru-
zelskiego. Stał się wrogiem ludu, ale 
paradoksalnie nie przestano się z nim 
liczyć. No, oczywiście, doszło do dra-
matycznych zerwań znajomości czy 
przyjaźni. Od Dejmka odwrócił się pro-
fesor Raszewski, który towarzyszył mu 
od początku dyrekcji w Narodowym. 
Bodaj i Bohdan Korzeniowski – Katon 
cokolwiek kontrowersyjny – zarzucał 
Dejmkowi kolaborację. Jednocześnie po 
scenie Teatru Polskiego w Warszawie, 
gdzie Dejmek dyrektorował od 1981 r., 
chodzili: Halina Mikołajska (Dejmek 
wyciągnął ją z internowania), Andrzej 
Szczepkowski, Gustaw Holoubek, An-
drzej Łapicki, czyli arcywzory solidar-
nościowej opozycji, teatralne sumienia 
i depozytariusze środowiskowego eto-
su. Wśród nich, pewno dla równowagi, 
świeżo rozwiedziony z komunistycz-
ną partią Tadeusz Łomnicki” („Teatr” 
nr 12, grudzień 2003 r.). 

Prawda jest taka, że stan wojenny 
podciął Dejmkowi skrzydła. I że w tam-
tym trudnym czasie mit Dejmka pękł, 

a reżyser, jak zauważył Majcherek, stał 
się w latach 80. chłopcem do bicia jako 
dyrektor anachronicznego, staroświec-
kiego teatru. 

– Byłem świadkiem wstrząsającego 
odchodzenia autorytetu, z pełną świa-
domością tego odchodzenia i  z  peł-
ną kontrolą tego procesu – stwierdził 
Jan Englert, dyrektor artystyczny Te-
atru Narodowego, podczas wspomnia-
nej wcześniej premiery biografii re-
żysera na Scenie przy Wierzbowej. 
I dodał: – Myśląc o Dejmku, nie mogę 
się pozbyć ze swojej głowy porównania 
z Królem Learem. Dejmek to był Lear, 
który postanowił oddać władzę wtedy, 
kiedy się zorientował, że traci już swo-
ją drużynę. 

Englert, w kontekście negatyw-
nego stosunku dyrektora Teatru 
Polskiego do bojkotu aktorskiego, 

przypomniał, że wtedy drużyna Dej-
mka przestała podawać rękę swemu 
reżyserowi, zaczęła go opuszczać. – On 
to bardzo głęboko przeżywał, ale po-
nieważ całe życie udawał silnego, więc 
zamiast szukać kompromisu, jeszcze 
bardziej zaczął obrażać, atakować, że-
by sobie nie myśleli – stwierdził.

Dyrektor artystyczny Teatru Naro-
dowego, który grał bardzo dużo u Dej-
mka w Teatrze Polskim, tylko po czę-
ści zgadza się z tym, że przedstawienia 
reżysera w drugiej połowie lat 80. były 
lekceważone dlatego, że były słabsze, 
a środki, jakich zaczął używać, okazały 
się już nieświeże. Jego zdaniem, był to 
także wynik naturalnych procesów, 
z którymi muszą się liczyć twórcy te-
atralni.

– Dejmek miał wspaniałe wyczucie 
najważniejszego elementu teatralnego 

– publiczności. Potrafił przez długi czas 
wybierać konwencję, na którą ona cze-
kała. Dogadywał się z publicznością nie 
tylko poprzez formę, ale również po-
ruszał tematy, które ją interesowały 
– podkreślił Englert. 

W pewnym momencie ta 
zwrotna fala od publiczności 
przestała do Dejmka wracać. 

– Tak naprawdę już mieliśmy gdzie in-
dziej swoje adresy – zaznaczył Englert. 
W rezultacie Dejmek pod koniec lat 
80. czuł się porzucony, od-
sunięty na bok. 

Englert wspomniał 
rozmowę z Dejmkiem w 
1991 r., kiedy przyszedł 
do niego, by mu oświad-
czyć, że chce odejść z Te-
atru Polskiego. Dejmek, 
który niedługi czas wcze-
śniej zareagował bardzo 
ostro, gdy z podobnym po-
daniem przyszła do niego 
Anna Seniuk, tym razem 
cierpliwie wysłuchał akto-
ra. – Przy wyjściu z gabine-
tu podał mi rękę i powie-
dział: „a może odwrócimy 
sytuację. Ja nie będę się 
panu narzucał, będzie 
pan grał co pan chce i ile pan może, 
ale niech pan nie odchodzi, bo pan mi 
został ostatni”. To było wstrząsające. Jak 
musiał być świadomy swojej przegranej, 
skoro zdobył się na taki tekst – stwier-
dził Englert. 

Dejmek minister

W latach 1993–1996 Dejmek był mi-
nistrem kultury w rządach Waldemara 

Pawlaka i Józefa Oleksego, rekomendo-
wanym przez PSL. Jak zauważa Michał 
Jagiełło, ówczesny podsekretarz stanu 
w tym resorcie, „znalazłszy się w Pałacu 
Potockich stanął na nieznanej sobie sce-
nie”. Jako minister budził kontrowersje, 
choć jako zasługę należy mu niewątpli-
wie poczytać to, że nie godził się i ubo-
lewał nad stałym spadkiem nakładów 
na kulturę. Zdaniem Englerta, pójście 
Dejmka w latach 90. „w ministry” nie 
było wyborem politycznym, ani efek-

tem zawiedzionych ambi-
cji. – To była próba przeję-
cia jeszcze raz królestwa, 
które rozdał swoim cór-
kom. On próbował jesz-
cze raz być Learem. Wtedy 
dopiero przegrał wszystko 
– stwierdził gorzko Englert.

W 2001 r. Dejmek 
kolejny raz po-
wrócił do łódz-

kiego Teatru Nowego. 
Zmarł 31 grudnia 2002 
r. w Warszawie, na kilka 
tygodni przed przygoto-
wywaną premierą „Ham-
leta” Williama Szekspira. 
Dziennik „The Times” na-
zwał go po śmierci „so-

cjalistą z przekonania, który nieraz 
zaszedł za skórę komunistycznym wła-
dzom”.

W 2008 r. łódzki Teatr Nowy otrzy-
mał imię Kazimierza Dejmka. 

Autor jest spokrewniony z Kazimie-
rzem Dejmkiem. Jego babcia Maria, 
żona Stanisława Kwiatkowskiego, 
i ojciec słynnego reżysera Henryk, by-
li rodzeństwem.

Jako minister 
budził 
kontrowersje, 
choć jako 
zasługę 
należy mu 
niewątpliwie 
poczytać to, 
że nie godził 
się i ubolewał 
nad stałym 
spadkiem 
nakładów 
na kulturę.
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Niesłusznie mówi się 
o sztuce Szajny tylko 
w kontekście hitleryzmu. 
Jego protest wobec 
przemocy dotyczył tak 
hitleryzmu, jak stalinizmu 
i współczesnego terroryzmu. 
W myśl przesłania, 
że „człowiek zaniedbuje 
siebie”. 

Był świadkiem swojej epoki jako całości

Józef Szajna 
Tekst Andrzej Piątek | Zdjęcia Krystyna Baranowska

Tak myślał o ludziach owładniętych 
konsumpcją, którzy tracą trzeźwą 
ocenę rzeczywistości, często toż-

samość i kontakt z kulturą. Takie „zanie-
dbanie” powoduje skutki dalekosiężne, 
między innymi wojny. To było jedno z naj-
ważniejszych przesłań Szajny.

Jak na swoje czasy, umiał jak mało 
kto wtedy mistrzowsko łączyć w teatrze 
różne techniki i tworzyć z nich spójną, 
własną formę. W tym celu inspirował 
się różnymi nurtami i brał z nich to, co 
dla niego było istotne.

W rozmowach często skupiał się 
na pojedynczym zdaniu, zda-
rzeniu czy sekwencji. Zamie-

niało się to niekiedy w długi monolog. 
Trzeba się było temu uważnie przysłu-
chiwać i jeśli ktoś umiał trafić w tę część 
jego wyobraźni, to z niej czerpał.

Urodził się 13 marca 1922 w Rze-
szowie. Jako drugi z trzech synów ma-
szynisty kolejowego. – Ojciec wiedział, 
jak dom utrzymać i trzymać, czasa-
mi wymuszał posłuszeństwo paskiem 
– wspominał. 

W szkole uczył się „na trójkę”. 
Urzekały go rysunki i sport. – Byłem 
„chłopak jak sprężyna” – sięgał pamię-
cią wstecz. – W 1938 roku zdobyłem 
mistrzostwo Polski w skokach z tram-
poliny i wysokie miejsce w pływaniu, 
w konkursie szkół średnich. W domu 
rodziców w Rzeszowie oprócz niego by-
li dwaj bracia i dwie siostry. 

Po latach wspominał, że jego życie 
wypełniają właśnie te wspomnienia, 
które istnieją równolegle obok jego 
sztuki, którą żył i tworzył. A tworzyć 
to nie to, co odtwarzać, choćby dosko-
nale. Artysta, żeby móc tworzyć, mu-
si odnaleźć coś szczególnego w swojej 

wyobraźni, zajrzeć do swego sumie-
nia, zapytać serca, sięgnąć w prze-
szłość, tę własną i przeżytą. A wspo-
mnienia z wczesnych lat liczą się tu 
szczególnie…

Rozstał się z rodzinnym domem 
w Rzeszowie we wrześniu 1939 ro-
ku. – Wojna wybuchła i nagle okazało 
się, że nie mam domu – przywoływał 
wspomnienia. – Stałem się dorosły, bez 
stopniowego przechodzenia w dojrza-
łość. Najstarszy brat walczył w lasach. 
Drugi był kolejarzem. Starsza siostra 

uczyła w szkole. Młodsza, po wczesnej 
śmierci matki, zajmowała się domem 
i schorowanym ojcem. Z nich nikt nie 
żyje, a ja, któremu w Oświęcimiu by-
ły wyroki sądzone żyć najkrócej, żyję. 
Mimo to, czekam już na telefon od św. 
Piotra. Ale skoro nie dzwoni, mam jesz-
cze trochę czasu… 

Przed wkroczeniem Niemców do 
Rzeszowa w 1939 roku, próbował 
uciec na Węgry. Na granicy został 

złapany i przewieziony do Auschwitz. 
To, jak po próbie ucieczki z obozu straż-
nik kazał mu zdjąć buty i przywiązane-
mu drutem do roweru wracać do lagru 
pieszo, widział Zbyszek Bentkowski, 
więzień i kolega szkolny z Rzeszowa. 
Bentkowski, i drugi szkolny kolega Ja-
nek Zdebik, pracowali po przeciwnej 
stronie drutów i widzieli Szajnę idą-
cego boso po śniegu. W obozie pierwsi 
pomogli mu się ogrzać.

kultura SDP kultura SDP

Wojna wybuchła i nagle okazało się, że nie mam domu 
– przywoływał wspomnienia. – Stałem się dorosły, 
bez stopniowego przechodzenia w dojrzałość. 

Józef Szajna.
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– Od mojego pobytu w Auschwitz 
minęło wiele lat, a ja ciągle myślę nie 
tyle o sobie, co o CZŁOWIEKU – udrę-
czonym i nadal dręczonym! – nawią-
zywał do przeżytych zdarzeń. – Ten 
CZŁOWIEK jest i już będzie we mnie 
trwale, w mojej twórczości, plastycz-
nej i teatralnej. To zachowanie pamięci 
o NIM posłuży przyszłemu pokoleniu, 
które musi znać prawdę! Nie wiem, 
czy w baraku, w którym mnie więzio-
no w Auschwitz, zdołam już przygoto-
wać wystawę. Czy na terenie dawnego 
obozu zbuduję „Drabinę do Nieba”, któ-
ra strzela wysoko, Nieba nie sięga, lecz 
płonie jak pochodnia!

Szajna w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie dyplom z grafiki otrzymał 
w 1952 roku, ze scenografii w 1953. 
W latach 1955-1966 był dyrektorem Te-
atru Ludowego w Nowej Hucie, obec-
nie Krakowie. Tam jego twórczość pla-
styczna wyraźnie wpłynęła na kształty 
tak wybitnych spektakli jak „Rewizor” 

Gogola, „Myszy i ludzie” Steinbecka czy 
„Dziady” Mickiewicza. 

W roku 1972 założył w Warszawie, 
na miejscu Teatru Klasycznego – Teatr 
Centrum Sztuki Studio. Opracowywał 
scenariusze, scenografie i reżyserował 
w nim najważniejsze swe przedstawie-
nia: „Cervantesa”, „Fausta”, „Dantego”, 
„Majakowskiego”, „Replikę”, „Ślady” 
i „Witkacego”. 

Pracował w Wielkiej Brytanii, Ho-
landii, Niemczech, Izraelu, Egipcie, Tur-
cji, Portugalii i Hiszpanii. Jego prace 
plastyczne były i są nadal wystawiane 
w miastach Polski i na licznych wysta-
wach światowych. 

W Rzeszowie, obok zrealizowa-
nego w Teatrze Siemaszko-
wej ostatniego swego spek-

taklu „Deballage”, z którym objechał 
Meksyk, Ukrainę, Słowację, Węgry i Ru-
munię, zaprojektował stojący w zabyt-
kowej części miasta pomnik – rzeźbę 
Przejście 2001: symbol przekraczania 

przez ludzi różnych wyznań i kultur 
Trzeciego Tysiąclecia i XXI wieku oraz 
granicy życia i śmierci. W miejscu, któ-
re niegdyś było gettem żydowskim. Po-
wiedział wtedy o swoim projekcie, że 
„ma nie oddzielać, ale jednoczyć, sko-
ro Bóg stworzył świat dla wszystkich 
ludzi, bez względu na ich wielkości 
i małości”.

Często mówił, że Bóg obdarzył go 
„drugim życiem”, z którym jest tak po-
godzony, jak z pierwszym: „W pierw-
szym, w wieku 8 lat, przyjąłem komu-
nię. Kiedy miałem 17 lat, wybuchła 
wojna i stałem się żołnierzem. Skoń-
czyłem 18, znalazłem się w Auschwitz. 
Ukończyłem 21, dostałem wyrok śmier-
ci. Jako człowiek „wolny”, zacząłem 
wtedy to „drugie życie”. Chociaż tak 
tego nie czułem! Nie wiedziałem, na 
ile jestem „wolny” i od czego „wolny”? 
Dlatego nie smakowałem pierwszego 
dnia wolności, jak inni…”

Chciał odreagować przeżycia 
obozowe, dlatego po wojnie tak 
intensywnie zajął się plasty-

ką i  teatrem. Pogrążył się w studiach, 
z zachłanności na wiedzę i nowe do-
świadczenia, przeżywanie „nowego” 
i chęć pozbycia się „tamtego”. Przez 
sztukę chciał wejść w „lepszy świat”, 
odbić się także od realiów. W 1958 ro-
ku doznał wstrząsu, gdy dowiedział 
się, że abstrakcja liczy sobie pół wieku! 
– Była starsza ode mnie, to jak mogłem 
być jej prekursorem?! – pytał. Uznał, 
że w sztuce musi odnaleźć siebie, ina-
czej przegra. Chciał udowodnić sobie, 
że potrafi uniezależnić się od przeszło-
ści. Auschwitz było takim uzależnie-
niem i obciążeniem… niemałym! 

Szajna twierdził, że ból i cierpienie, 
na które w życiu i tak jesteśmy ska-
zani, są piękną przygodą. Uwalnianie 
się od nich i przewalczanie łączy się 
z nadzieją na lepszy świat. Stąd też 

kultura SDP

Po spektaklu „Deballage”.

„Deballage”.
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chciał, by odwiedzający obóz w Oświę-
cimiu wznosili kopiec upamiętniający 
ofiary i przypominający o pojednaniu. 
– Kopiec jest pracą zbiorową. Masakry 
ludzi dokonują ludzie, też zbiorowość 
– zauważał.

– Człowiek w pogoni za pieniędz-
mi sam siebie zaniedbuje, zabijając 
w sobie szersze myślenie – dowodził. 
– Staliśmy się wygodni. Zagarnianie 
pochłania nam życie. Zdobywać, cią-

gle zdobywać! A przecież oznacza to 
to samo, co tracić i stracić. Może siebie 
powinniśmy „zdobywać”, i tym „wzbo-
gacać”? Będziemy wówczas mieli coś 
do dania. Jako dzieci byliśmy niewin-
ni i nieświadomi. Dopiero potem życie, 
czyli inni, ale też i my sami, kształtuje-
my siebie tak, że stajemy się agresyw-
ni i pełni egoizmu. W jakiejś złej chwili 
dobro z nas ulatuje… 

– Czasem myślę sobie, że może 
w ludzkiej naturze leży zabijanie? – za-
stanawiał się. – Przecież mamy coraz 
obszerniejszą wiedzę o sobie, jesteśmy 
w miarę syci, a nie pozbywamy się chę-
ci zabijania. A przecież tylko zbiorowo 
możemy przeciwstawić się złu na świe-
cie i jego spirali. Mnie nie chodzi tylko 
o dzielenie się moimi doświadczenia-
mi. Mnie już dawno nie chodzi tylko 
o przestrogę przed następnym Oświę-
cimiem, mnie chodzi o wspólne prze-
ciwstawienie się każdemu złu.

kultura SDP kultura SDP

W 1981 roku, po ogłoszeniu sta-
nu wojennego, Szajna rezy-
gnuje z prowadzenia Teatru 

Centrum Sztuki Studio w Warszawie 
i  przestaje uczestniczyć w życiu pu-
blicznym. Poddaje się jako człowiek, ale 
nie jako artysta. Już w 1987 roku buduje 
kompozycję przestrzenną „Drang nach 
Osten, Drang nach Westen”, rodzaj roz-
rachunku z barbarzyństwem wszelkiej 
przemocy. 

– Pokazana w Warszawie i Moskwie, 
w Sao Paulo i Wenecji, była moim poli-
tycznym wyzwaniem – mówił. – Sztu-
ka jest uzmysłowieniem, co w nas wy-
maga wyzwolenia. Jest też samoobroną 
przed bezbronnym poddaniem się. Dla-
tego życie zamieniam w obraz. A prze-
szedłem wszystkie etapy życia. Od dna, 
gdzie byłem tak daleko, że sięgałem 
ręką Nieba – to był Oświęcim. Dlatego 
uprawiam swą sztukę nie na zasadzie 
jednodniowego manifestu, ale „poza 
czasem”. Próbuję przewidywać docelo-
we znaczenie. Ze świadomością, że dzi-
siaj muszę utrwalić to, co będzie godne 
utrwalenia jutro. Inaczej szkoda by mi 
było mojego czasu.

– Dziś, kiedy żyjemy w epoce z gó-
ry zaprogramowanej i konsumpcyj-
nej – oceniał – chcąc być artystą trze-
ba opuścić swoje wygodne „atelier” 
i tworzyć wśród ludzi, pisać samodziel-
ne scenariusze, mówić o tym, co boli, 

prowokować estetycznie, coś „niszczyć”, 
„wypalać dziury”. Inaczej ludzie zostaną 
cyniczni i konformistyczni.

Towarzyszyłem Szajnie, kiedy 
ze swoim ostatnim spektaklem „Debal-
lage” zrealizowanym w rzeszowskim 
Teatrze Siemaszkowej i wystawami 
plastycznymi podróżował na Słowację, 
Ukrainę, Węgry, do Rumunii i Meksyku. 

W Rzeszowie miejscem szcze-
gólnym była dla niego „Szaj-
na Galeria”, otwarta 13 marca 

1997 roku. Mieszcząca się na ostatniej 
kondygnacji Teatru Siemaszkowej. Je-
dyna w Polsce i świecie stała ekspozy-
cja dzieł, które darował bądź przekazał 
w depozyt. Obrazy, rysunki, kukły, rzeź-
by, collages, kompozycje przestrzen-
ne i elementy scenografii, grafiki i pla-
katy. Niektóre przeszły zauważalnie 
przez Teatr Szajny – rekwizyty z „Repli-
ki” czy kukły z „Dantego”. Obok obrazów 
„Mrowiska” i „Maski” – są tam obrazy 

– Czasem myślę sobie, że może w ludzkiej naturze 
leży zabijanie? – zastanawiał się. – Przecież mamy coraz 
obszerniejszą wiedzę o sobie, jesteśmy w miarę syci, 
a nie pozbywamy się chęci zabijania.

abstrakcyjne, o formach biologicznych, 
które Szajna nazywał „teatrem orga-
nicznym”. Są też „Maski – gęby”, obra-
zy, które treściowo i formalnie były jego 
sięgnięciem w wiek XXI, w przestrzeń 
czasową, której już nie mógł określić do 
końca. Także słynny „Uzurpator” i „Ścia-
na butów”. 

Na otwarcie „Szajna Galerii” zreali-
zował z aktorami Teatru Siemaszkowej 
spektakl „Deballage”. – To nie jest baj-
ka o „Królewnie Śnieżce” – mówił – ale 
rzecz o świecie, w którym nie ma miło-
ści, za to jest nienawiść. W tym przed-
stawieniu pytam – co znaczy słowo 
„dobro”, a co znaczy „zło”? Gdzie się 
zło zaczyna? Postrzegam świat jako coś 
szarego, gdzie stykają się czerń i biel... 

Odwiedziłem Szajnę na kilka ty-
godni przed jego śmiercią. Rozmawia-
liśmy dwa wieczory. Zmarł 24 czerwca 
2008 roku.

Non omnis moriar…

„Szajna” Galeria.



FORUM DZIENNIKARZY ·  03(147) 2022 6968

Wydanie otwiera wieloaspek-
towe, historycznoliterackie 
spojrzenie Przemysława Ka-

nieckiego na twórczość i życiorys Kon-
wickiego. Od pierwszych wydań obu 
tytułów nakładem Niezależnej Oficyny 
Wydawniczej Nowa w drugiej połowie 
lat 70. minęło już ponad 40 lat, ale ża-
den nie zestarzał się, cały czas daje do 
myślenia. Kuszą kpiarsko-prześmiew-
czym podejściem autora do najnowszej 
historii Polski i dylematów związanych 
z brakiem niepodległości, ale uwaga, 
w środku oba utwory bulgoczą jak go-
rąca lawa.

Pisarz w „Kompleksie polskim” roz-
licza się ze swoją przeszłością. Podczas 
wojny służył w AK, brał udział w akcji 
„Ostra Brama” na Wileńszczyźnie, po 
wojnie przeszedł na stalinizm, napisał 
krytyczną wobec AK powieść „Rojsty” 

(temat konspiracji był tak niewygodny 
dla komunistów, że mimo przeróbek 
dokonanych przez pisarza pod ich pre-
sją ukazała się ona dopiero po przeło-
mie 1956 roku), później socrealistyczne 
opowiadanie „Przy budowie” i powieść 
„Władza”. Zaangażowanie w socre-
alizm utorowało mu drogę do członko-
stwa w partii, po Październiku zaczął 
krytycznie patrzeć na swoje, i wielu 
mu podobnych, polityczne zaangażo-
wanie, w 1967 roku został pozbawio-
ny legitymacji partyjnej za podpisanie 
zbiorowego listu w obronie usuniętego 
z Uniwersytetu Warszawskiego Leszka 
Kołakowskiego, znalazł się na cenzor-
skiej czarnej liście, a w drugiej połowie 
lat 70. poparł ruch dysydencki.

Oba utwory, odchodząc od fik-
cji literackiej, romansują z do-
kumentem i autobiografią. Bo-

haterem pierwszego tekstu jest sam 
pisarz stojący w kolejce w sklepie ju-
bilerskim w centrum Warszawy. Kon-
wicki spotyka znajomych i swoich 
czytelników. Jedni wypominają mu 

socrealizm, drudzy, że nie pisze ku po-
krzepieniu serc. Zaskakuje wyraźny an-
tyradziecki wątek turystów z ZSRR, któ-
rzy są uprzywilejowani i dostają towar 
bez kolejki. Dla Polaków zostają tylko 
nikomu niepotrzebne samowary.

Rozgrywający się w czasie rzeczy-
wistym i w wymiarze wizyjnym 
główny wątek „Kompleksu pol-

skiego” przetykany jest historyczny-
mi fragmentami. Pierwszy odtwarza 
w drugiej osobie autentyczną historię 
powstańca styczniowego Zygmunta 
Mineyki na Wileńszczyźnie, drugi jest 
fikcyjną nowelką o Romualdzie Trau-
gucie. Pisarz dyskutuje w nich z ducha-
mi przeszłości o sensie walki powstań-
czej i zmaga się z samym sobą, czy jest 
godnym kontynuatorem tej tradycji. 
Oba intermezza oddają tragizm pa-
triotycznych wyborów, ale w ostatecz-
nym rozrachunku nie podważają ich 

Dwie najważniejsze powieści 
w dorobku Tadeusza Konwickiego 
(1926-2015) – „Kompleks polski” 
i „Mała Apokalipsa” – ukazały 
się po raz pierwszy w jednym 
tomie w serii Biblioteka Narodowa 
wydawnictwa Ossolineum. 
Oba teksty łączy brak zgody na 
peerelowską rzeczywistość oraz 
rozrachunek pisarza z własną 
biografią.
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„Kompleks polski” 
i „Mała Apokalipsa”

sensu, Konwicki mimo wszystko uwa-
ża, że warto ponosić ofiarę za Polskę.

Autor, obserwując sowietyza-
cję Polski (o tym właśnie trak-
tują te powieści), wyznaje, że 

wszyscy reprezentanci jego pokolenia 
byli grzeszni. Grzesznymi byli zarów-
no akowcy, jak i ci, którzy ich ścigali, 
grzeszni byli też znani pisarze i filmow-
cy zaangażowani w budowę komu-
nistycznego ustroju. Pod gombrowi-
czowską drwiną z romantycznych póz 
ukrywa się rozgoryczenie pisarza wła-
snym życiem, a także rozczarowanie 
rodakami przebywającymi w letargu, 
uśpieniu. Dlatego główna postać „Ma-
łej Apokalipsy”, będącej kontynuacją 
„Kompleksu polskiego”, choć nie zasłu-
guje na miano bohatera narodowego, 
dokonuje na znak protestu samospa-
lenia w okolicy Pałacu Kultury i Nauki, 
„pomnika pychy, statuy niewolności, 
kamiennego tortu przestrogi”.

Na szczęście, nie potwierdziły się 
wszystkie diagnozy pisarza. Polacy 
obudzili się na Wybrzeżu w 1980 roku, 
by następnie, w konsekwencji stanu 
wojennego, znów zapaść w głęboki sen.

Współczesnym czytelnikom tych 
dwóch znakomitych tekstów na pew-
no nie grozi nuda i uśnięcie. Wciąż 
mają one wiele do zaproponowania, 
na przykład pod względem psycholo-
gii postaci. Z ich kart wyłaniają się po-
staci wewnętrznie rozbite, z wyraźnym 
„umoczeniem się” w poprzedniej rze-
czywistości, która nie preferowała jed-
noznacznie moralnych wyborów. Stąd 
dominujące na ich kartach sceptycyzm 
i ironia.

Tadeusz Konwicki, Kompleks polski, 
Mała Apokalipsa, wstęp i opracowanie 
Przemysław Kaniecki, Wrocław 2021.

Tadeusz Konwicki, fot. Kancelaria Senatu.Tekst Piotr Samolewicz
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Większość Polaków słowo „in-
ternowanie” łączy z okresem 
stanu wojennego, który zo-

stał wprowadzony w Polsce 13 grudnia 
1981 r., zawieszony 31 grudnia 1982 r., 
ale zniesiony dopiero 22 lipca 1983 r. 
i dotyczy internowania działaczy Nie-
zależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Aż tu na-
gle, w kontekście najnowszej historii 
Polski, pojawia się pojęcie „Wojsko-
we Obozy Internowania”. Co to takie-
go i skąd się wzięły? 
Jestem twórcą pojęcia: Wojskowe Obo-
zy Internowania. Wszyscy nazywa-
li to w różny sposób: specjalne obozy, 
obozy represjonowania, odosobnienia. 
To bardzo mylne pojęcia. Uznałem, że 
jeżeli mogą być obozy internowania dla 
osób, które były internowane w grudniu 
1981 r., czyli dla osób, nazwijmy to, cy-
wilnych, to dlaczego nie mogą być woj-
skowe obozy internowania, których 
powstało na terenie Polski 13 i zgroma-
dzono w nich 1711 osób?

Zorganizowano obozy internowania 
dla żołnierzy?
Te obozy były dla pozostających w kon-
spiracji działaczy „Solidarności”, opo-
zycji antykomunistycznej, jak i części 
tych dopiero zwolnionych z internowa-
nia. Wykorzystano ustawę o powszech-
nym obowiązku obrony Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej z 1967 r., która 
notabene ze zmianami funkcjonowa-
ła do 23 kwietnia 2022 roku, kiedy to 
została uchylona ustawą o obronie 
Ojczyzny. Wtedy tylko nazywała się 
ustawą obrony PRL. W dniach 5-6 listo-
pada 1982 r. tych działaczy powołano 
do czynnej służby wojskowej, tworząc 

na terenie Polski 13 Wojskowych Obo-
zów Internowania, zarówno dla rezer-
wistów, jak i poborowych. Przez ów-
czesną władzę te obozy były nazywane 
„pododdziałami specjalnymi”, „żołnie-
rzami rezerwy-ekstremistami”.

Zgodnie z prawem, rezerwistów 
można było powołać maksymalnie na 
3 miesiące, czyli do lutego 1983 r. Dla 
nich utworzono 10 obozów: w Brzegu, 
Budowie, Chełmnie nad Wisłą, Czarnem, 
Czerwonym Borze, Głogowie, Gorzowie 
Wielkopolskim, Rawiczu, Trzebiatowie, 
Unieściu/Koszalinie. Natomiast poboro-
wych, którzy nigdy w wojsku nie służyli, 
powołano do służby zasadniczej na dwa 
lata, do października 1984 r., i umiesz-
czono ich w trzech obozach: w Chełmie, 
Jarosławiu i Węgorzewie. Rezerwista-
mi i poborowymi były osoby wytypo-
wane przez Służbę Bezpieczeństwa za 
działalność opozycyjną. To był perfidny 
plan, a do jego realizacji użyto wojska. 
Obóz w Chełmnie był jednym z najtrud-
niejszych. Był usytuowany na terenach 
zalewowych pomiędzy Wisłą a wałem 
przeciwpowodziowym na Kępie Panień-
skiej. Mieszkano tam w okresie jesien-
no-zimowym w namiotach.

Przez wiele lat nikt nic na ten temat 
nie słyszał. Jest to biała plama w naj-
nowszej historii Polski. Jak to się sta-
ło, że sprawa trafiła do sądu?
Wszystko zaczęło się w 2008 r. Do tego 
czasu ani termin Wojskowe Obozy In-
ternowania nie funkcjonował, ani nie 
było żadnej wiedzy historycznej doty-
czącej WOI. Jeśli chodzi o badaczy okre-
su stanu wojennego – nie lubię używać 
tego określenia, bo dla mnie to jest 
pucz wojskowy, ale trudno będzie 

Inteligentna       
         forma 
internowania

O „tajemniczych” Wojskowych Obozach Internowania, 
funkcjonujących w Polsce w latach 1982-1984, 
z prokuratorem Mieczysławem Górą z Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, 
rozmawia Maria Giedz
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to już zmienić – to nie wiedzieli oni, 
że była stosowana taka forma represji 
wobec działaczy opozycji, a w szczegól-
ności, jeżeli chodzi o członków wtedy 
zdelegalizowanego związku NSZZ „So-
lidarność”. 

Dlaczego ludzie, którzy byli internowa-
ni w tych obozach, nic o tym nie mó-
wili?

Informacja o tym, że takie obozy 
utworzono, pojawiła się od razu, 
czyli w 1982 r., i wyszła z tych woj-

skowych obozów. Pojawiła się w drugim 
obiegu (ulotki), w Radiu Wolna Europa 

i w różnych innych publikatorach, któ-
re ukazywały się w całej Polsce. Ale ka-
muflaż związany z powołaniem tych 
obozów pod przykrywką wojska był 
skuteczny. Do 2008 r. mówiono o zielo-
nych garnizonach, zielonych interno-
waniach. Różnie to zaczęto nazywać, 
ale konkretnej nazwy nie było, a wręcz 
wyśmiewano się, że w ogóle coś takie-
go mogło mieć miejsce. Zmianę przy-
niósł rok 2008, kiedy ludzie, którzy 
byli internowani w wojsku, w obozie 
w Chełmnie, zorganizowali się i utwo-
rzyli Stowarzyszenie Osób Internowa-
nych „Chełminiacy 1982”.

Bardzo to skomplikowane. W stanie 
wojennym internowano około dzie-
sięciu tysięcy osób. Byli to cywile. Kil-
ka miesięcy, tygodni, a nawet dni po 
ich wypuszczeniu, czyli w 1982 r., in-
ternowano kolejną grupę liczącą ponad 
1700 osób. Wśród nich były te same 
osoby, które dopiero co opuściły „in-
ternat” i o tym prawie nic się nie mó-
wi? Byli to ludzie „Solidarności”, nie 
mogli być więc wojskowymi, czyli byli 
cywilami. Dlaczego znaleźli się w woj-
sku i dlaczego mówi się o wojskowych 
obozach internowania? No i dlaczego 
dla tych ludzi tworzy się stowarzysze-
nie dopiero w 2008 r., a dla wcześniej 
internowanych nie? Same zagadki!
Jeśli chodzi o internowanych tzw. cy-
wilnych, to ówczesna władza nie utaj-

niała, że było internowanie. Natomiast 
w  przypadku wojska taka informacja 
nie dotarła do społeczności i powszech-
nie nie jest znana. W 2008 r., a konkret-
nie 24 listopada, nowo powstałe stowa-
rzyszenie zawiadomiło o popełnieniu 
przestępstwa, czy o pozbawieniu wolno-
ści członków tego stowarzyszenia. Wte-
dy jeszcze nie mówiono o internowaniu. 
Wówczas zostało wszczęte śledztwo, 
które trwało do 25 lutego 2009 r. Następ-
nie toczyło się postępowanie, które do-
prowadziło do aktu oskarżenia 15 marca 

2012 r. Praktycznie śledztwo trwało trzy 
lata. Trzeba było zbadać tysiące stron 
materiału dowodowego, przesłuchać 
około 500 osób. Śledztwo to doprowa-
dziło do zebrania około 100 tomów akt, 
i to tylko dla Chełmna. 

Aż 500 osób. O ile mi wiadomo, do obo-
zu w Chełmnie nad Wisłą trafiły 303 
osoby.
303 osoby to są sami pokrzywdzeni. 
Myślę, że jedna trzecia, a może i więcej, 
już nie żyje. To jest i wiek, ale i poprze-
ziębiali się. To wszystko potem skutko-
wało chorobami. Jeśli ktoś przez 3 mie-
siące będzie chodził w mokrym moro i 
nie dosuszy się, jeśli stale przebywa na 
poligonie, przy Wiśle, gdzie jest mokro, 
nie ma pomieszczenia ogrzewanego, no 

to co tu dużo mówić! Kolejne 200 osób 
to funkcjonariusze SB, zawodowi żoł-
nierze, generalicja. Większość czynno-
ści (chodzi o przesłuchania) trzeba było 
wykonywać poza siedzibą, a nie było to 
jedyne postępowanie, którym się zaj-
mowałem.

Miał Pan do pomocy zespół ludzi?
Zespół jednoosobowy.

I musiał Pan jako prokurator sam prze-
słuchać wszystkich?
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Tak. Prokuratorów pracujących w IPN, 
a raczej w Komisjach Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu, jest 
około 60 w całej Polsce. To jest kropla 
w morzu. 

Zajmował się Pan Chełmnem. A co 
z pozostałymi dwunastoma obozami?
W momencie zakończenia postępowa-
nia „Chełminiacy 1982”, można powie-
dzieć z mojej inicjatywy, zawiadomili 
o popełnieniu przestępstwa w odnie-
sieniu do pozostałych 12 obozów. Wiele 
tych spraw zakończyło się umorzenia-

mi, gdyż w powszechnym przekonaniu 
traktowano te obozy jako normalną 
służbę wojskową. Jednak w większości 
odmówiono wszczęcia postępowania. 

Wygląda na to, że jedynie „Chełminia-
cy 1982” postanowili walczyć o swoje.

W grupie internowanych 
w Chełmnie byli m.in. Józef 
Pintera z Bydgoszczy, An-

drzej Adamczyk z Gdańska, Tadeusz 
Antkowiak z Bydgoszczy, Stanisław 
Szukała ze Słupska, Paweł Darnow-
ski z Łodzi i wielu innych opozycjo-
nistów, członków „S” z największych 
zakładów pracy Szczecina, Koszalina, 
Gdańska, Elbląga, Olsztyna, Bydgosz-
czy, Włocławka, Torunia, Płocka i Łodzi. 

To dzięki nim zrodziła się myśl stwo-
rzenia stowarzyszenia osób „zesła-
nych” do obozu w Chełmnie nad Wisłą. 
To Stowarzyszenie Osób Internowa-
nych „Chełminiacy 1982”, a dokładnie 
przewodniczący Stowarzyszenia Józef 
Pintera, 24 listopada 2008 roku skie-
rował do Oddziałowej Komisji Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w Gdańsku Referatu Śledczego 
w Bydgoszczy zawiadomienie o popeł-
nieniu przestępstwa pozbawienia wol-
ności ponad 300 osób. Sprawa trafiła do 
mnie.

Z tego co wiem, to skontaktowali się 
z Panem nieco wcześniej, i to za Pana 
radą najpierw powstało Stowarzysze-
nie, a dopiero potem zostało wszczęte 
śledztwo, które doprowadziło do skie-
rowania aktu oskarżenia przeciwko 
kilku generałom.
Oskarżeniem zostało objętych trzech 
żyjących wtedy generałów: gen. Flo-
rian Siwicki, gen. Władysław Ciastoń 
i  gen. Józef Sasin. Ponieważ gen. Si-
wicki był żołnierzem, sprawa trafiła do 
Wojskowego Sądu Okręgowego w War-
szawie, po czym została umorzona. 
Nie zdołano rozpocząć przewodu są-
dowego, bo oskarżony zmarł. Jeśli cho-
dzi o pozostałych dwóch oskarżonych, 
to ich sprawę Wojskowy Sąd Okręgowy 

w Warszawie przekazał do Sądu Rejo-
nowego dla Warszawy–Mokotowa, który 
w początkowej fazie umorzył ją z uwagi 
na przedawnienie. Po złożeniu zażale-
nia sprawa trafiła do Sądu Okręgowego 
w Warszawie, który uchylił zaskarżo-
ne postanowienie jako przedwczesne 
i  odesłał sprawę do Sądu Rejonowego 
dla Warszawy–Mokotowa w Warszawie 
w celu przeprowadzenia rozprawy. Trzy 
lata trwała walka o to, aby doszło do od-
czytania aktu oskarżenia. 

Przesłuchania do owego procesu 
najpierw odbywały się w ramach 
postępowania przygotowawcze-

go, w części w ramach pomocy prawnej, 
w Oddziałowych Komisjach Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, prokuraturach powszechnych, ko-
mendach policji, gdzie każdy z żyjących 
jeszcze uczestników obozu w Chełmnie 
składał zeznanie w charakterze świadka 
pokrzywdzonego. Każdy odpowiadał na 

takie same pytania, przesłane w ramach 
pomocy prawnej. Zeznania zbierała Od-
działowa Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdań-
sku Referat Śledczy w  Bydgoszczy, 

a właściwie „jednoosobowy zespół”, czy-
li ja. Po rozpoczęciu przewodu sądowego 
Sąd Rejonowy dla Warszawy–Mokotowa 
systematycznie wzywał do Warszawy 
wszystkich, około trzysta osób, ale nie 
wszyscy przyjechali, bo albo już nie żyli, 
albo byli osobami niepełnosprawnymi. 
Tych ostatnich przesłuchiwano w miej-
scach zamieszkania. Kiedy odczyty-
wano zeznania, niektórzy już nie żyli. 
W sądzie w Warszawie pytania zadawali 
też obrońcy oskarżonych, a także oskar-
życiele posiłkowi.

Postępowanie przed sądem było 
prowadzone energicznie i skutecznie. 
Rozprawy odbywały się raz w tygodniu, 
trzeba było jeździć na nie do Warsza-
wy. Było ich przeszło sto. W 2018 roku 
Sąd po przeprowadzeniu postępowania 
uznał żyjących jeszcze wówczas gene-
rałów, czyli gen. Władysława Ignacego 
Ciastonia i gen. Józefa Tadeusza Sasina 
winnymi popełnienia przestępstw nad-

użycia władzy, skazując obu generałów 
na karę dwóch lat pozbawienia wolno-
ści bez zawieszenia. Uznał, że jest to 
zarówno zbrodnia komunistyczna, jak 
i zbrodnia przeciwko ludzkości.
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To jest jeden z niewielu wyroków, 
który faktycznie wydano, jeśli mówimy 
o okresie stanu wojennego, i w którym 
sąd uznaje, że była to zbrodnia prze-
ciwko ludzkości. 

I rzeczywiście znaleźli się w więzie-
niu?
To nie jest takie szybkie. To był wy-
rok sądu pierwszej instancji, czyli wy-
rok Sądu Rejonowego dla Warszawy 
– Mokotowa w Wydziale III Karnym. 
Generałowie, a raczej ich pełnomoc-
nicy, prokurator i oskarżyciele posił-

kowi złożyli odwołania, inaczej mó-
wiąc apelacje, które rozpoznał Sąd 
Okręgowy w Warszawie w IX Wydziale 
Karnym Odwoławczym. Sąd uznał ra-
cje prokuratorskie, czyli moje, i utrzy-
mał w mocy wyrok sądu pierwszej in-
stancji. W związku z tym wyrok stał 
się prawomocny. Zostały wniesione 
kasacje do Sądu Najwyższego, ale sąd 
je odrzucił. Kiedy doszło do zarządze-
nia wykonania kary, zarówno gen. 
Ciastoń, jak i gen. Sasin zmarli. Jeden 
5 czerwca, drugi 6 czerwca 2021 r. Czy-
li kary nie odbyli, ale zostali prawo-
mocnie skazani na karę dwóch lat po-
zbawienia wolności. 

Z tego co wiem, zostali pochowani 
z honorami państwowymi.
To prawda, ale to pytanie do polity-
ków, dlaczego nie zmienia się ustawy 
o cmentarzach i pozwala się na pochó-
wek pewnych osób, które nie powinny 
być w tych miejscach pochowane. 

Główni sprawcy zmarli, ale została ca-
ła gama wojskowych, niższej rangi ofi-
cerów, którzy traktowali tych interno-
wanych w sposób brutalny. Dlaczego 
ich nie można pociągnąć do odpowie-
dzialności? 

Przyjąłem taką koncepcję, że na-
leży pociągnąć do odpowiedzial-
ności głównych sprawców, czyli 

tych, którzy to wymyślili i polecili wy-
konać. Winę powinien ponieść także 
komendant główny milicji, szef woj-
skowej służby wewnętrznej, wojskowy 
prokurator i wiele innych osób, ale ci 
ludzie w momencie stawiania zarzu-
tów już nie żyli. 

Osoba, która szła do wojska, dosta-
wała normalne wezwanie z Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień. Trudno mó-
wić, że ci wszyscy, którzy wykonywali 
rozkazy, mieli wiedzę o tym, w jakim 
celu ci ludzie idą do wojska. Poza tym 
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w wojsku jest rozkaz. I bardzo ciężko 
jest wykazać, że coś, co jest znęcaniem 
się w obozach cywilnych, jest również 
znęcaniem się w wojsku. Na przykład 
rozkaz czołgania się w błocie. O tyle 
jest to perfidne powołanie, że rozkazem 
można usprawiedliwić wiele rzeczy, 
które normalnie należałoby potrak-
tować jako znęcanie się. Faktem jest, 
że do WOI kadra była szczególnie do-
bierana, i to zarówno ta podoficerska, 
jak i oficerowie. Chodziło o zachowanie 
tzw. nadzwyczajnego rygoru wojsko-
wego. Natomiast jeżeli chodzi o funk-
cjonariuszy służby bezpieczeństwa, to 
w momencie, gdy nie ma się na nich 
dokumentów, nikt nic nie pamięta i ni-
czego nie wie. Taka jest norma.

Jeżeli nie ma dokumentu, to prze-
słuchiwani milczą. W tej sprawie prze-
łomowe były dokumenty, które się 
zachowały, a mówią o założeniach or-
ganizacyjnych i wytycznych ówcze-
snego pułkownika Sasina, jak również 
zeznania samego generała Wojciecha 
Jaruzelskiego. O tym, że takie obozy są 
utworzone, wiedzę posiadał gen. Cze-
sław Kiszczak. Gen. Jaruzelski przyznał, 
że taka forma była i że można to na-
zwać inteligentną formą internowania. 
Gen. Kiszczak, który przez cały czas 
twierdził w mediach, że nic takiego nie 
miało miejsca, po odczytaniu zeznań 
gen. Jaruzelskiego przyznał, że taka for-
ma istniała.

Jednak nie można było ich pocią-
gnąć do odpowiedzialności, bo nie dys-
ponowałem żadnym dokumentem, po-
za tym podpisanym przez gen. Floriana 
Siwickiego, ówczesnego Szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. Więc od 
niego trzeba było zacząć. 

Czy większość tych dokumentów mo-
gła być zniszczona?
Odnoście do Wojskowych Obozów In-
ternowania – zasada była taka, że po 
trzech miesiącach dokumenty nisz-
czono. Sam dokument zawierał in-
formację, że po 3 miesiącach ma być 
zniszczony. Niektóre się zachowały, bo 
był bałagan lub ktoś nie doczytał in-
strukcji. 

Podczas procesu generałów w polskich 
mass mediach pojawiły się informa-
cje na temat Wojskowych Obozów In-
ternowania, ale większość społeczeń-
stwa nadal nic albo niewiele wie na 
ich temat... 

Udało się wprowadzić to pojęcie 
do historii. Moim celem jest 
też, żeby choć jedno zdanie 

znalazło się w podręcznikach histo-
rii. Staramy się dotrzeć do tych, któ-
rzy decydują o programach naucza-
nia. Jeżeli chodzi o upowszechnianie 
wiedzy na ten temat, doprowadzili-
śmy do konferencji ogólnopolskiej, 
która odbyła się zarówno w Chełmnie, 
jak i w Warszawie pod auspicjami pre-
zesa IPN. Na bazie tej konferencji po-
wstała publikacja pod red. Grzegorza 
Majchrzaka „Inteligentna forma inter-
nowania”. Potem mieliśmy wystawę 
w Sejmie, którą prezentowaliśmy i ona 
jest dość szeroko znana. Następnie 
doprowadziliśmy do powstania obeli-
sku w  Bydgoszczy, pomnika w  Cheł-
mnie, jest sporo tablic: w Płocku, Ło-
dzi, Słupsku, Szczecinie i w samym 
Chełmnie. Powstała pocztówka i zna-
czek pocztowy… Trzeba o tym mówić, 
bo taka jest prawda. 

Przyjąłem taką koncepcję, że należy pociągnąć do 
odpowiedzialności głównych sprawców, czyli tych, którzy 
to wymyślili i polecili wykonać. Winę powinien ponieść także 
komendant główny policji, szef wojskowej służby wewnętrznej, 
wojskowy prokurator i wiele innych osób, ale ci ludzie 
w momencie stawiania zarzutów już nie żyli. 
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Obchody, niemal w całości, zor-
ganizowało Stowarzyszenie 
Osób Internowanych „Chełmi-

niacy 1982” przy współpracy z Insty-
tutem Pamięci Narodowej i „Solidar-
nością”. Nie obyło się też bez pomocy 
urzędników i oczywiście wojska. Zresz-
tą ta wojskowa „oprawa” nadała ob-
chodom uroczystego charakteru, cho-
ciaż w tym przypadku trudno mówić 

w brezentowych namiotach. Ks. Wsze-
laki zaczął homilię od Sierpnia’80, kie-
dy to, we współczesnej historii na-
szego kraju, rozpoczął się „marsz ku 
wolnej Polsce” i gdyby nie wiara w Bo-
ga, miłość do Ojczyzny oraz szacunek 
dla człowieka, zapewne dzisiaj nadal 
żylibyśmy w zniewoleniu. Przypomniał 
rozkaz wprowadzenia stanu wojenne-
go przez dwóch ówczesnych genera-
łów, za co już w wolnej Polsce nikt ich 
nie rozliczył. Tylko dwóch innych, do-
piero w 2019 r., zostało prawomocnie 
skazanych za perfidnie ukryte w woj-
sku kontynuowanie represjonowania 
opozycjonistów wobec peerelowskiego 

rządu. Niestety, wyroku skazującego 
ich na dwa lata więzienia nie wykona-
no, gdyż obaj niechlubni generałowie 
zmarli. To  oni „pod pozorem służby 
wojskowej internowali chorych, nie-
pełnosprawnych, bo chodziło, aby nas 
przeczołgać, zastraszyć, upokorzyć. 
Zrobili nam tu drugi Katyń”.

Ksiądz kanonik mówiąc, m.in. 
do młodych ludzi, którzy dość 
licznie jak na współczesną 

młodzież, uczestniczyli w obchodach 
owej 40. rocznicy, że w tamtych trud-
nych czasach, kiedy peerelowskie wła-
dze nie tylko internowały, aresztowały 
a nawet więziły „solidarnościowców” 

W 40. rocznicę  
utworzenia Wojskowych Obozów 
Internowania, czyli „inteligentnej 

formy internowania”

W listopadzie tego roku, po raz pierwszy od czterdziestu lat uda-
ło się w naszym kraju zorganizować na szeroką skalę ogól-
nopolskie obchody upamiętniające tragiczne wydarzenia z lat 
1982-1984, o których większość Polaków nic nie wie. Odby-
wały się w kilku miejscowościach: w Bydgoszczy, Chełmnie, 

Budowie koło Złocieńca, Elblągu, Koszalinie, Warszawie i Gdańsku. Były to: kon-
ferencja naukowa, uroczysta msza św. z uczestnictwem wojska, wojskowym 
pocztem sztandarowym, orkiestrą, przemarszem przez miasto kompanii woj-
skowej, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, złożenie kwiatów pod pomnikami, 
otwarcie wystaw, i to w kilku miastach, a nawet nakręcenie filmu dokumen-
tacyjnego i jego zaprezentowanie. Oprócz przedstawicieli władzy państwowej 
i samorządowej, instytucji naukowych jak IPN, czy uczelni, a także Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w obchodach tych udział 
wzięli nieliczni już uwięzieni w Wojskowych Obozach Internowania, zwykli lu-
dzie, którzy owym represjonowanym starali się pomagać, ale i młodzież zainte-
resowana polską historią.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

o uroczystości, gdyż były to obchody 
smutnych wydarzeń, o czym przypo-
mniał ks. ppłk Piotr Wszelaki, kapelan 
garnizonu w Chełmnie, podczas mszy 
św. odprawionej w kościele garnizono-
wym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. 
To zaledwie kilka kilometrów od Kępy 
Panieńskiej, gdzie od 5 listopada 1982 r. 
do 3 lutego 1983 r. znajdował się obóz 
dla 304 działaczy „S” zakwaterowanych 

historia SDP historia SDP

Chełmno. Pomnik Wdzięczności i Solidarności w Parku Pamięci i Tolerancji im. Ludwika Rydygiera.
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oraz wyrzucały z pracy 
tych myślących inaczej, 
Kościół otworzył drzwi 
dla rodzin internowa-
nych, twórców kultury, 
dla ludzi nauki… Nie-
stety, złożył też ofiarę 
w postaci męczeńskiej 
śmierci, dzisiaj już bło-
gosławionego, ks. Jerzego 
Popiełuszki, czy bestial-
skich zabójstw księży: 
Sylwestra Zycha, Ste-
fana Niedzielaka, Sta-
nisława Suchowolca. 
Dodał też, że przymu-
sowy pobyt 40  lat temu 
w Wojskowych Obozach 
Internowania był cza-
sem represji, poniża-
nia godności i próbą ła-
mania sumień. „Jednak 
oparliście się tej próbie 
i wyszliście zwycięsko 

z  tamtych doświadczeń. 
Wielu z was umocniło się 
w  wierności Bogu i Oj-
czyźnie. Poznaliście wro-
ga, jego metody i ludzi 
służących sowieckiej ide-
ologii, którego celem by-
ło zniszczenie duchowe 
narodu polskiego. Kar-
dynał Stefan Wyszyński, 
tak bardzo doświadczony 
w czasie komunistyczne-
go zniewolenia, powie-
dział: <<Każda miłość 
musi być próbowana i do-
świadczana. Ale gdy wy-
trwa, doczeka się nagro-
dy – zwycięskiej radości. 
Każda miłość prawdziwa 
musi mieć swój Wielki 
Piątek, przyjdzie Wielka 
Sobota i trumf Wielkiej 
Niedzieli>>. Drodzy in-
ternowani, zaufaliście 

Jezusowi, który was posłał jak 
<<owce między wilki>>, zgod-
nie z Jego poleceniem byliście 
roztropni jak węże i nieskazi-
telni jak gołębie. Oto dzień Wa-
szego Zwycięstwa”.

Szkoda, że w tej mszy nie 
uczestniczyli dzienni-
karze relacjonujący owe 

obchody. To kazanie, uzupeł-
nione wypowiedzią Tadeusza 
Antkowiaka, przewodniczące-
go SOI „Chełminiacy 1982”, by-
ło znakomitą lekcją współcze-
snej historii Polski.

„Chełminiacy” nie zapo-
mnieli też o ludziach, którzy 
im pomagali w tamtych trud-
nych czasach i to dzięki nim udało się 
poinformować „świat” o fikcyjnych ćwi-
czeniach wojskowych i obozach zamie-
nionych na więzienia. Zostało to wyraź-
nie wyartykułowane podczas składania 
kwiatów pod pomnikiem „Wdzięczno-
ści i Solidarności” w Chełmnie, a tak-
że przed obeliskiem w Bydgoszczy, po-
święconym działaczom i sympatykom 
NSZZ „Solidarność”, których pozba-
wiono wolności, odizolowano i repre-
sjonowano w ciężkich warunkach pod 
pozorem trzymiesięcznych ćwiczeń 
wojskowych oraz zasadniczej służby 
wojskowej. Potem, podczas wręcza-
nia odznaczeń państwowych, ci zwy-
kli, a właściwie niezwykli mieszkańcy 
Chełmna, zostali uhonorowani okolicz-
nościowymi medalami. 

Na listę obchodów wpisał się rów-
nież konkurs dla młodzieży szkol-
nej „Obóz internowania, a nie wojsko”, 
w którym wzięli udział uczniowie szkół 
średnich Bydgoszczy, Chełmna i okolic. 

Przewodniczący Antkowiak wielokrotnie 
podkreślał, że wiedza o dziejach Polski 
zależy od nauczycieli i kształcenia mło-
dzieży. Powiedział też: – Jeśli stracimy 
młodzież, to wszystko stracimy.

Między innymi z myślą o mło-
dzieży, o nowych pokoleniach 
Polaków, dwójka dziennikarzy 

z TVP: Jan Korab – reżyser i Mikołaj Gli-
niecki – operator, nakręcili niezwykły 
film dokumentalny zatytułowany „La-
birynt”, za co otrzymali od Stowarzy-
szenia „Chełminiacy 1982” medal na 
40-lecie. Film ten, wykorzystując wypo-
wiedzi osób internowanych w wojsku, 
prawników, mieszkańców Chełmna, 
opowiada o obozie na Kępie Panień-
skiej, czyli terenach zalewowych po-
między Wisłą a wałem przeciwpowo-
dziowym, niedaleko starego i bogatego 
w zabytki miasta Chełmno. Film jest 
poruszający. Prawdopodobnie jeszcze 
w tym roku będzie go można obejrzeć 
za pośrednictwem TVP.

Kardynał Stefan 
Wyszyński, 
tak bardzo 
doświadczony 
w czasie 
komunistycznego 
zniewolenia, 
powiedział: 
„Każda miłość 
musi być 
próbowana 
i doświadczana. 
Ale gdy wytrwa, 
doczeka się 
nagrody 
– zwycięskiej 
radości. 
Każda miłość 
prawdziwa musi 
mieć swój Wielki 
Piątek, przyjdzie 
Wielka Sobota 
i trumf Wielkiej 
Niedzieli”. 

historia SDP historia SDP

Przemarsz przez Chełmno 
wojskowej kompanii 
honorowej z pocztem 
sztandarowym. Tadeusz Antkowiak, przewodniczący Stowarzyszenia 

Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”.



FORUM DZIENNIKARZY ·  03(147) 2022 8382

Solidarność 
do wojska, 
czyli obozy 

wojskowe jako 
forma dotkliwej 
represji przeciw 
członkom 
„Solidarności”

głównie historię rezerwi-
stów powołanych na 3 mie-
siące, czyli do 3 lutego 
1983  r. Szokująca jest sce-
na na tle zimowego krajo-
brazu na Kępie Panieńskiej 
niedaleko Chełmna nad Wi-
słą z rozstawionymi namio-
tami, w  których mieszkało 
ponad 300 osób, nie mówiąc 
już o komisji lekarskiej kwa-
lifikującej do służby osoby 
niepełnosprawne.

Wystawie, której kura-
torem jest Joanna Lewan-
dowska, towarzyszy pięknie 
wydany katalog, w którym 
oprócz ilustracji znalazły 
się teksty historyczne.

Pod takim tytułem powstała wysta-
wa, zorganizowana przez Instytut 
Dziedzictwa Solidarności, wpisu-

jąca się w obchody 40. rocznicy utworze-
nia Wojskowych Obozów Internowania. 
Ekspozycja prezentowana jest w histo-
rycznej Sali BHP w Gdańsku. Składa się 
z 10 plansz wypełnionych rysunkami An-
drzeja Graniaka i opatrzonych krótkimi 
tekstami. Całość nawiązuje do interesu-
jącej formy graficznej – historii obrazko-
wej zwanej komiksem, chociaż treść opo-
wieści bynajmniej nie jest wesoła. Owe 
plansze opowiadają o organizacji i funk-
cjonowaniu WOI pod pretekstem „wojsko-
wych ćwiczeń”, z powołaniem do wojska 
1711 działaczy „S” od 5 listopada 1982 r. 
do października 1984 r. i umieszczeniem 
ich w 13 obozach. Rysunki przedstawiają 

Joanna Lewandowska, kurator wystawy,  
na tle plansz z rysunkami Andrzeja Graniaka.

historia SDP

Tekst i zdjęcia 
Maria Giedz
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Choć nie wszyscy Ukraińcy są wie-
rzącymi i praktykującymi chrze-
ścijanami, to nawet u siebie, 

mając kilka dni wolnych niedługo po No-
wym Roku, spędzali je uroczyście. Tak, 
to nie pomyłka, po Nowym Roku, bo-
wiem na Ukrainie Wigilię Bożego Naro-
dzenia obchodzi się 6 stycznia, a nie, jak 
w Polsce, 24 grudnia, a święta trwają trzy 
dni. Ukraińcy, niezależnie od tego, czy są 

prawosławni, czy grekokatolikami, uży-
wają kalendarza gregoriańskiego, a nie, 
jak rzymscy katolicy czy protestanci, ka-
lendarza juliańskiego. Większość z nich 
zastanawia się, jak te święta będą wyglą-
dać w Polsce?

W Gdańsku i okolicach mieszka kil-
kadziesiąt tysięcy Ukraińców. Zarówno 
w cerkwi prawosławnej, jak i grekoka-
tolickiej zostaną odprawione msze św. 

i nabożeństwa, ale większość wier-
nych ten czas będzie chciało spędzić 
w gronie rodzinnym. Związek Ukra-
ińców w Gdańsku zamierza przygoto-
wać w okolicach 18 stycznia „szczedryj 
wieczir” albo „kutię”, czyli po naszemu 
spotkanie opłatkowe, jednak w sali przy 
ul. Aksamitnej pomieści się zaledwie 
80 osób. Konsulat ukraiński tego typu 
imprezami się nie zajmuje. Niektórzy 
spotkają się przy cerkwi prawosławnej, 
bo przy kościele p.w. św. Bartłomieja, 

Obecnie na terenie Polski mieszka około 2,5 mln Ukraińców. Straż Graniczna 
podaje, że od 24 lutego do końca sierpnia 2022 r. granicę polsko-ukraińską prze-
kroczyło 7,67 mln uchodźców. Były to głównie kobiety i dzieci. Z tego 5,872 mln 
osób powróciło na Ukrainę. Jednak jeszcze przed 24 lutego do Polski dotarła 
spora grupa Ukraińców, którzy znaleźli u nas pracę, wynajmują mieszkania, na-
uczyli się języka polskiego i funkcjonują niemal tak, jakby żyli tu od zawsze. 
Szacunkowo podaje się, że tych wcześniejszych migrantów mieszka w Polsce 
około 1,35 mln. „Wojennych” uchodźców jest mniej więcej drugie tyle. Więk-
szość z nich zaczyna się przystosowywać się do warunków polskich. Pracują, ich 
dzieci chodzą do szkoły. Jedynie okres świąt przywołuje tęsknotę za rodzinnym 
krajem. A właśnie zbliżają się święta Bożego Narodzenia. 

zaadaptowanym na potrzeby greko-
katolików, nie ma miejsca na zorga-
nizowanie takiego spotkania. Być mo-
że władze miasta coś przygotują dla 
młodych mam, ale o tym dowiemy się 
w ostatniej chwili. Pozostaje więc świę-
towanie w miejscach zamieszkania. 
I zapewne w podobnej sytuacji znajdą 
się Ukraińcy mieszkający w innych re-
gionach Polski. Czy można będzie na-
zwać tegoroczne święta Bożego Naro-
dzenia świętami radosnymi?

Boże 
Narodzenie 
po ukraińsku

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

uchodźcy i SDP uchodźcy i SDP

Oksana i Wadim wraz z dziećmi.
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W blokowym mieszkaniu 
na ostatnim piętrze 

Obie panie, matka Halina i cór-
ka Luba, pochodzą z okolic Lwowa. Na 
Ukrainie prowadziły gospodarstwo rol-
ne. Swoje produkty sprzedawały na tar-
gu. Nie było im łatwo, ale jakoś się żyło. 
Niestety, prawie wszystko trzeba było 
sprzedać. Pozostał tylko dom, którym 
opiekuje się syn Luby, mieszkającej 
w Gdańsku od 6 lat. Kobieta znalazła tu 
pracę. Przyjechała na krótko, żeby za-
robić, bo gospodarstwo zaczęło upadać. 
Mąż źle znosił rozłąkę, więc podążył za 
żoną. Na gospodarstwie została mat-
ka Luby i ich syn. Jednak wojna zmusi-

ła ich do zlikwidowania gospodarstwa 
i zabrania matki do Polski. Teraz domu 
pilnuje syn. Nie jest im łatwo, ale sobie 
radzą. Luba jest osobą otwartą, życzli-
wą ludziom, więc wszyscy ją lubią. Ma 
zresztą smykałkę do robienia czegoś 
z niczego.

– Święta obchodzimy i wasze, i na-
sze – wyjaśnia Luba. – Na wigilię przy-
gotowujemy te same potrawy. Trochę to 
trudne, bo w Polsce obchodzimy dwie 
wigilie i jedne święta, a na dodatek po-
środku jest Nowy Rok. Choinkę ubie-
ramy już 22 grudnia. Stoi do połowy 
stycznia, czasem udaje się ją utrzymać 

aż do Jordanu (przypada na 19 stycznia; 
obchodzą je prawosławni i grekokato-
licy; oznacza chrzest Jezusa Chrystusa 
w Jordanie, a także Objawienie Pańskie, 
czyli polskie święto Trzech Króli). 

Wigilia

Piąty stycznia jest dniem wytężo-
nej pracy. W domu Luby i Haliny 
szykowano jedzenie na trzy dni 

dla zwierząt. W Polsce obie panie zwie-
rząt nie mają, więc ta czynność im od-
pada. 6 stycznia rano szło się do cerkwi, 
aby przynieść małe chlebki (proskorku), 
które kroi się na drobne kawałki. Potem 
zaczyna się gotować wieczerzę. 

– Ważną potrawą jest kutia – opo-
wiada Luba. – W domu rodzinnym to 
mama przygotowywała pszenicę, a ta-
to tarł mak w makutrze. Potem łączy-
ło się oba składniki, dodając do nich 
rodzynki, orzechy, miód. Jeśli ktoś nie 
miał miodu, to dodawał cukier. 

Wigilijna wieczerza, podobnie jak 
w Polsce, musi się składać z 12 post-
nych potraw. W rodzinie Oksany i Wa-
dima, którzy do niedawna mieszkali 
w Żytomierzu, a obecnie wynajmują 
mieszkanie w Pszczółkach pod Gdań-
skiem, obowiązkowe są gołąbki z ziem-
niakami, chociaż mogą być też z kaszą 

gryczaną, to zależy od regionu. U Luby 
robiło się gołąbki z tartych ziemniaków, 
a farsz do pierogów przygotowywa-
ło się z siedmiu różnych odmian kasz. 
Natomiast na Bukowinie, czyli w oko-
licach Czerniowiec, królowało puree 
z  grochu polewane cebulką smażoną 
na oleju z lnu lub słonecznika. 

– Ważna jest smażona ryba pole-
wana sosem z grzybami, prażoną mąką 
żytnią i solą – dodaje Oksana. – Przygo-
towuje się też kwas z kiszonej kapusty 
z grzybami i robi się z tego zupę. Na de-
ser jest kisiel ze śliwkami i oczywiście 
pierogi z makiem polewane miodem. 

Oksana uważa, że kutia jest wigi-
lijną potrawą, bez której trudno mówić 

o  wigilii, ale nie wie, czy uda się jej 
w Polsce kupić pszenicę. Maria, sąsiad-
ka Oksany z Pszczółek, pochodząca 
z okolic Lwowa, której mąż podobnie 
jak Wadim pracował w Polsce jeszcze 
przed wojną, dodaje, że u nich ważne 
są pierogi z kapustą, grzybami i ziem-
niakami. Jeśli chodzi o rybę, to kupowa-
ło się, jak zaznacza Luba, najtańszą na-
dającą się do smażenia. Czasem były to 
śledzie. Dodawało się do nich maryno-
wane grzyby, zazwyczaj opieńki. 

– Po przygotowaniu wigilijnych po-
traw gospodyni bierze świeczki i  idzie 
na cmentarz zaświecić je zmarłym, a jej 
mąż w tym czasie oporządza gospo-
darstwo – opowiada Luba. Jej mama 

Na gospodarstwie została matka Luby i ich syn. Jednak 
wojna zmusiła ich do zlikwidowania gospodarstwa 
i zabrania matki do Polski. Teraz domu pilnuje syn. Nie jest 
im łatwo, ale sobie radzą. Luba jest osobą otwartą, życzliwą 
ludziom, więc wszyscy ją lubią. Ma zresztą smykałkę do 
robienia czegoś z niczego.

uchodźcy i SDP uchodźcy i SDP

Luba i jej mama Halina 
z bożonarodzeniowymi 
ozdobami.
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Halina dodaje, że każde zwierzę, a więc 
krowy, konie, świnie, ptactwo, musi do-
stać choć trochę kutii. Psa i kota zabiera 
się do domu, bo to członkowie rodziny. 

Kiedy na niebie pojawi się pierw-
sza gwiazda, wszyscy siadają do sto-
łu. Zanim jednak to nastąpi, domowni-
cy zwracają się ku ikonom i na stojąco 
odmawiają modlitwę. W domu Oksany 
i Wadima modlitwę odmawia się klę-
cząc. Potem najstarszy członek rodzi-
ny składa życzenia. – Droga rodzino, 
abyśmy byli zdrowi w tym roku, aby 
nikt nie umarł… – wyjaśnia pani Hali-
na. – Następnie podchodzi się do każ-
dego z osobna i zaprasza „na kolendu” 
(do wigilijnego stołu): dzieci, wnuki, psa 
i kota dając im kawałek proskorki.

Wigilijną wieczerzę rozpo-
czyna się od zjedzenia ku-
tii. Powinno się ją podać 

w makutrze i z drewnianą łyżką. Każdy 
przed jej spożyciem winien się przeże-
gnać – a je się jedną łyżką. Po kutii zja-
da się czosnek. Najlepiej wybrać naj-
większy ząbek, bo będzie się zdrowym 
przez cały rok. Potem podaje się inne 
potrawy. 

Po spożyciu wieczerzy stołu się 
nie sprząta, bowiem gospodyni zapra-
sza do niego dusze osób zmarłych. Zo-
stawia też zapaloną świeczkę. Dopiero 

wtedy można rozpocząć kolędowanie. 
Jednak jeśli rodzice albo dziadkowie 
mieszkają niedaleko, idzie się do nich 
na kontynuowanie wigilii, bo oni, cze-
kając na przyjście dzieci i wnuków, ni-
czego sami nie jedzą. 

Bez „diducha” święta 
nie będą świętami

Oksana i Wadim oraz ich dwój-
ka dzieci jeszcze nie mają po-
mysłu na święta i mimo, że są 

prawosławni, twierdzą, iż w Polsce po-
winni je obchodzić dwa razy, zgodnie 
z własną tradycją, ale i z szacunku dla 
Polaków. Aczkolwiek nie mogą się zde-
cydować, na kiedy zaplanują „główną” 

wigilijną wieczerzę: na 6 stycznia czy 
może już na 24 grudnia. Ponieważ do 
cerkwi mają daleko, pójdą na mszę św. 
do miejscowego kościoła. Tak zresztą 
zrobili na Wielkanoc. W ich wynajętym 
mieszkaniu chcą święta przeżyć tak, 
jak u siebie w domu. Wiedzą, że muszą 
sprowadzić z Ukrainy „diduch” (dziad 
–  czyli snop z pszenicy, owsa, żyta, 
ustawiany kłosem do góry, który ponoć 
chroni przed złymi mocami) z suszo-
nymi kwiatami i gałązkami lnu. Usta-
wia się go albo na stole, albo na półce, 
gdzie stoją ikony. Zazwyczaj „diduch” 

stoi już 5 stycznia. Pani Halina wyja-
śnia, że dawniej taki snopek związany 
słomą stawiano w kącie i wkładano do 
niego drewnianą łyżkę, którą najpierw 
jadło się kutię.

Myślą też o „jałynce” (choin-
ce), którą ubiera się na Nowy 
Rok i pozostawia do Bożego 

Narodzenia. Wiesza się na niej u dołu 
cukierki, tak aby dzieci mogły ich do-
sięgnąć, a wyżej szyszki. W Boże Naro-
dzenie nie ma prezentów, chyba że dla 
dzieci trochę słodyczy. 

– Prezenty wręcza się na Mikołaja i są 
to najczęściej zabawki dla dzieci, a dla 
dorosłych ubrania – wyjaśnia Oksana. 

Luba opowiada, że w Polsce ubiera 
nie tylko choinkę, ale przyozdabia też 
okna różnymi dekoracjami świąteczny-
mi. Na ścianach, na półkach, nad łóż-
kiem wiesza się barwne, świąteczne 
ozdoby.

W domu pani Haliny na sto-
le pod obrusem układało się 
siano. Rozkładano je też na 

podłodze, gdzie rzucano monety, któ-
re po wieczerzy zbierały dzieci. Z boku 
stołu, na dużym talerzu leżały świeżo 
upieczone, pachnące pączki, ale wolno 
je było jeść dopiero po północy. Do tego 
czasu odbywało się kolędowanie. Czę-
sto śpiewano zakazane kolędy, tak po 
cichu, np. „Smutny święty wieczór…”. 

Wigilijną wieczerzę rozpoczyna się od zjedzenia kutii. 
Powinno się ją podać w makutrze i z drewnianą łyżką. 
Każdy przed jej spożyciem winien się przeżegnać – a je się 
jedną łyżką. Po kutii zjada się czosnek. Najlepiej wybrać 
największy ząbek, bo będzie się zdrowym przez cały rok. 
Potem podaje się inne potrawy. 

W domu pani Haliny na stole pod obrusem układało się 
siano. Rozkładano je też na podłodze, gdzie rzucano monety, 
które po wieczerzy zbierały dzieci. Z boku stołu, na dużym 
talerzu leżały świeżo upieczone, pachnące pączki, ale wolno 
je było jeść dopiero po północy. 

Za tę kolędę w czasach sowieckich wy-
wożono na Sybir. Ponoć każdy tę kolędę 
znał. – Ludzie śpiewając płakali – mówi 
Luba. – Teraz w niezależnej Ukrainie też 
się to śpiewa, ale jest to już normalne.

– Do cerkwi szło się na szóstą rano 
– wspomina pani Halina, która jest gre-
kokatoliczką (na Wschodzie o Kościele 
greckokatolickim mówi się Cerkiew). 
– Była zawsze pięknie przyozdobiona. 
Stały choinki, chorągwie i służba (msza 
św.) była bardzo uroczysta. A potem 
wszyscy kolędowali, czasem trwało to 
nawet ze trzy godziny. Z cerkwi wracało 
się do domu. Sprzątało się stół i wtedy 
do drzwi pukali kolędnicy. Byli wśród 

nich Trzej Królowie, śmierć, Żyd, Ży-
dówka, diabeł, pastuszkowie, żołnierz. 
Czasem ktoś niósł szopkę. Dziecięcym 
kolędnikom rzucało się słodycze.

Pani Halina, wspominając dawne 
czasy, ma łzy w oczach. Jej córka Luba 
zaczyna wyciągać choinkowe ozdoby: 
aniołki, kolorowe koraliki. Stwierdza, 
że nie da się urządzić w Polsce takich 
świąt, jak na Ukrainie. 17 stycznia nie 
przyjdą mężczyźni z kolędą, którzy 
zawsze wędrowali od domu do domu 
pięknie śpiewając i zbierali pieniądze 
na kościół. Często zapraszało się ich do 
środka i śpiewało razem z nimi.

Do takich świąt wszyscy Ukraińcy 
chcą wrócić, czego im należy życzyć.

uchodźcy i SDP uchodźcy i SDP
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Akcji nie zatrzymała nawet pan-
demia. Jednak w tym roku, mi-
mo że byli chętni na wyjazd do 

Lwowa, nie zdecydowano się na zorga-
nizowanie grupowego wyjazdu. Prze-
szkodę stanowiła wojna i związane 
z nią ryzyko znalezienia się w polu raże-
nia rosyjskich rakiet i bojowych dronów.

Kontynuacja corocznych prac mia-
ła jednak miejsce, chociaż uczestników 
było niewielu. Był prezes rzeszowskie-
go oddziału SDP, Karina Sało, dzienni-
karka lwowskiego „Kuriera Galicyjskie-
go” i niewielka, czteroosobowa grupa 

lwowskich Polaków, którzy odpowie-
dzieli na apel miejscowej gazety, aby 
posprzątać groby dziennikarzy.

Lwowiacy przyzwyczaili się już 
do alarmów ogłaszających ter-
rorystyczne naloty i bombardo-

wania. Tak było i tym razem. Kiedy za-
wyły syreny, nikt nie przerwał prac 
porządkowych. Zaintonowano modli-
twę za  zmarłych. W tym samym cza-
sie trwały, niestety skuteczne, ataki 
w Kijowie, Winnicy, Równem i nieodle-
głym Łucku, gdzie niszczono elektrow-
nie i ujęcia wody. Oberwały też budynki 
mieszkalne. Atak rakietowy skierowany 
był tego dnia również na Lwów, ale ukra-
ińska skuteczna obrona przeciwlotnicza 
zestrzeliła nadlatujące, śmiercionośne 
pociski. Zmasowany atak rakietowy, 

kresy i SDP

Od trzynastu lat 
dziennikarze 
z rzeszowskiego oddziału 
SDP, przy wsparciu 
kolegów z innych 
regionów Polski oraz 
z zagranicy, poszukują 
na Ukrainie grobów 
polskich przedwojennych 
dziennikarzy 
i literatów. Najwięcej 
grobów odnaleźli na 
lwowskim Cmentarzu 
Łyczakowskim. Każdego 
roku sprzątają okazałe 
grobowce i skromne 
groby, czasem dokonują 
drobnych napraw. 
Zawsze pod wodzą 
pomysłodawczyni, 
Jolanty Danak-Gajdy 
z Radia Rzeszów. 

Akcja 
Łyczaków
Akcja 
Łyczaków

kresy i SDP



92 FORUM DZIENNIKARZY ·  03(147) 2022 93

który przyniósł ogromne straty w in-
frastrukturze energetycznej oraz ofiary 
w ludziach, przekonał lwowian, że jed-
nak należy alarmy traktować poważnie 
i kryć się w schronach zwanych tutaj 
bomboshowyszczami. Od tamtego cza-
su, gdy zaczynają wyć syreny, pusto-
szeją ulice, zatrzymuje się komunika-
cja drogowa i kolejowa, wyludniają się 
ogródki piwne i restauracje.

Jedynie cmentarze żyją nadal swo-
im własnym rytmem, z osobami snują-
cymi się pomiędzy nagrobkami i zroz-
paczonymi postaciami, pochylonymi 
nad świeżymi grobami mężów i braci.

Świece tym razem zapłonęły nie 
tylko na grobach dziennikarskich, 
ale  również tam, gdzie spoczywają 
ofiary rosyjskiej agresji. Na Cmenta-
rzu Łyczakowskim brakuje już miejsca 
dla obrońców Ukrainy z Lwowa. Obro-
sły grobami łąki wokół łyczakowskiej 
nekropolii. Z nagrobnych portretów 

patrzą często jeszcze dziecinne twarze 
zabitych żołnierzy.

Na obrzeżu cmentarza znajdujemy 
stary grób dziennikarski, jakże odmien-
ny i jak bardzo nawiązujący do współ-
czesnych wydarzeń. Napis na grobie 
głosi: „H.I Żowtniewyj Bolszewik-dzien-
nikarz. Zginął w walce o wyzwolenie 
narodów zachodniej Ukrainy spod jarz-
ma polskich panów”. Data śmierci: 23 
września 1939 roku – a więc 6 dni po 
zdradzieckiej napaści Sowietów na Pol-
skę. Podobno był pierwszym najeźdź-
cą, który zginął we Lwowie. Epitafium, 
będące czystą ówczesną propagandą, 
przypomina tę dzisiejszą, w której ten 
sam agresor kilka dziesięcioleci później 
twierdzi, że wyzwala Ukrainę od faszy-
stów. Historia zatoczyła koło.

ATK
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Depozyt kresowy  
i festiwale wielkich serc

Tekst Hanna Szymborska, Prezes Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Mrągowie

„Nie ma polskich dziejów, 
polskiej kultury, literatury 
bez Kresów. Te ziemie na 
trwałe wpisały się w naszą 
historię i wytworzyły nasze 
dziedzictwo kulturowe”  
(St.Achremczyk)
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Słowo Kresy istnieje w słowni-
ku polskim od około 170 lat. Do-
tyczyło obszarów leżących na 

wschodnich rubieżach i oznaczało spe-
cyficzną odrębność wynikającą z funk-
cji Rzeczypospolitej. Kresowy spokój 
oznaczał spokój Państwa! Kresy stwo-
rzyła kultura polska. Rola, jaką przy-
pisała Kresom historia, nie wynika 
jednak z fantazji literatów, ale z ofiar 
krwi, serc i umysłów Polaków, dających 
świadectwo historii Polski. Patriotyczny 
sposób myślenia o Kresach to rzeczy-
wistość zarówno historyczna, jak i dnia 
dzisiejszego. Rzeczywistość codzienne-
go życia państwa, narodu, zamieszku-
jących tamte tereny ludzi.

17 września 1939 roku uderzenie 
wojsk sowieckich na Polskę, potem cała 
złożoność wichrów historii, doprowa-
dziła do kresu Kresów. Słowo Kresy wy-
mazane zostało z naszego słownika po 
ugodzie jałtańskiej. Wtedy to poza gra-
nicami kraju znalazły się setki tysięcy 
Polaków, których pielgrzymka do Pol-
ski trwa nadal. Jeszcze w tej chwili na 
terenach byłych Kresów zamieszkuje 

ponad milion Polaków. Tragedią ich 
jest, że jakkolwiek żyją we własnym 
domu, to jednak na obczyźnie. „Kresy 
zostały odrąbane”, ale... nadal żyją. Ży-
ją w mowie, tradycji, kulturze, religii.

 Stały się legendą, mającą swe ko-
rzenie w podaniach zabarwionych hi-
storią, a co najważniejsze – w żywej, 
ludzkiej pamięci. Dlatego warto pochy-
lić czoło nad żywą „kresową legendą”. 

Pamiętać należy, że Kresy to Wilno 
i jego ośrodki kultury i tradycji, z Mic-
kiewiczem i Piłsudskim, z Uniwersyte-
tem Stefana Batorego. Także Ziemia Wi-
leńska, Grodno i Ziemia Grodzieńska, 
Nowogródek, Pińsk i ... Lwów – trwają-
cy wciąż jak reduta na straży polskości. 
To również Kamieniec Podolski i Cho-
cim, nasza żywa historia i pamięć.

„Ojczyzna to ziemia i groby, narody 
tracąc pamięć tracą życie” – o prawdzi-
wości tych słów należy pamiętać, do-
póki trwać będzie pamięć o Polakach 
mieszkających na Kresach. Bo nikt in-
ny bardziej niż oni nie trwał w tradycji 
polskiej, w polskiej kulturze i obycza-
jach, często za cenę licznych krzywd 
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i upokorzeń. To ludzie tam 
mieszkający są znakiem 
naszej obecności na Kre-
sach. Otoczeni dominu-
jącą obcą kulturą, nigdy 
nie wyrzekli się polskości, 
której kultywowanie stało 
się podkreśleniem wspól-
noty z Macierzą.

Z najnowszej histo-
rii Polski wyczytać 
można, że w la-

tach powojennych mia-
ła miejsce masowa mi-
gracja –  przesiedlaniu 
rdzennie mazurskiej lud-
ności towarzyszył napływ ludności pol-
skiej, w tym tej, którą jałtańskie decy-
zje zmusiły do przesiedlenia. Wśród 
napływowej ludności Warmii i Mazur 
ok. 60 % wywodziło się z Kresów. Rzad-
ko uświadamiamy sobie, że na Mazu-
rach rozegrał się powojenny dramat Po-
laków z Kresów. Tu  osiedlano tysiące 
repatriantów z Ziemi Wileńskiej, Gro-
dzieńszczyzny, Polesia, Wołynia, Lwowa 

i  Lwowszczyzny. Status 
społeczny przesiedleńców 
podobny był tym, których 
odtrącono i zmuszono do 
wyjazdu z terenów Warmii 
i Mazur. Odchodzili „nie-
chciani” –  robiąc miejsce 
„niechcianym”.

Po zmianach ustro-
jowych, z początkiem lat 
dziewięćdziesiątych ubie-
głego stulecia, kiedy polity-
ka kraju stała się transpa-
rentna i zniesione zostały 
wszelkie ograniczenia na-
rodowościowe, zaczęły się 

tworzyć organizacje, stowarzyszenia 
i związki grupujące ludzi o podobnych 
zainteresowaniach, tradycjach i obycza-
jach. Powstała m.in. Organizacja Fede-
racji Kresowych w Polsce i Towarzystwo 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 
z Zarządem Głównym w Toruniu i kilku-
nastoma Oddziałami w kraju. Skupiały 
one w swoich szeregach ludzi mających 
związek z Kresami.

To ludzie tam 
mieszkający są 
znakiem naszej 
obecności 
na Kresach. 
Otoczeni 
dominującą 
obcą kulturą, 
nigdy nie 
wyrzekli się 
polskości, której 
kultywowanie 
stało się 
podkreśleniem 
wspólnoty 
z Macierzą.
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W roku 1993 Oddział tego Sto-
warzyszenia powstał rów-
nież w Mrągowie. Nawiązano 

natychmiast kontakty z organizacjami 
Polaków w Wilnie, na Wileńszczyźnie 
i w Grodnie. Miały one na celu współ-
pracę kulturalną i pomocową. 

W 1994 roku na spotkaniach To-
warzystwa zrodził się pomysł stwo-
rzenia dużej imprezy kulturalnej ma-
jącej związek z Kresami, na wzór 
Kwiatów Polskich – imprezy organizo-
wanej w  Wilnie przez J. Mincewicza. 
Prezes TMWiZW Ryszard Soroko oraz 
burmistrz Mrągowa Otolia Siemieniec 
podjęli działania zmierzające do stwo-
rzenia międzynarodowej imprezy kre-
sowej. Duży wkład w tworzenie tego 
dzieła kresowego włożył dr Stanisław 
Mitraszewski – prezes Organizacji Fe-
deracji Kresowych w Polsce. To o St. Mi-
traszewskim mówi się jako o ojcu Fe-
stiwali Kultury Kresowej. Podkreślał on, 
że Festiwal powinien swoim zasięgiem 

objąć całe Kresy, nie tylko część litew-
ską. Ówczesna burmistrz O. Siemie-
niec nawiązała kontakty z programem 
II TVP, Senatem RP oraz instytucjami 
samorządowymi i kulturalnymi. Ry-
szard Soroko zadbał o kontakty z Pola-
kami na Kresach – na Litwie, Ukrainie, 
Białorusi. 

Pierwszy Festiwal Kultury Kresowej 
odbył się 10-13 sierpnia 1995 r. Zapo-
czątkował go recital Czesława Nieme-
na. Było to ogromne święto dla gości 
kresowych, cieszących się przyjazdem 
do Macierzy, jak również dla nas – go-
spodarzy i organizatorów. Artyści, mu-
zycy, rękodzielnicy, plastycy zostali 
entuzjastycznie przyjęci w Mrągowie. 
To było wielkie święto!

Po pierwszym sukcesie zapadła de-
cyzja o kontynuowaniu FKK w latach 
następnych. TMWiZW w Mrągowie, 
aby sprostać określonym przepisom 
prawnym i móc pozyskiwać dofinan-
sowanie, musiało uzyskać osobowość 

prawną. Stało się to w 2002 r. i od te-
go momentu stowarzyszenie wykonuje 
wiele działań związanych z organizacją 
i finansowaniem imprezy festiwalowej. 

Kresy stały się „modne”, a Fe-
stiwal rozpoznawalny zarów-
no w  kraju, jak 

i poza jego granicami 
–  wszędzie tam, gdzie 
biją serca Polaków.

FKK to ogromne 
przedsięwzięcie kul-
turalne, w organizację 
którego zaangażowa-
nych jest wiele osób 
w Mrągowie, Warszawie 
i na byłych Kresach. Fi-
nansowany wcześniej 

przez Senat RP, obecnie 
przez KPRM, Urząd Mar-
szałkowski, Minister-
stwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz 
licznych sponsorów.

Festiwale Kultu-
ry Kresowej to 
ogromne wyzwa-

nie i wysiłek Polaków na 
wschodzie, którzy przy-
gotowują program arty-

styczny. Oprócz muzyków i śpiewaków, 
na sierpniową uroczystość przyjeżdża-
ją do nas malarze, plastycy, pisarze, po-
eci, rękodzielnicy. W ramach trzydnio-
wego święta odbywają się wieczornice, 
spotkania literackie, spotkania z poezją, 
warsztaty dziennikarskie, wystawy, 
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koncerty, spotkania tematyczne i in-
tegracyjne. Jest też wiele spotkań pry-
watnych. Spotykają się osoby z pol-
skim rodowodem, którzy przyjeżdżają 
do Mrągowa z różnych zakątków świa-
ta. Jest radość, łzy wzruszeń, niekoń-
czące się opowiadania i wspomnienia. 
W kościele pw. św. Wojciecha odbywa 
się coroczne, uroczyste nabożeństwo 
z udziałem poetów i zespołów kreso-
wych prezentujących swoją twórczość.

Podsumowaniem każdego FKK jest 
Koncert Galowy w Amfiteatrze 
nad jeziorem Czos w sobotni wie-

czór. Festiwal kończy barwny korowód 
wszystkich uczestników, który prze-
chodzi ulicami naszego miasta.

Od roku 1995 w Mrągowie od-
było się 27 Festiwali Kultury Kreso-
wej. W ciągu tych lat przyjmowaliśmy 
uczestników z Litwy, Łotwy, Białorusi, 
Ukrainy, Czech, Kazachstanu, Syberii, 
Rosji. W naszych kresowych impre-
zach uczestniczyło ponad 12 tys. gości 

kresowych, ponad 400 zespołów mu-
zyczno-wokalnych i tanecznych, kapel, 
wielu pisarzy i poetów, malarzy, dzien-
nikarzy i rękodzielników.

Festiwal Kultury Kresowej to wy-
darzenie wyjątkowe. To Festiwal Wiel-
kich Serc Polaków. Od ponad ćwier-
ćwiecza umacnia i promuje polską 
kulturę, jest skarbnicą naszej tożsa-
mości i podróżą sentymentalną do 
ziemi przodków. Jest też żywą i istotną 
częścią naszej historii.

Ideą FKK jest ochrona i umacnianie 
dziedzictwa kulturowego i tradycji 
polskiej na byłych Kresach, także 
umacnianie więzi łączącej Polaków 

w kraju i poza granicami RP z ludźmi, 
którzy wciąż pielęgnują w sercach 
polskość, czasem za cenę licznych 
upokorzeń, i których domy są znakiem 
trwania w polskości. To od nas zależy, 
czy ten kresowy depozyt przechowamy 
i przekażemy kolejnym pokoleniom.




