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A wystarczył zdrowy
rozsądek
Miesiąc temu swój tekst zakończyłem informacją, że dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zakazał wykładania „Debatyˮ na terenie tej instytucji, motywując to atakami na
MOK i jego pracowników. Gdy zwróciłem się w tej sprawie do prezydenta Piotra Grzymowicza, odpowiedział, że nie akceptuje takiego postępowania dyrektora Sieniewicza,
ale nic więcej poza perswazją w tej sprawie zrobić nie może. Nie tylko w tej zresztą.
bogdan bachmura

Z

formalnego punktu widzenia rysunków
w Galerii Dobro przedstawiających orła
w koronie z penisami i podobnie „ozdobionej” ukrzyżowanej kobiety, prezydent zasłonić również nie mógł. Wracam do tej sprawy,
ponieważ zaciekły obrońca wolności rysowania
penisów w publicznej galerii nie poprzestał na
wyrugowaniu „Debaty” z MOK-u. Właśnie
otrzymaliśmy wezwanie do pisemnego przeproszenia oraz zaprzestania naruszania dóbr osobistych Miejskiego Ośrodka Kultury oraz pana
Mariusza Sieniewicza. Wezwanie dotyczy głównie artykułu Marka Resha „Neostalinizm w galerii Dobro”, który został opublikowany na naszym
portalu. Zamieszczamy go także w tym numerze
„Debaty” pod tytułem „Zła galeria Dobro”, aby
nasi czytelnicy mogli sobie wyrobić zdanie na
temat granic wolności słowa jakie wyznaczył
na swój temat dyrektor Sieniewicz. Zostawiając
ten osobisty wątek sądowi, chciałbym się zająć
zarzutem „naruszenia dóbr osobistych MOK”.
Oczywiście instytucja ta, jak każda inna, żadnych
dóbr osobistych nie posiada. Co najwyżej dobre
imię czy reputację. Dobra osobiste posiada pan
Sieniewicz, który od początku zdaje się mówić:
MOK to ja, a więc wszystko się zgadza.
Autonomia jaką cieszy się dyrektor jest z
gruntu słuszna, bo zabezpiecza przed bezpośrednią ingerencją władzy politycznej w bieżącą działalność MOK. Ale ta zasada może się
skierować przeciwko samej instytucji, gdy jej
interes i emocje człowieka stojącego na jej czele,
stają się jednością. To zespolenie wyjaśnia, dlaczego pan dyrektor postanowił odwrócić kota
ogonem i nie tylko sam przemawia z pozycji
ofiary, ale w rolę szkodników MOK próbuje
wrobić krytyków tego, do czego w instytucji
publicznej nigdy dojść nie powinno było.
Statut Miejskiego Ośrodka Kultury, do
którego przestrzegania zobowiązany jest dyrektor Sieniewicz, mówi o Integrowaniu lokalnej

społeczności poprzez podejmowanie działań i
inicjatyw artystycznych oraz kulturalnych. Ale
ten zapis wynika z innej, poprzedzającej go,
choć niepisanej zasady, której na imię zdrowy
rozsądek. Pojęcie to, jak wiele innych, kiedyś
zupełnie oczywistych, dzisiaj jest w głębokim
odwrocie. Warto zatem za Hannah Arent przypomnieć, że od czasów starożytnego Rzymu to
właśnie zdrowy rozsądek stał się najwyższym
kryterium w kierowaniu sprawami publicznymi. Nie żeby Grekom czy innym poprzedzającym Rzym cywilizacjom zdrowego rozsądku
brakowało. Jego szczególna, poczęta w Rzymie
ranga, wynikała z połączenia reguł postępowania z pamięcią o przeszłości. Od tamtej pory to
religia i tradycja wyznaczały granice zdrowego
rozsądku. Dlatego myślenie zdroworozsądkowe nie wymagało specjalnego wysiłku. Było
intuicyjne, bo brało się z pokładów pamięci
zbiorowego dziedzictwa.
Gdy zatem dyrektor publicznej instytucji,
przed którym postanowiono zadanie propagowania kultury, staje się propagatorem rewolucji obyczajowej i sztuką tłumaczy drwiny
z narodowych i religijnych symboli, wartości
najgłębiej osadzonych w tradycji wspólnoty, to
zdrowy rozsądek musi skapitulować. Gdyby go
nie zabrakło, sprawy z rysunkami penisów na
symbolach narodowych i religijnych nigdy nie
zaszłyby tak daleko.
Spór o wystawę w Galerii „Dobro” pokazuje, jak długą drogę zrobiliśmy w tak krótkim
przecież czasie. Bo przecież między czasem
minionym a obecnym upłynęło ledwie kilkadziesiąt lat.
Niecałe cztery dekady temu na bramie
Stoczni Gdańskiej wisiały symbole religijne,
Lech Wałęsa nosił w klapie marynarki znaczek
z Matką Boską. Takie to było oczywiste i takie
niezbędne! Jedenaście lat później do Olsztyna
przyjechał Jan Paweł II. Mówił: Warmia była

zawsze wierna Bogu i Kościołowi Katolickiemu,
zasługując na zaszczytne miano Świętej Warmii. Świadczą o tym liczne kościoły, kaplice i
krzyże przydrożne.
Dziś toczymy spory, które wtedy były niewyobrażalne. Dawne rozumienie zdrowego
rozsądku, zwykłej przyzwoitości czy dobrego
smaku postawiliśmy na głowie. Czy tamte pokłady zdrowego rozsądku zupełnie się wyczerpały? Wygląda na to, że w niektórych głowach
niestety, tak.
Prezydent Grzymowicz powiedział mi, że
o wyborze Mariusza Sieniewicza zadecydowała
najlepsza wizja funkcjonowania MOK-u. Wizję
można napisać lub przepisać. Ale tego, co decyduje o rzeczywistych kompetencjach na takim
stanowisku nie jest lista planowanych imprez
kulturalnych, ale kondycja ludzka kandydata.
Formacja duchowa, której jakość objawia się w
momentach dla instytucji przełomowych, gdy
jej działalność budzi społeczne kontrowersje.
W ostatnim numerze „Debaty” zrobiłem
to, o co apelował dyrektor Sieniewicz – podjąłem dyskusję na temat sztuki i granic wolności
jej uprawiania. Zrobiłem to, choć ani przez
chwilę nie wątpiłem, że centrum naszego sporu
nie jest szermierka idei lecz ego pana Sieniewicza. Nie pomyliłem się. Dostaliśmy „zaproszenie” do debaty, ale na sali sądowej. Wcześniej
pan dyrektor raczył umieścić na facebooku taki
oto wpis: Tak że tak, proszę Państwa, czas pakować szczoteczkę do zębów. Gdy temida uniesie
swą srogą brew i długi miecz, ślijcie mi paczki
do miejsca odosobnienia (mówiąc brutalniej: do
pierdla). Donosy na ludzi są donosami na rzeczywistość.
Próbujecie Państwo za szanownym dyrektorem nadążyć? Daremny wysiłek. Co do pierdla natomiast, mam dla dyrektora - prześmiewcy dobrą radę. Niech razem z tą szczoteczką
zapakuje jakiś koreczek, bo szkoda by było,
żeby to, czego bronił na rysunkach w galerii,
znalazło się tam, gdzie dyrektor nie chciałby
tego mieć. Bo tamtejsi „artyści” wyznają zdroworozsądkową zasadę: Gdzie się mieszka i pracuje, tam się ch…. nie wojuje.*

Prezes Stowarzyszenia
„Święta Warmia” i „Fundacji Debata”, politolog,
publicysta

Bogdan Bachmura
*Z filmu Krzysztofa Skoniecznego Ślepnąc
od świateł.
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Kreowanie pieniądza
i kto na tym traci
Jednym z motywów podjęcia przeze mnie studiów historycznych w 1984 r., była świadomość zakłamania wiedzy o dziejach. Jednak szybko przekonałem się, że jeszcze
większe i groźniejsze jest zakłamanie ekonomii, o czym zdecydowanie rzadziej zdawano sobie sprawę. A mimo to dopiero dziś widzę, że poziom zmanipulowania ekonomii okazał się być znacznie głębszy i trwalszy niż wydawało się nam w czasach PRL
i socjalistycznej gospodarki planowej. Okazało się bowiem, że wypaczenie wiedzy
ekonomicznej ma źródła nie tylko w komunizmie, ale również w nauce zachodniej,
a historię najnowszą należałoby napisać na nowo. Prawdę tę wykładam na studiach
podyplomowych, z dziedziny nowej ekonomii, Nawigatorzy Jutra w Warszawskiej
Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej.
piotr jankowski

K

iedy zaczęła się tzw. transformacja
ustrojowa (89/90 r.) strona opozycyjna układu okrągłostołowego
zadecydowała w sposób ostateczny o jej
kierunku, nie mając najczęściej żadnych
ku temu kompetencji, polegając na suflerach podesłanych przez międzynarodowego lichwiarza Geoge’a Sorosa, który
uprzednio dogadał sie już z ekipą Wojciecha Jaruzelskiego i Mieczysława F. Rakowskiego. Teraz należało tylko przekonać ludzi koncesjonowanej przez władzę
komunistyczną opozycji do kontynuacji
planu. Zadanie nie przysporzyło praktycznie żadnych problemów, ponieważ ekipa
nowych decydentów nie myślała w kategoriach patriotycznych lecz lewicowych i
kosmopolitycznych. Miała zresztą rodowód komunistyczny a nawet stalinowski.
Jej czołowymi przedstawicielami byli: Geremek, Jacek Kuroń i Adam Michnik.
Międzynarodowa finansjera
łupie Polskę

Tak bezbronna Polska wydana została na łup międzynarodowej oligarchii
finansowej, czego pierwszym przejawem
był tzw. plan Leszka Balcerowicza (Sorosa). Jego istota polegała na wykorzystaniu
długu jako narzędzia przejęcia najcenniejszych składników majątku narodowego
i likwidacji zbędnej z punktu widzenia
zagranicznych korporacji konkurencji,
jak również wyssaniu z Polski, za pomocą
arbitrażu finansowego (sztywny kurs wymienialnego dolara przy równoczesnym
oprocentowaniu lokat złotowych dochodzącym do 100%/rok), wielu miliardów
dolarów oszczędności obywateli.
W archiwum po Michale Falzmannie (odkrywcy afery FOZZ) zachował się
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dokument potwierdzający układ zawarty
między Sorosem a rządem PRL. Jest to
list Sorosa do ministra finansów Andrzeja Wróblewskiego datowany na 31 maja
1989 r., a więc na kilka dni przed kontraktowymi wyborami 4 czerwca. Autor listu
kreśli projekt przejęcia polskiego przemysłu i państwowej infrastruktury za długi
poprzez powołanie specjalnej instytucji
– Agencji Likwidacyjnej. Ten nadrzędny plan był realizowany przez cały okres
III RP w nieco innej formie, która była
wymuszona przez nieoczekiwany przez
komunistów wynik wyborów, a w konsekwencji powołanie rządu Mazowieckiego.
Fakt ten spowodował, że trzeba było bardziej liczyć się z tzw. stroną opozycyjno
- solidarnościową, której znaczenie od
czasu obrad okrągłostołowych znacznie
wzrosło.
Niedługo później, 2 lipca 1989 r., w
tygodniku Forum ukazał się przedruk
z datowanego na 22 czerwca artykułu
opublikowanego w dzienniku Financial
Times, autorstwa E. Mortimera, J. Lloyda, P. Riddella i L. Barbera. Tekst, który
przeszedł bez echa, informował o wstępnej aprobacie wyrażonej przez ekspertów
rządu M. Rakowskiego i Solidarności dla
planu George’a Sorosa, który przewidywał
reformę gospodarczą opartą o drastyczne
oszczędności, wymienialność złotówki i
przede wszystkim prywatyzację poprzez
przekazanie wszystkich przedsiębiorstw
państwowych Agencji Likwidacyjnej, która zreorganizowałaby je w spółki akcyjne, a następnie przekazała 25 - 30% akcji
funduszom powierniczym obsługującym
zadłużenie kraju. Zarządzający tymi funduszami (z prawem dysponowania akcjami) mieli być mianowani przez wierzycieli. Przejęcie pozostałych 75% - 70% akcji

najwartościowszych przedsiębiorstw nie
byłoby szczególnie trudne ze względu na
gigantyczne przeszacowanie wartości dolara i innych walut w stosunku do złotówki, wynoszące nawet 10 – krotność (nową
politykę walutową zainicjował rząd Rakowskiego wprowadzając w marcu 1989 r.
prawo dewizowe) oraz postponowanie
polskiego kapitału tkwiącego w majątku
narodowym i zasobach ludzkich.
Ostatecznie pierwotny projekt powołania Agencji Likwidacyjnej nie został
zrealizowany. Jej funkcję w pewnej mierze spełnił kilka lat później Program Powszechnej Prywatyzacji.
Sam G. Soros w książce Underwriting democracy, oprócz opisu założenia w
1988 r. Fundacji Batorego oraz spotkań z
Jaruzelskim i Rakowskim, stwierdza, że
zaproponował wówczas swego rodzaju
makroekonomiczną wymianę długu na akcje polskich przedsiębiorstw.
Latem 1989 r. po uprzednim przygotowaniu przez Sorosa gruntu do Polski przyjeżdżają jego emisariusze: Jeffrey
Sachs i David Lipton. Zwłaszcza pierwszy
z nich odegra znaczącą role we wdrożeniu i uszczegółowieniu planu, który zostanie przedstawiony nowemu premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu i dzięki
Waldemarowi Kuczyńskiemu (jedynemu
ekonomiście, który rekomendował plan)
będzie szybko zaakceptowany. Kuczyński
również zaproponuje Leszka Balcerowicza
na stanowisko ministra finansów a zarazem twarz i wykonawcę nowej polityki
gospodarczej.
Plan Sorosa/Sachsa/Balcerowicza był
elementem szerszej koncepcji realizowanej
w krajach rozwijających się. Był zgodny z
kluczowymi założeniami tzw. Konsensusu
Waszyngtońskiego, który odzwierciedlał filozofię neoliberalną prowadzącą do neokolonialnej eksploatacji krajów rozwijających
się przez globalny kapitał.
Podstawowym celem konsensusu
było narzucenie krajom rozwijającym się
(blok postsowiecki i tzw. kraje Południa)
otwarcia własnych rynków na przepływ
kapitału, towarów i usług z państw Zachodu. Oznaczało to zniesienie ograniczeń w
handlu i swobodę działalności banków,
ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych
i innych instytucji finansowych. Dzięki
temu międzynarodowy kapitał otrzymał
niepowtarzalną szansę na ekonomiczny
podbój krajów nieprzygotowanych na
stawienie czoła nasilającej się globalizacji. Narzucenie zasad konsensusu nie
było trudne, gdyż kraje wchodzące w
orbitę wpływów Zachodu były bardzo
zadłużone i dług ten stał się narzędziem
szantażu: jeśli nie spełnicie naszych surowych warunków, nie możecie marzyć
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o jakichkolwiek ulgach w spłatach, a tym
bardziej o nowych pieniądzach z Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy
Banku Światowego. Tak więc warunkiem
przyznania nowych, pilnie potrzebnych
budżetowi, kredytów było wasalne posłuszeństwo. Hipokryzja tej sytuacji polegała
na tym, że kraje zachodnie równocześnie
chroniły swój rynek i subsydiowały część
gałęzi produkcji (np. rolnictwo), a odmawiały tego samego krajom podporządkowanym. Ta asymetria powodowała zalew
rynku importowanymi towarami, uderzała w rodzimą produkcje, tworząc bezrobocie. Z kolei w 1989 r. (po uwolnieniu
przez rząd Rakowskiego cen żywności
i wprowadzeniu nowego prawa walutowego), ze względu na ogromne przeszacowanie wartości walut, nastąpił wykup
części towarów rodzimej produkcji, co
skłoniło producentów do podnoszenia
cen i napędziło inflację wpychając w sferę
ubóstwa dużą część społeczeństwa (ceny
towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w 1989 r. o 351%). W 1990 r. średnia
inflacja wyniosła 600% (wskaźnik jednocyfrowy został osiągnięty dopiero w
1999 r.), przeciętne płace spadły o 24,6%,
realna wartość rent i emerytur o 19%, a
dochody netto z rolnictwa na jednego
pracującego o 63%. W 1993 r., po kliku
latach wprowadzania „reform”, co najmniej 40% społeczeństwa znalazła się
poniżej socjalnego minimum egzystencji
(w 1989 r. było to 16,6%).
Sprzedać to co polskie za bezcen
Konsekwencją wdrażania zasad konsensusu, w następnych latach, było stopniowe oddawanie kontroli nad finansową, produkcyjną, handlową i medialną
infrastrukturą państw oraz utrwalanie
systemowych mechanizmów wyzysku.
Dotyczyły one zwłaszcza pasożytniczego
sektora bankowego. Pierwszym aktem
tego zjawiska było wprowadzenie horrendalnego oprocentowania kredytów,
również tych udzielonych wcześniej, co
pogwałciło podstawową zasadę, według
której prawo nie działa wstecz. Nastąpiło uderzenie w rolnictwo i państwowy
przemysł. Polskie firmy upadały lub płaciły gigantyczny odsetkowy haracz, który
następnie poprzez lokaty zamieniane na
dolary były wywożone z Polski. Było to
pierwsze zastosowanie finansowej broni
masowego rażenia i pierwszy spekulacyjny atak na III RP. W takiej sytuacji kapitał
zagraniczny mógł z łatwością przejmować
polskie przedsiębiorstwa (oblicza się, że
średnia cena zakupu stanowiła ok. 10%
wartości). Nie rzadko były to wrogie przejęcia celem likwidacji.
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Innym czynnikiem ułatwiającym
przejmowanie majątku narodowego była
walka z inflacją, która umożliwiała duszenie popytu wewnętrznego, co dodatkowo
osłabiało polskie, głównie, państwowe
firmy i otwierało rynek na import obcych
towarów, obniżając konkurencyjność polskiej produkcji. Właśnie pod hasłem walki z inflacją wprowadzono tzw. popiwek,
podatek od wypłat ponadnormatywnych
wynagrodzeń, który osiągnął stopę 400
-500%. Był on potężnym ciosem zadanym
państwowemu przemysłowi, który z założenia był przeznaczony pod młotek. Miał
też charakter demoralizujący i sprzyjał
wzrostowi bezrobocia, a w szerszej perspektywie był symbolem zaciskania pasa,
czyli pierwszej operacji uspołecznienia
kosztów przy jednoczesnym sprywatyzowaniu zysków.
Pod hasłami prywatyzacji, liberalizacji
i deregulacji dokonywała się akumulacja
poprzez wywłaszczenie, przejmowanie
aktywów, sfinansowanych częściowo przez
kredyty epoki Edwarda Gierka, a wypracowanych przez kilkadziesiąt lat pracy kilku pokoleń. Przypomina to sytuację kredytobiorcy hipotecznego, któremu bank
zabrał częściowo spłacone mieszkanie,
które musi dalej spłacać.
Konsensus Waszyngtoński zatem nie
był receptą na tworzenie dochodu i bogactwa, lecz sposobem jego redystrybucji.
Konsekwencją procesu zapoczątkowanego tzw. planem Balcerowicza był
nie tylko upadek polskiego przemysłu i
wyprzedaż najcenniejszych jego składników, przejęcie banków oraz mediów,
ale przede wszystkim narastające zadłużenie, w znacznej części wobec wierzycieli zagranicznych. Dług odziedziczony
po PRL (w połowie umorzony) został
spłacony dopiero jesienią 2012 r. Jednak
znacznie wcześniej zadbano, żeby kraj
wpadł w nowe sidła zadłużenia, tym razem o charakterze systemowym. Dawało
to gwarancję pogłębiającego się z roku na
rok uzależnienia od wierzycieli. W 1997 r.
uchwalono Konstytucję, prawo bankowe i ustawę o NBP. Stworzyły one ramy
nowej architektury finansowej opartej
na oprocentowanym pieniądzu dłużnym
emitowanym przez prywatne banki komercyjne. Odtąd państwowy bank centralny nie miał prawa emitować pieniądza
na potrzeby gospodarki, która zaczęła
się podnosić po hekatombie pierwszych
lat transformacji. To prawo otrzymały
(w większości niepolskie) prywatne banki
komercyjne, które zaczęły nakręcać spiralę długu wewnętrznego. Państwo nie mogąc korzystać z emisji własnego pieniądza
zostało zmuszone do kredytowania się w
zagranicznych bankach i międzynarodo-

wych instytucjach finansowych (podobnie
jak za czasów Gierka).
Naturą narzuconego Polsce w 1997 r.
systemu jest wykładniczy przyrost długu,
który staje się szczególnym problemem,
gdy tempo rozwoju gospodarki nie dorównuje wzrostowi zadłużenia. W chwili
obecnej (oficjalny) publiczny dług Polski
jest wielokrotnie większy niż u schyłku
PRL. Zadłużenie sektora finansów publicznych osiągnęło 990 mld zł, z czego 80%
to dług zagraniczny. 30% całości stanowi
dług denominowany w walutach obcych,
co generuje potężne ryzyko walutowe.
Koszty obsługi zadłużenia (spłaty odsetek) stanowią mniej więcej równowartość
rocznych wpływów budżetu państwa z tytułu podatku PIT (w zależności od roku:
30 - 40 mld zł). Roczne koszty braku emisji własnego pieniądza, czyli przyczyny
zadłużania się, są natomiast obliczane na
kwotę 150 – 200 mld zł, czyli równowartości kilku dziur budżetowych. W takiej
sytuacji trudno wyobrazić sobie prowadzenie jakiejkolwiek suwerennej polityki
gospodarczej czy zagranicznej, a zwłaszcza polityki niezgodnej z interesami wierzycieli. Gdy nie będziemy dyspozycyjni
i posłuszni, wystarczy obniżenie ratingu i
wyprzedaż polskich obligacji skarbowych,
żeby zachwiać popytem na nowe papiery
(potrzeba rolowania długu) i spowodować
problemy z płynnością finansową państwa. Taka groźba wisi na głowami każdej ekipy rządowej w Warszawie niczym
miecz Damoklesa.
Czy dzisiaj idziemy słuszną drogą?
Program premiera Mateusza Morawieckiego może jedynie sytuację uzależnienia
pogłębić, ponieważ zakłada zwiększenie
„ubankowienia”, czyli długu, zwolnienie
z podatku bankowego obligacji skarbowych, wprowadzenie e-paragonu, wyeliminowanie z obrotu gotówki, poparcie
dla umów TTIP i CETA czy zwiększenie
fiskalizmu (jednolity podatek i jednolity
plik kontrolny). Zwiększenie zadłużenia zawsze, prędzej czy później, skutkuje
przykręceniem śruby podatkowej, która
ma wycisnąć pieniądze potrzebne do spłaty wierzytelności. Szczególnie absurdalny
jest pomysł budowania polskiego kapitału
przemysłowego w oparciu o zagraniczny
kredyt. Plan Morawieckiego, z pozoru oparty na patriotyzmie gospodarczym, jest
logiczną kontynuacją planu Balcerowicza,
a przeciwstawianie ich sobie jest grubym
nieporozumieniem.
Praktyka polityczna i historia III RP
pokazuje, że dług jest podstawowym narzędziem zniewolenia i ekonomicznej
dominacji. Fakt ten nie miał do tej pory
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potwierdzenia i opisu naukowego i był
niestety tematem tabu, a nie poważnej refleksji. Dopiero rozprawa prof. Richarda
Wernera unaoczniła za pomocą dowodu
empirycznego, jak ten system funkcjonuje
od strony wewnętrznych, ukrytych, mechanizmów; wyjaśniła, jak pracuje silnik
systemu.
Przyjrzyjmy się więc, czym jest, a
czym nie jest pieniądz dłużny. Werner w
swojej pracy przeanalizował trzy teorie
bankowości opisujące mechanizm powstawania kredytu: teorię rezerwy cząstkowej, pośrednictwa finansowego oraz
kreacji kredytu. W sposób doświadczalny
sfalsyfikował dwie pierwsze i potwierdził
prawdziwość trzeciej. Eksperyment Wernera został przeprowadzony za pomocą
rzeczywistego oprogramowania księgowego używanego w banku Raiffeisen.
Polegał na ręcznym wprowadzeniu do
oprogramowania sprawozdawczo – audytorskiego kredytu w kwocie 200 tys. euro,
jakby był pomyłkowo pominięty (przez
oprogramowanie bieżące) w ostatnich
dniach roku, i sprawdzeniu rachunkowych konsekwencji tego faktu. Ponieważ
rejestrowana była tylko jedna transakcja,
test gwarantował, że wynik nie będzie
zakłócony przez inne operacje bankowe. Eksperyment wykazał, że żadne inne
standardowe procedury ani operacje nie
były potrzebne, aby zakończyć księgowanie kredytu i sfinalizować zapisy na
kontach. Inaczej mówiąc, bank do udzielenia kredytu nie potrzebował pozyskania
depozytu czy posiadania rezerw. Wymagania kapitałowe i odpowiednie rezerwy
muszą być bowiem zapewnione jedynie
w określonych okresach pomiaru i nie są
warunkiem wstępnym udzielenia kredytu. Do tego potrzebny jest przede wszystkim podpis klienta na umowie, która
warunkuje dalsze operacje rachunkowe:
dopisanie kwoty kredytu do aktywów, a
następnie stworzenie na taką samą kwotę depozytu kredytobiorcy w pasywach.
W ten sposób zwiększa się bilans banku.
Nie następuje redukcja żadnych kont, nie
następuje transfer środków, co miałoby
miejsce w przypadku, gdyby pieniądze
rzeczywiście pochodziły z depozytu innego klienta. Depozyty wchodzą w bilans
banków, są ich własnością. Deponenci są
jedynie wierzycielami. Tak więc teorie pośrednictwa finansowego i rezerwy cząstkowej są błędne.
Najważniejsze ustalenie Wernera polega na tym, że pojedyncze banki kreują pieniądz poprzez udzielanie kredytu.
Nie są żadnym pośrednikiem pomiędzy
deponentem a kredytobiorcą, jak twierdzą obydwie odrzucone i sfalsyfikowane
teorie. W przypadku prawdziwego po-
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średnictwa pieniądze klientów stanowią
odrębną masę majątkową poza bilansem
zarządzającego (np. domy maklerskie,
TFI). Fałszywa jest również teza, występująca w teorii rezerwy cząstkowej (mnożnikowa teoria pieniądza), że pieniądz jest
kreowany nie przez pojedynczy bank, ale
przez cały system bankowy. Twierdzenie
takie jest całkowicie nielogiczne, ponieważ jeśli pojedynczy bank nie kreuje pieniądza (jest jedynie pośrednikiem), to tym
bardziej nie może tego robić cały system.
Dodatkowe potwierdzenie niesłuszności
teorii rezerwy cząstkowej stanowi fakt, że
w związku z brakiem skuteczności stosowania stopy rezerwy cząstkowej w polityce monetarnej, niektóre banki centralne
odstąpiły w ogóle od jej stosowania (Bank
Anglii, Riksbank).
Podobnie iluzoryczne jest stosowanie
wymogów współczynnika wypłacalności jako hamulca akcji kredytowej. Bank
bowiem (Werner podaje przykład Credit
Suisse) może tworzyć pieniądze celem powiększenia własnego kapitału. Skoro bank
tworzy pieniądz w postaci kredytu lub
własnego kapitału, to oznacza, że jest on
elementem gry rynkowej, czyli towarem.
Nie jest więc neutralną infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania
rynku. Zakłóca to podstawową zasadę
stanowiącą o uczciwości wolnego rynku
– równość stron uczestniczących w wymianie gospodarczej. Rynek staje się w ten
sposób iluzją, fałszywką, która odznacza
się głęboką nierównowagą w stosunkach
gospodarczych premiując banki kosztem
pozostałych uczestników gospodarki rynkowej, a właściwie pseudorynkowej. Bank
tworzący swój własny kapitał jest wyjątkowo groźny dla systemu, ponieważ może
skutecznie obchodzić rygory narzucone
przez regulatora i tworzyć pieniądz kredytowy bez ograniczeń.
Towarowa postać pieniądza tworzy
nową, nieznaną wcześniej, jego funkcję spekulację, która jest obecnie dominująca
w stosunku do opisanych dawno przez
ekonomię trzech innych funkcji: transakcyjnej, wartościującej i tezauryzacyjnej.
Dlatego właśnie we współczesnym świecie
jedynie 0,2 % ogółu wyemitowanego pieniądza służy obsłudze realnej gospodarki
(transakcje handlowe: zakup towarów i
usług, produkcja). Reszta jest narzędziem
spekulacji na akcjach, walutach, towarach,
surowcach czy z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Ta dysproporcja
daje obraz skali patologii dotykającej globalną gospodarkę, która stała się kasynem
zarządzanym przez nieliczną oligarchię
finansową. W kasynie tym na z góry przegranej pozycji znajdują się państwa, narody, przedsiębiorcy i obywatele.

W kasynie tym „produkuje” się bańki
spekulacyjne, cykle koniunkturalne, inflację, deflacje, bankructwa i bezrobocie.
Nieodłącznie towarzyszy im transfer zysków i realnych dóbr do właścicieli pieniądza i ubożenie większości populacji.
Współczesne niewolnictwo polega na pracy przymusowo wynagradzanej imitacją
pieniądza, który jest najbardziej wyrafinowanym narzędziem wyzysku i eksploatacji w dziejach ludzkości. W systemie tym,
niczego nieświadomy, niewolnik opłaca
swojego pana, bo jest zmuszony do posługiwania się oprocentowanym pieniądzem
dłużnym. Pasożyt dla większości jest niewidzialny. Odczuwalne są za to skutki
jego działalności, fałszywie definiowane
przez ekonomię jako naturalne zjawiska
występujące w gospodarce wolnorynkowej (np. cykl koniunkturalny, inflacja).
Narzędziem i ofiarą pasożyta jest również
państwo, które aby spłacać ciągle powiększający się dług, dociska obywateli podatkami i daninami, lądującymi na końcu w
kieszeniach bankierów.
Kreowanie pieniądza
W tym kontekście należy sobie zadać
pytanie o sens istnienia giełd papierów
wartościowych, które z założenia powinny dawać wiarygodne wyceny aktywów,
głównie akcji. Jednak nie jest to możliwe,
kiedy pieniądz jest „produkowany” (przez
prywatne banki) jak każdy inny towar;
z tą różnicą, że praktycznie bez żadnych
ograniczeń, bo bezkosztowo (metodą
księgową). W ten sposób akcje stają się
oderwanym od rzeczywistości przedmiotem hazardu i spekulacji.
W tym świetle należy inaczej spojrzeć na przemiany, które dokonywały
się w Polsce od 1989 r. Dowód Wernera
pokazuje bezsens zewnętrznego zadłużania się krajów rozwijających się, którym
wmówiono, że oszczędności są konieczne
dla inwestycji i rozwoju gospodarczego.
Oszczędności na początku transformacji
było w Polsce, swoją drogą, sporo. Niestety zostały one wydrenowane przez plan
Balcerowicza (poprzez rabunek dewiz i
inflację) otwierając pole dla kapitału zagranicznego. Pojawił się więc argument o
potrzebie finansowania rozwoju długiem
zewnętrznym. Ta filozofia pokutuje niestety do dzisiaj, skazując kraj na archaiczne i
przeciwskuteczne modele wzrostu (plan
Morawieckiego). Nieporozumienie polega
na tym, że kredyt i kapitał pochodzący z
Zachodu jest pieniądzem fikcyjnym, wykreowanym w sektorze bankowym (również ten kreowany przez zachodnie banki
w Polsce). Spełnia jednak swoją funkcję
transakcyjną, ponieważ brak jest suwe-
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rennego, emitowanego w kraju, środka
płatniczego. Niesie to wiele negatywnych
konsekwencji ekonomicznych:
1. Utrwala patologiczną sytuację istnienia 40% luki nabywczej, która zmusza społeczeństwo do zadłużania się.
Luka nabywcza to dysproporcja między wielkością PKB a popytem wynikającym głównie z dochodów generowanych w kraju. Dochody osiągane
przez obywateli nie wystarczają na
wykupienie owoców ich własnej pracy - 40% dóbr i usług powstających
w Polsce.
2. Skazuje państwo, społeczeństwo i
przedsiębiorców na dźwiganie garba
odsetkowego (pieniądz jest długiem).
3. Podnosi znacząco ceny w różnych
segmentach rynku (np. w budownictwie mieszkaniowym udział odsetek
w cenie metra kw. dochodzi do 70%).
4. Wzmaga fiskalizm, ponieważ państwo musi spłacać odsetkowy dług, a
jedynym źródłem środków na spłaty
są podatki.
5. Powoduje drenaż krajowych zasobów i bezustanną ucieczkę realnego
kapitału za granicę (transfer odsetek
i dywidend banków, funduszy inwestycyjnych oraz zysków innych firm
zagranicznych w Polsce).
6. Stwarza poważne zagrożenie kursowe, ponieważ zagraniczne długi są
w znacznej części denominowane
w walutach obcych, a na rynku wewnętrznym sprzedawane są kredyty
indeksowane do walut i instrumenty
pochodne dla przedsiębiorstw, np.
opcje walutowe. Można więc bez żadnej przesady stwierdzić, że wszyscy
jesteśmy „frankowiczami”.
Zadłużenie jest …okrutnym podstępem wobec krajów rozwijających się: w
wielu, jeśli nie w większości przypadków,
sytuacja tych krajów byłaby lepsza, gdyby w
ogóle nie brały pożyczek z zagranicy.* Podstęp ten polegał m.in. na tym, że pieniądze, które stworzyły problem globalnych
długów nigdy nie weszły na rynki krajów
rozwijających się. Podobny mechanizm
występuje, gdy NBP emituje pieniądz bazowy. Następuje to w oparciu o rezerwy
walutowe, za które równocześnie kupuje
obligacje dolarowe czy eurowe (obligacje
stanowią ponad 80% rezerwy). W ten sposób waluty wracają do miejsca pochodzenia. Innym przykładem są dotacje unijne.
Za brukselskie euro również dokonuje
się zakupu obligacji państw zachodnich.
Więc i w tym przypadku waluta wraca do
miejsca pochodzenia, a w oparciu o aktywa w postaci obligacji emituje się złotówkę. Analogiczna sytuacja ma miejsce, gdy
rząd sprzedaje obligacje denominowane w
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walutach. Efekt jest taki, że aby emitować
(z resztą w bardzo ograniczonej ilości)
własny pieniądz należy zostać, na bardzo
niekorzystnych warunkach, wierzycielem
państw zachodnich. Różnica w oprocentowaniu polskich i zagranicznych papierów skarbowych powoduje, że rocznie
tracimy z tego tytułu ok. 10 mld zł. Można
powiedzieć, że waluty, poprzez instytucję rezerwy banku centralnego, spełniają
funkcję swego rodzaju kagańca emisji suwerennego pieniądza.
Dolary, które stworzyły problem długów Trzeciego Świata, nigdy nawet nie weszły na rynek tych kredytowanych krajów.
Gdy te waluty są wymieniane przez kraje
rozwijające się na krajowe waluty, skutkuje to jedynie wzrostem kredytu tworzonego
przez krajowy system bankowy, denominowanego w walucie narodowej. Jest to
jednak coś, co kraj rozwijający się może
zorganizować bez konieczności pożyczania
z zagranicy w ogóle.
Tak więc rada, aby pożyczać z zagranicy była udzielana głównie przeciwko interesom krajów rozwijających się: naraziła
ona te kraje na ryzyko kursu walut zagranicznych, co często prowadziło do wzrostu
długu i nadmiernego odpływu odsetek od
wszelkich otrzymanych pożyczek. Doprowadziło to do takich „rozwiązań” tego
problemu, jak zamiana długu na akcje, i
przekazywanie majątku narodowego zagranicznym kredytodawcom.*
Dodajmy, że ta zamiana, co widać na
historycznym przykładzie Polski, nie była
tylko logiczną konsekwencją wpadnięcia
w spiralę długu, ale celowym i zaplanowanym z premedytacją działaniem.
Możemy w tym miejscu zapytać: dlaczego o dłużnym neokolonializmie tak
niewiele się mówi i pisze? Dlaczego tak
mało ludzi ma jego świadomość? Dlaczego społeczne rozumienie kwestii pieniądza uległo pogorszeniu, a nauki ekonomiczne nie tylko nie zrobiły postępu,
ale w ostatnim stuleciu uwsteczniły się?
Pierwsze wyjaśnienie dotyczy obszaru
metodologii w naukach ekonomicznych
- Ekonomia klasyczna i neo - klasyczna,
które dziś dominują, wykorzystują metodę
dedukcyjną: nieprzetestowane aksjomaty
i nierealistyczne założenia są tu podstawą
do formułowania teoretycznych światów,
które są wykorzystywane do przedstawiania określonych „wyników”. … Metodologia dedukcyjna wyjątkowo nadaje się do
manipulacji poprzez to, że bazuje na aksjomatach i założeniach, które można zmieniać w dowolnym momencie w celu uzyskania wstępnie określonych, pożądanych
rezultatów i w celu uzasadnienia faworyzowanych politycznie zaleceń.* W ten sposób
dochodzimy do drugiego, zdecydowanie

donioślejszego, wyjaśnienia, które dotyczy obszaru wielkich interesów i polityki.
Werner sugeruje wyraźnie, że mamy tu
do czynienia ze świadomym działaniem
wielu ekonomistów. Szukając źródeł takiego stanu rzeczy, należy wskazać na
międzynarodowe banki, banki centralne
czy prywatnie finansowane think tanki.
Nie przypadkiem temat kreacji pieniądza
kredytowego stał się prawdziwym tabu.
Zwłaszcza publikacje banków centralnych
należy uznać za tendencyjne i zaciemniające obraz, a tzw. Nagroda Nobla w
dziedzinie ekonomii (faktycznie nagroda
Riksbanku im. Alfreda Nobla – bardzo
sprytny zabieg PR) nie jest przyznawana
zwolennikom bankowej teorii kreacji kredytu. Wręcz przeciwnie, wielu laureatów
nagrody szwedzkiego banku centralnego
było aktywnie zaangażowanych w ukrywanie prawdy o kreacji pieniądza.
Mimo kategoryczności swych tez
Werner nie odrzuca metody kreacji pieniądza ex nihilo. Nie potępia jej moralnie. Stwierdza jedynie, że kredyt powinien być tworzony przez rodzime banki
celem wspomagania produkcji i realnej
gospodarki, aby osiągnąć bezinflacyjny,
nie obarczony cyklicznością, stabilny rozwój pozbawiony kryzysów. Dlatego banki
centralne powinny prowadzić politykę regulacyjną ukierunkowaną na ograniczanie kredytu, który nie przyczynia się do
wzrostu PKB (tzw. wytyczne kredytowe)
oraz kontrolować ilość i jakość kredytu w
gospodarce. Werner przewiduje również
możliwość pożyczania pieniędzy przez
rządy od banków centralnych (analogicznie jak w koncepcji emisji suwerennego
pieniądza). Taki sposób finansowania
wydatków budżetowych umożliwi zwiększenie podaży pieniądza, wzrost PKB i
wynikające z tego zwiększenie wpływów
podatkowych. Nowy pieniądz da bowiem
możliwość wykorzystania niespożytkowanych zasobów produkcyjnych, materiałowych, ludzkich oraz zaspokojenie
wielu uśpionych potrzeb. Pozytywnym
przykładem podanym przed autora są
Niemcy, gdzie ukształtowała się korzystna struktura sektora bankowego: wiele
rodzimych banków, które działają niezarobkowo. Są to głównie, będące własnością gmin, banki komunalne. Takie rozwiązanie mogłoby również przysporzyć
wiele korzyści polskiej gospodarce. Jednak, jak do tej pory nad Wisłą nie powstał
ani jeden tego typu bank!
Piotr Jankowski
*Richard A. Werner, Stracone stulecie
w ekonomii: trzy teorie bankowości i niezbity dowód, Wydawca: Fundacja Jesteśmy
Zmianą, Warszawa 2016 r.
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Wojna-nie-wojna
Mówi się, że najszybciej rewolucja pożera własne dzieci. Widać to zwłaszcza na
przykładzie ukraińskiego Majdanu, który nie potrafił, lub nie chciał, wykorzystać możliwości, jakie się przed nim otworzyły po obaleniu prezydenta Wiktora
Janukowycza. Po pięciu latach od ulicznych starć w centrum Kijowa Ukraina jest
już zmęczona. Stagnacją, pogorszeniem gospodarki, korupcją, której nie dało się
wyplenić, a przede wszystkim konfliktem z Rosją. Ukraińcy chcieli, żeby wraz ze
strukturami UE i NATO „przyszedł do nich Zachód”. Nie mogąc się go doczekać,
sami na ten Zachód uciekli w liczbie paru milionów ludzi. Wybory parlamentarne
i prezydenckie w 2019 r. mają być najważniejszym testem dla porewolucyjnej władzy. Staną się rozliczeniem rządzących i być może odpowiedzią na pytanie, jaka
przyszłość czeka Ukrainę.
Magdalena Piórek

P

rzez lata Ukraina stała na rozdrożu. Będąc w objęciach Rosji, stale
oglądała się na zachodnich partnerów. Polityczne wiosny z 1990 i 2004
roku były krótkotrwałe i ostatecznie
znów kończyło się na uzależnieniu od
Moskwy. Mimo rewolucyjnych zrywów
Kijów stał w miejscu i jego działania niewiele tu zmieniały. Moskwa nieodmiennie traktowała Ukrainę jako sferę swoich
wpływów i mimo wojny dalej próbuje
rozdawać karty. Prawda jest taka, że
wszelkie scenariusze przyszłorocznych
wyborów są możliwe, bo poparcie dla
wszystkich kandydatów utrzymuje się
na podobnym poziomie. Nawet obecny
prezydent Petro Poroszenko nie może
liczyć na bezproblemową wygraną, bo to
jego coraz częściej obwinia się za złą sytuację w kraju, a za plecami wyrasta mu
coraz mocniejsza Julia Tymoszenko.
Ukraina postawiła na konfrontację z Moskwą, ale i samej Moskwie nie
zależy na stabilizacji sytuacji. Pozwolić
Ukrainie samej uporać się z kryzysem,
to umożliwienie jej urwania się z rosyjskiego łańcucha. Jednocześnie byłaby
to zgoda na objęcie jej wpływami UE i
NATO, na co Rosja nigdy się nie zgodzi.
Trwanie w kryzysie daje z kolei nadzieję, że rosyjskim decydentom jeszcze raz
uda się odwrócić Ukrainę. Może to być
trudne, skoro na razie administracja
Poroszenki nadaje ton dyskusji politycznej w kraju. Dominującym tematem w
mediach jest konfrontacja z Rosją i stan
zawieszenia pomiędzy wojną a pokojem. Teoretycznie oba państwa nie są ze
sobą w stanie wojny, a w praktyce Ukraina straciła przecież Krym i nie cichną
strzały w Ługańsku i Donbasie. Patowa
sytuacja na froncie budzi niezadowolenie społeczeństwa, które oskarża swoje
elity o czerpanie korzyści politycznych
z obecnej sytuacji. Pojawiają się głosy,
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że wojna jest tylko pretekstem dla polityków do zaniechania lub spowolnienia
działań reformacji kraju, zwłaszcza walki z korupcją i pozbawienia wpływów
oligarchów. Od tych postulatów zaczął
się właśnie Majdan i wobec braku ich
realizacji Ukraińcy głosują głównie nogami. Masowo wyjeżdżają na Zachód, a
władza, której to pasuje, nie podejmuje
się określić, jak mocno destrukcyjnie
wpłynie to na gospodarkę kraju. Oficjalnie tylko w Polsce znajduje się dwa
miliony obywateli Ukrainy, nie wiadomo
ile z nich pojechało dalej na Zachód, a
ilu poszukało lepszego życia w Rosji.
Brak rąk do pracy zachwieje systemem
emerytalnym, ale tego nikt głośno nie
chce mówić. Nawet opozycja, która nie
bardzo umie się znaleźć w stanie quasi
wojennego zawieszenia i nie może przebić się ze swoim przekazem. Julia Tymoszenko po cichu liczy na to, że znów stanie na czele masowego sprzeciwu wobec
polityki władz, ale na razie nie podejmuje takich kroków. Chłodne przyjęcie jej
wystąpienia na Majdanie w lutym 2014 r.
mogło być rzeczywiście zimnym prysznicem na jej polityczne plany, ale od
tego wydarzenia minęło już sporo czasu
i powoli, ale systematycznie wzrastają jej
słupki poparcia. Już raz Julii Tymoszenko udało się wypłynąć po Pomarańczowej Rewolucji, niewykluczone, że znów
może z sukcesem sięgnąć po władzę.
Dla ukraińskich elit groźne byłoby
powstanie silnego ugrupowania popierającego reformowanie kraju według europejskich wzorców. Do tej pory jednak
taka partia nie była w stanie się wyłonić,
tym bardziej, że rząd robi wszystko, żeby
pod bokiem nie wyrósł mu silny rywal.
Z drugiej strony sceny politycznej są
próby powstawania partii, które miałyby zagospodarować elektorat prorosyjski i radykalnie lewicowy, ale też nie

odnoszą zbyt wielkiego sukcesu. Póki
co wojna przyniosła wzrost poparcia dla
nacjonalistów z hasłem Bandery na ustach. Jeszcze przed Majdanem środowiska orientujące się na tradycję OUN nie
miały zbyt wielkiego poparcia w społeczeństwie, ale teraz zyskały ciche poparcie prezydenta i rządu i aspirowały do
jedynej właściwej tradycji ukraińskiego
państwa.
Stawianie pomników Banderze nie
przyniosło Kijowowi sympatii na arenie
międzynarodowej. Zaiskrzyło zwłaszcza w relacjach z Polską. Polska od lat
lobbowała na arenie UE za Ukrainą,
próbując wciągnąć ją w struktury UE i
NATO i chcąc odciągnąć ją od Moskwy.
Wraz z Węgrami, Słowacją i Czechami
objęła Ukrainę opieką Grupy Wyszehradzkiej, przeznaczając 6% PKB całej V4
na pomoc finansową Ukrainie. Ukraina
wykorzystywała geopolityczne interesy państw regionu dla swojej korzyści,
ale prawdziwych partnerów szukała dla
siebie w Berlinie i Paryżu. Zarzuty Warszawy wobec gloryfikowania zbrodni
UPA, w tym rzezi wołyńskiej nie skłoniły Ukrainy do porozumienia. Warszawa
znalazła się w sytuacji, w której musi
popierać Ukrainę w jej sporze z Rosją, a
jednocześnie nie w smak jej jest ta pozorowana przyjaźń. Kijów wie, że Polska nie ma innego wyboru i nie zależy
mu na jej dobrym samopoczuciu. Polska, naciskana przez Stany Zjednoczone, żeby utrzymywać poprawne relacje
z Ukrainą, nie ma własnego pomysłu
wybrnięcie z sytuacji. Jeszcze trudniejsze stały się relacje z Węgrami, głównie
przez temat mniejszości węgierskiej na
Zakarpaciu. Mniejszość węgierska nie
jest zbyt liczna, ale jej obecność stanowi dla Budapesztu wygodny pretekst dla
nacisków politycznych. Premier Orban
potrafił posunąć się nawet do żądania
przyznania autonomii mniejszości węgierskiej na Ukrainie, co spotkało się z
niezadowoleniem Kijowa i zarzutami o
destabilizację państwa. Węgry grają na
dwa fronty: z jednej strony podkreślają,
że w ich interesie leży istnienie niepodległej, demokratycznej i prosperującej
Ukrainy, z drugiej Orban lekceważąco
wypowiada się o władzach w Kijowie i
wyraża sceptycyzm wobec przyszłości
sąsiada i stanu praworządności. Budapeszt zaznacza, że Węgry nie powinny
z powodu Ukrainy dawać się wciągać w
nieprzyjazne gry przeciwko Rosji i iść na
nieswoją wojnę.
Argument o nieswojej wojnie trafia
na podatny unijny grunt. W całej UE
próżno szukać państwa, które chciałoby
„umierać za Kijów”. Petro Poroszenko
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zdaje się dobrze wyczuwać niechętne
nastroje i stara się robić wszystko, żeby
na tyle uwikłać UE w konflikt z Rosją,
żeby obie strony nie mogły się już wycofać. Miała temu służyć listopadowa
próba zaognienia sytuacji w Cieśninie
Kerczeńskiej. Przejęcie Krymu i wybudowanie mostu łączącego półwysep z
Federacją Rosyjską zmieniło sytuację
geostrategiczną w tym rejonie. Rosja de
facto uczyniła Morze Azowskie swoim
akwenem, kontrolując ruch i ukraiński
handel. W obawie przed zablokowaniem
Mariupola, niezwykle ważnego dla ukraińskiego handlu portu, Ukraińcy wysłali
jednostki marynarki wojennej, które
rzekomo naruszyły wody terytorialne Federacji Rosyjskiej. W odpowiedzi
strona rosyjska doprowadziła do zderzenia się jednostek obu krajów, a następnie
zablokowała cały ruch w Cieśninie. Kijów potraktował to jako agresję i wezwał
państwa UE do natychmiastowej reakcji. Wezwanie nie spotkało się z przychylnym przyjęciem, a Sigmar Gabriel,
były szef niemieckiej dyplomacji wprost
oskarżył Ukrainę o prowokację: Myślę,
że w żadnym wypadku nie powinniśmy
pozwolić Ukrainie na wciągnięcie nas w
wojnę, a Ukraina próbowała to zrobić.
Powściągliwa reakcja na wydarzenia na Morzu Azowskim pokazuje, że
UE nie zależy na generowaniu konfliktu. Tym bardziej, że Petro Poroszenko
nie jest pierwszym politykiem, który
na nieoczekiwanym zwrocie wydarzeń
próbuje ugrać w wewnętrznej walce o
władzę. Przed nim swoje szlaki przetarli już David Cameron inicjując Brexit i
były premier Katalonii. Po pięciu latach
od Majdanu Ukraina nie wydaje się
być bliższa wstąpienia do UE i NATO.
Stawiając wyłącznie na integrację z zachodem, straciła na relacjach gospodarczych i ekonomicznych z Rosją. Moskwa
nie zamierza oddać strefy swoich wpływów bez walki i zamierza zrobić wszystko, żeby głęboko uzależniona od niej
Ukraina zastanowiła się dwa razy nad
celowością swoich działań.
Parafrazując rosyjskie powiedzenie,
Ukraina cnotę straciła, ale rubla nie zarobiła.

Absolwentka Stosunków
Międzynarodowych
Uniwersytetu
Wrocławskiego

Magdalena Piórek
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W USA rządzi dziś
biznes
Jeden z najbardziej rzetelnych amerykańskich dziennikarzy Bob Woodward, który zasłynął tekstami o aferze Watergate, swoją nową książkę Strach. Trump w Białym Domu
otwiera opisem próby zerwania przez Donalda Trumpa umowy KORUS z Koreą Południową. Tak, chodzi o ten sam kraj, który sąsiaduje z najpotworniejszym reżymem
świata posiadającym broń nuklearną. Pismo wypowiadające umowę zostało w końcu
sprzed nosa Trumpa zabrane przez byłego prezesa Goldman Sachs Gary Cohna, który
w pierwszym roku prezydentury Trumpa doradzał prezydentowi USA. Trump pytał z
furią dlaczego USA płacą miliard dolarów rocznie na system przeciwrakietowy w Korei Południowej, skoro można system antybalistyczny THAAD przenieść do Portland.
Jego zdaniem nie opłaca się to finansowo USA i należy renegocjować układy handlowe
z tym strategicznym i najbliższym obok Izraela sojusznikiem USA.
łukasz adamski

D

opiero generał James „Wściekły
Pies” Mattis przekonał Trumpa,
że system (i idąca za tym pomoc Korei od lat 50-tych) służy USA a
nie tylko Korei Płd. Dzięki tarczy antyrakietowej na półwyspie pocisk nuklearny
lecący z Korei Płn. może zostać wykryty
w 7 sekund. Radary na Alasce zrobią to
w 15 minut. Pocisk do Los Angeles doleciałby w 38 minut. Teraz jednak Cohn
miał przed sobą list datowany 5 września
2017 roku. Pismo to mogło okazać się katastrofalne dla bezpieczeństwa narodowego. Gdyby Trump zobaczył je i podpisał…
– pisze Woodward, dodając, że anarchia
i bałagan w Białym Domu spowodowała,
że prezydent nigdy zniknięcia listu nie
zauważył.
Nie piszę tego by skrytykować administrację Donalda Trumpa. Pragnę jednak zauważyć, że to zdarzenie pokazuje
sposób rozumowania obecnego prezydenta USA i jego ludzi. Nie oceniam czy
ten sposób rozumowania jest dobry na
dzisiejsze czasy. Możliwe, że jest. Możliwe, że potrzeba dziś w Białym Domu
nie polityka, ale biznesmena, który kieruje się (przecież wybór nieobecnego
już w Białym Domu biznesmena Rexa
Tillersona na osobę odpowiadającą za
politykę zagraniczną właśnie tym był) w
każdym aspekcie działalności wyłącznie
zyskiem.
List, bardzo trumpowski w duchu i formie, ambasador Georgette Mosbacher do
premiera Morawieckiego jest typowy dla
tej administracji. Na stronach DoRzeczy.
pl czytamy, że list broniący amerykańskiej
stacji TVN to nie nowość w działalności
ambasador. Mosbacher miała naciskać na
ministrów i urzędników rządu, aby wpro-

wadzić takie zmiany przepisów, które stawiałyby amerykańskie firmy działające w
Polsce w uprzywilejowanej pozycji. Pani
ambasador bardzo wyraźnie, otwartym
tekstem zadeklarowała, że nie powinno być
tak, że wszystkie podmioty funkcjonujące
na polskim rynku płacą podatek w podobnej wysokości. Mówiła, że polski i europejski
rynek jest trudny dla amerykańskich firm i
oczekiwała, że wprowadzone zostaną rozwiązania zmniejszające wysokość obciążeń
podatkowych dla firm pochodzących ze
Stanów Zjednoczonych – mówi nasz informator. Dodaje: – Ambasador oczekiwała,
że nowe przepisy w efekcie postawią amerykańskie podmioty w uprzywilejowanej
pozycji wobec polskich firm. Mówiła m.in
o Uberze. - czytamy w tekście Wojciecha
Wybranowskiego i Marcina Makowskiego.
Jak nazwać takie działanie amerykańskiej ambasador, która na dodatek jest
bliską znajomą (a może nawet przyjaciółką) Donalda Trumpa? Mam jedną odpowiedź na to pytanie: „America First”.
Amerykański biznes pierwszy. Amerykańskie dolary pierwsze. A to, że Donald
Trump walczy z CNN i innymi lewicowymi mediami niewiele zmienia. Robi to na
własnej ziemi. Za granicami argumenty
o lewicowym odchyleniu polskiej stacji
w rękach Discovery go nie przekonają.
Szczególnie jeżeli jego ludzie mają interesy korporacyjne z ludźmi z Discovery.
To jest tak proste. Biznesmena Trumpa
przekona zawsze interes amerykańskiej
firmy w Europie. Po to wysłał w tą część
świata nowojorską bizneswoman, tak
bardzo podobną w działaniu jak on sam.
Ma dbać o „America First”.
Dlatego właśnie rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert na pytanie
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nie tylko z nieprzewidywalnym Trumpem, ale partnerami w Europie innymi
niż równie cyniczny i wyrachowany jak
Trump Wiktor Orban? Albo może w
końcu warto nauczyć się zimnej kalkulacji i pragmatyzmu zamiast turlać się w
romantyzmie? Doceniam wspaniałe moralne zwycięstwo w sporze ze środowiskami żydowskimi o nowelizację ustawy
IPN. Doceniam gargantuiczne moralne
zwycięstwo w sporze o skrócenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego. Jednak
moralne zwycięstwa mają niewielką siłę
w wojnie z hasłami „America First”. Może
warto więc przemyśleć całą filozofię władzy i kierować się portfelem i interesem a
nie sercem i marzeniami?

o list rzekła z uśmiechem, że ambasador
Mosbacher wykonuje kawał dobrej roboty.
Wykonuje w rozumieniu ludzi rozumujących kategoriami Wall Street a nie geopolityki. Pani ambasador broni interesu
amerykańskich firm. Podzielam zdanie

Konrada Kołodziejskiego, który napisał
na portalu, że pewne otrzeźwienie, co do
natury naszych wzajemnych relacji, na
pewno nam się przyda. I tu akurat p. Mosbacher zrobiła nam przysługę.
Może więc warto budować sojusze

Sfrustrowana demokracja
Demokracja w Polsce przypomina łapanie za biało-czerwoną flagę i próbach wyrwania jak największej części dla siebie. Nie dla współbraci Polaków, czy-o zgrozo
-wspólnego dobra Bo, co ma nas łączyć, gdy każdy odskakuje z kawałkiem symbolu
jedności narodowej, częścią biało-czerwonej, i trzyma go wyłącznie w swoim celu?
Gdzie tu wspólne dążenie do obranych zamierzeń?

Dobrze stan demokracji w kraju nad
Wisłą ilustruje hasło „będziemy totalną
opozycją” (G)enialnego (S)tratega, czyli
Grzegorza Schetyny, przewodniczącego
Platformy Obywatelskiej. Gdy w październiku 2015 r. wybory wygrała prawicowa koalicja (tak, koalicja, a wynik
wyborów legalny i jak najbardziej zgodny z Konstytucją RP-nikt tego nie podważa ), i odsunęła od władzy Platformę
Obywatelską i przyklejone do niej Polskie Stronnictwo Ludowe, wszystkie
„antypisiaki” rzuciły się właśnie na PiS,
manipulując na całego. No bo jak to:
„kaczor będzie rządził”, „zniszczyć kaczora”, „odsunąć kaczora od władzy”,
„tworzymy antypis”, czyli „odsunąć PiS
od władzy”. I nie udawajcie, ż prowadzą
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Łukasz Adamski

tycznym. Współtworzenia mądrej polityki dla całego kraju, obojętnie jak to przekornie brzmi dla opozycji Anno Domini
2015-2018. Ale przy totalnym założeniu
staje się ona kukłą i farsą. I naprawdę pozostaje jej tylko i wyłącznie mówić „nie,
bo nie”. Irracjonalnie, bezsensownie, bez
żadnego celu. Bo to jest „antypis”. A czy
jak się nie ma celu, czy to jest polityka?
Lewicowy uśmiech

andrzej dramiński
Manipulując na całego

Krytyk filmowy tygodnika
wSieci. Publicysta portalu
wPolityce.pl. Autor książki
„Bóg w Hollywood”. Laureat
nagrody Złotej Ryby
im. Macieja Rybińskiego
dla młodych felietonistów

was w polityce od przegranych sromotnie, październikowych wyborów 2015 r.
inne hasła.
Tak jakby PiS był wieczny i objął
współwładzę (wspólną władzę) już na
zawsze!
Takie zaślepienie zastąpiło „twórczej” opozycji racjonalne działania.
I tak jest już całe trzy lata. I będzie dalej,
bo jak ktoś wpada w totalitarne szyki, to
nijak ich z nich wyrwać. Bo „totalitarny”
oznacza także: autorytarny, sobiepański, radykalny, niedemokratyczny. Czyż
nie pasuje do polityki totalnej opozycji?
Co ich obchodzą Polacy, czy Polska, jak
podstawowym założeniem jest „totalne”
działanie. Czyli odrzucanie wszystkiego, bo liczymy się tylko my!
Opozycja może mieć i ma bardzo
ważne zadania w życiu społecznym i poli-

Lewicowa - jak nic - Barbara Nowacka miała uśmiech od ucha do ucha,
cała po prostu wielce uszczęśliwiona,
gdy ogłaszano w Warszawie zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Przecież to
nic, że to będzie dalsza polityka Hanny
Gronkiewicz-Waltz (do czego sam się
oficjalnie przyznał). To jej wrażliwość
na los pokrzywdzonych? Czy to nie jest
oczywiste, że nowy prezydent Warszawy, tak powiązany z poprzednim, może
kryć co jest związane z aferą z przejmowaniem nieruchomości w stolicy? Czy
w i tej sytuacji dojdzie do ostatecznego
wyjaśnienia sprawców zabójstwa Danuty Brzeskiej? Tej „zmory czyścicieli
kamienic”, walczącej o prostą prawdę,
że oszuści nie mogą być górą, wykorzystywać prawo i krzywdzić maluczkich?
Bo tak ją ci okrutnicy nazywali. Została
spalona w podwarszawskim lesie Jakie
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wielkie interesy i olbrzymie pieniądze
wchodzą w grę, by ci cwaniacy decydowali się aż na tak haniebne postępowanie i równie straszliwe morderstwo? I
brak jego wyjaśnienia do dziś.
Mało tego, że lewicowi politycy-z
założenia o innej, większej społecznej
wrażliwości (czy naprawdę?)-nic nie
zrobili by doszło do pełnego odkrycia
afery z kamienicami i ich przejmowaniem w Warszawie. A właściwie, co ich
to obchodzi? Zwyciężył „swój” Trzaskowski i dla lewicowo rozumianej demokracji („lewicowa demokracja” tak
jak niegdyś „ludowa demokracja”, a nie
po prostu demokracja), to jest najważniejsze.
Chociaż też śmiech i przebijająca przez niego radość nie jest w stanie
zastąpić fałszu. Nowacka - polityk nic
nie znaczy, lewica jest na całkowitym
marginesie w życiu politycznym Polski.
Nawet utworzenie koalicji z Platformą
Obywatelską Inicjatywy Polskiej nie
pozwoliło na wyjście lewicowych polityków z cienia. I ten lewicowy uśmiech
zwycięstwa nad krzywdą tak wielu.
„Napaleni” na władzę
Poparcie „swoich” mimo wszystko
i brak jakichkolwiek skrupułów widać
było-jak na dłoni-w przedwyborczej samorządowej rozgrywce w Legionowie.
-Jest taki drobiazg, który dostałem
trzy lata temu na swojej konwencji,
ponieważ mamy stulecie niepodległości i Legionowo, miasto Marszałka
Piłsudskiego i walecznego prezydenta,
prowadź nas do boju!-powiedział Jan
Grabiec z Platformy Obywatelskiej do
Romana Smogorzewskiego, na koniec
spotkania z wyborcami, wręczając mu
szablę. A Smogorzewski jest prezydentem Legionowa od 2002 r. Wcześniej
poparł powstanie Platformy Obywatelskiej, do której wstąpił w 2009 r. Podczas konwencji prezydent Smogorzewski wypowiedział szereg seksistowskich
komentarzy, które szeroko upowszechniły media: „Pani od seksu”, „Dwie najbardziej napalone”, „Jest z tobą kłopot,
bo jesteś trochę za ładna”, „Tutaj mamy
dwie najbardziej chyba aktywne, powiedziałbym wręcz że napalone”. Gdy on
tak mówił, kobiety wchodziły na scenę. I prezentowały się jako te z grupy w
tak „oryginalny” sposób prezentowane
przez Smogorzewskiego. Czyżby pęd do
władzy był aż tak silny, także w kobiecej
naturze? Żadna z kobiet nie zaprotestowała, nie żachnęła się lub po prostu nie
walnęła faceta w pysk. Tak, tam na scenie, w blasku jupiterów, albo po prostu
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odwróciła się na pięcie i zeszła ze sceny.
Nic takiego nie miało miejsca. Dla władzy można cierpieć, można znosić kobiecą niedolę. Ale aż takie upokorzenia?
Prominentnemu politykowi Platformy
Obywatelskiej Grabcowi w ogóle to nie
przeszkadzało. Niektórzy komentatorzy
sugerowali, że może spóźnił się na salę i
tego wszystkiego nie słyszał. Chyba nie
do końca zdajemy sobie sprawę z siły
parcia na szkło i mocy woli - na przekór
wszystkiemu - w zdobywaniu władzy.
Oczywiście Smogorzewski wygrał wybory w Legionowie. I zawdzięcza to nie
tylko męskim głosom.
Dlatego warto postawić pytanie. Czy
ustrój demokratyczny jest racjonalny?
Czyż założeniem nie jest dbanie o dobro wspólne całej społeczności? A skoro
tak, to mamy działać razem w jednym
celu, doskonalenia naszej rzeczywistości. Wszyscy dla wspólnego celu. Czy
podzieleni walczyć wyłącznie o swoje?
Czy kandydat na prezydenta może
wszystko, bo to on za chwilę - jak wygra - będzie decydował kogo pozostawi
na urzędzie, a kogo wyrzuci z pracy.
Czy kobiety - tak bezczelnie dotykane w
swojej dumnie i obrażane, dlatego chowają swoje emocje, bo stołek pachnący
władzą jest ważniejszy?
A swoją drogą, to co to za poziom
kampanii przedwyborczej? I co to za
żenujący poziom polityka? W dość dużym przecież mieście. Czyżby rządził w
taki sam sposób? Waląc obrzydliwymi
słowami i obrażając wszystkich, bo dla
władzy, jej zdobycia, utrzymania, jest i
będzie zgoda na każda nikczemność?
Czy taką sytuację też mamy i możemy
nazywać demokracją?
Partyjny szyld
Wybory samorządowe 2018 r. pokazały bardzo wyraźnie, że na najniższym szczeblu: gminie, powiecie, czy
województwie liczy się partyjny szyld.
Niestety wybór do samorządowych
władz niezależnych kandydatów bardzo
niewielu, tylko potwierdza tę polityczną
prawidłowość. O mocy partyjnych barw
niech świadczy to, że ci, którzy zapisali się do którejś partii niedługo przed
wyborami, na ogół
„przechodzili”.
Sami bez wsparcia tej „zorganizowanej
mocy” nie daliby rady. A tu wystarczy
przykleić sobie łatkę i pozytywny wynik
gotowy. Znaki partyjne decydują o twoim sukcesie, a wcale nie to co umiesz
albo co sobą reprezentujesz.
Czytam ulotkę kandydatki do rady
miejsko-gminnej, tuż pod Olsztynem.
Dochodzi tam nawet komunikacja

miejska z lokalnej stolicy. Z założenia
powinna pisać o sobie, swoich walorach, czyli pokazywać, że wyborcy powinni głosować na nią, a nie na
inne osoby A o czym pisze Szanowna
Kandydatka? „Jako Państwa sąsiadka
zwracam się z wyrazami zatroskania o
dalszy los naszego miasta i gminy”- dlaczego właśnie tylko jako sąsiadka?„Jak
wszyscy wiemy obecny burmistrz i rada
miasta i niewiele zrobili dla...rozwoju.
Jedyne co zrobili, to zaplanowali zadłużenie na...milionów złotych”-no proszę,
podszywanie się pod ogół „jak wszyscy
wiemy”, „niewiele zrobili”, a nawet „jedyne, co zrobili”, to „zaplanowali (sic!),
droga kandydatko, tu już chyba ostro
poszła pani po bandzie: „zaplanowali zadłużenie” i nie zadrżała pani ręka
przy pisaniu takich niedorzeczności i
promowaniu siebie. Kto jest tak naiwny
i takiej kandydatce uwierzy?
Ale dalej jest jeszcze ostrzej: „W obliczu szerzącej się korupcji i nieudolności obecnej władzy i obecnych radnych,
w imieniu mieszkańców chciałabym
zapytać:
-Na jakie cele wydawane są nasze
ciężko zarobione pieniądze?”
Najłatwiej promować siebie odwołując się do korupcji i nieudolności innych. A gdzie jest chociaż fragmencik
o swoich umiejętnościach czy zdolnościach? Inni fatalni, a ja co potrafię? „My
mieszkańcy nie czujemy i nie widzimy
na co zostały przeznaczone kredyty zadłużające tak bardzo miasto i gminę.”
Czy tu już wyżyny poezji, jak mickiewiczowskie: „czucie i wiara silniej mówi
do mnie niż mędrca szkiełko i oko”?
A może to jest wreszcie opinia o sobie?
Nic z mędrca politycznego, czy racjonalnego działania, bo tak jak ja czuję, to
tak ma być?
I wreszcie wyznanie: - „zmieniamy
rzeczywistość”. Czy to nie przechwałki?
A może jednak naiwność? A czy naiwni
mogą cokolwiek zmienić?
Gwałt na wyborach samorządowych
Czesław Jerzy Małkowski, jako kandydat na prezydenta Olsztyna, chyba
nie chciał wygrać. Przecież przegrał
wybory w 2014 r. z hasłem „...żeby ludzi
łączyć, nie dzielić”.
I w kolejnych wyborach dokładnie
to samo. Poza tym to wyborcze zawołanie jest cokolwiek fałszywe. Bo w samej
jego treści mieści się, że „ktoś” dzieli?
No właśnie kto to jest? Czy nie ten, który na to wskazuje, bez żadnych przykładów, żadnych konkretów? Czy to nie
zwykła manipulacja?
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Ograne hasła niczego nie dają. Kandydat Małkowski przepadł. I to z gorszym wynikiem niż w 2014 r. Bo różnica
to nie kilkaset, a ponad 5.5 tys. głosów.
ma „łączyć”? Polityka to jednak wymagająca sfera i marne sztuczki niewiele
tu dadzą. Ale czy w wypadku tego kandydata chodziło o politykę? To pytanie
może nawet wielu zdziwić. Ale sposób
prowadzenia kampanii i w jej trakcie
zamieszczanie w lokalnej prasie opłacanych artykułów: „Czesław Jerzy Małkowski jestem niewinny” i wytłuszczone w części wstępnej artykułu: „Jestem
pewien swojej niewinności i oczekuję
sprawiedliwego wyroku” wskazują, że
to wywieranie wpływu. Ale tu władza,
nawet kandydata na prezydenta Miasta
Olsztyna nie sięga. Wyroki wydają sądy.
Tylko i wyłącznie. A nie materiały wyborcze kandydatów. Domniemanie niewinności to jeszcze nie to, że ja sam będę
rozstrzygał jak ma się zachować sędzia.
A jeśli będzie wyrok skazujący, to już nie
będzie sprawiedliwy? Zostawmy sądom
rozstrzyganie na podstawie prawa.
Kampania wyborcza miała służyć
przedstawianiu kandydata Małkowskiego jako niewinnej osoby. Czytając
przedwyborcze materiały można dojść
do przekonania, że po pierwsze: start
w wyborach samorządowych to jedna
z form mówienia i przedstawiania siebie jako osoby niewinnej. A po drugie:
podsuwanie myśli „jak można skazać
osobę, która kandyduje na prezydenta
Miasta Olsztyna i przecież mówi o swojej niewinności”? I jeszcze jedno ukryte
przesłanie: gdybym był winny, to bym
nie startował. Prawda czy fałsz? Czy
prawo może pomóc samorządowcom?
Znam z autopsji taki przykład, gdy
kandydat wystąpił z wnioskiem przeciwko innemu, w tak zwanym trybie
przedwyborczym, za użycie w ulotce
wyborczej zwrotu o „nieczystej grze”
i o „fatalnym stanie finansów gminy”.
Podstawą prawną jest zapis w art. 111
§ 1 ustawy - kodeks wyborczy mówiący, iż można wystąpić o zakazanie
rozpowszechniania takich ulotek z podobną treścią, przepadku takich materiałów, a także nakazanie sprostowania
takich informacji. Inną dolegliwością
może być również nakazanie przez
sąd wpłaty kwoty zadośćuczynienia na
organizację pożytku publicznego. Warunek jest jeden najważniejszy: materiały takie mają „zawierać informacje
nieprawdziwe”. Nie mogą to być oceny
albo czy komuś coś się wydaje. Absolutnie nie. Bo to nie podlega pod wymienioną podstawę prawną, konkretny
artykuł art. 111 § 1 .
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I jeszcze jedno stanowisko zawarte
w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn akt I ACz
1956/02): wypowiedzi o charakterze
ocennym nie podlegają weryfikacji w
kategorii prawdy i fałszu...ochrona nie
dotyczy komentarza i oceny przymiotów kandydata, tu może on dochodzić
ochrony na zasadach ogólnych. To
ostatnie oznacza, że zamiast postępowania w trybie wyborczym, trzeba skierować pozew o ochronę dóbr osobistych:
art. 23 i 24 kodeksu cywilnego: ”dobra
osobiste człowieka takie jak...podlegają
ochronie...”.
Co zrobił sąd z „nieczystą grą” i
„fatalnym stanie finansów gminy”? Napisał wprost, że nie są to „informacje
nieprawdziwe”, a odczucia kandydata
(sic!). Mimo, że kandydat był obecny
na sali rozpraw, sąd mógł go zapytać
wprost: czy on „tak czuje”, czy to jest
element jego wiedzy. Ale po co? Sąd oddalił wniosek i odmówił dodatkowego
uzasadnienia.
Właściwie to nawet po zakończeniu procedury sądowej nie można powiedzieć, co ma stanowić „informację
nieprawdziwą”. Na wszelki wypadek sędziowie oddalają takie wnioski. I nie ma
siły by się przebić.
Frustracje tylko rosną, zamiast znaleźć legalne i prawdziwe rozwiązanie.
Polski rząd w stanie oblężenia?
Polscy liberałowie powinni przestać
atakować rząd i zacząć twardo patrzeć
w lustro - ocenił w internetowym wydaniu sytuację w Polsce po wyborach
samorządowych 2018 r. amerykański
dwumiesięcznik „Foreign Policy”. Tytuł tekstu: „Polska opozycja powinna
winić samą siebie”. Autorzy artykułu
podkreślają, że z nagłówków międzynarodowych mediów piszących o Polsce
wyłania się obraz niezgodny z rzeczywistością, jakby polski rząd znajdował
się w stanie oblężenia, podczas gdy partia rządząca ma całkiem wygodną sytuację: wysokie notowania w sondażach
i mające niewielką wiarygodność wyzwanie ze strony opozycji. Ich zdaniem
ostatnie wybory samorządowe tylko to
potwierdziły.
Sukces PO w dużych miastach wydaje się wynikać raczej z wrogości do
PiS wyborców z miast, niż z entuzjazmu dla innych możliwości - zauważają, dodając, że na wsi wielu wyborców
PSL-u przeszło na stronę PiS-u. Według
Toma Junesa i prof. Daniela Tillesa, PiS
-owi od czasu zwycięstwa wyborczego w 2015 roku, udało się wykreować

mocną narrację, dotyczącą spełniania
obietnic wyborczych (...) i nadzoru nad
wzrostem gospodarczym, który nie tylko jest silny, lecz także jeszcze równiej
dystrybuowany. Po stronie opozycji dostrzegają brak przekonującej politycznej narracji, wyjaśniającej, co chciałaby
ona osiągnąć. „Pod koniec ośmiu lat u
władzy, PO wyraźnie skończyły się pomysły i nie jest już jasne, za czym, poza
byciem antyPiS-em, PO się opowiada.
I choć nadal wystarcza to do bazowo
solidnego poparcia” tego ugrupowania,
to jednak – jak piszą autorzy w „Foreign
Policy”, nie wystarcza, żeby zdobyć tych
wyborców, których PiS przekonał w
2015 r. pozytywnym przesłaniem i jasnymi obietnicami wyborczymi.
Tymczasem, obsesyjna postawa PO
wobec PiS-u - zdaniem Junesa i Tillesa
– przynosi efekt przeciwny do zamierzonego, a fakt, że podczas ośmioletnich rządów PO przybywało skandali,
utrudnia tej partii, a szczególnie (Grzegorzowi) Schetynie, wiarygodną krytykę PiS-u. Do słabości opozycji „Foreign
Policy” zalicza liczne skandale i brak
skutecznego przywództwa od czasu
odejścia Donalda Tuska na stanowisko
przewodniczącego Rady Europejskiej.
Po rezygnacji premier Ewy Kopacz nie
było już właściwej rywalizacji o przywództwo.
Sytuacja - zdaniem Junesa i Tillesa
- nie jest lepsza także i w innym miejscu polskiego politycznego spektrum.
Twórca Nowoczesnej, ekonomista systematycznie popełniający gafy, Ryszard
Petru, sam sobie wbił ostatni gwóźdź do
trumny romansując z partyjną koleżanką. Najmocniejszy element lansowanego oblicza tej partii w postaci technokratycznej kompetencji rozbił się,
kiedy utraciła subsydiowanie z kieszeni
podatnika, ponieważ naruszyła reguły
finasowania kampanii.
Z niewątpliwych obsesji, rodzą się
frustracje. A frustracje to walka i to
egoistyczne podejście do spraw Polski i
Polaków. Na horyzoncie nie widać żadnego zbliżenia. W dalszym ciągu mamy
w zasadzie dwubiegunową scenę polityczną pod kierownictwem Platformy
Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. I nic nie zapowiada zmian.

Radca prawny
i publicysta

Andrzej Dramiński
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Nie możemy zapomnieć:
KL Warschau, Jedwabne
Grudzień jest miesiącem sędzi Marii Trzcińskiej. Zapomnieliście? To sędzia śledcza,
która przypomniała Polakom, że w Warszawie istniał Vernichtungslager. W grudniu
2011 r. w mieszkaniu przy Świętokrzyskiej w stolicy znaleziono jej ciało. Twierdzono,
że zwłoki przeleżały w mieszkaniu nawet dwa tygodnie (dra Dariusza Ratajczaka w
Opolu, również). Potem z różnych powodów przetrzymywano to ciało trzy miesiące
w Instytucie Medycyny Sądowej. Warszawiacy urządzili jej pogrzeb.
waldemar j. dąbrowski

N

iezależnie od oficjalnych wersji
można mieć wątpliwości, co do
rzeczywistych przyczyn śmierci
nieugiętej sędzi śledczej. Poświęciła całe
swoje życie by przywrócić do świadomości
rodaków istnienie obozu zagłady dla Polaków zorganizowanego przez Niemców
w Warszawie w 1942 r. KL WARSCHAU.
Przez ponad trzydzieści pięć lat tropiła
ślady zagłady 200 000* Polaków mieszkających w stolicy Polski. Wyjaśniła cel istnienia planu Pabsta: zamienienie stolicy
Polski w podrzędne niemieckie miasto w
środku Europy. Natrafiła na urządzenia
komór gazowych w podobozie przy dworcu Warszawa Zachodnia i udokumentowała dokonywane tam masowe mordy na
polskich etnicznie mieszkańcach Warszawy. Ginęły akta jej śledztwa. Niszczono
dowody rzeczowe. Sędzia Maria Trzcińska
nie pozwoliła się uciszyć.
Ludzie zarządzający RP, wtedy i teraz,
nie chcieli i nie chcą wracać do tematu
KL Warschau. Piąta kolumna ma swoją
narrację tego tematu. O mechanizmach
sabotowania, ustępstwach, metodologii
fałszowania historii mogliśmy się dowiedzieć przyglądając się sprawie poprawek
do Ustawy o IPN. Modus operandi pozostaje podobny: zdyskredytować świadków, zniszczyć lub przejąć dokumenty,
„zmienić” historię, zastosować socjotechniki, a w ostateczności użyć terroru fizycznego. Ale i detale są ważne. Nowa (czyli
fałszywa) narracja może się potknąć na
detalach. Więc wprowadza się chaos informacyjny. Szumy informacyjne. Przypomnijmy sobie walkę o pamięć Katynia
– rok 1940 czy 1941. Każda data implikowała różne wnioski. I pomyśleć, że żyliśmy z tym przez lata.
Weźmy choćby przypadek Jana MoorJankowskiego. Wspominał swoje przejście
przez KL Warschau w „Rozmowach. Niedokończonych” Radia Maryja (29.07.2004
‘Nieznane fakty z Powstania Warszaw-
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skiego – prof. Jan Moor-Jankowski, Maria
Trzcińska, dr Leszek Biedrzycki’.). Dostępny życiorys tego światowej sławy specjalisty medycyny sądowej jest niespójny
w dwóch różnych wersjach „Wikipedii”.
W angielskiej wersji ani słowa o więzieniu przyszłego profesora w KL Warschau,
wspomina się coś niecoś o nazistach.
Polska wersja encyklopedii w haśle: „Jan
Moor-Jankowski” wspomina o tym detalu jakim był stołeczny Vernichtungslager.
Inna sprawa, że redaktorzy polskiej wersji „Wikipedii” odsyłają linkiem do hasła
właśnie „KL Warschau”. Pod tym tytułem
nie uwzględnia się wyników śledztwa sędzi Marii Trzcińskiej nad zagładą polskiego żywiołu w KL Warschau. Dodać też
należy, że w angielskiej wersji hasła „KL
Warschau”, które sprawia wrażenie wyważonego, pojawia się błąd faktograficzny
– rozkaz likwidacji KL Warschau jest datowany na 20 lipca 1943 roku, a więc niedługo po zlikwidowaniu buntu w Getcie
Warszawskim przez Jürgena Stroopa (etap
autonomii Getta Warszawskiego dobiegał
końca i wkrótce został zamknięty – poszukaj tej kwestii w pracach dr Ewy Kurek);
w rzeczywistości KL Warschau został zlikwidowany rok później, tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego (20 lipca
1944). Dla wtajemniczonych całość hasła
„KL Warschau” jest ujęta w katalogu jako
„The Holocaust in Poland”. (Zabieg przekłamania podobny jak w przypadku dziś
ikonicznej Czesi Kwoki, czternastoletniej
dziewczynki z Zamojszczyzny zamordowanej przez Niemców w Auschwitz 12
marca 1943 roku – stała się twarzą Holocaustu w niemieckim Berlinie.) Ścieżka
prowadzi do opisu tego hasła: The Holocaust in German-occupied Poland was the
last and most lethal phase of Nazi Germany’s „Final Solution of the Jewish Question”
(Endlösung der Judenfrage), marked by the
construction of death camps on Germanoccupied Polish soil (…).

Dobrze jest przypomnieć, że wszystko
to działo się jeszcze za życia Jana MoorJankowskiego. Zmarł w sierpniu 2005 r.
Ale przypomnienie faktów o KL Warschau
przez nagradzanego za swoje naukowe
osiągnięcia przez państwo Izrael i Wielką Brytanię eksperta medycyny sądowej
– było potwierdzeniem zainteresowania
badawczego Jana Moor-Komorowskiego.
Wcześniej, szóstego sierpnia 2003 r., wypowiadał się w sprawie przerwanej ekshumacji w Jedwabnem. Oba miejsca tragedii
polskich obywateli nadal pozostają poza
obiektywną oceną prawdy historycznej,
stają się elementem targów, politycznych
negocjacji, propagandowym błotem pedagogiki wstydu. Wróćmy jednak do KL
Warschau i przypomnijmy niektóre fakty. W rezolucji uchwalonej na spotkaniu
mieszkańców Warszawy w 63. rocznicę
ewakuacji Obozu zagłady – KL Warschau
w dniu 27 lipca 2007 roku przyjętej w
związku z hamowaniem budowy pomnika
dla ofiar tego obozu stwierdzono:W dniu
26 października 2006 roku Instytut Pamięci Narodowej wydał pozytywne stanowisko
w sprawie KL Warschau, w którym stwierdzono, że rezultaty śledztwa prowadzonego
od 1974 r. oraz uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 lipca 2001 r. stanowią
wystarczającą podstawę do zbudowania
Pomnika dla Ofiar tego Obozu.
Ale też pojawiła się Hanna Gronkiewicz-Waltz w Warszawie jako prezydent
miasta.
W dniu 16 lipca 2007 r. Komitet (Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL Warschau)
otrzymał z Urzędu Prezydenta decyzję odmowną lokalizacji Pomnika na skwerze im.
Alojzego Pawełka.
Warszawiacy stwierdzają: Wygląda
na to, że rozprzestrzeniająca się choroba
antypolonizmu i tu dotarła i próbuje sparaliżować budowę Pomnika dla Polaków. I
niewykluczone, że Pani Prezydent została
po prostu wprowadzona w błąd.
Pisze Komitet Budowy Pomnika wraz
z sędzią Marią Trzcińską: Miesiąc temu
Prezydent RP Lech Kaczyński przy udziale Prezydenta M. St. Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz wmurowali w Warszawie kamień węgielny pod budowę Muzeum Historii Żydów Polskich. Tymczasem
Pomnika dla Polaków wymordowanych w
KL Warschau, pod który kamień węgielny
poświęcił w dniu 13 VI 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki, do dnia dzisiejszego
nie ma. Nie sprzeciwiamy się upamiętnianiu innych narodowości. Chodzi o to, aby
Polacy nie byli traktowani gorzej, gdyż jest
to społecznie niesprawiedliwe i może rodzić
frustracje narodowościowe.
To są słowa sędzi Marii Trzcińskiej:
Kopiec z Kamieni będzie Pomnikiem Serc
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oświęcimskie”. Jest cały szereg nieprawidłowości w tej książce, które wprowadzają czytelnika w błąd. Ograniczyłam się na razie
do tego jednego przykładu.” (KTO SIĘ BOI
POMNIKA OFIAR KL WARSCHAU? wywiad z sędzią Marią Trzcińską w Radio
Maryja – 20 października 2007 12:00)
B’nai Brith – Loża Polin – została restaurowana w Polsce 9 września 2007 r.
w ambasadzie USA. Jednym z głównych
celów odbudowanej loży Polin było zlikwidowanie Radio Maryja – takie stwierdzenie padło explicite w inauguracyjnym
wystąpieniu, potem zaś pisemnym komunikacie ambasady USA.
Puzzle uzupełniają się same.
Nieprawdaż

Polonia pamięta. Marsz Niepodległości w Warszawie 11 listopada br. Fot. Joanna Wasilewska

dla Ofiar od Mieszkańców. Nie chcielibyśmy, aby doszło do pęknięcia moralnego
między władzą a społeczeństwem, między
władzą a Ofiarami. A przecież do tego
dojść może w wypadku obojętności i oziębłości wobec wymordowanych i odmowy
przez władze ich upamiętnienia. (Rezolucja uchwalona na spotkaniu mieszkańców
Warszawy w 63. rocznicę ewakuacji Obozu Zagłady – KL Warschau w dniu 28 lipca
2007 r. na skwerze im. Alojzego Pawełka
w Warszawie, w związku z hamowaniem
budowy pomnika dla ofiar tego obozu)
Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz
-Waltz zatrzymując budowę pomnika
powołuje się na prace naukowe, protégé
prof. Jana Żaryna czyli, wtedy jeszcze, dr
Bogusława Kopki. Przyszły senator RP
wystrugał małego uczonego, który położył
naukowe podwaliny, a później „shabilitował” temat KL Warschau.
Sędzia Maria Trzcińska: Przede
wszystkim książka dr. B. Kopki nie dotyczy
5-lagrowego kompleksu KL Warschau, lecz
przedstawia wyłącznie jeden lagier na terenie zlikwidowanego getta. Jest zastanawiające, że IPN, z którym wiązaliśmy nadzieję na prawidłowe zakończenie sprawy KL
Warschau, wydał książkę dr. Bogusława
Kopki, pozostającą w rażącej sprzeczności
nie tylko z dowodami śledztwa, ale także z
przytoczonym przeze mnie stanowiskiem
samego prezesa IPN prof. J. Kurtyki. Najciekawsze jest to, że książka dr. B. Kopki pt.
„Konzentrationslager Warschau. Historia i
następstwa” jest plagiatem z moich publikacji. Pan dr Bogusław Kopka oparł swoją
publikację, której promocja odbyła się 26
września br. (2007 – Red.), na materiałach dowodowych opracowanych przeze
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mnie w śledztwie i na moich książkach:
„Obóz zagłady w centrum Warszawy – KL
Warschau”, wydanej w 2002 r., oraz „KL
Warschau w świetle dokumentów – Raport
dla Prezesa IPN na potrzeby szkół i budowy Pomnika”, wydanej na początku 2007
roku. Doktor Bogusław Kopka próbuje na
siłę przedstawić inny stan faktyczny KL
Warschau, niż był w rzeczywistości. Twierdzi np., że obóz ten nie był obozem zagłady,
tymczasem o czym innym świadczy chociażby opublikowana przeze mnie mapa
sporządzona przez Rudolfa Hessa, na której KL Warschau widnieje jednoznacznie
jako obóz zagłady – Vernichtungslager,
oznakowany identycznie jak inne obozy
zagłady: Treblinka, Auschwitz czy Majdanek. Powraca również zaniżanie liczby
ofiar. Gdyby nie rozważać żadnych innych
nieprawidłowości, przekrętów i kłamstw, to
biorąc pod uwagę tylko ten jeden dokument
– mapę Hessa, wbrew której dr B. Kopka
twierdzi, że KL Warschau nie był obozem
zagłady, a więc twierdzi co innego niż to,
o czym ten dokument świadczy, to przez
to samo cała jego książka staje się merytorycznie bezwartościowa. Bowiem z charakteru obozu, z faktu, że KL Warschau był
obozem zagłady, wynikają wszystkie inne
ustalenia, a przede wszystkim liczba mordowanych ludzi, które w obozach zagłady
nie były doraźne, lecz systematyczne, wykonywane masowo, według narzuconych
kontyngentów. Powtórzę jeszcze raz, w KL
Warschau kontyngenty mordów narzucone
przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie wynosiły do 400 Polaków na
dobę, które – jak zeznał Otto Paul Geibl –
były wykonywane. Można zadać pytanie,
czy nie wchodzi w rachubę „przestępstwo

Świat nie przedstawiony (nota bene to
tytuł książki, której współautorem z Adamem Zagajewskim jest Julian Kornhauser,
teść dzisiejszego prezydenta RP) znajduje
swoje kolejne permutacje. Rzeczywistość
okupacji niemieckiej przez casusy KL
Warschau i Jedwabnego, nie jest przedstawiona rzetelnie. Bo to już od Buntu mas
Ortegi y Gasetta świata nie przedstawia
się jakim w rzeczywistości jest, lecz takim
aby przyjęły jego obraz owe ludzkie masy.
Wtedy je można kształtować, naciskać,
mieszać, wywracać, a jak coś źle idzie to
nawet zamienić na popiół. Pojawiający się
i sympatyzujący z masami patriotycznymi prof. Jan Żaryn, w rzeczywistości powinien być odbierany w podobny sposób
niczym aktualny prezydent RP, czy też
szefowie wiodących Państwo Polskie tzw.
partii. Grzebiąc nieco w życiorysach niektórych z owych tytanów demokracji i postępu, wcześniej nie wierzyliśmy, że obiady przy okrągłym stole nie powodowały
efektu oddalonego w czasie, a po owocach
rządzenia wyraźnie widać, że coś jednak
jest na rzeczy.
Klasycy tematu – a przede wszystkim prof. Jan Robert Nowak i Stanisław
Michalkiewicz (PT), no i oczywiście
współczesnym Maurycy Mochnacki kraju o przypominanej wielokrotnie nazwie
Polin, czyli Grzegorz Braun – nie mają
złudzeń, bo obserwując drogi życiowe tuzów/kolosów/tytanów/pietuchów naszej
rzeczywistości potrafili zauważyć, że już w
jaju pieli oni w kluczu nadchodzącej epoki. Popatrzcie, że trafiają do nas, przede
wszystkim takie przekazy, które pozostają
niezawoalowane w swej formie. Na tym
poziomie syntezy naukowej, czy zbliżającej się do niej wniosków z „obserwacji”
wynikającej ze stosowania naszych zmysłów. Takim jest też prof. Jan Żaryn. Nie
można zapomnieć tutaj jednego: to dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN przy-
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gotował tzw. naukowy aparat i wyhodował
eksperta od KL Warschau, czyli dzisiejszego prof. Bogusława Kopkę (materiały ze
śledztwa zebrane przez Marię Trzcińską
opracował naukowo po swojemu). Całość zaś złożyła się na tzw. fakt naukowy,
który stał się pretekstem do odrzucenia
uchwały Sejmu RP i obietnicy prezydenta
Warszawy Lecha Kaczyńskiego o budowie
Pomnika Ofiar KL Warschau. Sprawę polskich ofiar pominięto milczeniem, dokumenty odłożono ad acta. Uczczenie ofiar
KL Warschau i w ogóle mówienie o obozie, w którym mordowano Polaków uznano za politycznie niepoprawne zachowanie, chyba, że włączono by ten symbol
dokonań kultury niemieckiej XX wieku w
obszar Shoah.
Pozostały dorobek naukowy szacownego profesora-senatora, który dzisiaj tuli
się do ruchów młodzieży patriotycznej
– legenduje mu kredyt zaufania na przyszłość? Popatrzcie, że dr Ewa Kurek, która
wyjęła Zaporę na światło dzienne z czeluści zapomnienia historii pisanej przez
ludzi PRL i znajdowała się za te badania
na skraju bankructwa swej rodziny, dzisiaj została przez tych samych macherów
wtłoczona pod ziemię za „krytyczną” publikację dokumentów po polskich, przede
wszystkim, chasydach. Sprowadzenie sprawy KL Warschau na boczny tor polskiej
martyrologium rzeczywiście jest wielkim
osiągnięciem „polskiej nauki”. Aktualnie
pojawił się temat „W 70 rocznicę śmierci
Księdza Kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski”– w tle prof. Jan Żaryn.
Kto był tutaj suflerem nakreślonego
kierunku działania? Sama sędzia Maria
Trzcińska nie miała złudzeń: prezydent
miasta stołecznego Hanna Gronkiewicz

-Waltz i ludzie, których rzeczywiście reprezentowała. Sędzia Maria Trzcińska
czuła ten specjalny sposób na robienie
interesów w Warszawie. Definiowała ludzi, którzy nie dopuszczali do postawienia
Pomnika Ofiar KL Warschau. Wyrzucenie na bruk tysięcy Warszawiaków przez
„czyścicieli kamienic” było przez nią antycypowane. Rozmawialiśmy o tym kilka
miesięcy przed jej odejściem.
A jeśli chodzi o tzw. naukę polską,
to… ta pozostaje nadal skorumpowaną
kurtyzaną. Przykro tak konstatować, lecz
mali uczeni potrafią i jak chcą, to potrafią jeszcze bardziej udowodnić cokolwiek.
Reszta jak Bóg pozwoli. Jak to mali uczeni
potrafią czynić? Warto zacytować Wojciecha Kozłowskiego z Ottawy w Kanadzie
(http://kl-warschau.blogspot.com),
bo
Kanada od wielu lat przypomina Polsce
o KL Warschau: Profesorowie B. Kopka i
J. Żaryn, którym tytuły naukowe podwyższono już po ‘pracy’ nad KL Warschau –
to naukowcy, a profosorowie tacy jak: M.
Chrech-Modelska, W. Bojarski, J.R. Nowak, R. Bender, E. Prus, których tytuły nie
zmieniły się w trakcie dysputy o KL Warschau – uznający jednak wszystkie lagry KL
Warschau i komorę gazową – naukowcami
już nie są. Należałoby przy tym poprosić prof. Żaryna aby nie był taki figo fago,
tylko ujawnił rąbek tajemnicy naukowej,
jakież to dowody Kopka odnalazł – choćby
jeden przykład - bo jak dotąd nikt jeszcze
tego nie sprecyzował, a przy okazji przypomnieć wypowiedź profesora (Jana Żaryna – przyp. WJD) z 2008 r, cyt: ‘wywody
Kopki w jego książce nie są stanowiskiem
IPN, lecz prywatnymi poglądami autora’
i zapytać kiedy kłamał? Wtedy, czy teraz?
Należy wskazać w tym miejscu na zasłu-

gi tegoż profesora (Jana Żaryna – przyp.
red.), że owe „prywatne poglądy” stały się
owocem pracy wydawniczej IPN z tłumaczeniem na niemiecki, a wyniki śledztwa
prowadzonego przez sędzię Marię Trzcińską w Głównej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce już takiego wyróżnienia nie doczekały się.
I wszystko krąży wokół jednego Warszawiw Ma: Taka to koronkowa robota.
Nie dopuścić do powstania innego miejsca w stolicy poświęconego martyrologii
polskich obywateli. Ten mechanizm, który
objawił się w formie potwarzy danej Warszawiakom przez zawłaszczenia, monopolizację cierpień i śmierci, jest przejrzysty.
Jak należy nienawidzić innych, aby nie
pozwolić na czczenie ofiary innych ludzi,
a jedynie tych z koncesją.

Redaktor naczelny
olsztyńskiego „Rezonansu”
w roku 1981.
Od 1984 r. w Kanadzie.
Wydawca i publicysta

Waldemar J. Dąbrowski
* Leszek Żebrowski: Nie było 200 000
tak, jak pisała sędzia Maria Trzcińska –
ona zaliczała wszystkie ofiary z terenu
Warszawy, a ofiar samego obozu jest znacznie mniej… nie jest dokładnie znana skala
(Michalkiewicz, Żebrowski, Lisiak! Komu
zależy na fałszowaniu najnowszej historii Polski? – https://www.youtube.com/
watch?v=bdw0vl4YgjY)

*
PS 1. Film o tym, co zdarzyło się nad
Smoleńskiem („Mayday S12E10 Death of
the President 2010 Polish Air Force Tu 154
crash”) skuchcił the Discovery Channel
(tu kanadyjski oddział). Właśnie Discovery (PT) jest właścicielem TVN, a ludzie
tej stacji stworzyli rzeczywistość „Wafel
SS”. Czyli można przepisać historię po
swojemu, nieprawdaż?
PS 2. Okazuje się, że uczeni odkryli, że
część tzw. Skryptów znad Morza Martwego to falsyfikaty. A’propos: Od siedemdziesięciu lat ta książka była marzeniem. Nazwiska tysięcy Żydów, właścicieli domów,
które skonfiskowali naziści w czasie II WŚ,
w jednej księdze. Trzy lata temu, księgi wieczyste zostały kupione na aukcji przez Akademię Wojskową w Warszawie. Po latach
niemożności żądania zwrotu żydowskiej
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własności, ta nowo odkryta księga w końcu podaje nazwiska w większości zmarłych
właścicieli podług ulic miasta. („For 70
years, this book was a dream. The names
of thousands of Jews who owned homes in
Poland, homes that were later confiscated
by the Nazis during World War II—all in
one book. Three years ago, the land registry book reappeared when it was bought in
an auction by the National Military Academy in Warsaw. After years of a Jewish
struggle to reclaim the lost property, and
this newly-found book finally provides a
list the names of the mostly-deceased homeowners by street names.).
(…) W 1914 r., Kleinwaks dowiedział
się, że polski handlarz książkami zamierza sprzedać KOPIĘ (podkreślenie -WJD)
księgi właścicieli ulic na aukcji w Kra-

kowie. Księga została ostatecznie kupiona przez bibliotekę Wojska Polskiego za
3000 dolarów. Baza komputerowa WJRO
(World Jewish Restitution Organization)
opiera swą warszawską listę właścicieli
kamienic na informacjach z tej księgi. (In
2014, Kleinwaks discovered that a Polish
book seller is going to sell a copy of the
homeowners’ book at an auction in Krakow. He was going to attend but missed
it, and the book was bought by the Polish
Military Library for $3,000. The WJRO’s
computer database of Warsaw properties is based on the information in this
book.) (Yedioth Ahronoth – ynetnews –
11/17/2018)
Czy zapisy w tej KOPII księgi wieczystej mają wpisy obciążeń hipotecznych? O
tym nie napisano…
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Cmentarz Orląt
i Łyczakowski we Lwowie
Normalnie mówi się Cmentarz Orląt przy Cmentarzu Łyczakowskim. Dla mnie jest
odwrotnie – Cmentarz Łyczakowski stoi przy Cmentarzu Orląt Lwowskich. Nic to, że
jest sto razy mniejszy od niego, na dźwięk słów Cmentarz Orląt serce prawie każdego
Polaka bije mocniej.
antoni soduła

A

le nie chcę nic ubliżać tej wspaniałej nekropolii polskiej, to
trochę tak, jakbym chciał powiedzieć, że głową kultury starożytnej Grecji
były Ateny, ale sercem Termopile.
A my tyle mieliśmy tych nieszczęsnych Termopil polskich, z mniej znanych niż Westerplatte miejsc wymieńmy
chociaż Surkonty, w których zginął cały
oddział AK pod dowództwem Macieja
Kolenkiewicz „Kotwicza” zaatakowany
21 VIII 1944 r. przez ogromny oddział
NKWD. Polacy po pierwszym starciu
mogli się jeszcze wycofać, ale musieliby
pozostawić swoich rannych na łaskę, a raczej na pastwę Rosjan, więc woleli zostać i
razem ginąć. I rzeczywiście, Sowieci rozwścieczeni silnym oporem dobijali rannych bagnetami. Zmarłych AK-owców
pochowano wtedy – jakże symbolicznie –
na starym cmentarzu powstańców styczniowych. Dziś ładny cmentarz wojskowy,
po latach zapomnienia, został odbudowany. Informację o Surkontach znalazłem w
książce Katarzyny Węglickiej Kresowym
szlakiem będącym ogromną „kopalnią
wiedzy o Kresach. Od niej też dowiedziałem się, gdzie teraz są Jeziory czyli miejsce zgonu Witkacego ( Welikije Oziera na
północ od Równego, w bok od Dubrowicy ) i w jakim miejscu skonał Stefan Czarnecki (Sokołówka koło Oleska ). Będę na
tych miejscach, a tu chciałbym wyrazić
Katarzynie Węglickiej wyrazy uznania,
szacunku i podziękowania.
Ciekawe, czytając książkę Kresowym
szlakiem poczułem, że i ja dochodzę do
historii lub odwrotnie, że historia mnie
„dotyka”. W rozdziale Puszcza – matecznik polskości autorka pisze dość niedokładnie o walkach, jakie stoczył w Puszczy Nalibockiej oddział majora Adolfa
Pilcha „Góra – Dolina” . Akurat jednym z
żołnierzy tego oddziału był mój teść Bolesław Stupkiewicz, żyjący dotąd mimo podeszłego wieku. Adolf Pilch był dowódcą szwadronu rozpoznawczego dużego
polskiego zgrupowania partyzanckiego
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dość przyjaźnie wtedy odnoszącego się
do partyzantów radzieckich. Aż do momentu, kiedy w 1943 r. Rosjanie zaprosili
partyzantów polskich na swoje święto i
gdy wszyscy razem bawili się znienacka
aresztowali dowódców polskich i tych
wszystkich partyzantów, którzy nie zgodzili się na włączenie ich do oddziałów
radzieckich. Dowódców naszych wysła-

Grób 12-letniego obrońcy Lwowa

no samolotami do Moskwy, gdzie ich
umęczono i zabito. Tylko oddział wtedy
„Góry” Adolfa Pilcha nie brał udziału
jako rozpoznanie w „święcie pojednania” więc ocalał. Adolf Pilch zmienił potem pseudonim na „Dolina” stąd potem
poszła zbitka „Góra-Dolina” i zaczął atakować głównie partyzantkę radziecką.
A potem, gdy zbliżył się front radziecki,
za niemieckimi oddziałami które uważały
go za „swojego” przeszedł do Polski i ruszył na odsiecz Powstańczej Warszawie.
Dojście do stolicy z Puszczy Kampinoskiej nie udało się, mimo słynnej walki

w Kampinosie. Oddział rozwiązany w
styczniu 1945 r. działał jeszcze rok już na
własną rękę. Teść opowiadał mi o odbiciu
z więzienia NKWD jakichś swoich kolegów jeszcze w 1945 r.
Słuchając wojennych przeżyć teścia
widzę jak gdyby rękę Bożą. Ale z dumą
też pokazuję książkę Partyzanci trzech
puszcz, którą kilka lat temu napisał, dziś
już zmarły, Adolf Pilch. Na spotkaniu
z weteranami oddziału w Polsce „Góra
– Dolina” wpisał własnoręcznie na tym
egzemplarzu, że Bolesław Stupkiewicz
został trzykrotnie odznaczony Krzyżem
Walecznych. Tu jeszcze jedna sprawa,
ci atakowani przez nas żołnierze to chyba byli własowcy. I z nimi wiąże się cały
problem żołnierzy rosyjskich, ukraińskich, łotewskich, którzy służyli w armii
hitlerowskiej. To trudna sprawa, bo np.
oddziały ukraińskie w okrutny sposób
mordowały cywilną ludność w Powstaniu
Warszawskim, a Stanisław Grzesiuk pisał,
że jako strażnicy obozów koncentracyjnych byli bardzo dobrzy dla więźniów.
Podobnie mieszkając na Łotwie rozmawiałem o tym ze starszą nauczycielką,
dobrze pamiętającą czasy wojny. Jak wiemy – Łotwa jest jedynym krajem, w którym jest święto łotewskich oddziałów SS.
Ona mówiła, że ci młodzi Łotysze musieli
iść służyć w wojsku niemieckim. Na to
zgoda. Ale pamiętam też słowa teściowej
jako młodej dziewczyny żyjącej na Kresach, która mówiła, że na pacyfikację wsi
polskich czyli na palenia, gwałty i mordy
Niemcy nie wysyłali oddziałów węgierskich, bo te się zachowywały po ludzku
tylko niemieckie i łotewskie. I ci Łotysze
„zmuszeni siłą” do służby w armii hitlerowskiej byli dla ludzi równie okrutni, jak
sami Niemcy. Kiedyś, będąc w Rydze, odwiedziłem sklep z antykami. I zobaczyłem
coś, co mnie przeraziło: wypielęgnowaną
czapkę esesmana, czarną, z trupią główką.
Pomyślałem jak droga ta czapka musiała
być dla jakiegoś Łotysza, skoro w nienagannym stanie przechował ją przez 50 lat.
Wiedząc, jakie straszne kary by go spotkały, gdyby komuniści odkryli i czapkę, i
przeszłość właściciela !
Myślę, że obecnie już tylko dobry Bóg
wie kto i jak zachowywał się na wojnie.
I każdy, kto zabijał bezbronnych, kobiety i
dzieci jest dla mnie mordercą !
Trzeba powiedzieć, że wcześniej, w
czasach panowania ZSRR w Polsce no,
przynajmniej do Solidarności, temat Orląt Lwowskich był tematem zakazanym.
Najpierw myślałem, że to były walki o
Lwów z nacierającą armią bolszewicką.
Dopiero później zrozumiałem, że dlatego
ten temat jest tak wstydliwie traktowany
przez Ukraińców, że to oni sami uderzyli
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na Lwów po wycofaniu się armii carskiej,
chcąc zająć go dla siebie czemu sprzeciwili się Polacy.
Tym bardziej cieszę się z otwarcia
Cmentarza Orląt przez prezydentów Polski i Ukrainy. Jest czas, by zapomnieć o
waśniach i żyć w przyjaźni. Ale dla wielu
jest to też czas, by dalej robić „krecią robotę”: Jak pan sądzi, czemu oni tak się nie
chcieli zgodzić na ustawienie pomników
poległych Amerykanów i Francuzów na
Cmentarzu Orląt? – zapytała mnie nestorka Polaków z Wołynia, Irena Sandecka
z Krzemieńca. I sama odpowiedziała - Bo
gdyby to był cmentarz tylko polski, to
radni Lwowa za kilka lat, pod byle jakim
pretekstem zamknęliby go. A tak – przy
Amerykanach i Francuzach – będzie im o
wiele trudniej !
Nie komentuję tych słów, nie ja żyłem
w Krzemieńcu przez całą okupację hitlerowską, potem sowiecką, a teraz przez
pod władzą ukraińską. Ale daj Boże by
obie strony zrozumiały, że życie w przyjaźni jest o wiele ważniejsze od tamtych
potwornych zbrodni. Tylko mi żal, że
nigdy od władz ukraińskich nie usłyszeliśmy za zbrodnie na Wołyniu – słów
„Przepraszamy”. Najwyższym wysiłkiem
prezydent Leonid Kuczma powiedział,
że współczuje ofiarom tragedii wołyńskiej,
a to jest nie to samo. Dopiero niedawno
biskupi polscy i ukraińscy wystosowali –
na wzór tego listu polsko-niemieckiego z
1965 r. – list, w którym mówią Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.
Temat wraca: pani Sandecka zapytała
mnie, czy można przebaczyć zbrodniarzowi, jeżeli on nie żałuje popełnionej
zbrodni ? Kiedyś takie samo pytanie zada-

Pomnik amerykańskich lotników

łem księdzu Jarosławowi Wiśniewskiemu
znanemu z pracy misyjnej na Sachalinie
i wyrzuceniu go wraz z biskupem Jerzym
Mazurem z Rosji. Odpowiedział, że jak
przebaczysz, to uwolnisz własne serce od
nienawiści. Obyśmy to wszyscy potrafili
zrozumieć.
A Cmentarz Orląt jest przepiękny. Jestem dumny, że coś takiego potrafiliśmy
stworzyć. Na łagodnym stoku wzgórza, z
daleka widoczne są groby i brama. Gdy
pierwszy raz przyjechałem z Markiem
Kozłowskim do Lwowa w 1997 r. nocowaliśmy u Polaka na Łyczakowie i z
okien jego daleko, ale wyraźnie, widać

Zdjecia: Krystyna Kościańska-Socha, Leszek Sakowski i Antoni Soduła
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było Cmentarz Orląt. I z tym widokiem
poszliśmy spać, z tym widokiem też obudziliśmy się. Ale jakie przykre i bolesne
było dla Polaków, gdy przez 40 lat oglądali to święte miejsce jako zaniedbany,
zamieniony na plac teren pełen garaży i
śmieci. Tym większa nasza radość. I wtedy, razem z Markiem składając goździki
na grobach cieszyliśmy się, że już Cmentarz Orląt żyje. Ale zamiast górnej części
nekropolii gdzie leżeli Amerykanie, Francuzi i oficerowie polscy wciąż były jeszcze
sterty śmieci, garaże i resztki budowlane.
Dziś Cmentarz Orląt lśni nie jako pamięć
zwycięstwa nad Ukrainą czego się boją, to

Brama cmentarza z zasłoniętymi przez władze
Lwowa płytami paździerzowymi dwoma lwami odnowionymi przez Polaków
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zrozumiałe, sami Ukraińcy ale jako pamięć bohaterstwa ludzi broniących i ginących za Ojczyznę !
Z jakim wzruszeniem będąc wiosną
2005 r., razem z chrześniakiem, Markiem
Berezowskim, a późnym i z synem Janem
słuchaliśmy przewodnika opowiadającego nam o bohaterstwie najmłodszych, pokazującego groby: jeden – dziesięcioletniego chłopca, drugi – dwunastoletniego.
I pusty grób chłopca, którego zwłoki
spoczywają dziś w najbardziej zaszczytnym miejscu w Polsce – są szczątkami w
Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie przy którym dzień i noc płonie znicz i
stoją wojskowe warty.
Gdy przewodnik dowiedział się z
moich opowiadań, że i my w Emilczynie
oczyściliśmy stary cmentarz polski i chcemy na nim postawić nowy krzyż podarował nam ceramiczną plakietkę z wyobrażeniem Cmentarza Orląt. Obiecałem mu,
że przypnę ją do krzyża na polskim cmentarzu w Emilczynie i dotrzymałem słowa.
I jeszcze trochę o Cmentarzu Łyczakowskim. To wspaniały cmentarz polski
z XIX-go wieku. I pamiętam , jak krocząc z Markiem i szukając grobów Artura
Grottgera, Gabrieli Zapolskiej, Marii Konopnickiej, Konstantego Juliana Ordona z
równym smutkiem patrzyliśmy na groby
pomordowanych przez władzę radziecką
Polaków, jak i młodego poety ukraińskiego, będącego jedną z ostatnich ofiar KGB.
A potem znalazłem jeszcze na wzgórzu groby żołnierzy Tadeusza Kościuszki,
partyzantów z powstania styczniowego,
w tym późniejszy grób Benedykta Dybowskiego, też powstańca, a także tablicę
poświęconą Romualdowi Trauguttowi i
straconym przez carat Członkom Rządu
Narodowego.
Ale podziwialiśmy też piękno rzeźb,
nagrobków, pomników stłoczonych razem, jak wielki las.Tu dopiero czuje się
czym była kultura polska nie tylko tymi
ogromnymi bohaterami, ale każdym cichym, pracowitym Polakiem, który dla
Ojczyzny żył, pracował, cieszył się i smucił.
I przykazywał dzieciom swym codziennie:
kochać Polskę i modlić się za nią.

Dr polonistyki, w latach
1983–2001 nauczyciel
w Szkole Podstawowej
w Lutrach, współpracownik
„Posłańca Warmińskiego”.
Nauczyciel dla Polonii na
Wschodzie (2001–2009,
Łotwa, Ukraina, Kazachstan).
Były członek „Borussii”. Autor
książek „Dom nad jeziorem”,
„Szkice o sztuce i kulturze”,
„Listy z Rygi”

Antoni Soduła
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Generał z Zatorza

Franciszek K. Ostrowski
(1866-1957)
W okresie dwudziestolecia międzywojennego osoby, które przyczyniły się do odzyskania przez państwo polskie niepodległości były odznaczane różnymi państwowymi orderami i odznaczeniami, stanowiącymi najwyższe wyróżnienie ich zasług. W szczególności był to ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 1928 r.
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 (Polska Swemu Obrońcy)1, rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 27 września 1928 r. Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości2 oraz późniejszy, ale stojący dużo wyżej w hierarchii honorowych wyróżnień tego
typu, bo nawet przed srebrnym krzyżem zasługi – Medal Niepodległości, wprowadzony
rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r.3
jarosław dobkowski

W

szystkimi wskazanymi odznaczeniami został uhonorowany generał brygady w stanie spoczynku
Franciszek Ksawery Ostrowski, bliżej znany
mieszkańcom Olsztyna jako Generał z Zatorza.
Nawiasem mówiąc, moje osobiste spotkania z
generałem sięgają 1991 r., kiedy to w dawnej
„Składnicy Harcerskiej” na olsztyńskiej starówce nabyłem słownik biograficzny przedwojennej generalicji4, a krótko potem odnalazłem
grób generała na zamkniętym i zabytkowym
już wtedy cmentarzu św. Józefa w Olsztynie.
Wedle powyższej publikacji losy generała po
1937 r. nie były znane5, a w rzeczywistości żył
jeszcze 20 lat, z tego ponad 10 w Olsztynie6.
Od tamtej pory toczyłem różne prywatne
boje o pamięć o generale, a ostatnimi czasy
zaktywizowałem wysiłki w celu bliższego poznania jego drogi życiowej i przebiegu służby
wojskowej, a zwłaszcza losów powojennych,
które nie są bliżej znane piśmiennictwu naukowemu7, a po części i publicystycznemu8.
Nie bez trudności przeprowadziłem więc
kwerendy bibliograficzne w Centralnym
Archiwum Wojskowym9 (w tym doprowadziłem do odtajnienia części zgromadzonych
tam archiwaliów) oraz w innych archiwach10,
zweryfikowałem źródła pisane, a zwłaszcza
zgromadzoną literaturę przedmiotu, prasę i
popularną netografię11, dokonałem podglądu
polskich i zagranicznych elektronicznych baz
danych, przeglądałem księgi kościelne w parafii św. Józefa w Olsztynie, współdziałałem
z Urzędem Stanu Cywilnego w Olsztynie,
rozpytałem sędziwych „zatorzaków”. Z tego
wszystkiego wyłania się następujący obraz.
Tytułowy generał urodził się 3 [15] grudnia 1866 r. w stanicy Jekaterinogradskaja w
Okręgu Nalczyckim, Obwodzie Tereskim
(Tereckim) w Rosji12. Był synem pocho-

dzącego z ziemiaństwa lekarza wojskowego
Mieczysława Ostrowskiego (1834-1872), absolwenta Cesarskiej Akademii Chirurgiczno
-Medycznej w Petersburgu, powstańca styczniowego skazanego na zsyłkę na północny
Kaukaz oraz szlachcianki Karoliny z Szafkowskich (1840-1918). Rodzice byli wyznania rzymsko-katolickiego, stąd też zapewne
nowonarodzony otrzymał imiona świętego Franciszka Ksawerego, którego Kościół
wspomina właśnie 3 grudnia. Po powrocie z
zesłania rodzina mieszkała w Rakowie koło
Mińska, w Guberni Wileńskiej13, stanowiącym lokalne centrum kultury polskiej.
Po ukończeniu 7 klas Korpusu Kadetów w Połocku Franciszek K. Ostrowski był
przewidziany do nauki w prestiżowej Aleksandrowskiej Szkole Wojskowej w Moskwie14, jednakże z przyczyn obiektywnych
w latach 1885-1887 uczęszczał jako junkier
do Konstantynowskiej Szkoły Wojskowej w
Petersburgu, po ukończeniu której otrzymał
10 maja 1887 r. patent oficerski i jako podporucznik przydział do jednostki liniowej – 4.
batalionu strzelców kaukaskich w Tyflisie.
W służbie Armii Rosyjskiej do 1917 r. zajmował różne stanowiska – począwszy od
młodszego oficera kompanii piechoty, przez
dowódcę szkoły podoficerskiej, naczelnika
gospodarki pułku, zastępcę dowódcy 17.
pułku piechoty w Suwałkach, na dowódcy
517. Batuńskiego pułku piechoty skończywszy (od 5 listopada 1916 r. do 15 sierpnia
1917 r.). Tam również awansował do stopnia
pułkownika piechoty (4 czerwca 1916 r., ze
starszeństwem od 19 lipca 1915 r.), w międzyczasie kończąc w 1909 r. Oficerską Szkołę
Strzelecką w Oranienbaum z odznaczeniem
i nagrodą. Brał udział w wyprawie do Afganistanu (1900), wojnie rosyjsko-japońskiej
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(1904-1905), oraz operacjach I wojny świaPo ogłoszeniu przez Radę Regencyjną II Batalion utworzono dopiero w końcu maja
towej (1914-1917), w ramach tych ostatnich odezwy „Do Narodu Polskiego” w dniu 2 li- z wojsk zapasowych. Obydwa bataliony skłauczestnicząc w walkach m.in. na terenie Prus stopada 1918 r. Franciszek K. Ostrowski zło- dały się głównie z miejscowych ochotników,
Wschodnich w rejonie od Giżycka po Suwał- żył podanie o przyjęcie do Wojska Polskiego podobnie jak ułani stanowiący pododdział
ki w 1914 r., gdzie był dwukrotnie ranny15. z formularzem dokumentującym przebieg rozpoznawczy pułku25.
Odznaczony został licznymi orderami Ce- służby wydanym w 1. Dywizji Strzelców PolDowodzony przez płk Franciszka
sarstwa Rosyjskiego, w tym mającym polskie skich. W tym dniu został przyjęty na ewiden- K. Ostrowskiego Grodzieński Pułk Piechoty
korzenie Cesarsko-Królewskim Orderem cję i uzyskał status kandydata. W ślad za tym rozpoczął służbę frontową 19 marca 1919 r.,
Świętego Stanisława klasy 3 i klasy 2, Orde- został zweryfikowany w stopniu pułkownika kiedy to wyładowały się jego transporty w
rem Świętej Anny klasy 3 z mieczami i kokar- piechoty20, a dnia 14 grudnia otrzymał legi- Słonimiu i obsadziły odcinek rzeki Szczary
dą i klasy 2, Orderem Świętego Włodzimie- tymację osobistą nr 194 oraz został zaliczony od Mironima do Żyrowic. Oprócz służby pado rezerwy Wojska Polskiego21.
rza klasy 3 z mieczami i kokardą16.
trolowej w pułku było prowadzone szkolenie
Po „Odezwie do Polaków” Rządu TymWcześniej jednak, bo z dniem 7 grudnia i uzupełnianie stanów osobowych, a także
czasowego z 30 marca 1917 r., wraz z roz- 1918 r. został dowódcą Samoobrony Ziemi koncentracja pododdziałów. Doszło też do
poczęciem w lipcu tego roku formowania Suwalskiej22. Mieszkańcy kresów polskich pierwszych potyczek i strat. Dowódca podał
na Białorusi I Korpusu Polskiego, płk Fran- przygotowywali się do przyłączenia ich pierwszego zabitego żołnierza do awansu,
ciszek K. Ostrowski przybywa pod komen- ziem do macierzy po opuszczeniu tych tere- motywując to m.in następująco: bezspornym
dę gen. por. Józefa Dowbora-Muśnickiego. nów przez Niemców. Samoobrony kresowe jest, że najwaleczniejsi prawie zawsze giną
Z dniem 9 września 1917 r. zostaje wyzna- stanowiły doraźne organizacje ochotnicze, pierwszymi i że zwycięstwa otrzymujemy nie
czony przez niego na dowódcę 3. Pułku składające się nie tylko z miejscowej ludności tyle przez tych, którzy pozostali przy życiu, lecz
Strzelców Polskich 1. Dywizji
przeważnie przez tych, któStrzelców Polskich, jednakże
rzy przedkładając spełnienie
już w dniu 16 września 1917
swego obowiązku ponad żyr. obejmuje dowództwo 1.
cie własne pozostają na polu
Pułku Strzelców Polskich tej
bitwy26.
W związku z operacją
dywizji. Przyczynia się do
wileńską pułk wszedł w skład
zwiększenia jego spoistości
grupy płk Aleksandra Boi liczebności, gdyż wydziela
ruszczaka, mającej na celu
z sąsiednich jednostek armii
zdobycie Baranowicz. Dziarosyjskiej żołnierzy Polaków.
łania rozpoczęły się 15 kwietPod Jego komendą pułk bienia próbą opanowania miasta
rze udział w bitwach z bolz marszu, co nie powiodło się.
szewikami: zwycięską pod
Stąd też 17 kwietnia została
Toszczycą w dniach 21-27
utworzona tzw. grupa półstycznia 1918 r. oraz mniej
nocna, której trzon stanowił
pomyślną pod Rohaczewem
grodzieński pułk piechoty.
w dniach 2-10 lutego 1918 r.,
Dowództwo powierzono płk
po której obowiązki dowód- Zdjęcie generała z dokumentu wojskowego Zdjecie umieszczone na grobie generała
Franciszkowi K. Ostrowskiecy dywizji zaczął wykonywać
płk Lucjan Żeligowski. W tych ostatnich wal- cywilnej, ale i przybyłych z wojny żołnierzy. mu. Zadaniem było obejście od północy Stokach pełnił także funkcje dowódcy odcinka, Nie były to jednak służby ochronne typu po- łowicz i uderzenie w północne skrzydło sił
gdzie odznaczył się odwagą17. Odwrót spod licyjnego, ale formacje tworzone i uzbrajane sowieckich. 19 kwietnia to całodzienna walka
Rohaczowa nie spowodował utraty zdoby- na wzór wojskowy. W dalszym czasie formo- o Stołowicze, w trakcie której dowódca osobitej w tym czasie ogólnym wysiłkiem Kor- wały się z nich regularne oddziały i podod- ście kierował Grodzieńskim Pułkiem Piechopusu Twierdzy Bobrujsk, która nawiasem działy wojskowe, które weszły w skład Dywi- ty w polu27. Oddział ten przy małych stratach
mówiąc została utrzymana aż do wejścia w zji Litewsko-Białoruskiej. Samoobrona Ziemi własnych zajął Stołowicze, biorąc do niewoli
życie traktatu brzeskiego, przyznającego ten Suwalskiej dostarczyła kadr żołnierskich do czterdziestu jeńców i zdobywając sporą ilość
teren Niemcom. Po tym czasie Franciszek sformowania od dnia 19 grudnia 1918 r. Su- amunicji i uzbrojenia, w tym 4 ckm-y. Był to
chrzest bojowy pułku28. Za tę akcję płk FranK. Ostrowski z dniem 18 marca 1918 r. objął walskiego Pułku Piechoty23.
W połowie lutego pułk ten wyruszył na ciszek K. Ostrowski został przedstawiony do
dowództwo nowo organizowanych taborów
dywizyjnych 1. Dywizji Strzelców Polskich, front w rejon Skidel-Mosty, a płk Franciszek pochwały przez Naczelnego Wodza i pochwaa po dniu 24 czerwca tego roku w związku Ksawery Ostrowski został wezwany do szta- ła taka została mu udzielona29.
Po zdobyciu Stołowicz dowodzony przez
z postępującą demobilizacją korpusu po- bu Dywizji Litewsko-Białoruskiej w Ostrowi.
zostawał w stanie biernym (nieczynnym) Z dniem 1 marca 1919 r. na rozkaz gen. ppor. płk Franciszka K. Ostrowskiego pułk pozobez przydziału18. Dał się jednak poznać jako Wacława Iwaszkiewicza objął dowództwo stawał dłuższy czas w tym rejonie i obsadził
dobry organizator w nader uciążliwych wa- Grodzieńskiego Pułku Piechoty i przystąpił linię okopów niemieckich z okresu I wojny
runkach, za co po latach w maju 1921 r. gen. do organizacji sztabu tej jednostki24. Niedłu- światowej. Cały czas trwała praca organizaJ. Dowbor-Muśnicki wystąpił o wyróżnienie go potem, bo już 5 marca do jego miejsca torska, szkoleniowa oraz po przybyciu II baprzez wysunięcie w starszeństwie19. Został postoju w ośrodku zapasowym Wołkowysku talionu zgrywanie wszystkich pododdziałów
ewakuowany na tereny Królestwa Kongreso- przybył półszwadron późniejszych słynnych w całość30.
Przywołać można opinię służbową z tego
wego, aby zgodnie z rozkazem dowódcy Kor- Grodzieńskich Ułanów, który już następnepusu – tak jak inni wyżsi oficerowie – orga- go dnia wyruszył na front, a 7 marca dotarły czasu. Gen ppor. Adam Mokrzecki będący
nizować żołnierzy w grupy (lokalne związki oddziały Samoobrony Ziemi Grodzieńskiej, dowódcą 2. brygady w Dywizji Litewsko-Biawojskowych) i czekać na dalsze rozkazy.
z których sformowano I Batalion Piechoty. łoruskiej stwierdzał: Na stanowisku dowódcy
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pułku odpowiedni. Nie zważając na ciężkie
warunki bojowe służby na froncie, ćwiczy oficera i żołnierza i z rekrutów nic nie umiejących,
stworzył swoją własną energią dobrego, bohaterskiego żołnierza, który w bitwach wykazał
znakomitą dzielność i wiedzę. Dogląda za
działem gospodarczym i żołnierz Jego zawsze
nakarmiony dobrze. Charakteru stanowczego.
Trzyma pułk w porządku. Wiedza wojskowa
i osobista dobra. Dobry31. Gen. por. Stanisław
Szeptycki jako dowódca Dywizji dodawał, że
odpowiada na swoim stanowisku, a później
jako dowódca Frontu Litewsko-Białoruskiego
wyraził pogląd, że nadaje się na brygadiera32.
Postawa płk F. K. Ostrowskiego zaowocowała awansem stanowiskowym. W dniu 5
lipca 1919 r. został powołany na stanowisko
dowódcy II Brygady Litewsko-Białoruskiej33,
formalnie złożonej z 2 pułków: grodzieńskiego i białostockiego.
Stojąc na czele Brygady bierze udział w
walkach w innych miejscach frontu litewsko
-białoruskiego: nad Uszaczą, Oressą, Berezyną i pod Leplem. Po zdobyciu tego miasta
4 listopada, w dalszym czasie jego oddziały
krwawo je utrzymały34.
Na tym tle nie układała się jednak współpraca Brygadiera z Szefem Sztabu Frontu
Litewsko-Białoruskiego, autorem planów
strategicznych ppłk Janem Thullie (18761927), który podnosił liczne zarzuty natury
operacyjnej35. Ostatecznie przekreśliły one
służbę liniową płk Franciszka K. Ostrowskiego. Trudno jednak je zrozumieć w odniesieniu do sytuacji, kiedy szef sztabu grupy armii
ingeruje w sposób działania brygady piechoty, która w rzeczywistości składała się z jednego pułku i dalszych drobnych oddziałów, w
tym typu milicyjnego. Sam pułk był przy tym
niepełny, albowiem składał się głównie z – co
prawda okrzepłych w walkach – I batalionu i
półszwadronu jazdy oraz przybyłych niedawno uzupełnień36.
W październiku 1919 r. przeprowadzona została reorganizacja Dywizji Litewsko
-Białoruskiej w ten sposób, że zostały z niej
wydzielone dalsze jednostki tego typu.
Mimo pozytywnej opinii dowódcy Dywizji gen. ppor. Józefa Lasockiego (w czasie 6
tygodni mego dowództwa okazał odpowiednią
energię i samodzielność w kierowaniu swą grupą na froncie. Jest zdrowy, czynny i charakter
otwarty, rzetelny – zresztą za mało mi służbowo i osobiście znany dla dokładniejszego opisu. Odpowiada na swym stanowisku dowódcy
brygady37) płk Franciszek K. Ostrowski w
dniu 22 listopada 1919 r. został zwolniony
(ale nie formalnie odwołany) ze stanowiska
Dowódcy II Brygady38.
Dowódca 1. Dywizji gen. ppor. Józef Lasocki w rozkazie nr 168 wskazywał:
Z rozkazu naczelnego dowództwa, opuszcza
dowódca II Brygady pułkownik Ostrowski
I Litewsko-Białoruską Dywizję. Jeden z pierw-
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szych szermierzy tu na kresach jako dowódca
Grodzieńskiego Pułku Piechoty, następnie
II Brygady. W długich i uciążliwych walkach
z wrogiem, z wielkimi trudnościami wywiązując się świetnie z powierzonych mu zadań, jak
również swymi zaletami umysłu i serca jednał
sobie podwładnych i uznanie przełożonych i
Imię swoje związał ze świetnymi czynami bojowymi 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej pod
Stowłowiczami, nad Uszą, Oressą, Berezyną
i Leplem. Dziękując pułkownikowi brygadierowi Ostrowskiemu za jego cenną i wydatną
pracę w imieniu służby, życzę Mu powodzenia
w dalszej pracy ku chwale Ojczyzny39.
Płk Franciszek K. Ostrowski z chwilą
zwolnienia ze stanowiska otrzymał przydział
do Stacji Zbornej Oficerów w Warszawie,
gdzie miał pozostawać do dyspozycji. W tym
czasie wysyłał imienne zobowiązania do stałej służby w Wojsku Polskim oraz raport do

Grób generała na cmentarzu św. Józefa w Olsztynie

Ministra Spraw Wojskowych o wyjaśnienie
mu powodów zwolnienia ze stanowiska Dowódcy II Brygady, albowiem – jak słusznie
podnosił – zwolnienie to nie zostało przeprowadzone wymaganym dekretem Naczelnego Wodza i uwidocznione w przepisany
sposób w Dzienniku Personalnym40. Mimo,
że o powodach zwolnienia oficjalnie się nie
dowiedział się nigdy, to już 30 stycznia 1920 r.
Dowódca Okręgu Generalnego Warszawa
mianował go Przewodniczącym IV Komisji
Kontroli Stanów41. Ze służby frontowej Franciszek K. Ostrowski przeszedł zatem do pracy w administracji armii – ministerialnych
organach kontroli wojska. Nadal pozostał
oficerem zawodowym. Pracę tę kontynuował
od 12 maja 1920 r. jako Przewodniczący VII
Komisji Perlustracyjnej Centralnej Komisji
Kontroli Stanów przy Ministerstwie Spraw
Wojskowych42. Ten okres obrazują następujące słowa: Wyjątkowo gorliwie i nieskazitelnie
pełnił swoje obowiązki przy wytężonej pracy i

energii, przez co przyczynił się wielce do przysporzenia korzystnych rezultatów całej działalności Centralnej Komisji Kontroli Stanów43.
Z dniem 1 grudnia 1921 r. płk Franciszek K. Ostrowski został przeniesiony w stały
stan spoczynku44. Nastąpiło to w związku z
przechodzeniem wojska na stopę pokojową i
osiągnięciem przez niego wieku wyższego niż
przeciętna w korpusie pułkowników45. Jako
55-latek – wobec wielu równych mu stopniem wojskowym młodych oficerów, zwłaszcza legionowych, i wielu generałów w jego
wieku – nie rokował zbytnio na przyszłość.
Za zasługi wysunięto go trochę wcześniej w
starszeństwie o 12 miesięcy, co przełożyło się
na wysokość późniejszego zaopatrzenia w
stanie spoczynku. Został też odznaczony Medalem Zwycięstwa (Interalliée) oraz Krzyżem
Waleczności byłej Ochotniczej Sprzymierzonej
Armii gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza46.
Najważniejsze wyróżnienie przyszło
jednak 7 listopada 1923 r. kiedy to otrzymał
szlify generalskie. Po otrzymaniu ostatecznie dobrej opinii i legitymując się 39-letnim
stażem służby został zweryfikowany jako
generał brygady. Nie miał on jednak statusu
generała tytularnego47, ale stał się generałem
rzeczywistym ze starszeństwem od 1 czerwca
1919 r.48 i z 233 lokatą w korpusie generałów
na 266 miejsc49.
Po przejściu w stan spoczynku osiadł w
miasteczku Ilja koło Wilejki. Miał tam dom
z ogrodem warzywnym oraz duży sad owocowy. Był tam jednym z inicjatorów budowy
nieistniejącej już kaplicy, stanowiącej swoiste
mauzoleum powstańców styczniowych. Tam
też poznał swoją drugą żonę – dużo młodszą
Felicję Filipowicz50. Małżeństwo z pierwszą
żoną Anną Polanis było bezdzietne. Natomiast ze związku z Felicją urodziła się 1 listopada 1928 r, córka Barbara51.
Rodzina przeprowadziła się do Wilna i
zamieszkała w domu przy ul. Święciańskiej
7. Żona podjęła pracę jako ekspedientka
sklepowa52, a Generał Ostrowski aktywizował się w pracy społecznej. W 1937 r. został
filistrem honorowym Filomatii Vilnensis53.
Była to Polska Korporacja Akademicka, a
więc stowarzyszenie zrzeszające studentów
i absolwentów Uniwersytetu Stefana Batorego w oparciu o pewne ideały i wyższe cele
pod patronatem zaproszonych autorytetów.
W tym samym roku wszedł również do
Rady Głównej Polskiej Centralnej Kasy Kredytu Bezprocentowego z siedzibą w Warszawie54. Wszystko to świadczy o pozycji
społecznej Generała Franciszka K. Ostrowskiego nie tylko w ówczesnym Wilnie, ale
i rozpoznawalności w stolicy państwa. W
związku z tym pozostaje także publikacja
jego biogramu w Encyklopedii Wojskowej,
wydanej nakładem Towarzystwa Wiedzy
Wojskowej i Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświatowego55.
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Wybuch II wojny światowej zastał sędziwego Generała w Wilnie. W czasie wojny nie był jednak represjonowany. Początkowo utrzymywał się ze zgromadzonych
oszczędności. W latach 1941-44 był natomiast dozorcą nocnym w Izbie Handlowej
w Wilnie. Potem znowu pozostał bez pracy
i żył z wyprzedaży majątku albowiem praca
żony przy odgruzowywaniu nie zaspokajała
potrzeb rodziny. Zapisał się do Związku Patriotów Polskich. Umożliwiło mu to repatriację wraz z rodziną do Olsztyna w 1945
r. Zamieszkali tam w budynku wojskowym
przy ul. Jagiellońskiej [Stalinogrodzkiej]
51 [71] m. 4. Z przyczyn materialnych był
zmuszony wykorzystać w praktyce swoją wiedzę z zakresu buchalterii podwójnej
(obecnej rachunkowości z wielokrotnym
zapisem), albowiem w latach 1946-47 był
zatrudniony jako pracownik umysłowy w
Dyrekcji Przedsiębiorstw Miejskich w Olsztynie. Po tym czasie, mając 40-letni staż
pracy, uzyskał rentę cywilną. Niemniej bez
przerwy pozostawał na ewidencji Rejonowej Komisji Uzupełnień w Olsztynie, o
czym świadczy chociażby zdjęcie zamieszczone na wstępie. Choć córka Barbara
wyjechała na studia do Wrocławia to cały
czas wspomagała rodziców56. Nie trwało to
jednak zbyt długo. Skończyła bowiem swój
ziemski żywot 6 listopada 1952 r. Wedle relacji sąsiadek w racji stanu zdrowia i związ-

ków emocjonalnych okoliczność śmierci
córki była do końca skrywana przed ojcem.
Pierwotnie była chyba pochowana poza Olsztynem, albowiem nie ma o jej pogrzebie
wzmianki w kościelnych księgach parafii
św. Józefa w Olsztynie.
Według tych ksiąg Generał Franciszek
Ksawery Ostrowski zmarł natomiast na
zwyrodnienie mięśnia sercowego w swoim
mieszkaniu 22 grudnia 1957 r. i został pochowany 24 grudnia 1957 r. na cmentarzu św.
Józefa w Olsztynie. Jego prochy spoczywają
obecnie razem z ukochaną córką.
Na tablicy nagrobkowej Barbary Ostrowskiej znajduje się następująca dedykacja:
Jezu drogo i żywocie mój. Śpij Córeczko Ukochana. Matka i brat. Z treści tego epitafium
wynikałoby, że Barbara miała jeszcze brata,
jednakże nie znajduje to potwierdzenia w
dostępnych dokumentach, a zwłaszcza w
metrykach kościelnych i aktach stanu cywilnego. Być może chodziło o wziętego na wychowanie i przez to włączonego do rodziny
siostrzeńca pani generałowej – Jana.
Wedle tych samych danych wdowa po Generale Felicja Ostrowska nie wyszła już drugi
raz za mąż, przeprowadziła się do mniejszego
mieszkania na ul. Tczewskiej 2 i przeżywszy 87
lat, dnia 29 listopada 1989 r. z przyczyn naturalnych odeszła z tego świata. Z ogólnodostępnej wyszukiwarki grobów wynika, że została
pochowana na Cmentarzu Komunalnym w
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Dywitach w kwaterze III D/2/10 – mogiła jest
jednak bardzo zaniedbana.
*
Na nagrobku Franciszka Ksawerego
Ostrowskiego widnieje jego fotografia w
mundurze generalskim, gdzie na piersi prezentują się przyznane ordery i odznaczenia.
Jak bardzo ukochał Polskę świadczyć może
to, że z pominięciem kolejności ich starszeństwa prezentują się tam wskazane na wstępie:
Medal Niepodległości i Medal „Polska Swemu
Obrońcy”.
Na Ziemiach Odzyskanych z przyczyn
obiektywnych trudno o autorytety z tamtych
lat. Należy zatem chylić czoło nad człowiekiem, który swoim działaniem w jakiejś mierze przyczynił się do tego, że dziś możemy
świętować stulecie odzyskania niepodległości, także tu w Olsztynie. Trzeba również rozbudzać zainteresowanie młodych ludzi, tak
jak to robię zaczynając od własnych dzieci,
aby pamięć o Generale z Zatorza w przyszłości nie wygasła.

Ur. 1975 w Olsztynie, dr
hab.prof. UWM,
prawnik administratywista,
nauczyciel akademicki,
miłośnik historii regionu

Jarosław Dobkowski
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Co komu zostało
z tych lat?
Dwa dni przed 30 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego stałem na przystanku obok
Pasażu Handlowego na Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, kiedy z piskiem opon i
fasonem przejechało koło mnie nowiutkie Maserati, a za kierownicą zobaczyłem mojego dobrego znajomego sprzed 30 lat, największego polityka Dolnego Śląska (a może
i całej Polski?), legendę „Solidarności” Władysława Frasyniuka. I jakoś tak, od razu,
przypomniała mi się znana opowieść, jak to w przygotowaniach do Okrągłego Stołu,
przed pałacykiem na Foksal oczekiwali na przyjazd Księdza Prymasa Stanisław Ciosek
i Lech Wałęsa. Po chwili podjechał błyszczący Mercedes z Kardynałem Józefem Glempem. Widząc podziw malujący się na twarzy Wałęsy, dowcipny Ciosek zagadał: „jeśli
się porozumiemy, to wkrótce wszyscy będziemy jeździli takimi samochodami.”

jerzy przystawa

J

ak mówią Włosi Se non e vero, e ben trovato – jeśli nawet to nieprawda, to dobrze powiedziane. Maserati Frasyniuka
to tylko jeden z rozlicznych dowodów, że
„pójście razem” naprawdę się opłaciło, a
proroctwo sekretarza KC Stanisława Cioska
spełniło się w pełni. Może nawet za bardzo.
Popatrzmy na skład ludzi, których gen.
Czesław Kiszczak zaprosił do Magdalenki
na poufne rozmowy, jakie miały rozstrzygnąć o losie Polski na pokolenia: Zbigniew
Bujak, Władysław Frasyniuk, Bronisław
Geremek, Mieczysław Gil, Lech Kaczyński,
Jacek Kuroń, Władysław Liwak, Tadeusz
Mazowiecki, Jacek Merkel, Adam Michnik,
Alojzy Pietrzyk, Edward Radziewicz, Henryk Sienkiewicz, Andrzej Stelmachowski,
Witold Trzeciakowski i Lech Wałęsa. Razem 16 panów („parytet” panów i pań wtedy jeszcze nikomu nie przychodził do głowy!), a wśród nich (aż!)4 członków władz
krajowych zdelegalizowanego NSZZ Solidarność (Bujak, Frasyniuk, Merkel i Wałęsa). Poza laureatem Nagrody Nobla Lechem
Wałęsą i dwoma znakomitymi profesorami,
Stelmachowskim i Trzeciakowskim, wszyscy pozostali to prawdziwi gołodupcy, którzy pomarzyć mogli co najwyżej o Polonezie
z drugiej ręki.
Od „Magdalenki” los się do nich uśmiechał i zgotował im wszystkim zawrotne kariery w stylu prawdziwie amerykańskim,
w których Mercedes z kierowcą to jedynie
drobny szczegół. Z tych „Szesnastu Wspaniałych” tylko Lech Wałęsa i Edward Radziewicz nie dostąpili zaszczytu piastowania mandatu posła lub senatora, ale może
żaden z nich nie ma podstaw, żeby się
uważać za pokrzywdzonego. Wszyscy pozostali sprawowali mandaty poselskie lub
senatorskie po kilka razy. Sześciu zostało
dodatkowo ministrami, jeden premierem.
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Najwięcej godności i zaszczytów spadło
na barki Lecha Kaczyńskiego, bo poza posłowaniem i senatorowaniem, był jeszcze
prezesem Najwyższej Izby Kontroli, dwukrotnie ministrem, prezydentem Warszawy
i Prezydentem RP wreszcie.
Los zabrał z tego padołu Bronisława
Geremka i Lecha Kaczyńskiego, ale pozostali „magdalenkowicze” mają się dobrze,
a może nawet lepiej. Mają więc powody do
satysfakcji, deal ze Stanisławem Cioskiem
and Co. udał się całkiem, całkiem. A Polska? A „Solidarność”? A „Ursus”, którego
interesów miał bronić Zbigniew Bujak?
A „Pafawag”, „Dolmel”, „Archimedes”,
„Hutmen”, „FAT” czy „Fadroma”, które
udzielały schronienia i opieki Frasyniukowi? A „Stocznia Gdańska” – kolebka „Solidarności”? A „Huta Lenina”, która wypromowała Gila? A kopalnie?
W roku 1981, nad rankiem 15 grudnia,
razem z Frasyniukiem, Piniorem, Bednarzem i Labudziną opuszczałem chyłkiem
„Pafawag”, którego bramy akurat forsowało
ZOMO. Wyprowadzano nas przez ogródki działkowe i podzielono na dwie grupy.
Frasyniuk z Piniorem i Bednarzem poszli
w jedną stronę i z „Pafawagu” przerzucono
ich do „Dolmelu”,a potem dalej, do „FAT-u”
i „Hutmenu” bo wszystkie te zakłady tworzyły dość zwarte fabryczne miasto. Ja z
Barbarą Labudziną odczekaliśmy do końca
godziny policyjnej i wyruszyliśmy w miasto
w poszukiwaniu kryjówki dla RKS. Ksiądz
biskup Adam Dyczkowski przebrał mnie w
swoją kurtkę i czapkę i skierował do ks. dra
Franciszka Głoda, proboszcza kościoła św.
Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej, gdzie na
wieży kościelnej zainstalowaliśmy pierwszą podziemną siedzibę Zarządu Regionu
„Dolny Śląsk”. I tak zaczęła się romantyczna
przygoda walki podziemnej.

Ten romantyzm, z upływem miesięcy
i lat płowiał i blakł. Rozchodziły się podziemne drogi, nad czym nieustannie pracowała Służba Bezpieczeństwa, ale największych spustoszeń dokonywała głupota, brak
wyobraźni, dyscypliny i prostych zasad
moralnych. To długa i patetyczna historia.
Z Władysławem Frasyniukiem spotkałem
się ponownie jesienią 1988 r., gdy Lech Wałęsa, z jego i innych pomocą, już zakładał
nową „Solidarność”, kasował podziemne
struktury i tworzył swoje. Było to spotkanie „negocjacyjno – koncyliacyjne” między
„starym”, podziemnym RKS, a nowym, już
prawie naziemnym, RKW. Byłem oszołomiony zmianami, jakie zaszły w tym kiedyś
prostolinijnym, sympatycznym młodzieńcu. W pewnym momencie tych „negocjacji” nie wytrzymałem i krzyknąłem: „Człowieku! Opanuj się! Coś ty z siebie zrobił?
A raczej co myśmy z ciebie zrobili?....”
W kwietniu 1989 r., już po rejestracji
nowego związku zawodowego pod starą
nazwą, uczestniczyłem w wielkim zebraniu
„Solidarności” na Politechnice Wrocławskiej, z udziałem Władysława Frasyniuka
i szefa podziemnego RKS Marka Muszyńskiego. W swoim wystąpieniu powiedziałem: Apeluję do Władysława Frasyniuka,
żeby się zreflektował, bo działając tak, jak
działa może i zyska fotel posła czy senatora,
ale straci cały szacunek i uznanie rodaków,
które swoją dotychczasową walką zyskał.
Nie poszło tak prosto. Na wiosnę
1991 r., jako radny Rady Miejskiej Wrocławia ośmieliłem się publicznie wystąpić
z wnioskiem o odwołanie radnego Frasyniuka (jednocześnie sprawującego mandat
posła) z funkcji delegata Rady do Sejmiku Wojewódzkiego, a to na tej podstawie,
że radny Frasyniuk opuścił już kolejnych
10 sesji Rady Miejskiej. Uznałem więc, że
Frasyniuk tak specjalnie tym co robi Rada
się nie przejmuje, nie widziałem więc dlaczego miałby ją reprezentować? Za tę moją
bezczelność zostałem poddany nieledwie
orwellowskiej „godzinie nienawiści”, a moi
koledzy – radni, po kolei, wstawali i bezlitośnie dawali odpór, nawet twierdząc, że
aby dobrze reprezentować Radę wcale nie
potrzeba uczestniczyć w jej pracach! Szczególnie utkwiło mi w pamięci wystąpienie
pewnego mojego akademickiego kolegi,
który wołał z trybuny: Postawa radnego
Przystawy budzi we mnie wstręt i obrzydzenie moralne. Jak można krytykować takiego
człowieka? A pan co zrobił dla miasta, że ma
pan czelność tak się wypowiadać?
No, to się już zmieniło. Wątpię czy znajdzie się dzisiaj jakieś oficjalne czy nieoficjalne gremium, w którym nawet ostra i surowa krytyka Władysława Frasyniuka, byłaby
uznana za coś niewłaściwego. Dzisiaj został
mu już tylko nowy Maserati.
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I, obawiam się, nie pomoże mu w tym
najnowsze wydarzenie filmowe, obraz Waldemara Krzystka „80 milionów”. Recenzent
miesięcznika „Kino”, ks. Andrzej Luter, napisał Wielką siłą filmu Krzystka jest prawda,
z jaką przedstawia tamte czasy. W książce
Chestertona jest anegdota o proboszczu na
kolacji u biskupa, któremu podano jajko nie
całkiem nadające się do spożycia. Księże
Proboszczu, czyżby jajeczko było niedobre?
Ależ owszem, Ekscelencjo, jest dobre, jest
miejscami dobre. I tak jest z historią opowiedzianą przez Waldemara Krzystka. Historia
powoli odsłania swoje kulisy. Wczorajsi
bohaterowie nie zawsze przy tym zyskują
blasku.

Zatrzymałem się tutaj nad postacią wybitnego koryfeusza przemian ustrojowych,
bo przypadkowo tak się składa, że jestem
także świadkiem historii i świadkiem działań i zdarzeń, o których ogólnie niewiele
wiadomo. Mam takie nieodparte wrażenie,
że zdrapanie lukrowanej polewy z publicznie sprzedawanych pozostałych figur
„Wspaniałej Szesnastki” mogłoby wielu z
nas głęboko rozczarować.
30 lat [tekst pisany 7 lata temu – od. red.]
po 13 grudnia Polsce potrzebny jest dostęp
do prawdy nie lukrowanej, nie rocznicowej,
nie bohaterskiej, nie protakiej i nie prosiakiej.
Potrzebna nam jest trzeźwe spojrzenie na ludzi i ich czyny, przede wszystkim tych ludzi,

Noc Listopadowa
W poniedziałkowy wieczór 29 listopada 1830 roku grupa podchorążych i cywilów
wybiegła na ulice Warszawy rozpoczynając powstanie. Wtedy zresztą nazywano je
bardziej prawidłowo bo rewolucją. Jak wyglądały pierwsze godziny powstania listopadowego?
adam kowalczyk

N

a początek spiskowcy zamierzali
zamordować cesarskiego brata,
Wielkiego Księcia Konstantego
Pawłowicza, ówczesnego wodza naczelnego Wojska Polskiego. Miało to na celu
uniemożliwienie jakiegokolwiek porozumienia polsko-rosyjskiego. Konstanty jednak zdołał się schronić, a pierwszą ofiarą
został zakłuty bagnetami generał Aleksiej
Andriejewicz Gendre, członek sztabu księcia. Następnie spiskowcy ruszyli w kierunku Arsenału i po drodze spotkali generała
Stanisława Floriana Potockiego, bohatera
insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich, w 1792 r. adiutanta księcia Józefa
Poniatowskiego. Starano się go przekonać,
by stanął na czele grupy spiskowców. Potocki odmówił. Następnie spotkano generała
Stanisława Trębickiego (Trembickiego).
Trębicki, podobnie jak Potocki, odmówił i
podchorążowie porwali go ze sobą.Kolejni
spotkani wojskowi to ówczesny minister
wojny, generał Maurycy Hauke, bohater
wojny jeszcze z 1792 r., Insurekcji Kościuszkowskiej i wojen napoleońskich oraz
pułkownik Filip Meciszewski, szef sztabu
artylerii. Wobec odmowy dołączenia się
spiskowcy zastrzelili obu. Kolejną ofiarą
spiskowców był generał Józef Nowicki, też
bohater z 1792 r., 1794 r. i wojen napoleońskich. Czwartą ofiarą spiskowców był
wspomniany już Trębicki, którego ponownie próbowano przekonać, a ten po raz
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drugi odmówił, co przypłacił życiem. Wtedy zastrzelony został też Stanisław Potocki,
ten sam generał, który wcześniej odmówił
spiskowcom. Zjawił się on pod Arsenałem
i chciał przekonać wojsko, by te odstąpiło
od spiskowców. Zabito generała Ignacego
Blumera. Gen. Blumer w 1792 r. walczył w
wojnie z Rosją, odznaczył się pod Zieleńcami i Dubienką. Uczestniczył w Insurekcji
Kościuszkowskiej, a po jego upadku przez
Turcję dotarł do Włoch, do Legionów Polskich gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, z
którymi odbył wszystkie kampanie, włącznie z koszmarną wyprawą na San Domingo. Od 1807 r. w armii Księstwa Warszawskiego; w 1809 odznaczył się w bitwie z
Austriakami pod Raszynem i w szturmie
Sandomierza; w wyprawie na Moskwę
w 1812 r. dowodził 3 pp.; ranny podczas
przeprawy przez Berezynę; w 1813 r. bronił
Modlina, skąd siłą wzięty został do rosyjskiej niewoli, skończył zamordowany przez
jakiegoś podchorążego „patriotę”. Zabito
też generała Tomasza Jana Siemiątkowskiego – kolejnego bohatera walk o niepodległość. Powstanie zaczęło się od zabójstwa
śmietanki polskich generałów. Nie był to
dobry znak na początek.
Ci którzy doprowadzili do powstania
nie mieli: ani programu społecznego, ani
programu politycznego, ani przywódców.
Sama noc listopadowa to przecież zwykłe
zbrodnicze bezhołowie; biegali od generała

którym chcemy powierzyć losy naszej Ojczyzny. Potrzebne nam są jednomandatowe
okręgi wyborcze w wyborach do sejmu.
Prof. dr hab. ( 1939–2012),
fizyk, w stanie wojennym aresztowany i osadzony w obozie
w Nysie (12.03. 1982 – 4.07
1982). Wraz z prof. Mirosławem Dakowskim w roku 1992
opublikował książkę Via bank
i FOZZ, gdzie ukazał mechanizm rabunku publicznych pieniędzy, za którą miał procesy
sądowe wytoczone przez osoby
związane z FOZZ. Nie przyjął
żadnych przyznanych mu odznaczeń i trzykrotnie odmawiał
przyjęcia tytułu profesora

Jerzy Przystawa

do generała i prosili żeby ktoś raczył stanąć
na czele, a jak się nie zgadzał to kula w łeb.
W tę noc zginęło z rąk podchorążych więcej Polaków niż Rosjan.
Działy się wtedy rzeczy na pozór zagadkowe. Wacław Tokarz pisze, że jeszcze
przed wybuchem walk Konstanty mówił,
iż Polacy powinni załatwiać swoje sprawy
pomiędzy sobą. A w nocy z 29 na 30 listopada na wezwanie do użycia wojsk rosyjskich odpowiedział: To są Rosjanie a żaden
Rosjanin, jeżeli do własnej obrony nie będzie
zmuszony, nie wystrzeli ani szabli w całej tej
sprawie nie dobędzie. Zbrodnia jest po waszej stronie; nie chcę do niej przykładać ręki
mojej… To wojsko zasłania mnie od nowego
napadu; jeżeli mnie zaatakują to ustąpimy… Żaden Rosjanin nie wmiesza się do tej
sprawy. Polacy ją zaczęli, to sprawa polska…
niech sami sobie radzą.
Ponownie o interwencję zwrócił się adiutant księcia ppor. Władysław Zamoyski,
który wspominał że Książę odpowiedział:
„Ja się do niczego nie mieszam, niech sobie
Polacy sami radzą, to ich rzecz”. I dodał:
„Oto są strzelcy konni – to są Polacy, bierz
ich, prowadź do Stasia [Potockiego] niech z
nimi robi co chce, albo”… nie skończył i po
chwili zawołał: „Kurnatowski, Krasiński!
Weźcie strzelców, wejdźcie do miasta, obaczcie, co tam zrobić można” a obróciwszy się do
mnie: „idź z nimi, możesz ich poprowadzić”.
Zamoyski jednak z rady nie skorzystał.
Później, już po wycofaniu się z Warszawy
do Wierzbna Konstanty zwalnia z posłuszeństwa wiernych mu Polaków i odsyła ich
do swoich. Marszałek Carl Gustaf Mannerheim, fiński bohater narodowy, opowiadał
taką anegdotę. Adiutant Wielkiego Księcia
Konstantego, poprosił po wybuchu powstania o zwolnienie ze swych obowiązków u
boku księcia, gdyż chciał się przyłączyć do
zbuntowanych oddziałów. Wielki książę,
który lubił Polaków, po chwili milczenia
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miał odrzec: - Masz rację, twoje miejsce jest
tam! - pobłogosławił młodzieńca znakiem
krzyża i pozwolił mu odejść.
Na temat zachowania księcia od lat
dywagują historycy. Zarzucają mu oszołomienie i niezdolność do działania (Wacław
Tokarz), tchórzostwo (Jerzy Skowronek),
nieuzasadniony popłoch (Mikołaj Berg).
Odmiennego zdania jest Lech Mażewski.
Wskazuje on, podobnie zresztą jak Skowronek, na racjonalne podstawy działania
Konstantego. Bo trzeba pamiętać kim był
Konstanty. Był wodzem naczelnym nie tylko Wojska Polskiego lecz również Korpusu
Litewskiego utworzonego 1817 r. przez cara
Aleksandra I, rekrutowanego z 5 guberni
polskich: grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, wołyńskiej i podolskiej oraz obwodu
białostockiego. Gubernie te wydzielone
były z Cesarstwa Rosyjskiego i rządzone
na podstawie Statutu Organicznego, takiej
namiastki konstytucji, przez Wielkiego
Księcia. Było on, jak go nazwał Mażewski,
wicekrólem Polski de facto, z władzą obejmującą również tzw. Ziemie Zabrane.
W tej sytuacji stłumienie przez niego
nawet niewielkiej ruchawki nie ratowało jego pozycji politycznej w Petersburgu.
Bunt, nawet stłumiony, odbierał mu całą
siłę jaka wynikała z kontrolowania odrębnych polskich prowincji. Stłumienie buntu
oznaczało, że utracił kontrolę a na Polaków
nie można już liczyć. W tej sytuacji odrębne wojsko polskie, sejm i konstytucja nie
były już potrzebne. Przeciwnie, szkodziły
interesowi cesarstwa. A sam Konstanty
spadał do roli petenta na cesarskim dworze. Dlatego Konstanty był zainteresowany
w obronie odrębności Polski.
Natomiast sytuacja gdy Polacy sami
stłumią zamieszki, im szybciej tym lepiej,
pokazywała mocną pozycję Konstantego i

brak podstaw do obaw o wierność Wojska
Polskiego. Zwłaszcza gdyby się okazało, że
jest to efektem spontanicznych działań polskich władz cywilnych i wojskowych.
Warto tu też zauważyć, że takie działania polskich władz leżałyby w dobrze pojętym interesie tak Polski jak i Rosji.
Niestety stało się inaczej. Powstańczy
szantaż, jak to celnie nazwał Mażewski, spowodował, że nawet rozsądni ludzie milczeli
i bali się działać. A mądrzy ludzie, w tym
zamordowani generałowie, wiedzieli, że
powstanie tylko zaszkodzi sprawie polskiej.
Nie było żadnej szansy na zwycięstwo. Bonaparte zebrał 600 tys. żołnierzy i zajął Moskwę, i co z tego? Trzy lata później mieszkał
już na wysepce Św. Heleny, na drugim
końcu świata. Jakim cudem mogło wygrać
wojnę małe państewko bez żadnego sojusznika? Rosja bez trudu wysłała do Królestwa
200 tysięcy żołnierzy w polu, nie licząc bez
mała 100 tys. na Litwie, a w 1830 r. łącznie posiadała, według oficjalnych danych,
1 050 716 żołnierzy i oficerów. Ponad milion! Oczywiście wszystkich do Polski wysłać nie mogła. Tymczasem przez armię
polską przewinęło się 120 tysięcy żołnierzy,
co było maksymalnym wysiłkiem. Stosunek
sił był porażający. Pod koniec wojny nie
miał już kto uzupełniać stanów pułków, bo
rezerwy ludzkie były wyczerpane. Nie było
żadnej, nawet teoretycznej, możliwości wygrania wojny z Rosją.
Jednak gdy już doszło do wojny polsko
-rosyjskiej trzeba się było bić. O honor,
o godziwe warunki zakończenia wojny,
o jak najmniejsze koszty przegranej, bo o
odzyskaniu niepodległości mowy być nie
mogło. I tak się biliśmy. Jeden z trwających
przy Konstantym generałów, Franciszek
Żymirski, zginął bohatersko pod Olszynką Grochowską dowodząc 2 DP. W tym

wszystkim zdumiewająca była sprawność
małego Królestwa i jego armii. Od wkroczenia wojsk rosyjskich w lutym 1831 r. do
upadku Warszawy minęło siedem długich
miesięcy intensywnych działań militarnych, Zamość bronił się jeszcze dłużej bo
do października.
Stało się tak jak się obawiano. Po wycofaniu się Konstantego z Królestwa w
Korpusie Litewskim wymieniono oficerów
Polaków na Rosjan i użyto go do tłumienia
Powstania. A książę był tylko gościem sztabu armii rosyjskiej. Nie bardzo było wiadomo co zrobić z księciem, ale Konstanty
zrobił wszystkim grzeczność i w połowie
czerwca 1831 r. taktownie zmarł na cholerę. Niektórzy podejrzewają, że go otruto ale
dowodów na to brak.
Wracając jeszcze do zachowania księcia. Podczas bitwy pod Olszynką Grochowską, pułk polskich grenadierów nacierał
wypierając liczniejsze oddziały rosyjskie.
Jak podaje w swoich wspomnieniach Jan
Nepomucen Umiński, Wielki Książę rzekł
w tym wypadku mniej więcej tak: Patrzcie jak oni równo maszerują i jak się biją!
To są na pewno moi chłopcy, bierzcie z nich
przykład! Mówił to do oficerów sztabu
feldmarszałka Iwana Iwanowicza Dybicza
Zabałkańskiego, dowodzącego wojskami
rosyjskimi. Rosjanie (no, nie tylko Rosjanie
bo np. Dybicz był Niemcem) nie wiedzieli jak się zachować, bo Polakom kibicował
cesarski brat.

Publicysta, felietonista,
w latach dziewięćdziesiątych
wydawca tygodnika „Gazeta
Warmińska”, członek Stowarzyszenia „Święta Warmia”

Adam Kowalczyk

W ramach domu
z kilku elementów poranek
zwykłości same
że listopad więc szarości przebijanie
rozległy nagły spokój
- po szarpaniach nocy –
całkiem nieuzasadniony
radość że herbata kromka z miodem
(mniszek przypomina światło lata
i powieść Bradburego zawsze nową)
do śniadania gazety
oglądanie świata
wyjście zaraz potem
obowiązków niskie i wysokie loty
czas powrotu
nieomal jak w Kanie
cudu smakowanie
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Olsztyński poeta.
Laureat Konkursu
Poetyckiego
im. ks. Józefa Baki (2001).
Wiersze publikuje
w kwartalniku „Fronda”
i dwumiesięczniku
„Arcana”

Krzysztof Czacharowski
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Sekretarze KW PZPR w Olsztynie

jan laskowski

I sekretarz KW PZPR w Olsztynie
(1981–1986)
mariusz korejwo

U

rodził się 25 września 1935 r. w
miejscowości Lipinki (pow. nowomiejski) w rodzinie robotniczej jako
syn Józefa i Walerii z domu Junkier. W 1952 r.
ukończył 3-letni kurs nauczycielski, poczym podjął pracę jako kierownik Wydziału
Szkolno-Harcerskiego Zarządu Powiatowego
Związku Młodzieży Polskiej w Iławie (19521953). Następnie został zatrudniony na stanowisku starszego instruktora w Zarządzie Wojewódzkim ZMP w Olsztynie (1953-1956).
W tym czasie ukończył Centralną Szkołę Organizacyjną ZMP.
W 1954 lub 1955 r. wstąpił do PZPR.
W latach 1955-1956 odbywał zasadniczą służbę wojskową w formacjach Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po przejściu do cywila – wobec rozwiązania ZMP – podjął pracę
w hurtowni Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Handlu Spożywczego w Olsztynie na stanowisku starszego referenta (1956-1958). Było
to niewątpliwie zajęcie chwilowe: w 1958 r.
Laskowski podjął pracę w ZHP (według jednych źródeł miał to być Hufiec ZHP w Iławie,
według innych stanowisko kierownika Wydziału Komendy Chorągwi ZHP w Olsztynie,
w każdym bądź razie ten etap życia Laskowskiego obejmował lata 1958-1959). W latach
1959-1963 Laskowski sprawował funkcję komendanta Hufca ZHP w Iławie. W tym czasie
ukończył zaocznie Technikum Ekonomiczne
w Olsztynie (1960 r.), a następnie studiował
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy
Komitecie Centralnym PZPR (1961 lub 19631965), gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii
politycznej.
Zdobycie wyższego wykształcenia umożliwiło Laskowskiemu dalszą karierę: w latach
1965-1966 sprawował funkcje sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Nowym Mieście Lubawskim, następnie (1966-1968) sekretarza organizacyjnego KP PZPR w Iławie.
W 1969 r. odszedł z pracy w aparacie partyjnym obejmując stanowisko zastępcy dyrektora, następnie dyrektora IWCS / IZNS Iława1,
które zajmował do listopada 1981 roku. Jako
dyrektor IZNS był członkiem plenum i egzekutywy KP PZPR w Iławie (do kwietnia 1971
roku), a po likwidacji owego ogniwa (czerwiec
1975) - Komitetu Miejskiego PZPR w Iławie.
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Wiosną 1981 r. Laskowski wszedł w skład
plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w
Olsztynie (31 V 1981 - 10 XI 1986) oraz jego
egzekutywy (4 VI 1981 - 11 X 1986). Został
też wybrany sekretarzem ekonomicznym KW
(4 VI - 9 XI 1981).
W listopadzie 1981 r., po awansie do pracy w KC PZPR i jego wyjeździe do warszawy
dotychczasowego I sekretarza KW PZPR w
Olsztynie Włodzimierza Mokrzyszczaka,
Laskowski został wybrany jego następcą
(9 XI 1981 - 11 X 1986). Sprawując ową funkcję dorobił się nie najlepszej opinii. Miał być
chaotyczny, apodyktyczny, niekonsekwentny.

podwładnych bywał arogancki, nawet chamski, czego przyczyn upatrywano w zbyt długim pozostawaniu na powiatowym szczeblu
zarządczym [sic]. Dostrzegano w osobowości
Laskowskiego kompleks narcystyczny (zapatrzenie w siebie). Jednocześnie jako I sekretarz
miał on charakteryzować się dynamizmem,
preferować bezpośrednie kontakty z podległymi mu ogniwami partyjnymi (cecha bardzo wysoko ceniona w aparacie partyjnym)
oraz prezentować właściwą postawę moralno
- etyczną. Nikt bowiem nie mógł zarzucić mu
dążenia do osiągnięcia korzyści osobistych:
Laskowski pozbawiony był godnego wzmianki majątku, prowadził skromny tryb życia
(pełniąc funkcję I sekretarza mieszkał w zwykłym bloku mieszkalnym z wielkiej płyty na
osiedlu Nagórki).
Od 2 lipca 1986 r. Laskowski sprawował
funkcję członka Centralnej Komisji Kontrolno - Rewizyjnej PZPR; piastował też mandat
posła na sejm PRL IX kadencji (1985 - 1989).
Po odejściu z pracy w aparacie partyjnym zajmował stanowisko Głównego Inspektora Pracy (styczeń 1987 - kwiecień 1990).
Uhonorowany został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1984 r.).
Zmarł 9 sierpnia 2018 roku w Iławie, tam
też został pochowany.

Dr historii,
pracownik Archiwum
Państwowego
w Olsztynie

Mariusz Korejwo

Bibliografia (wybrane pozycje):
Archiwalia
Archiwum Akt Nowych, sygn. XIC/41
Archiwum Państwowe w Olsztynie, sygn.
1148/10
Instytut Pamięci Narodowej, sygn. IPN BU
01210/24; IPN 1005/223974
Fot. Archiwum Państwowe w Olsztynie

Nie cofał się przed obrażaniem i poniżaniem
towarzyszy, lubił też im wygrażać. W niekończących się dykteryjkach zamęczał współpracowników opowiadając (wciąż te same)
epizody z własnego życia, które traktował
jak sfabularyzowane wzorce postępowania.
W opinii partyjnych kadrowców miał talent
do zrażania sobie ludzi a w pewnym sensie do
całej instancji wojewódzkiej. Zdradzając cechy
mitomana, lubił powoływać się na (rzekome)
bliskie stosunki z przedstawicielami władz
centralnych - partyjnych i państwowych - a
jednocześnie często wyrażał się o owych „grubych rybach” lekceważąco. Dotyczyć to miało
nawet osoby I sekretarza KC. W stosunku do

Opracowania
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Zjazdy i
plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego
od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21
XII 1948 – 31 XII 1982, opr.: Władysława
Ciempiel, Józef Jakubowski, Jan Szczeblewski, Warszawa 1983.
internet
orka.sejm.gov.pl
katalog.bip.ipn.gov.pl
www.pozegnania.net [nekrolog J. Laskowskiego]
1. Iławska Wytwórnia Części Samochodowych
powstała w 1953 r., od połowy 1975 r. działała pod
nazwą Iławskich Zakładów Naprawy Samochodów.
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Geopolityka w Olsztynie
Nihil novi sub sole[nic nowego pod słońcem –od red.] - społeczeństwa od zawsze rywalizowały o terytoria, planowały zdobywanie korzystnych dla siebie zasobów i koncentrowały władzę, by osiągać założone cele. Nauka historyczna potrafi opisać takie działania
z różnych punktów widzenia. Słudzy muzy Klio wskażą dowodnie przyczyny i skutki
poczynań „ośrodków siły”. Ekonomiści z pewnością są w stanie policzyć zyski i straty gospodarcze wynikające z różnych rodzajów ekspansji. Być może jednak, by wyrobić sobie
pogląd na tematy polityczne, należy przyjrzeć się dokładnie scenografii - uwarunkowaniom geograficznym. I chyba takie właśnie zadanie wzięła na siebie geopolityka.
jerzy necio

N

auka nie zalicza się do najstarszych
– wyłoniła się pod koniec XIX wieku, ale kwestie przez nią stawiane
zyskują coraz bardziej na znaczeniu. Wyniki
badań potrafią natomiast zadziwić. Potęgometria na przykład. Moc danego państwa
(power – jak brzmiało to podstawowe pojęcie użyte w Nowej analizie społecznej Bertranda Russella), podobnie jak wartość energii w przypadku zjawisk fizycznych, można
oszacować, podać w liczbach. Dziedziną tą
zajmuje się prof. Mirosław Sułek z Uniwersytetu Warszawskiego, twierdzący na przykład,
że geopolityka odwołująca się przecież do
relacji sił w czasie i w przestrzeni, posługuje się geografią, ekonomią, sztuką wojenną,
politologią i historią - jako naukami pomocniczymi. Badanie dziejów ledwie nauką pomocniczą geopolityki?! Trochę burzy się mój
historyczny umysł na takie dictum. Bo, czy
rzeczywiście Raymondowi Aronowi – autorowi dzieła: Pokój i wojna między narodami,
przywoływanemu przez prof. Sułka, należy oddać palmę pierwszeństwa w zakresie
twierdzenia: Najważniejszą cechą każdego
systemu międzynarodowego jest układ sił?
Czyż Napoleon Bonaparte albo obradujący po jego pokonaniu dyplomaci kongresu
wiedeńskiego (1814- 15), czy też politycy
okresu konferencji wersalskiej (1919 – 20),
nie myśleli podobnymi kategoriami? Podzielam jednak admirację prof. Mirosława Sułka
wobec francuskiego myśliciela. Przesuwam
jedynie akcent na inne dzieło Arona: Opium
dla intelektualistów. Biorę po prostu pod
uwagę fakt, że trawestacja marksistowskiego hasła (Religia jest opium ludu) nadal jest
potrzebna, jeśli osoby nominalnie wykształ-
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cone zdolne są prowadzić społeczeństwa ku
zniewoleniu. A tak, w moim przekonaniu,
dzieje się obecnie w Polsce, Europie i na
świecie.
Właśnie dlatego postrzeganie geopolityki w sposób spersonalizowany, zindywidualizowany, zaprezentowane przez prof.
Krzysztofa Gładkowskiego zwróciło moją
szczególną uwagę. Tym bardziej, że naukowiec z obecnej stolicy Warmii oparł się na
regionalnym przykładzie, wymieniając w
swojej wypowiedzi osobę „stąd”, tj. Feliksa
Nowowiejskiego (Geopolityka spersonalizowana. Przypadek Feliksa Nowowiejskiego).
***
Wystąpień profesorów: Sułka i Gładkowskiego oraz innych jeszcze bardzo interesujących referentów miałem okazję wysłuchać w czasie X Zjazdu Geopolityków
Polskich, który odbył się 2 grudnia 2018 r.
w Olsztynie. Oprócz Towarzystwa Geopolityków Polskich współorganizatorem spotkania był Instytut Nauk Politycznych UW-M w
Olsztynie reprezentowany przez profesorów:
Arkadiusza Żukowskiego, wspomnianego
już Krzysztofa Gładkowskiego i moderującego część przedpołudniową dr. Krzysztofa
Żęgotę. Prof. Sułek wystąpił także w części
popołudniowej z omówieniem Pozycji międzynarodowej Polski, Niemiec i Rosji w latach
1918 – 2050 w świetle potęgometrii.
Właśnie o tak oryginalnych dokonaniach naukowych można było usłyszeć dzięki sprawności organizacyjnej członków Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (PTG)
decydujących o umieszczeniu w Olsztynie

swego sympozjum. Otworzył je prezes PTG
dr. Piotr L. Wilczyński z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Na początku
olsztyńskiego konwentu postanowiono wyrazić uznanie w dwóch kategoriach: Honorowa Nagroda PTG im. Oskara Żebrowskiego (powstańca listopadowego i prekursora
polskiej myśli geopolitycznej) i nagroda w
Konkursie „Książka Geopolityczna Roku
2017”. Tę ostatnią otrzymał prof. Piotr Eberhardt za zbiór esejów pt. Słowiańska geopolityka. Wręczono także dyplomy laureatom w
rozegranym dzień wcześniej finale I Olimpiady Geopolitycznej.
***
Myśl przewodnia debaty eksperckiej
oscylowała – czemu trudno się dziwić w
stulecie niepodległości – wokół rocznicowego zagadnienia: Geopolityczna doniosłość
odrodzenia Rzeczypospolitej. Spojrzenie na
II RP oczyma znawców, ale nie-historyków,
okazało się dla mnie wielce pouczające, racjonalizujące i dające do myślenia.
Sesję rozpoczął prof. Eberhardt miniwykładem przedstawiającym przebieg linii
granicznej przedwojennej Polski w oparciu o
przywiezioną przez siebie, oryginalną mapę
ścienną wydaną w kwietniu 1939 r. Odnosząc się do granicy wschodniej, zauważył:
O granicy wschodniej zdecydowała wojna polsko-bolszewicka, gdyby nie zwycięstwo, Polski
by nie było lub stałaby się marionetkową republiką sowiecką. Do zagadnień związanych
z konfliktem z bolszewikami nawiązał również prof. Erhard Cziomer (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego),
specjalista od relacji niemiecko-rosyjskich i
niemiecko-sowieckich. Według prof. Cziomera w archiwach niemieckich znajdują się
bardzo szczegółowe relacje dotyczące zamiarów m.in. Lenina co do Polski. Jest tam
też odnotowane stanowisko Karola Radka,
którego można traktować jako zaufanego
człowieka, reprezentanta bolszewickiego
przywódcy w Berlinie. Otóż, jak się okazuje,
Radek niespecjalnie zalecał Leninowi zdobywanie Polski (W Polsce nic nie zyskacie), to
raczej Feliksowi Dzierżyńskiemu i Julianowi
Marchlewskiemu zależało, by tworzyć nad
Wisłą Polską Republikę Sowiecką.
Na zasadnicze pytanie moderatora (dr.
Żęgoty): w jaki sposób uwarunkowania geo-
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graficzne i polityczne determinowały funkcjonowanie odrodzonej Polski? odpowiedział
szeroko prof. Witold Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Punktem
wyjścia dla refleksji prof. Wilczyńskiego
były wypowiedzi Eugeniusza Kwiatkowskiego. Polska u progu niepodległego bytu była
krajem ogromnie zniszczonym (Kraj, jak po
przejściu Hunów – E. Kwiatkowski), poziom
produkcji z 1913 r. osiągnięto ponownie w
roku 1938, olbrzymie były również straty
ludnościowe i co nie bez znaczenia, dotkliwe
straty psychiczne (złamane stosy pacierzowe).
Polska nie była też krajem witanym życzliwie
wśród całego grona państw powstałych po
I wojnie światowej, niezadowolone były narody ościenne, zarówno słowiańscy pobratymcy, jak i sąsiedzi z Zachodu. W 1919 r. Polska co prawda już istniała, ale jeszcze przed
inwazją bolszewicką Hindenburg upatrywał
w trwaniu Polski największe zagrożenie dla
Niemiec. Eugeniusz Kwiatkowski miał przy
tym zauważyć, że wieści o przegranej przez
Polaków bitwie pod Warszawą bardziej nawet oczekiwano w Berlinie niż w Moskwie.
Debatę ekspercką kończyły przemyślenia prof. Romana Szula (Uniwersytet Warszawski) na temat idei państw narodowych.
Naukowiec przypomniał historię odmiennego rozumienie słowa „naród” (szczególnie
Adama Mickiewicza) w uświadomieniu Zachodowi tezy o możliwości istnienia narodu bez państwa. Polski przykład znalazł po
I wojnie światowej naśladownictwo wśród
Czechów chociażby. To przecież Tomasz
Masaryk uświadamiał prezydenta Woodrowa Wilsona w zakresie proklamacji państwa
czechosłowackiego. Amerykański przywódca zamienił później idee państwowo-narodowe wyrażane przez wschodnioeuropejskich polityków w propagowaną przez siebie
zasadę samostanowienia narodów.
***
Olsztyński zjazd geopolityków, śmiem
twierdzić, był bardzo znaczącym wydarzeniem w naukowym życiu miasta nad Łyną,
być może najważniejszym w upływającym
roku. Jak zauważył prof. Arkadiusz Żukowski: I Zjazd PTG odbył się w Zielonej Górze,
a X – jubileuszowy, w Olsztynie. Okazuje się
zatem, że peryferie odgrywają pewną rolę
także w geopolityce. Cóż, należy chyba życzyć
Olsztynowi kontynuacji tego rodzaju „peryferyjności”.

Historyk,
dydaktyk i regionalista
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Jerzy Necio

Przerwana lekcja
Do państwa Rity i Leonarda Kostków, do Hubertówki w Kudypach gmina Gietrzwałd,
często przyjeżdżają wycieczki, więc gdy wiosną 2018 roku ktoś zapukał, pani Rita pomyślała, że to kolejni goście do ich Ogniska Kultury Rodzinnej Patria Familia Ecclesia. Na
progu stały dwie panie i pan, wszyscy po 40 i uśmiechali się. I właśnie po uśmiechach ich
poznała, Asię, Magdę i Pawła, uczniów II a ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. I Dywizji
Ludowego Wojska Polskiego w Olsztynie przy ul. Jagiellończyka. Ostatni raz widziała
uczniów swojej klasy 36 lat temu, w stanie wojennym, 4 stycznia 1982 roku. Tego dnia
dyrektor wezwał ją do siebie. Tam czekali na nią funkcjonariusze SB ze 100-kartkowym zeszytem, w którym zostało odnotowane wszystko, co robiła jako przewodnicząca
szkolnej KZ NSZZ „Solidarność” oraz o czym rozmawiała na lekcjach z dziećmi.
adam socha

P

oprzedniego dnia, 3 stycznia,
pierwszego po feriach świątecznych powiedziano jej, że nie będzie
prowadzić zajęć w swojej pracowni. Była
zaskoczona, gdyż wszystkie ściany miała w
niej obwieszone planszami dydaktycznymi,
pomocnymi do prowadzenia lekcji, a w nowej sali ściany były puste. Tego dnia uczyła
dzieci jednostek czasu, co to jest sekunda,
minuta i godzina. – Jak wytłumaczyć minutę, to chyba mnie Duch Święty natchnął
– wspomina. – „Wiecie, że 16 grudnia zginęli górnicy w kopalni „Wujek”? - zapytała
dzieci. – Przytaknęły. „Jest taki zwyczaj, że
śmierć ludzi czci się minutą ciszy. Wstaniemy teraz i przez minutę będziemy milczeć”.
I to była jej ostatnia lekcja z klasą II a „Witaminki”.
I oto po 36 latach od tamtego wydarzenia, w progu stało troje jej uczniów.
Przytuliła ich, wzięli się za ręce i z radości
zatańczyli. Przy herbacie poprosili, by dokończyła z nimi przerwaną stanem wojennym lekcję, po której tak nagle i brutalnie
zabrano im ich ukochaną panią Ritę. Już
rozesłali wici poprzez facebook po wszystkich 37 koleżankach i kolegach z klasy,
wynajęli w ich byłej szkole – dzisiaj to Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. M.
Bublewicza - tę samą klasę, na tę godzinę
lekcyjną.
Wówczas, gdy już pani Rita nie wróciła
na lekcje a oni dostali nową wychowawczynię, dzieci zastrajkowały, odmówiły
chodzenia do szkoły. Liczna delegacja rodziców, a byli to w większości pracownicy naukowi z Kortowa, poszła do władz
oświatowych, do kuratora, żeby oddano
dzieciom ich wychowawczynię, bo dzieci
płaczą i mówią, że wrócą do szkoły tylko
wtedy, jak wróci ich ukochana pani. Jednak
inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Mieczysław Krygier był nieugięty, zawiesił w obowiązkach Ritę Kostkę
za złamanie przepisów o stanie wojennym.
Zaczął się dla niej czas przesłuchań na SB.

Kaszubi – wierni Bogu i Ojczyźnie
Rodzice wychowali ich w duchu chrześcijańskim i patriotycznym. Oboje pochodzą z
Kaszub. Rita urodziła się w 1943 roku w Rumii, jako drugie dziecko (pierwsze zmarło)
Reginy i Klemensa Kożyczkowskiego (herbu
Gozdawa). W Rumii mieli dom i gospodarstwo. Działkę kupił im dziadek, maszynista
kolejowy z Kartuz a dom na niej postawił ojciec pani Rity. Dziadek w ten sposób wywianował każde z 5 dzieci i każde zdobyło konkretny fach. Jej tata był rzeźnikiem. W czasie
okupacji młodych mężczyzn Niemcy wysyłali na roboty, a ojców rodzin co jakiś czas więzili i bili pejczami, nazywali to „25 polskich”
od liczby razów. W ten sposób wymuszali
posłuch. Zimą 1945 r., gdy zbliżał się front,
Niemcy ojców uwięzili na stacji a kobietom z
dziećmi kazali uciekać do Redy. Jej mama w
stresie straciła pokarm. Małą Ritę od śmierci
głodowej uratowała zabłąkana koza.
Wychowywała się w domu, w którym
na pierwszym miejscu był Bóg i Ojczyzna
(pamięta, że niemal w każdym domu wisiał
znak Rodła i „Pięć Prawd Polaków”). Ojciec
był bardzo muzykalny, grał na wielu instrumentach, w domu zawsze było wesoło, pełno gości. Córkę (jedyną, po niej przyszło na
świat 7 braci) nauczył grać na mandolinie
i akordeonie. Śpiewali pieśni patriotyczne i
religijne. Dawali sobie radę mimo szybko powiększającej się rodziny, gdyż ojciec pracował
przy kolei i dodatkowo mieli gospodarstwo.
Ich życie religijne skupiało się przy kaplicy pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, prowadzony przez ojców Salezjanów
(ksiądz dyrektor Jan Kasprzyk do 1942 r.
ukrywał się, później aresztowany przez gestapo trafił do KL Dachau, ks. Błażewski
został rozstrzelany przez Niemców jesienią
1939 r., stając się jednym z pierwszych męczenników tej wojny z grona salezjanów).
Pani Rita pamięta wspaniałe procesje
Bożego Ciała, które szły ul. Abramowskiego. Uczestniczyło w niej chyba całe miasto.
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Przy każdym domu stał pięknie przystrojony ołtarz. Jej w udziale przypadło wypisywanie na łuku ołtarza kopiowym ołówkiem napisu „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”.
W procesji szła w stroju krakowskim, który
uszyła jej mama. Opowiadał jej o Wawelu, że to kolebka ich kultury. Jednak na
początku lat 50. władze zakazały procesji
a nocami z domów zaczęli znikać ludzie.
Zapanował strach. Pamięta swego ojca słuchającego nocą Radia Wolna Europa.
W Rumii zakazano też prowadzenia
gospodarstw rolnych, więc rodzice sprzedali dom i kupili gospodarstwo w Miłobądzu,
przez wieś prowadziła linia kolejowa Tczew
– Gdańsk. Na drugi dzień po przeprowadzce
po raz pierwszy zobaczyła swojego przyszłego męża. Do ich domu wpadł wystraszony
wyrostek, o rok od niej starszy, krzycząc:
„ratujcie, bo mnie pijak goni”. Rzeczywiście
wpadł za nim jakiś wściekły mężczyzna,
chwycił chłopca, ale ten mu się wyrwał i
uciekł. Okazało się, że dom rodziny Kostków
jest pod drugiej stronie drogi.
W Miłobądzu też dobrze im się wiodło,
ziemia okazał się pszenno-buraczana, a jej
mama miała głowę do gospodarki. W ogrodzie hodowała kwiaty, którymi przez 25 lat
ubierała ołtarz w kościele Macierzyństwa
Najświętszej Maryi Panny. Kościół bardzo
ucierpiał w 1945 r. Żołnierze wycofującej
się armii niemieckiej, ładunkami wybuchowymi częściowo zburzyli wieżę, a następnie
przy pomocy fosforu zapalającego zamienili
kościół w zgliszcza. Powojenną odbudowę
ukończono w 1956 r. Gdy w 1956 r. w Polsce wprowadzono prawo do zabijania dzieci
nienarodzonych m.in. ze względu na trudną
sytuację życiową, z tej możliwości chciały
skorzystać znajome mamy. - Wśród młodych kobiet nastała taka moda na usuwanie
ciąży - wspomina pani Rita. – Moja mama,
która była światłą kobietą, regularnie czytała
pisma religijne, wiele kobiet od tego kroku
odwiodła. Później były mamie wdzięczne.
Pani Rita pamięta swoją mamę, jak po
ubraniu kwiatami ołtarza, puka delikatnie
do tabernakulum i pyta: „Jezusku, jesteś
tam?” Rozmawiała z Panem Jezusem, prosiła o pomoc w rozwiązywaniu problemów,
zwłaszcza wychowawczych z synami, a tych
problemów przybyło po tragicznej śmierci
męża w 1957 r. Zaczęło się od tego, że ojciec zebrał we wsi z 20 młodych chłopaków
i namówił do śpiewania w chórze kościelnym. Przygotowywał z nimi pieśni na święta
Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Pani Rita,
która ma po ojcu słuch, pamięta, jak ćwiczył
z chłopcami na cztery głosy kolędy, co było
trudne, na przykład: „Bracia patrzcie jeno,
jak niebo goreje/ znać, że coś dziwnego/w
Betlejem się dzieje”. Próby odbywały się u
nich w domu, ale władze wydały zakaz zgromadzeń w domach. Ojciec przeniósł więc
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próby do kościoła. Wracając raz wieczorem z
takiej próby został ciężko pobity przez „nieznanych sprawców” i wkrótce zmarł. Cały
ciężar wychowania 8 dzieci spadł na mamę.
Nie załamała się.
Ona – nauczycielka, on - leśnik
Już jako mała dziewczynka chciała być
nauczycielką. Chciała przekazywać innym,
to co piękne i dobre, to co ją samą zachwycało. W Miłobądzu, mimo że potrzebowali nauczycieli, nie chcieli jej przyjąć, a mamy nie
było stać, by posłać ją na studia pedagogiczne. Męczyła się więc w pracy w Prezydium
Rady Narodowej, w którym pracowali sami
komuniści. Szansa pojawiła się w 1962 r. w
szkole w Krokowej koło Pucka. Ukończyła
w tym czasie Studium Nauczycielskie (wf

Pan Leonard twierdzi, że św. Stanisław Kostka jest z ich rodu, bo też pochodził spod
Przasnysza i też był herbu Dąbrowa. Ojciec
pana Leonarda był nadleśniczym w Lubichowie, w Borach Tucholskich. W 1928 r. poślubił Felicytę z domu Landsberg z Miłobądza.
Landsbergowie, to był zamożny, spolszczony
ród pomorski. W roku 1918 senior rodu,
podczas zjazdu rodzinnego, a rodzinny były
liczne, największa rodzina miała 11 dzieci,
wziął dużą misę i każdy wrzucał do niej, co
miał drogocennego. Senior wszystko przekazał na umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy
Wojska Polskiego, którzy byli bosi i bez broni.
W sumie trzej bracia Kostkowie wzięli za
żony 3 siostry Landsberżanki. Dzieci z tych
związków były bardzo zdolne. Wielu ukończyło studia w II Rzeczpospolitej.
Ojciec uniknął śmierci w Katyniu, w którym zginęło dwóch jego kolegów, nadleśniczych. Dostali rozkaz 1 września ewakuacji
wraz z rodzinami do Lwowa. Pociąg został
zaatakowany przez samoloty niemieckie.
Jego koledzy pojechali dalej, ale on po tym
ataku, zawrócił i dzięki temu w 1942 r. urodził się Leonard w Meszczach pod Piotrkowem Trybunalskim.
Po wojnie rodzina wróciła do Lubichowa
i ponownie jego ojciec został nadleśniczym.
Uprawiał też 12-hektarowe gospodarstwo
po swojej mamie w Miłobądzu i podczas
prac polowych w 1950 r. zginął w wypadku.
Jego mama z renty po mężu i z gospodarki
zdołała wykształcić wszystkich 6 synów. Pan
Leonard uzyskał dyplom mgr. inż. leśnika
w Poznaniu w 1966 r. i od razu wziął ślub.
Chciał wcześniej, ale matka postawiła warunek, najpierw studia.
Z Kaszub na Świętą Warmię

Rita i Leonard Kostkowie w stroju warmińskim

i biologia). Pracowała tam do 1966 r., do
ślubu z Leonardem Kostkiem, świeżo upieczonym absolwentem studiów leśniczych w
Poznaniu, sąsiadem z Miłobądza, z którym
chodziła już w liceum. Wszystkie panny jej
zazdrościły kawalera, bo każda chciała się
wydać, za któregoś z sześciu Kostków, przystojnych i wykształconych mężczyzn. No ale,
jak patrzę na zdjęcia ślubne, to i pan Leonard
miał szczęście, gdyż młoda panna była wyjątkowo piękną kobietą.
Rok ich ślubu był też rokiem jubileuszu
1000-lecia Chrztu Polski. Niosła wraz z 3 koleżankami kopię Cudownego Obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej, który pielgrzymował po kraju i dotarł do ich parafii.
Przodkowie pana Leonarda Kostki, herbu Gozdawa, ściągnęli na Pomorze spod
Przasnysza po Pokoju Toruńskim (1411).

Pan Leonard pierwszą pracę, jako pomocnik nadleśniczego, dostał w Starym
Dzierzgoniu. Mieszkali w jednym pokoju. Za
pierwszą pensję kupili rowery i w 1967 r. pojechali nimi 80 km, pierwszy raz w życiu, na
odpust do Gietrzwałdu (wcześniej pani Rita
z rodzicami jeździła na Jasną Górę). Przenocowali na sianie w stodole i następnego dnia
byli na Mszy św. Gdy w drugim roku małżeństwa pierworodny był w drodze pan Leonard na gwałt zaczął szukać nadleśnictwa,
które miało wolny dom.
– Po 3 dniach miałem odzew, telefon od
nadleśniczego z Kudyp pod Gietrzwałdem.
Ma dom. „Kiedy pan chce się przenieść?” zapytał. „Natychmiast”. Okazało się, że był to
nowy dom z płyt trzcinowych typu Mikołajki, 3-pokojowy. – To był cud! – wspomina
pan Leonard wrażenie, gdy go ujrzeli. – Nic
nam więcej do szczęścia nie było trzeba.
Po tygodniu urodził się pierworodny,
Przemysław. I tak prawie co dwa lata pojawiało się na świecie kolejne dziecko. Żeby
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wyżywić taką gromadkę pan Leonard prowadził gospodarstwo, hodował m.in. owce,
miał ich ze sto. Z tymi owcami miał ich zobaczyć kardynał Karol Wojtyła, wracający
z mszy na 100-lecie Objawień Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej 11 września 1977 r. Oni też
byli na tej uroczystości. Po powrocie z mszy
zastali na łące wiele martwych owiec zabitych przez watahę psów. Gdy pan Leonard
szedł z ranną owieczką na ramionach w otoczeniu ocalałych z pogromu owiec ujrzał go
z okna auta kardynał Wojtyła. Zatrzymał się
i miał powiedzieć „oto prawdziwy pasterz”.
Pani Rita podjęła pracę w szkole w
Łupstychu i zapisała się na studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Olsztynie. Mówi, że szkoła była mocno zideologizowana, filozofia, psychologia, pedagogika – wszystkie przedmioty były wykładane przez pryzmat „naukowego poglądu na
świat”, to znaczy marksistowsko-leninowski.
Ona na szczęście mogła napisała normalną
pracę magisterską: porównała uspołecznienia
dzieci w rodzinach wielodzietnych z rodzinami z jedynakami. Wyszło, że w rodzinach
wielodzietnych uspołecznienie jest lepsze.
Jako świeżo upieczony magister nauczania początkowego, matka 5 dzieci, rozpoczęła 1 września 1980 roku pracę w Szkole
Podstawowej nr 12 im. I Dywizji Ludowego
Wojska Polskiego. Dostała klasę I a liczącą
37 uczniów, dużo z rodzin pracowników naukowych z Akademii Rolniczo-Technicznej
w Kortowie. Była pełna zapału i pomysłów.
Wprowadził nauczanie zintegrowane, co było
wówczas absolutnym novum, czyli łączenie
na jednej lekcji różnych przedmiotów. - matematyki, polskiego, śpiewu, rysunku i przyrody . - Ucząc matematyki jednocześnie dbałam
o piękno języka polskiego i estetykę rysowania elementów, zbiorów. Lekcję na temat osi
liczbowej połączyłam z 63. rocznicą wyzwolenia narodowego. Na osi dzieci umieszczały
najważniejsze daty z historii Polski.
Czas Solidarności – Kronika Szkolna
Na nowy etap w jej życiu nałożył się
wybuch Solidarności. – Chciałam moim
dzieciom zapewnić wolność i normalny byt
– wspomina ten szalony czas. – Ja się zaangażowałam całą sobą, z radością, to był zachwyt. Napędzały mnie słowa Ojca Świętego:
„Niech zstąpi Duch Twój...”. Ale nie było ławo
założyć związek w szkole. Nauczyciele byli
nieufni, zniewoleni przez dyrekcję. Musiałam przełamać ich strach. Pociągnęła za sobą
40 nauczycieli.
Wybrano ją jako delegatkę do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w Olsztynie, a później na przewodniczącą Komisji Zakładowej. Była też
delegatem na I Zjazd Regionu. Wpadała na
Dąbrowszczaków, gdzie mieściła się siedziba
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Solidarności olsztyńskiej, widziała jak pani
Grażyna Langowska i pan Antoni Jutrzenka
-Trzebiatowski z Solidarności oświatowej
dawali z siebie wszystko. Po cichu zostawiała
im jedzenie, bo z tym było krucho, a oni mieli gospodarstwo. Zabierała pismo Solidarności „Rezonans” i kolportowała po szkole.
Tamten niezwykły czas znalazł swoje odbicie
w Kronice Szkolnej, która prowadziła wraz z
uczniami od pierwszych dni września.
Leży przede mną ciężka, pękata księga. Otwiera ją zdjęcia Jana Pawła II i napis
„Niech zstąpi Duch Twój… Człowiek Wolności”. I dopisek „Boże, chcę coś zrobić dla
Polski”. Pod data 1 września 1080 roku postanowienie: „Chcemy wyrosnąć na obywateli godnych naszej Ojczyzny, Polski”.
Klasę nazwała „Witaminki”. Chodziło jej o
nazwę neutralną, by nie wzbudzać niczyich
podejrzeń. Potem kilka stron ze zdjęciami
legitymacyjnymi uczniów i krótką charakterystyką każdego z nich oraz jaką role pełni
w klasie, wszystko opisy z humorem, ciepłe.
Wydarzenia z życia klasy i szkoły przeplatają
się w Kronice z wydarzeniami politycznymi
oraz relacjami z wycieczek oraz spotkań w
klasie z ciekawymi ludźmi różnych zawodów. Liczba tych wycieczek i spotkań jest
imponująca. Dzieci były na kilku wydziałach
w Kortowie, w olsztyńskich fabrykach, pani
Rita zapraszała rodziców, by opowiedzieli o
swojej pracy (np. Władysław Sacha opowiadał o pracy drukarza).
Wpis uczniów: „W związku z wydarzeniami i trudna sytuacją społeczną w naszym
kraju, postanowiliśmy wnieść swój wkład w
odnowę i solidarna postawę służąc swojej
Ojczyźnie wzorowym codziennym postępowaniem, solidarną nauką, sumiennym wykonywaniem obowiązków w szkole i domu”.
Wkład pani Rity to opracowanie na 2
stronach maszynopisu Raport w sprawie
warunków socjalno-bytowych uczniów i
pracowników pedagogicznych. Przepisała go
w 300 egzemplarzach i rozdała 30 października podczas ogólnego zebrania wszystkich
rodziców. Napisała, że organizacja prawidłowej pracy jest niemożliwa z uwagi na bardzo
trudne warunki lokalowe. Na 950 dzieci w
36 oddziałach jest tylko 16 izb. Zajęcia więc
trwają od 7.30 do 20.00. Klasy są przepełnione. Lekcje odbywają się w jadalni, na korytarzu, świetlicy, bibliotece i na korytarzu. Na
wuefie dzieci ćwiczą w ciemnym i wąskim
korytarzu. Nauczyciele muszą rozmawiać
z rodzicami na korytarzu w potwornym
hałasie, bo w pokoju nauczycielskim się nie
mieszczą. W rezultacie dzieci są rozdrażnione, nadpobudliwe, skarżą się na bóle głowy
i zaburzenia żołądkowe. KZ „Solidarności”
postulują przeniesienie Zespołu Szkół Rolniczych i Ogrodniczych, z którymi dzielą
budynek szkoły. Ich postulat poparła Rada
Pedagogiczna.

Działacze oświatowej Solidarności spotykali się w szkole pielęgniarskiej przy ul.
Mariańskiej. Tam opracowali tymczasowy
społeczny regulamin Rady Pedagogicznej. Uczyliśmy się na zebraniach, jak lepiej i piękniej uczyć dzieci – wspomina.
Kolejna karta Kroniki. „Pożegnanie Starego Roku 1980. Zwyczaje i tradycje świąt
Bożego Narodzenia, wiersz Tadeusza Kubiaka „Wieczór wigilijny”, dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd”.
Kolejna karta. Zdjęcie pomnika Poległych Stoczniowców. Pani Rita była na uroczystości jego odsłonięcia 16 grudnia 1980 r.
Napisała w Kronice: „Zabliźniona pamięć
grudniowej tragedii”. Dołączyła wiersz Czesława Miłosza: „Który skrzywdziłeś...”
Nowy rok szkolny 1981/82. Zaskoczone i rozżalone dzieci z II a zobaczyły, że ich
ukochana pani Rita ich osierociła. Nie stoi z
nimi na uroczystym apelu. Rodzice zdumieni pytają, o co chodzi? Tłumaczy, że dyrektor oznajmiła jej, iż będzie wychowawczynią
innej klasy, mimo że nauczyciel nauczania
początkowego prowadził dzieci od I do III
klasy. Rodzice proszą o rozmowę dyrektor
Zofię Reich. Gdy dyrektor weszła do ich sali
lekcyjnej, dzieci wstają i zaczynają śpiewać:
„Nasza pani jest kochana/Zawsze ma dla
nas czas/Zwykle pani śpiewa dla nas, ale dziś
posłucha nas./Proszę pani, proszę pani, my
lubimy panią tak, że jak pani nie ma z nami,
nawet lizak traci smak”. Dyrektorka kapituluje. Pani Rita odzyskuje swoją klasę.
Kolejna karta Kroniki. „Współczesność
w oczach dzieci. Co dociera do dzieci z
przełomowych wydarzeń, jak je przeżywają, co potrafią z nich zrozumieć?” Wpisy
uczniów i ich rysunki. Ania M. napisała:
„Nasza Ojczyzna jest bardzo piękna. Bardzo kocham swoją Ojczyznę. Chciałabym
aby nią rządzili mądrzy ludzie”. Rysunek
szkoły z flagą Solidarności i podpis: „Nasza
Pani zawiesiła flagę Solidarności”. Kolejny
rysunek: bramy drukarni OZGraf, w której trwał strajk drukarzy „O prawdę i wolne słowo”, w mediach i życiu publicznym.
Dzieci przepisały też do Kroniki pieśń
„Żeby Polska była Polską” (oczywiście,
śpiewały ją z panią).
Lekcja: „Wielcy Polacy: Mikołaj Kopernik, Fryderyk Szopen, Tadeusz Kościuszko, Czesław Miłosz, Karol Wojtyła. Dzieci
wysłuchały Mazurka F-dur Opus 68 nr 3.
Napisały w Kronice: „F. Szopen walczył za
pomocą muzyki o przywrócenie wolności
naszej Ojczyźnie”.
Wpis ucznia z 17.III.1981. „Dorośli coraz
częściej mówią o groźbie strajków w Polsce.
Nawet cukierków nie można kupić w sklepie.
Wszędzie kolejki. Dużo rozmawialiśmy na
lekcji o sytuacji w naszej Ojczyźnie. Zapisaliśmy do zeszytu takie zdanie: Najważniejsza
jest prawda i dobro człowieka”.
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Jako, że nazwa szkoły zobowiązywała,
zaprosiła 22. października 1981 r. por. Jerzego Sztorca z Centralnego Ośrodka Szkolenia
(narysował w Kronice orzełka i skrzyżowane
buławy). Odwiedzili też jednostkę wojskową. Dzieci zadawały dociekliwe pytania żołnierzom: „Czy wyszły nowe typy czołgów?”,
„Czy kula może przebić pancerz czołgu?”,
„W jakiej wodzie kąpią się żołnierze?”
Kolejna karta. 5 listopada 1981 roku.
Informacja o zebraniu Solidarności pracowników oświaty miasta Olsztyna. Uchwalili przystąpienie do akcji protestacyjnej w
związku z niezrealizowaniem umów społecznych dotyczących oświaty.
3.XI.1981r. Wklejony do Kroniki list z
Hohenhameln w RFN, z ankietą do wypełnienia. Proszą o podanie wieku i wzrostu
dzieci oraz o zaznaczenie, co dane dziecko
potrzebuje z ubrania. To zaowocował kontakt, jaki Leonard Kostka nawiązał w latach
70., gdy grupę 12 leśników zaprosili do siebie
leśnicy niemieccy. Znał język niemiecki.
9.XI.1981r. W Kronice prośba nauczycieli do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
Handlu Wewnętrznego w sprawie obuwia na
zimę. Pracują do późnych godzin wieczornych i nie mają możliwości, by wystawać w
kolejkach. Podają rodzaj obuwia i rozmiary.
Z Kroniki nie wiemy, czy prośba do WPHW
była skuteczna, natomiast dowiadujemy się,
że 27 listopada 1981 r. dotarły z Niemiec
ubrania dla dzieci. W Kronice są wpisy
darczyńców (m.in. podpis: Hans Christian
Muller). Z powrotem zabrali 40 znaczków
Solidarności, ale zabrano je im na granicy
polsko-enerdowskiej. W Kronice jest też list
z podziękowaniem, który dzieci, nauczyciele
i rodzice wysłali darczyńcom.
Wydarzenia polityczne przeplatają się
w Kronice z wpisami z życia klasy i szkoły
oraz zjawiskami przyrody. „Wczoraj wieczorem była silna wichura, wyrządził szkody,
huragan wyrywał dachy, widziałam drzewa
wyrwane z korzeniami, zerwane druty telegraficzne”. Marzena K. W Kronice jest wpisana pochwała dla Rafałka N., który w czasie
wichury, mimo przeszkód i problemów z dojazdem dotarł do szkoły z dalekich Brzezin.
Stan wojenny
Kronika nie odnotowuje wprowadzenia
stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Ostatni
wpis w Kronice, to data „4 stycznia 1982 r.”.
Całą kartę wypełnia czerwony zygzak, symbol pioruna. Wcześniej, w czasie świąt Bożego Narodzenia dotarł do ich domu w Kudypach nauczyciel z zespołu szkół rolniczych.
– Było około 22, właśnie po kąpieli położyliśmy dzieci do łóżek, gdy usłyszeliśmy pukanie – wspomina pani Rita. – Nauczyciel
powiedział, że dyrektor poleciła mu odebrać
ode mnie Kronikę Szkolną i pieczątkę „So-
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lidarności”. Wszystkie dokumenty ukryłam
pod koksem w piwnicy. Jedynie oddałam
pieczątkę.
Do szkoły wróciła 3 stycznia, po przerwie świątecznej. Tego dnia miała zaplanowaną lekcję na temat jednostek czasu. Nie
planowała tego wcześniej, ale pomysł, by
minutę objaśnić poprzez minutę ciszy za
zamordowanych górników kopalni „Wujek”,
zjawił się jej nagle. (16 grudnia 1981 r. doszło
do masakry górników strajkujących przeciw
ogłoszeniu stanu wojennego. Podczas pacyfikacji siłami milicji oraz wojska i w wyniku
strzałów Plutonu Specjalnego ZOMO zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych. Rannych zostało też 41 milicjantów i żołnierzy, w
tym 11 ciężko).
Następnego dnia, 4 stycznia została wezwana do dyrektor. Jeden funkcjonariusz SB
czekał przed drzwiami pokoju dyrektor a
drugi był w środku. Miał przy sobie 100-kartkowy zeszyt, a w nim zanotowane wszystko,
co mówiła na lekcjach dzieciom oraz jakie
działania podejmowała jako przewodnicząca KZ „Solidarności”. „Niech pani przejrzy
i zobaczy, co pani wyprawiała” - powiedział
funkcjonariusz z wyrzutem. Otrzymała wezwanie do Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta. Z jej szafki zniknęły wszystkie rzeczy, także osobiste (mandolina). W
urzędzie inspektor Mieczysław Krygier wręczył jej pismo o zawieszeniu w obowiązkach
służbowych „w związku z niezastosowaniem
się do postanowień Zarządzenia Ministra
Oświaty i Wychowania z 18 grudnia 1981
roku w sprawie organizacji pracy szkół w
okresie stanu wojennego oraz postanowień
dekretu Rady Państwa z 13 grudnia 1981
roku o stanie wojennym”.
Dwa dni później przyszło do domu 2
panów, w cywilnych ubraniach, była prawie
22 godzina, dzieci już umyte, leżały w łóżkach a tu pukanie. - Wręczyli mi pismo, że
mam się stawić do Komendy Wojewódzkiej
MO, na przesłuchanie – wspomina pani
Rita. - Stawiłam się. Wyszło po mnie dwóch
wojskowych, skrzyżowali nade mną bagnety
na karabinach. Zrewidowali mnie. Rozśmieszyło mnie to. Z pokoju wyszedł niewysoki,
czarny funkcjonariusz, jak zobaczył, że jestem uśmiechnięta, zareagował ostro: „Niech
sobie pani nie pozwala, bo my tu mamy
dla pani miejsce w piwnicy!”. A ja miałam
5 dzieci, i nastolatki, i małe. Dzieci to mi nawet podczas dyskusji w domu zarzucały, że
się narażam i stracą matkę. Mój mąż powiedział wtedy dzieciom: „Czasami w historii
narodu są takie momenty, że za ojczyznę
trzeba nawet życie oddać. Mama ofiarowała
ojczyźnie swój czas i zdrowie”. Powiedział
tak, bo w listopadzie 1981 r. poroniłam z powodu napięcia w kraju i tylu zajęć. Stało się to
w szkole, podczas prowadzenia wywiadówki. To miał być syn, Staś.

Funkcjonariusz posadził ją przy biurku i
zaczął przesłuchiwać. O wszystko miał pretensję, i o powieszenie flagi Solidarności na
szkole, i o napisanie Raportu, i o śpiewanie
kolęd i pieśni patriotycznych z dziećmi, i o
krzyżyk. - Nie rozumiałam, o co mu chodzi?
- opowiada pani Rita. - Nic złego nie robiłam, wpajałam dzieciom miłość do ojczyzny,
krzyżyk noszę, bo Polska to chrześcijański
kraj. Solidarność to był piękny ruch społeczny, pokojowy, oparty na miłości bliźniego.
„Dlaczego ubiera się pani na czarno?” - pyta
funkcjonariusz (z koleżankami na to wpadliśmy, po śmierci górników w kopalni Wujek;
po upadku Powstania Styczniowego kobiety też chodziły ubrane na czarno). „Nawet
halkę mam czarną” - odpowiedziałam mu.
W kółko musiałam powtarzać, co robiłam
na lekcjach i w Solidarności. Przesłuchiwał
mnie tak do marca.
Gdy wracała z pierwszego przesłuchania,
zima, mróz, a na drzwiach wisiały zamarznięte bukieciki i liścik od uczniów. Wzruszało ją ich pamięć. Któregoś ranka budzi się,
patrzy a za oknem jeździec na koniu, niczym
ułan. Wokół skrzy się śnieg. To był śp. pan
Górecki, ojciec dziewczynki z klasy, który
uczył studentów w Kortowie jazdy konnej
i u którego była z klasą na wycieczce. Teraz
przywiózł listy od dzieci. Dowiedziała się od
niego, że po jej zniknięciu ze szkoły dzieci
zastrajkowały, płakały, nie chciały chodzić
do szkoły aż wróci ich pani. Duża delegacja
rodziców poszła do władz oświatowych, do
kuratora, domagając się jej powrotu. Przypuszcza, że to ją uratowało od internowania
w Gołdapi.
– Dzieci napisały, że strasznie tęsknią,
pytały, kiedy wrócę? Napisały wierszyk, że
bardzo mnie kochają, że płaczą i powrotu
mojego wyglądają, że nie ma się z czego cieszyć, radować, że nie chce się wcale do szkoły wędrować, że śnieg zupełnie przestał być
biały, że już nie bawią ich żadne kawały, że
nie chce się wcale iść na sanki, do kina, czy
koleżanki, że słodka przestała być czekolada,
że co się położy, to samo spada…
– Ja też bardzo tęskniłam, zostałam
wyrwana z rytmu, programu nauczania,
szczególnie martwiłam się o jedną dziewczynkę, Joasię – wspomina pani Rita. - Była
niepełnosprawna, miała problemy z chodzeniem, źle mówiła, śliniła się, źle pisała.
Nauczyciele mówili mi, że nie wolno takich
dzieci przyjmować, bo jest tak dużo dzieci
w klasie, a ja jej będę musiała poświęcać za
dużo czasu. Dyrektor kazała mi wezwać jej
rodziców i odmówić przyjęcia, bo są dla takich dzieci specjalne szkoły. Jej rodzice też
uważali, że sobie nie da rady w normalnej
klasie. Ale ja postanowiłam, że będzie moją
uczennicą. Posadziłam ją w pierwszej ławce.
Wytłumaczyłam dzieciom w klasie, że mamy
dziewczynkę, która jest słabsza od nich, wy
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jesteście mocni i musicie jej pomagać. No i
dzieci postanowiły, że będą pomagać Joasi.
I rzeczywiście prowadziły ją w drodze do
szkoły i do domu pod paszki, pakowały jej
tornister, na przerwach się nią opiekowali.
I dziewczynka skończyła studia, bibliotekoznawstwo. A teraz przyjechała w tej trójce,
żeby mnie zaprosić na dokończenie przerwanej lekcji…
Po tych listach od dzieci zaczęła je po
kryjomu odwiedzać w szkolnej jadalni, w
piwnicy, ale wrogo nastawieni do Solidarności nauczyciele ją wypędzili. „Proszę tu więcej nie przychodzić! Pani jest zwolniona, nie
ma prawa tu przebywać!”
W marcu znów dostała wezwanie do wydziału oświaty i inspektor Krygier wręczył jej
upomnienie oraz przeniesienie do szkoły w
Dajtkach. - Przenieśli również mojego synka,
Łukasza, żebym nie miała żadnego kontaktu
ze szkołą nr 12 – mówi pani Rita. - Czułam
się napiętnowana.
W nowej szkole uczyła tylko do końca
roku szkolnego, bo w ciąży z 7 dzieckiem
bardzo źle się czuła. Mąż bał się, że znów poroni i wysłał żonę do zaprzyjaźnionej rodziny w RFN. W biurze paszportowym cieszyli
się, że wyjeżdżam, liczyli że już nie wrócę.
Ta pani, która mnie gościła w swoim domu
w Niemczech, powiedziała mi, że jej ojciec
był zbrodniarzem z SS, służył w Sandomierzu. I ona pomaga mi, by odkupić winy ojca.
W RFN zobaczyłam jaka jest przepaść w poziomie życia między nami. W sklepie mięsnym przeżyłam szok, jak klientka poprosiła
o zmielenie najlepszego mięsa dla jej pieska.
Rozpłakałam się, u nas ludzie tak cierpią, a tu
im się tak dobrze żyje. Jeszcze nam nie było
źle, mąż hodował barany, więc od czasu do
czasu mieliśmy mięso. W sklepach, wszystko
na kartki, kilometrowe kolejki, tylko po znajomości, spod lady, można było coś dostać.
Ogniska Kultury Rodzinnej
Patria Ecclesia Familia
Na poród, w grudniu 1982 r. wróciła
do Olsztyna. - Urodziłam dziewczynkę a
dziecka mi nie przynoszą. Nie wiedziałam,
co się dzieje? - wspomina pani Rita. - Inne
matkom przynoszą niemowlęta a mnie tylko każą ściągać mleko. Nie miałam kontaktu
z mężem, który musiał się zajmować piątką
dzieci w domu. W wigilię miałam pretensje
do Matki Bożej: „Ty masz Dzieciątko, przytulasz Je, a ja płaczę, nie wiem, co z moim
dzieckiem?”. W nocy ruszyłam na poszukiwanie. W końcu w jednej z sal zobaczyłam inkubator, napis „Kostka”, pełno rurek,
w środku sine niemowlę. Boże, wcześniej
wszystkie moje dzieci po urodzeniu były różowiutkie. Następnego dnia lekarz zawezwał
mnie i męża. „Państwa dziecko będzie żyło,
ale nie będzie intelektualistą”. Mamy się nim
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tak opiekować, jak normalnym, ale ono nie
będzie nienormalne. Mnie ogarnęła groza,
ale mój mąż był odważny. „Wszystko będzie
dobrze – przytulił mnie, - podołamy!” Martunia była dzieckiem z zespołem Downa. Nie
miałam o takich dzieciach pojęcia, bo kiedyś
rodzice ukrywali je, wstydzili się ich. Bałam
się, jak zareagują moje dzieci? Ściągnęłam
z Niemiec książkę, jak się takim dzieckiem
opiekować. Znajomi namawiali mnie, „oddaj
ją do zakładu, ty masz tyle dzieci w domu”. Na
początku ciągle płakałam i byłam do Martuni
z rezerwą. Było Przemienienie Pańskie, wzięłam Martunię do Gietrzwałdu i prosiłam:
„Maryjo, weź to dziecko, co ja mam z nim
robić, nie rośnie, pomimo że karmię, chodzę
na spacery. Pomóż mi je chować”.
- Przełom nastąpił któregoś wieczoru,
podczas kąpieli, wszystkie dzieci stały dookoła wanienki i Martunia po raz pierwszy
tak się do nas ładnie uśmiechnęła, że wszyscy ją pokochaliśmy. Wzięłam ją w ramiona,
uścisnęłam, że ją akceptuję i kocham. No, ale
dla otoczenia, to było dziecko nienormalne.
Braliśmy ją nad morze, eleganckie panie
nie pozwalały swoim córeczkom bawić się z
Martunią. Podeszłam do tych dziewczynek i
powiedziałam, że mogą śmiało się razem bawić, że Martunia jest normalna, tylko przyjechała z Japonii (miała czarne włoski i skośne oczy). Przekonałam się, że matka nawet
skłamie dla dobra swego dziecka. Dałam im
wiaderka, łopatki i dziewczynki ją zaakceptowały ale ich matki były niechętne.
Później, to do mnie przysyłano rodziców,
którym też się urodziło dziecko z zespołem
Downa, żebym im pomagała. I znów nasz
dom stał się pełen gości. Przyjeżdżali rodzice z Ruchu Wiara i Światło, wolontariusze

z Paszczakami, Muminkami. Robiliśmy im
ogniska, poczęstunki, wymyślałam zabawy,
Martunia była radosna, miała dobrą pamięć,
od razy zapamiętywała imiona dzieci, lubiła
śpiewać, i tak nas te spotkania natchnęły do
stworzenia Ogniska Kultury Rodzinnej Patria Familia Ecclesia. Odkryłam swoje nowe
powołanie, że trzeba się dzielić ze światem
miłością rodzinną. Nie ważne są luksusy, jak
pan widzi, w domu naszym jest skromnie, ale
naszym bogactwem była rodzinna miłość.
Dzieci zawsze widziały swoich rodziców
kochających się, przytulających, całujących
się. Wspólnie z dziećmi ułożyliśmy regulamin obowiązków, czego będziemy wszyscy
przestrzegać. Każde dziecko podpisało i ten
dokument wisiał na ścianie.
Każdego dnia zapaliliśmy świecę, mąż
czytał Ewangelię na dany dzień, braliśmy się
za ręce, śpiewaliśmy: „Oto jest dzień, który
dał nam Pan...”
- Martusia zmarła w wieku 20 lat, w
2002 r. Obdarowała naszą rodzinę wielkim
bogactwem wzajemnej miłości i nauczyła
wrażliwości. Po Martusi urodziłam jeszcze
Patrycję, już normalne dziecko.
Hubertówka – szkoła miłości
Ojczyzny i wiary
Ich dom „Hubertówka” (od św. Huberta) w Kudypach, od razu rzuca się w oczy.
Kapliczki, głaz z napisem „Wiwat Polska
Niepodległa 1918” a przy nim flaga narodowa na bardzo wysokim maszcie. Na ścianie
domu, przy wejściu duży napis, Patria Ecclesia Familia. Tuż za drzwiami wejściowymi rysunek olbrzymiego dębu z potężnymi
korzeniami i z mnóstwem gałęzi, to drzewa

DEBATA Numer 12 (135) 2018

genealogiczne obu rodów: Kożyczkowskich
– herbu Gozdawa i Kostków - herbu Dąbrowa. A były to rodziny liczne. Nad wejściem
do salonu obrazy Świętej Rodziny i napis
Domus Mariae.
Wnętrze sprawia wrażenie izby etnograficznej i izby pamięci. Wszystkie ściany pokojów są wyłożone rekwizytami, zdjęciami,
planszami, tak jak w szkole czy muzeum. Jest
więc wystawa pt. „Warmia, ziemia sławnych
ludzi”, „Polski ruch narodowy na Warmii”,
ściana poświęcona historii Solidarności, Objawieniom Gietrzwałdzkim, jest ołtarz domowy. Pani Rita prezentuje mi wyszyte przez
siebie sztandary: Świętej Warmii, Rodła z
Prawdami Polaków, świętego Huberta. Zachowała też sztandar Solidarności szkolnej.
Państwa Ritę i Leonarda Kostków chyba
każdy w Olsztynie kojarzy, kto choć raz widział jakiś pochód patriotyczny czy religijny.
Wyróżniają się pięknym, kolorowym ludowym strojem warmińskim.
- Zagłębiliśmy się w kulturę warmińską
pod wpływem dzieci – tłumaczy pani Rita.
- To dzieci uświadomiły nam, że one są Warmiakami, przecież wszystkie urodziły się na
świętej Warmii. I to nas natchnęło. Języka
warmińskiego nauczyłam się z łatwością, ze
słownika Steffena, bo jest bardzo podobny
do kaszubskiego. Jak przyjeżdżają wycieczki
ze szkół, ubieramy się z mężem w stroje ludowe, opowiadamy o tradycji, zwyczajach i
legendach warmińskich, śpiewamy warmińskie piosenki ludowe. Warmia była małym
kraikiem, od wysokiej kultury oddzielały
go lasy, ale w tutejszym ludzie tkwiło bogactwo czystego źródło. Feliks Nowowiejski
nie umiał mówić po polsku, mówił po warmińsku. Z domu rodzinnego, warmińskiego
wyniósł muzykę ludową i ja teraz staram się
te pieśni prezentować.
- Biorę wzór z Matek Polek, które przekazywały swoim dzieciom i wnukom umiłowanie polskości. Syn był na spotkaniu w
Berlinie z młodymi ludźmi z różnych państw
świata. Każdy mówił o sobie, o swoim kraju,
coś dobrego. A mój syn zawstydzony powiedział tylko: „A ja jestem Polakiem”, bo tu w
kraju, tak w nas wbijano całymi latami w
mediach, że jesteśmy niczym. A ci wszyscy
młodzi ludzie różnych nacji spojrzeli na syna
z podziwem: „Ty jesteś Polakiem, Ty wiesz
jakich masz bohaterów? Jaka jest wspaniała
historia twojego kraju, jakie Polki są piękne,
Twój kraj jest nadzwyczajny, Ty nie masz się
czego wstydzić, każdy w Ameryce wie, kto
to był Kościuszko, Puławski, że walczyli za
wolność naszą i waszą. Ruch Solidarności
został zapisany w UNESCO jako dorobek
ludzkości”. Dlatego trzeba tę miłość do ojczyzny wpajać od małego, żebyśmy nie byli
zakompleksieni.
– Trzeba też zaszczepiać miłość do rodziny, wiarę w Boga. Wnuki dostają od nas
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Pismo święte i krzyżyk z Panem Jezusem nad
łóżeczko. Mówimy: „Pocałuj Pana Jezusa w
główkę, w miejsca gdzie zadano Mu rany”.
Inscenizujemy sceny z życia św. Stanisława
Kostki, gdy był jeszcze chłopcem. Jak przyjeżdżają wycieczki szkolne, to pokazuję uczniom kryształ i porównuję go do nowo narodzonego dziecka, czystego i pełnego kolorów
tęczy, które ma różne talenty. Dzieci same
wybierają pozostałe kamienie i budują z nich
życie tego noworodka. Największy kamień to
rodzinne więzi, miłość wzajemność, przebaczenie, dalej kamień symbolizujący Kościół
- prawa moralne, bo bez zasad i praw moralnych nie da się wychować dobrego człowieka a trzeci kamień to Ojczyzna: patriotyzm,
tradycja, tożsamość. Mniejsze kamienie to
praca, koledzy, pasje różne, sztuka, zabawy.
- Widzę, że ludzie nie cieszą się swoim
życiem, znajomi żyją z dnia na dzień, chodzą
po imprezach, siedzą przed telewizorem, ale
nie widzę w nich radości, nie potrafią się cieszyć zwyczajnym życiem z mężem, rodziną.
Ja to tańczę, śpiewam, cieszę się, że żyjemy w
wolnym kraju. Dlatego wśród młodych jest
teraz tyle depresji, bo nie mają rodzinnego
ogniska, w którym dziecko zaznaje dobra i
miłości, które staje się źródłem pozytywnych
czynów, kultury. Nikt im tych wartości nie
przekazał, więc strasznie błądzą, nie potrafią
znaleźć swojego miejsca w życiu i wpadają w
depresje. Państwo Kostkowie nie tylko dbają
o rozwój duchowy swoich gości, ale także, by
nie wyjechali od nich głodni. Toteż każdą wizytę wieńczy poczęstunek. Mają z 10 certyfikatów kulinarnych na tradycyjne potrawy
warmińskie. Sami tłoczą soki, robią przetwory, zbierają zioła i przyrządzają herbatki.
Podczas rozmowy latem, ciągle ktoś dzwoni,
umawia termin odwiedzin i zamawia potrawy. Dużym wzięciem cieszy się gulasz myśliwski. Mnie udało się trafić na przepyszny
tort upieczony przez pana Leonarda na 75.
urodziny pani Rity.
Ciąg dalszy przerwanej lekcji
Sobota 2 czerwca 2018 r. była upalna.
Gdy do klasy, w której zgromadziło się 28
byłych uczniów klasy I a, weszła ich ukochana pani Rita, zrobiło się jeszcze goręcej. Klasę
rozsadzał krzyk radości. Dorośli ludzie po
40., jak dzieci cieszyli się i klaskali. Pani Rita z
tamburynem w dłoni zanuciła „Cuda te fantastyczne...” i „To były piękne dni...” Wreszcie
wrzawa opadła i zaczęła się lekcja, od odśpiewania Roty. Ależ to był śpiew, aż szyby drżały
w oknach!
Następnie pani Rita każdemu uczniowi wręczała „Dyplom Solidarności”. Napis:
„1980 - 4 stycznia 1982, gdy SB zabrało nauczycielkę nauczania początkowego na przesłuchanie. Dzieci zareagowały strajkiem (nie
przychodziły do szkoły). Delegacja rodziców

udała się do Kuratorium Oświaty w Olsztynie. LEKCJA NIEDOKOŃCZONA TRWA.
Piszemy ją wspólnie naszym życiem. Patria
Familia Ecclesia”.
Każdy uczeń odbierając dyplom, mówił
gdzie żyje i ile ma dzieci. Kilkoro z nich po
wielu latach wróciło z różnych stron świata i
kraju do Olsztyna i są z tego powodu bardzo
szczęśliwi. W liczbie dzieci nikt nie przebił
pani Rity (7). Rekordzista ma 5 dzieci, za co
dostaje ogromne brawa. Chyba tylko z dwie
osoby nie wytrwały w pierwszym związku
małżeńskim.
Po dyplomach prezentacja z rzutnika
zdjęć z historii klasy. Towarzyszą jej wybuchy śmiechów i wspomnienia. Na koniec
Joasia, ta uczennica niepełnosprawna, którą
kazano pani Ricie wyrzucić z klasy, przeczytała wiersz napisany na jej cześć i podpisany
przez wszystkich uczniów.
„Pani Ricie nas oddano, która ciepło
nas przyjęła, jak mamusia przygarnęła.
Nasza Pani Rita wie, co jest dobre a co złe.
Z literkami zapoznała i jak liczyć pokazała,
każdy kocha Panią Ritę i do szkoły gna z
zachwytem. Inna klasa już się pyta, czemu
nas nie uczy Rita? A my im odpowiadamy,
naszej Pani nie oddamy. Ta historia jest
zbyt piękna, nasza bańka szczęścia pęka,
w II klasie tuż po świętach, każdy z nas do
dziś pamięta, przyszli po nią i zabrali. Inną
panią obiecali, klasa teraz w kącie chlipie,
bo my chcemy panią Ritę. Tylko z dala
gdzieś się słyszy, za minutę w klasie ciszy.
Na nic nasze płacze, żale, nikt nas już nie
słucha wcale. Inna pani przy tablicy. (…)
Po zakończonej lekcji, pytam pojedynczo jej uczestników, co sprawiło, że mając z
panią Ritą tylko 1,5 roku zajęć w wieku 7-8
lat, zapamiętali ją na całe życie?
- Gdy okazało się, że pani Rita nie będzie
nas uczyć, to płakałem w domu, już nic nie
było takie same, a dlaczego, nie potrafię tego
wytłumaczyć.
– Była zdecydowanie dobrą kobietą,
dawała nam dużo serca; nam, dzieciom żyjącym w bardzo trudnych czasach. I chciała
dać z siebie jak najwięcej.
– Pani Rita zasadziła w nas ziarenko
solidarności i patriotyzmu, dała nam fundament na całe życie.
Dziennikarz,
redaktor naczelny wielu gazet
(m.in. ‚Kuriera Porannego”
i „Gazety Współczesnej”),
autor książek reporterskich,
obecnie dziennikarz
„Radia Olsztyn”.
adamsocha.debata@gmail.com

Adam Socha
PS. Uczniowie I a nadal się spotykają z
panią Ritą. 8 grudnia przyjadą do Hubertówki przełamać się opłatkiem.
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Zło w galerii Dobro
Autorzy wystawy „Polacy Europy” wydali „Oświadczenie twórców Zbiorowy w Galerii Dobro”. Jest to kolejna próba zaproponowania dyskusji o wolności w sztuce, dyskusji dawno już rozstrzygniętej, a dziś banalnej. Napisano w oświadczeniu: ... każdy
mógł malować to, co chce...
marek resh

K

ażdy może sobie w domu malować
to, co chce, ale to nie znaczy, że to
wszystko co namalowane należy
pokazywać w przestrzeni publicznej, w tym
wypadku za państwowe, miejskie pieniądze.
Artyści też są ograniczeni w swoim postępowaniu przepisami prawa. Nie są nadludźmi i
pewne ograniczenia prawne ich też dotyczą.
Biorą udział w dyskusji publicznej i sami się
przyczyniają do jej poziomu. Tu do poziomu
rozporka. Wprawdzie tzw. artyści napisali:
Polska debata publiczna została sprowadzona na dno. My jako artyści nie chcemy i nie
bierzemy w tym udziału, jesteśmy daleko od
tego typu działalności, a zwłaszcza obrażania
kogokolwiek w poniżający i niekulturalny sposób. Oczywiście jest to zdanie nieprawdziwe,
bo artyści biorą udział w debacie publicznej,
chyba że są jak dzieci i nie są świadomi swoich działań. A tzw. artyści obrażają innych
w kulturalny sposób, czyli przez swoje malowanki. To oświadczenie to zaciemnianie
sprawy i odpowiedź na jeden z zarzutów, że
nikt imiennie z tzw. artystów nie przyznał
się jako sprawca tego wydarzenia. Ale sprawa nie dotyczy tzw. artystów, niech bawią
się w co i jak chcą, ale na swoim prywatnym
podwórku. Sprawa dotyczy organizatorów
wystawy, którzy świadomie i prowokująco
te prace zamówili i publicznie pokazali. Nie
są to prywatne osoby, ale urzędnicy podlegli
prezydentowi Olsztyna. Jeżeli Piotr Grzymowicz pochwala takie działania i patronuje
takiej działalności, niech wyda stosowane
oświadczenie. To, że dyrektor MOK-u i dyrektorka galerii są tymi pracami zachwyceni
i uważają, że w ten sposób podnoszą poziom
kultury w mieście, to już wiemy.
Mariusz Sieniewicz, dyrektor MOK-u
przesłał do portalu „Debata „ i prezesa Polskiego Radia Olsztyn sprostowanie, że wystawa nie była planowana jako „uczczenie”
100-lecia Niepodległości”, jak w radiowej audycji powiedział Bogdan Bachmura. Mnie to
sprostowanie nie przekonuje. Przecież ktoś tę
wystawę na listopad - miesiąc obchodów odzyskania stulecia niepodległości zaplanował.
A na tej wystawie zaprezentowano według
mnie profanację godła państwowego dorysowując mu penisa, jak też uważam, że sprofanowano krzyż malując na nim nagą kobietę z
penisami. Typowa genderowa sztuka mająca
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na celu wyłącznie wywołanie skandalu, bo
skandal się dobrze sprzedaje. M. Sieniewicz
do sprostowania załączył wykaz siedmiu imprez, które MOK organizuje z okazji święta
Niepodległości. Ale Jan Zygmunt Trusewicz
przesłał do portalu „Debata” list, w którym
stwierdził: Informuję (...) iż wydarzenie nr 3 w
zestawieniu - VI Zaduszki Wileńskie, w nich
montaż słowno-muzyczny ‚Kresy dla Niepodległej’,” które odbędzie się w Muzeum Warmii
i Mazur, organizuje Towarzystwo Przyjaciół
Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie. Udział
MOK ogranicza się do pomocy w wydrukowaniu plakatów informacyjnych i użyczenia
odpłatnego sprzętu nagłaśniającego. No proszę, nie to że MOK nie jest organizatorem tej
imprezy, to jeszcze na niej zarobi za użyczenie sprzętu. Dalej J.Z. Trusewicz napisał: Wydarzenie nr 6 w zestawieniu - „Numizmatyka
polska na 100-lecie Odzyskania Niepodległości - wykłady i wystawa” organizuje Polskie
Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Olsztynie. MOK udostępnia salę. Czy potrzebny jest komentarz? To przypisywanie sobie
działań, które wykonują inni, a my sprzedajemy to pod swoim szyldem.
Jednak oświadczenie twórców wystawy
(podpisane przez siedem osób, w tym tylko
jedna związana jest jako tako z naszym regionem, dwie osoby prowadzą pracownię
tatuażu w stolicy) zdradza podkłady światopoglądowe działań artystów. Napisali oni, że
warsztaty polegały na wspólnym, nieskrępowanym, demokratycznym działaniu.(...) Kooperacja i partycypacja - jest praktyką obecną
od początku ludzkiej twórczości - w sztuce wizualnej można ją odnaleźć w pierwszych malunkach naskalnych, współcześnie wielu artystów wykorzystuje strategie współdziałania w
tworzeniu wielu projektów artystycznych angażujących widownię, która dzięki temu może
stać się „współautorem” dzieła czy ekspozycji.
Jest sprawą dyskusyjną, czy rysunki naskalne
były zbiorowym wytworem, choć spełniały
zupełnie inną funkcję: magiczno - rytualną.
Miały zapewnić udane polowanie. Natomiast
gdzie i kiedy podejmowano największe próby
tworzenia kooperatywnie dzieł sztuki przy
aktywnym współudziale nie tylko artystów,
ale i robotników? Działo się to w stalinowskim Związku Radzieckim. To wtedy wywożono malarzy do fabryk, a robotnicy popra-

wiali ich socrealistyczne dzieła. Oczywiście,
wspólnie też malowano obrazy, a nawet pisano książki. Więc niby te awangardowe działania warszawskich artystów to dla mnie nic
nowego, to po prostu neostalinizm w sztuce.
W marcu 1951 roku sekretariat Biura Organizacyjnego KC PZPR podjął uchwałę w
sprawie reorganizacji szkół artystycznych na
wzór modelu radzieckiego. Studiująca w tym
czasie w szkole plastycznej w Sopocie Magdalena Heyda Usarowicz powiedziała: było
to wspólne malowanie obrazów, ale przecież
to nie miało sensu. Włodzimierz Sokorski w
roku 1951 w „Nowej Kulturze” wydrukował
artykuł zatytułowany „Realizm socjalistyczny
jako naukowa metoda kształtowania twórczości artystycznej”. Dziś jest nadal aktualny,
trzeba tylko w tytule i w tekście słowa „realizm socjalistyczny” zamienić na genderyzm, jako naukowa metoda kształtowania
twórczości....i wszystko będzie takie samo.
Karolina Blacharczyk w „Rocznikach
Kulturoznawczych” (nr 2/2015) opublikowała tekst analizujący manipulacyjne oddziaływanie sztuki stalinowskiej. Jej analiza
w pełni odnosi się i do olsztyńskiej wystawy.
Zawarty w doktrynie socjalistycznej wymóg
ludowości miał łączyć twórców i likwidować
bariery społeczne. Co więcej, powstające dzieła miały posiadać charakter wspólnotowy, aby
każdy odbiorca mógł się z nimi utożsamiać, a
dzięki temu w nich uczestniczyć. Wspólnotowość i uczestnictwo są niezbędne do tego, aby
zadziałał mechanizm ontologiczny przemiany
każdego kto znajdzie się w obrębie kultury totalnej. To stąd dyrektor MOK-u chciał na siłę
wymusić „wspólnotowość i uczestnictwo”,
osób protestujących przeciwko wystawie i
usilnie zapraszał ich do udziału w przemalowywaniu tych dzieł. Chodziło po prostu o
włączenie w skandal artystyczny nawet tych,
którzy przeciwko temu protestują. To próba
nieudana dzielenia się współodpowiedzialnością. Metoda praktykowana szczególne w
socjalistycznym systemie.
Dyrektor MOK-u i dyrektorka galerii
Dobro to ludzie wykształceni, wszak oboje
wykładali na miejscowym uniwersytecie.
Są świadomi swoich działań. Jako jedną z
pierwszych decyzji jaką podjął nowy dyrektor MOK-u było przemianowanie nazwy
galerii Rynek na Dobro. Zawsze socjaliści i
komuniści rewolucję zaczynali od sfery języka, od zmiany nazw miast, placów i teatrów.
Przez dziesięciolecia galerii Rynek służyła
olsztyńskim plastykom i fotografikom, dziś
została oddana osobom o mocno lewicowym
światopoglądzie. Wszak dyrektorka galerii
to znana feministka, była działaczka partii
Razem, która z jej list startowała do sejmu.
Dyrektor MOK-u sam określa się jako feminista i rozpoczynając urzędowanie zapowiadał szczególną troskę o tzw. wykluczonych.
Czy w ramach tej troski 25 października br. w
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galerii odbyła się dyskusja czy ludzi i gibony
objąć jednym porządkiem polityczno-społecznym? Faktycznie galeria Dobro stała się według mojej oceny za czasów dyrektorowania
MOK-u przez M. Sieniewicza propagatorem
nowej, lewackiej filozofii opartej o neomarksizm, a jak widać z aktualnej wystawy, nawet o neostalinizm. Jeden z filozofów strukturalizmu, a faktycznie dekonstruktor norm
współczesnej cywilizacji Claude Levi-Strauss
w Smutku tropików zachwycał się przedpiśmiennym światem, potem napisał nawet
Dzikie myślenie i stwierdził: Ostatecznym celem nauki nie jest konstytuowanie człowieka,
ale jego demontaż. A dziś może nie czyni tego
nauka, co destrukcyjna kultura wymierzona
przeciwko takim wartościom, jak prawda,
dobro i piękno. Jest wymierzona także w Kościół, patriotyzm, a przede wszystkim w naród
rozumiany jako wspólnota kulturowo-językowa. To są długofalowe działania czynione
na wielu frontach: politycznym, kulturowym,
społecznym i filozoficznym. A za tym wszystkim stoją ludzie opanowani neomarksizmem
i zarażeni anarchizmem. Kierunek wyznaczył
Antonio Gramsci, a jego kontynuatorem był
Rudi Dutschke – to marsz na instytucje, a
włoski eksksiądz Ernesto Buonainti dadał, że
trzeba w sposób wrogi przejąć także Kościół.
Neomarksiści przekonali się, że ich huczne
demonstracje uliczne, skrajne hasła nie znajdują społecznych akceptacji, wiec zmienili
działanie, nie rewolucja a ewolucja, a bardziej
rewolucja rozciągnięta w czasie przez opanowanie instytucji takich jak teatry, ośrodki
kultury, wytwórnie filmowe, szkoły i uniwersytety, a przede wszystkim przejęcie środków społecznego przekazu, czyli wszelkich
mediów. W zbiorowym, nieukończonym
szkicu na ten temat stwierdzono: Marsz przez
instytucje rozpoczął się w dziedzinie sztuki,

ponieważ tam najłatwiej było zdobycie przez
ideologicznych propagandzistów miejsca artystów i przejęcie ich społecznego prestiżu. Wiele
jednak czasu zajęło im, zanim warsztat został
ze sztuki wyeliminowany całkowicie.(...) Nowy
typ artysty - szamana wymagał stworzenia
nowej formuły działalności artystycznej i tą
przedstawiał akcjonizm. I dziś te zadania w
Polsce najlepiej wypełnia „Gazeta Wyborcza”,
ciągle walcząca o nowego człowieka, zwalczająca Kościół, patriotyzm, a przede wszystkim
tak zwany nacjonalizm. Trzeba także osłabiać
przywiązanie do stałych wartości. Walka
jest o nowego człowieka, typu generowego.
„Wyborczą” wspiera udający katolickość „Tygodnik Powszechny”. Neomarksiści faktycznie już opanowali wydział humanistyczny
olsztyńskiego uniwersytetu, w „Gazecie Olsztyńskiej” także można zobaczyć te poglądy
szczególnie ujawniane w redakcyjnych felietonach. Teraz czas przyszedł na podporządkowanie tej ideologii państwowych instytucji
kulturalnych w mieście. I do tego doszło w
Olsztynie, za co wyłącznie odpowiedzialny
jest prezydent Piotr Grzymowicz. Bo to, że
lew poluje na antylopę to nie wina lwa. To,
że lewicowi urzędnicy kultury propagują wyszydzanie symboli narodowych i religijnych
to znając ich światopogląd było do przewidzenia. Winien temu jest tylko ten, kto na takie rzeczy przyzwala, czyli prezydent miasta.
Autorzy oświadczenia w jego zakończeniu stwierdzili: Sztuka musi być strefą wolnej
wypowiedzi, jako podstawa, w kraju demokratycznym. Zarówno ta w galeriach prywatnych jak i państwowych. I znów zdanie tylko
w części prawdziwe. Państwo jako mecenas,
działając przez swoje instytucje ma niezbywalne prawo wystawiać i zakupywać te
dzieła, które spełniają określona jakość i wymowę. Prywatne galerie mogą robić sobie co

chcą, aby nie przekraczały norm prawnych.
A wszystkim artystom krzyczącym, że w Polsce nie ma demokracji, że ogranicza się wolność twórcom polecam wyjazd do Tajlandii.
Niech tam narysują karykaturę króla, a może
jeszcze nagiego i zobaczą, czym kończy się
łamanie prawa w danym państwie. A co do
postulatu „wolnej wypowiedzi”, o co apelują
autorzy oświadczenia, to M. Sieniewicz zabronił kolportażu „Debaty” w punkcie informacyjnym MOK-u, co było praktykowane
od lat .To dopiero tolerancyjny człowiek walczący o wolność wypowiedzi, a faktycznie
cenzor dopuszczający do głosu tylko swoich
ideologicznych ziomków. Czy jednak punkt
informacyjny to prywatna agenda pana Sieniewicza, który może cenzurować kolportowane tam kulturalne wydawnictwa?
Normą sztuki są tyko granice prawa. Czy
te granice nie zostały przekroczone, skoro
na olsztyńską wystawę mogły wejść dzieci
i zobaczyć tam nieobyczajne obrazy? A tak
naprawdę normą sztuki powinien być zdrowy gust. Sądzę, że pani dyrektor galerii go
brakuje.
Marek Resh
P.S.1 Apel do prezydenta Piotra Grzymowicza o zdjęcie z wystawy obrazów profanujących godło narodowe i krzyż wystosowały dwa stowarzyszenia: Święta Warmia
i Pro Patria. Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej odmówił podpisania
tego apelu. Widocznie członkom Akcji Katolickiej profanacja krzyża w miejskiej galerii
wcale nie przeszkadza.
P.S.2 Wystawa się skończyła, ale prokuratura zarekwirowała dwa obrazy jako dowody w prowadzonym śledztwie. Jakie będą
efektu tego śledztwa, trudno przewidzieć.

Dedykujmy te myśli wielkiego pisarza wszystkim polskim reformatorom
Reformowanie, w odróżnieniu od deformowania, opiera się na
jednej prostej zasadzie, którą niektórzy nazwą paradoksem. Załóżmy,
że istnieje jakaś konkretna instytucja, urządzenie życia publicznego
lub prawo, które ma zostać zreformowane.
Dla uproszczenia przyjmijmy, że chodzi o płot, zagradzający drogę. Nowoczesny typ reformatora podbiega do niego w podskokach
i oznajmia: „Nie widzę żadnego pożytku z tego płotu. Usuńmy go!”.
Bardziej inteligentny reformator powinien na to odpowiedzieć: „Jeśli
nie widzisz pożytku z tego płotu, na pewno nie pozwolę ci go usunąć.
Odejdź i pomyśl. Kiedy wrócisz do mnie i powiesz, że widzisz sens
jego istnienia, wówczas dopiero będzie wolno ci go zniszczyć.”
Ten paradoks opiera się na elementarnym zdrowym rozsądku.
Płot nie wyrósł sam. Nie został ustawiony przez lunatyków w somnambulicznym śnie. Jest wysoce nieprawdopodobne, by wznieśli go
zbiegli ze szpitala wariaci. Ktoś z jakiejś racji myślał, że będzie to dla
kogoś dobre. Póki tej racji nie poznamy, nie potrafimy osądzić, na
ile była racjonalna. Jeżeli dzieło istot ludzkich, takich jak my, wydaje
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nam się kompletnie bezsensowne i zagadkowe, zachodzi graniczące z
pewnością prawdopodobieństwo, że przeoczyliśmy jakiś cały aspekt
sprawy.
Niektórzy reformatorzy pokonują tę trudność, zakładając z góry,
że ich ojcowie byli głupcami. Cóż, można tylko powiedzieć, że głupota
jest widać dziedziczna. Prawda przedstawia się bowiem tak, że nikt
nie powinien niszczyć żadnej instytucji życia publicznego, dopóki nie
ujrzy jej w wymiarze historycznym. Jeśli wie, jak powstała i jakim zadaniom miała służyć, może uznać, że były to złe zadania, albo że stały
się złe od tamtej pory, albo że instytucja już ich nie spełnia. Ale jeśli
po prostu gapi się na nią jak na monstrualne malowane wrota, które
ni stąd ni zowąd wyrosły mu na drodze, wówczas to on sam, nie zaś
zwolennik tradycji, postrzega świat przez pryzmat złudzeń. Można by
nawet rzec, że postrzega świat jako koszmar senny.
G.K. Chesterton, “The Drift from Domesticity” (Coraz dalej od
domu) z książki The Thing (1927), polski przekład Jagi Rydzewskiej
za: Myśl konserwatywna
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Grudniowe smutki
Choć to jeszcze listopad, a śnieg nieśmiało tylko zagląda w polskie strony, natrętne reklamy odwołujące się do symboliki świąt Bożego Narodzenia chcąc nie chcąc „włączają” spekulacje scenariuszy wieczorów wigilijnych corocznie wprawdzie obecne w naszej
świadomości, lecz od pewnego czasu nie będące już „stałym fragmentem gry”. Niestety,
jestem pesymistą i uwzględniając wszelkie „za i przeciw” z żalem konstatuję, że tradycyjne spotkania rodzinne odchodzą do lamusa. Wiele jest tego powodów i mają one bardzo
zróżnicowane źródła. Precyzyjna diagnoza tego stanu rzeczy jest pewnie możliwa, lecz
wymagałaby wszechstronnych i wielopłaszczyznowych badań znacznie przekraczających możliwości najbardziej wnikliwego obserwatora. Niemniej jednak przedstawiam
kilka amatorskich spostrzeżeń mających wymiar realny, w moim najbliższym otoczeniu.
KAMIL KRYSTEK

P

rzed wielu laty Wigilia gromadziła, praktycznie w komplecie, we
wcześniej ustalonym domu/mieszkaniu trzy pokolenia moich najbliższych,
a po wieczerzy najmłodsi zwykle udawali
się do kuchni by umyć naczynia. W tym
czasie przychodził „gwiazdor” z worem
pełnym podarków budząc strach ( kuzyn Andrzej uciekał pod łóżko ) i radość
zarazem. Potem brnąc w śniegu wszyscy
szli na Pasterkę. Dzisiaj nie wiem nawet,
czy spotkam się z rodzeństwem. Jeden z
braci już zapowiedział, że jedzie na święta w góry, drugi zapewne także nie będzie
obecny, gdyż „ciągnie do wnuków”, mieszkających daleko ( nie ukrywam, że mimo
to tli się we mnie nutka zadowolenia, gdyż
bratowa narzuca w dyskursie swoje poglądy, których absolutnie nie podzielam ).
Tego rodzaju decyzje ( wybory ) podejmowane są w celu uniknięcia konfliktów z

najbliższymi, a także z egoistycznego wygodnictwa ( po co zajmować czas przygotowaniami gdy można skorzystać z „gotowca”
serwowanego w ośrodkach wypoczynkowych ). Podziały, jakie powstały wśród nas,
sięgają już do kręgów przyjaciół i rodziny
szerząc destrukcję interpersonalną, której,
na dobrą sprawę, nikt się nie przeciwstawia. Ubolewam nad tym, że decydując się
na spotkania towarzyskie „uzbrajamy się”
w obłudę, cynizm, hipokryzję i autocenzurę, aby nikogo nie urazić i zachować resztki
poprawności, którą zdają się pogardzać coraz szersze kręgi osób publicznych.
Jak co roku odwiedziła mnie pani,
która prowadzi dystrybucję opłatków
poświęconych przez kapłana z pobliskiej
parafii „w budowie” (kościół w stanie surowym pewnie zostanie ukończony przed
świętami między innymi w oparciu o
drobne wpłaty za opłatki). Równolegle w
supermarketach dziewczyny przebrane za
aniołki sprzedają „suplementy” opłatków,
niemających nic wspólnego z minimum
sacrum, które jeszcze emanuje z „oryginałów” parafialnych. Zastanawiam się, czy
z obydwu źródeł opłatki te gratisowo trafiają też do osób biednych, bezdomnych i
bezradnie samotnych. Chętnie usłyszałbym odpowiedź twierdzącą.
Wiem, że nie uzdrowię świata ani
najbliższego otoczenia. Życząc dobrych
Świąt Bożego Narodzenia podpowiadam
temat wigilijnego dyskursu. Spróbujmy
odpowiedzieć sobie na pytanie, czego
symbolem współcześnie jest dodatkowe
nakrycie stołu czekające na niespodziewanego wędrowca?
Kamil Krystek

Za „Debatę”
Bogdanowi Bachmurze
msza za współpracowników
w kaplicy świętego Mateusza
mroźny czysty wieczór
księżyc wyniosły
wpierw długi za zmarłych różaniec
(ach jak długi jak pasmo czyśćcowych udręk)
ksiądz proboszcz promienny niczym poranek
w kazaniu przywołuje lokalnego kloszarda
zaniepokojonego tym że nie trafi do nieba
z powodu lęku wysokości
(przyznać trzeba że osobliwe to uzasadnienie
niemożności osiągnięcia raju – ludzka wyobraźnia
jak widać nie zna granic)
zwraca uwagę na drobiazgi w których można spotkać
na co dzień Chrystusa
(nauka to nie nowa ale tu odnowiona)
msza za współpracowników
zapewne pomoc będzie coraz bardziej potrzebna
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Olsztyński poeta.
Laureat Konkursu
Poetyckiego
im. ks. Józefa Baki (2001).
Wiersze publikuje
w kwartalniku „Fronda”
i dwumiesięczniku
„Arcana”

Krzysztof Czacharowski
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W nawiązaniu do artykułu „Po marszu KOD w Olsztynie”
Debata nr. 9 (132) 2018
W PRL- u nasze miasto Olsztyn było
skupiskiem wielu zakładów PKP. Łącznie w
roku 80 , zatrudnionych było około 12 tys.
osób. Prężnie działająca organizacja PZPR
węzła olsztyńskiego, miała I sekretarza K.W
Mokszyszczaka potem członka Komitetu
Centralnego. Jako pracownik jednego z zakładów PKP znany byłem z wrogości do bolszewizmu i socjalizmu w wielu miejscowych
zakładach tej firmy. Z różnymi kłopotami z
powodów politycznych przetrwałem, może
dlatego, że nigdy nie wojowałem z ludźmi,
w każdym napotkanym człowieku szukałem pozytywów. Po podpisaniu porozumień
Gdańskich od pierwszych dni września 80
roku, tworzyliśmy w naszym zakładzie Komitetu założycielski NSZZ, rozszerzając tę
działalność na inne zakłady PKP w Olsztynie. Gdzieś około 6 IX 1980 roku, zarejestrowaliśmy kom. Założycielski w podziemiach parafii św. Brygidy w Gdańsku. Nie
ukrywałem tego, że zrobiłem to z powodów
politycznych. Nie odnoszę się do opisanej
sytuacji w OZOS bo ona zawsze wyglądała
mętnie. W zarządzie Regionu „S” wielokrotnie krytykowałem socjalistyczne mrzonki
delegatów OZOS.

Dążenie ludzi do wolności i demokracji
niezależnie od czasu i miejsca ma takie samo
oblicze, to mnie na pewno nie przerażą a raczej upewnia w tym, że zawsze trzeba stać w
obronie słabszych wobec wszechmocnej machiny państwa.
Od redaktora Sochy nie oczekuje żadnej
pomocy. To ja stałem w jego obronie kiedy
w Zarządzie Regionu „S”, domagano się jego
usunięcia ze stanowiska redaktora „Rezonansu”.
Ja żądnej „Solidarności” i jej emblematów przewłaszczać nie muszę. Bowiem jak
piszesz Ona jest nasza. Przyznam, że na dziś
z jej ideałów prawie nic nie pozostało.
Atakowano mnie w regionie „S” w latach
90- tych za to, że z kolegami zakładałem Porozumienie Centrum. Dziś „S” całkowicie
podporządkowano jedynie słusznej władzy.
Zbyszku P. ja uważam, że naiwnych i
bezczelnych pracowników S.B sądownictwa i
prokuratury w końcu ludzi wywodzących się
z Naszego Narodu należy konsekwentnie i do
końca rozliczyć. Bez trąbienia o tym na cały
świat, na zasadzie „ciszej nad tą trumną” bo to
wstyd, że wśród tak historycznie doświadczonego naszego narodu byli tacy ludzie.

Warmiacy – jakim prawem przyznajecie się do polskości!
Odpowiedź w sprawie nieprzyznania finansowania projektu
badawczego składanego do Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki moduł: Dziedzictwo narodowe 1/2018.
Grant pod nazwą: „Gwara warmińska
– dziedzictwo historyczne, kulturowe i językowe polskich Warmiaków” nie zyskał
aprobaty i nie otrzymał finansowania. To
dla nas duże zaskoczenie, że nie istnieje
zrozumienie dla ulotności źródeł, na których mieliśmy pracować – Warmiaków, dziś
już starszych wiekiem, którzy codziennie
odchodzą zabierając ze sobą swoje wspomnienia, dokumenty, a przede wszystkim
język. Czasu jest coraz mniej, bo i rodowitych Warmiaków ubywa w zastraszającym
tempie. Trzeba do nich jak najszybciej dotrzeć, przekonać, aby chcieli się przed nami
otworzyć i opowiedzieć, co sami przeżyli w
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okresie międzywojennym, w czasie wojny i
po niej. Warmiak z natury jest bardzo nieufny i nie z każdym będzie chciał otwarcie
rozmawiać. Zaprosiliśmy więc do projektu
jednego z nich – Edwarda Cyfusa – znanego
Warmiaka, który potrafi przekonywać swoich rodaków do szczerej rozmowy. Celem
5-letniej pracy miało być przede wszystkim
zidentyfikowanie grupy etnicznej mówiącej
gwarą warmińską i przyznającej się do warmińskości. Do tej pory nie prowadzono takich badań, nie wiemy ilu jest Warmiaków
rodowitych, ilu ich potomków urodzonych
po II wojnie światowej, ilu zaś nowych Warmiaków, tj. ludzi napływowych, którzy do

Nie mam zamiaru odnosić się do wszystkich zwolenników PIS i mieszać ich z Tobą.
Myślę, że pomyliłeś epoki, a porównanie
ZSRR z Unią Europejską uważam za zupełnie nietrafione, godne pożałowania.
Zrozumiałem, że Ty Zbyszku z działaczami z OZOS już w 80-81 roku pokonalibyście komuną. Gdybyś mi wtedy o tym powiedział przyłączyłbym się do was.
Do Berlina i Brukseli nie jeździłem, a do
Kanady za daleko.
Szanowny Emigrancie, rządy w państwie
to służba narodowi, natomiast przejmowanie wszystkich niezależnych struktur w państwie, w tym sądownictwa to dyktatura. Pomijając łamanie Konstytucji. Czytam, że za
wszelką cenę utożsamiasz mnie z kimś, kto
po chamsku zachował się w momencie modlitwy i palenia zniczy w związku z katastrofą
Smoleńską. Nigdy tam nie byłem i wcale mi
nie do śmiechu, a do likwidowania chamstwa są odpowiednie procedury i służby.
Złodzieje to osobny temat. Smutne, że w
każdym ustroju tacy się trafiają. Myślę, że i
teraz takich nie brakuje. Co do przywilejów
został mi tylko węgiel, ale był on elementem
naszej kolejarskiej płacy.
Zbyszku P.
Zapewniam, że „Solidarność ma sens”,
a jej ideały są zawsze aktualne, nie mogą
jednak być przejmowane i wypaczane przez
Partie i Rząd powołujące się na suweren
(czytaj klasę robotniczą chłopską).
Z serdecznymi pozdrowieniami dla Ciebie i całej Rodziny, były internowany i aresztowany.
A. Gierczak
PS. Przy okazji pobytu w Polsce po raz
kolejny zapraszam.

warmińskości się przyznają i z nią identyfikują. Efektem miały być nie tylko książki
naukowe, ale też baza internetowa z dźwiękowymi nagraniami gwarowymi, wydanie
interaktywnego słownika itp. Trudno więc
zrozumieć dlaczego finansowanie otrzymały projekty, które bazują na źródłach przechowywanych w archiwach przez setki lat,
nie ulegają więc przedawnieniom i będą zawsze dostępne.
Na liście 37 finansowanych projektów
znalazły się także dwa dotyczące dziedzictwa
językowego: 1) Regionalne słowniki tematyczne języka mieszkańców Wielkopolski,
oraz 2) Regionalne dziedzictwo językowe
Lubelszczyzny o charakterze etnicznym.
Nie umniejszając znaczenia wyżej wymienionych, należy stanowczo podkreślić, że
tylko gwara warmińska została w 2016 roku
wpisana na Krajową Listę Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jako
pierwsza i do tej pory jedyna gwara z naszego kraju. W myśl Konwencji UNESCO
o ochronie niematerialnego dziedzictwa
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kulturowego, którą Polska podpisała w
2011 roku, kraj nasz ma prawny obowiązek
ochrony istniejącego dziedzictwa, które wyraża się m.in. w identyfikacji, inwentaryzacji
i popularyzacji (Art. 11-15). W najbliższych
latach zabraknie już autentycznych nosicieli
gwary warmińskiej, a tym samym jej identyfikacja i inwentaryzacja będzie niemożliwa.
Brak zrozumienia tego faktu przez oceniających projekty jest naprawdę zdumiewający.
Warto podkreślić, że wpis gwary warmińskiej na krajową listę UNESCO otrzymaliśmy tylko na pięć lat. Przez ten czas mamy
intensywnie pracować, by o gwarę zadbać.
Robimy wiele we własnym zakresie, ale tak
szeroko zakrojone badania naukowe przekraczają nasze finansowe i organizacyjne
możliwości, tym samym wymagają wsparcia
ze strony państwa polskiego.
Kilka uwag szczegółowych:
1). Wszyscy Recenzenci zgodnie twierdzili, że projekt całkowicie wpisuje się w cele
i zakres programu NPRH 1.1. Dziedzictwo
kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym, i przyznali
maksymalną ilość punktów.
2). Wszyscy Recenzenci także zgodnie twierdzili, że projekt ma dobrą wartość
naukową, jest potrzebny i bardzo szeroko
zakrojony, ponadto że kadra jest bardzo dobra i posiada wysokie kompetencje, kosztorys został poprawnie opracowany, wskazali
także, że możliwość realizacji projektu nie
budzi wątpliwości, jednak często bez uza-

sadnienia obniżali nieco ilość przyznanych
punktów.
3). Obniżono także ilość przyznanych
punktów za dorobek naukowy kierownika projektu (dr hab. prof. UWM Izabeli
Lewandowskiej), zwracając uwagę na zbyt
małą ilość publikacji wydawanych w międzynarodowych i prestiżowych polskich wydawnictwach. Nie wzięto pod uwagę dużej
liczby książek i artykułów odnoszących się
wprost do dziedzictwa kulturowego Warmiaków, co przecież stanowiło kwintesencję
tego grantu. Czy Warmiacy, którzy zechcą z
nami rozmawiać będą pytali o międzynarodowe projekty i zagraniczne publikacje prof.
Lewandowskiej? Mimo że jeden z Recenzentów podkreślił, iż kierownik projektu ma
dobre doświadczenie w zakresie kierowania
grantami, wymienił wszystkie jej dokonania, nie wskazał żadnych braków, przyznał
jedynie połowę wymaganych punktów.
4). Inny z Recenzentów zarzucił, że realizacja projektu będzie miała niewielki
wpływ na rozwój młodej kadry naukowej
podając jako argument, że otrzymają zbyt
niskie wynagrodzenie. Przy czym nie wziął
pod uwagę, że profesorowie zwyczajni i
nadzwyczajni w tym projekcie otrzymywać
mieli ledwie 200 zł więcej niż oni. Jakże więc
magister bez odpowiedniego doświadczenia
naukowego miałby mieć większą gratyfikację niż profesor czy kierownik grantu? Poza
tym w kolejnym punkcie o zasadności kosztorysu projektu ten sam recenzent przyznał

maksymalną ilość punktów podkreślając, że
wszystkie wydatki są uzasadnione i zaplanowane w sposób staranny i precyzyjny.
Szczegółowe uwagi do przygotowanego
grantu wyraźnie wskazują, że Recenzenci nie
mieli żadnych istotnych zarzutów co do koncepcji i planowanej realizacji projektu. Chyba
więc kierowali się niechęcią do Warmiaków,
co jak podkreślił Edward Cyfus: „Sądzę, że
odmowna decyzja ekspertów uzasadniała
fakt, że jesteśmy z Warmii. Przeszło 20 lat
krzewię warmińskość wśród naszego społeczeństwa i jako jedyny publikuję teksty i wygłaszam prelekcje w gwarze. Zainteresowanie
tematem stale wzrasta. My polscy Warmiacy
nigdy nie mieliśmy łatwo. Szykanowano nas
w okresie kulturkampfu, jeszcze gorzej było
w latach hitleryzmu. Czekaliśmy na Polskę wolną i prawdziwą. Kiedy po wojnie ta
Polska przyszła, nas uważano za Niemców i
szykanowano dalej. Dopiero od kilkunastu
lat możemy otwarcie mówić o swoich losach, jednak cały czas sprowadza się nas do
prowincji intelektualnej i kulturalnej. Dla
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
jesteśmy kresami kultury polskiej. A przecież
polscy Warmiacy tyle wycierpieli dla swej
polskiej mowy, kultury i religii. Dlaczego
więc odmawia się nam środków na ratowanie
naszej gwary i kultury warmińskiej?”
Izabela Lewandowska, Edward Cyfus
Olsztyn, 13 XI 2018 r.

Wpłaty na pomnik ks. Wojciecha Zinka
Społeczny Komitet Budowy Pomnika ks.
Adalberta (Wojciecha) Zinka informuje, że
uroczyste odsłonięcie pomnika tego zasłużonego kapłana przy katedrze św. Jakuba w
Olsztynie odbyło się 29 września 2018 r. Z tą
chwilą Społeczny Komitet został rozwiązany.
Poniżej podajemy ostatnie wpłaty oraz rozliczenie finansowe. Wszystkim ofiarodawcom
dziękujemy.
Przewodniczący
Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika Ks. Adalberta
(Wojciecha) Zinka
Władysław Kałudziński
Kolejne wpłaty na budowę pomnika:

Fot. Jacek Strużyński
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127. Piotr Lisiecki, 200 zł
128. Księgarnia Hosianum (zbiórka), 330 zł
129. PiS (zbiórka), 170 zł
130. Henryk Hoch, Ostróda, 1000 zł
131. Bogdan Bachmura, 1000 zł
133. Solidarność Olsztyn, 500 zł
134. Marian Kupczałojć, 150 zł
135. Władysław Kałudziński (dieta z radia), 338 zł
136. Alfred i Grażyna Rymarowicz, 500 zł

137. Zofia Dziedzic (zbiórka Święta Warmia), 430 zł
138. Edyta Markowicz, 100 zł
139. Wacław Jankowski, Ełk, 100 zł
140. Rada Rodziców Gimnazjum w Gietrzwałdzie, 4000 zł
141. Biuro Turystyczne Cezar w Olsztynie, 500 zł
142. Stefania Hrywna, 200 zł.
143. Wojciech Kozioł, 500 zł
144. Janusz Matejko, 120 zł
145. Maciej Kotarski, 200 zł
146. Władysław Kałudziński, 100 zł.
Rozliczenie końcowe:
Koszt budowy pomnika ks. A. W. Zinka wyniósł 74 678 zł. W rozliczeniu nie
uwzględniono prac społecznych. Na koncie
pozostało: 5 164 zł
PS. Kwota ta zostanie przeznaczona na
wydanie książki biograficznej o ks. inf. Wojciechu Zinku. Przewidywany termin wydania książki – rok 2019.
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Miasto zmienia kierunek
Przez pierwsze stulecia swej historii Olsztyn na Warmii zaliczał się do niewielkich
ośrodków miejskich. Dynamiczny rozwój zapoczątkował w jego przypadku dopiero
wiek XIX. Pod koniec tego stulecia gród nad Łyną w stosunkowo krótkim czasie wyrósł na największy ośrodek południowych Prus Wschodnich, dzięki czemu w 1905 r.
awansowany został na siedzibę nowo powołanej rejencji. Powiększeniu się miasta
towarzyszyła zmiana kierunku jego rozwoju przestrzennego. Ciążący wcześniej ku
swym południowym rejonom Olsztyn zaczął rozbudowywać się w stronę północno
-wschodnią, ku dworcowi kolei żelaznej usytuowanemu początkowo za miastem.
Nie nastąpiło to bezpośrednio po otwarciu linii kolejowej Toruń-Wystruć, siła tradycji i przyzwyczajeń była bowiem znaczna: szukając miejsca dla nowych obiektów
preferowano nadal kierunek południowy. Trend przełamany został wraz z budową
przeznaczonego dla Sądu Krajowego reprezentacyjnego gmachu, który postanowiono ulokować w rejonie Górnego Przedmieścia oraz przekształceniem niewielkiej początkowo stacji w ważny węzeł kolejowy.
rafał bętkowski

L

okowany w 1353 roku Olsztyn
przez pierwsze stulecia swej historii pełnił funkcję centrum administracyjnego jednego z 10 komornictw, na które podzielona była Warmia.
Większe znaczenie miał w tym czasie
zamek, będący skarbcem, spichlerzem
oraz siedzibą kapitulnych administratorów. Wskutek oddalenia od głównych

szlaków handlowych, powtarzających
się wojen, epidemii i klęsk żywiołowych
miasto rozwijało się bardzo powoli.
W momencie przejścia pod pruskie panowanie w 1772 roku niewiele różniło
się od miasta średniowiecznego. Liczyło
zaledwie 1770 mieszkańców – w przeddzień wojen napoleońskich zaludnienie
wzrosnąć miało do 2011 osób1. Podsta-

Fragment mapy katastralnej Olsztyna z lat 1822-1823 autorstwa Hendewerka w odrysie Wünscha (1932).
Błędnie wykonany odrys pominął m.in. dużą część zabudowy Dolnego Przedmieścia, istniejącej wówczas na
łuku dzisiejszych ulic Mochnackiego i Szrajbera. Zaznaczone zostały działki ogrodowe mieszczan.
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wą utrzymania ludności było rolnictwo
oraz wytwarzanie i wyszynk piwa i wódki. Pewne znaczenie miało również rzemiosło, handel znajdował się w stanie
upadku. Układ przestrzenny ówczesnego Olsztyna znamy głównie z opisów,
zestawień statystycznych oraz spisów
podatkowych z przełomu XVIII i XIX
wieku. Czasy te wydają się też punktem,
od którego badać można rzeczywisty
rozwój przestrzenny miasta.
Niektórzy historycy piszą rozprawy
na temat rozwoju przestrzennego miasta. Takie sformułowanie wobec miast
średniowiecznych jest raczej lekko chybione – zauważył kiedyś ks. prof. Alojzy
Szorc – Ciasny gorset murów miejskich
uniemożliwiał jakikolwiek rozwój, chyba że mury przesunięto, co rzadko miało
miejsce. Po prostu miasto przelewało się
poza mury, bo nie starczało w nim miejsca nie tylko na budynki gospodarcze, ale
i domy mieszkalne. Nie uważano ich jednak za równouprawnioną część miasta.
Ludzie przedmieścia należeli do warstw
uboższych2. Przedmieścia bardzo długo
traktowano jako rejony miasta drugiej
kategorii. Działo się tak nawet wtedy, gdy
były one równie stare jak lokacyjne miasto. Jeszcze w XIX wieku mówiąc i pisząc
o „mieście”, myślano z reguły jedynie o
starym centrum ośrodka miejskiego w
obrębie jego murów obronnych. Głównie
dzięki swym przedmieściom miasta mogły tymczasem powiększać się i rozwijać
przestrzennie. Olsztyn XVIII-wieczny,
zamknięty w nieprzerwanym jeszcze
pierścieniu dawnych fortyfikacji, miał
dwa historycznie ukształtowane przedmieścia. Powstały one zdaniem Strumińskiego jeszcze w okresie średniowiecza3.
Usytuowane po przeciwległych stronach
miasta, przed jego głównymi bramami,
wzięły od nich również swe nazwy. Górne
Przedmieście (Obervorstadt) znajdowało
się w północnej, wyżej położonej części
miasta, przed Bramą Górną (zwaną także Wysoką Bramą), przy drodze wiodącej
do Dobrego Miasta, Barczewa, Wójtowa
i Klebarka Małego. Dolne Przedmieście
(Niedervorstadt) usytuowane było za
Bramą Dolną i mostem na Łynie, w południowej części miasta4. W miejscu tym
zbiegały się trakty prowadzące z siedmiu
różnych kierunków: z Pasymia, Wielbarka, Ostródy, Nidzicy, Miłakowa, Morąga
i Lidzbarka Warmińskiego. Dolne Przedmieście miało większe znaczenie komunikacyjne i gospodarcze, było także bardziej rozległe5. W związku z sąsiedztwem
rzeki Łyny dysponowało lepszym dostępem do wody, dzięki czemu tutaj głównie
rozwinęło się osadnictwo mieszkalne6.
Jerzy Sikorski jest zdania, że jego począt-
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ki wiązać należy z zakończeniem okresu
nieustannych wojen trapiących Olsztyn
do początków XVI wieku7.
Większe znaczenie gospodarcze Dolnego Przedmieścia było wypadkową kilku
przyczyn – najważniejszymi wśród nich
wydają się wspomniana bliskość rzeki
oraz specyficzne rozmieszczenie gruntów
rolnych. Dokumenty z przełomu XVIII i
XIX w. potwierdzają, że miasto odczuwało chroniczny, powtarzający się co roku
niedobór wody pitnej. System doprowadzania wody z położonych za miastem
stawów za pośrednictwem drewnianego
rurociągu zawodził. Sytuację ludności
ratował jedynie dostęp do rzeki, zdecydowanie bardziej dogodny i łatwiejszy w
rejonie Dolnego Przedmieścia8.
Tutaj znajdowała się także większa
część mieszczańskich ogrodów, otaczających niegdyś miasto. Było tak nie tylko na początku XIX w. lecz z pewnością
również we wcześniejszych stuleciach.
W południowej części Olsztyna ogrody
usytuowano wzdłuż traktów i dróg dojazdowych, które dały początek dzisiejszym
ulicom: Grunwaldzkiej, Smętka, Warszawskiej, Orkana, Osińskiego, Niepodległości oraz Knosały. Na Górnym Przedmieściu działki ogrodowe zlokalizowano
głównie na terenie rozległego Wzgórza
Soja (Die Soya). Rozciągało się ono po
lewej stronie dzisiejszej ul. 1 Maja, od
ul. 11 Listopada począwszy, aż po parów
nieopodal obecnej ul. Nad Jarem. Na Soi,
w północnej części wzgórza zajętej potem przez cmentarz św. Jakuba i Koszary Dragonów, znajdowały się także tzw.
Radical-Morgen, to jest przypisane do
mieszczańskich domów (parcel) grunty
orne. Również tereny położone dalej po
zachodniej, południowej oraz północnej
stronie miasta w nieco dalszej od niego odległości zajmowały mieszczańskie
morgi. Po wschodniej stronie dróg, które
dały początek dzisiejszym ulicom Jagiellońskiej, Wojska Polskiego, 1 Maja, Pieniężnego oraz na wschód od górnego odcinka rzeki Łyny, rozciągały się biegnące
wąskimi pasami na wschód włóki ziemi
ornej rozmieszczone w typowym układzie łanowym. Tereny położone w północnej części należących do miasta gruntów zajmowane były wzdłuż ich granicy
przez Las Miejski oraz ciągnący się dalej
na wschód pas nieużytków, na których
wypasano bydło – sytuacja taka trwała aż
po czasy przeprowadzonej w XIX wieku
separacji i komasacji gruntów9.
Ogrody należały do najcenniejszych
działek rolnych. Z uwagi na bliskość miasta mogły być lepiej nawożone i bardziej
starannie pielęgnowane. Przy ogrodach
sytuowano też przeważnie budynki go-
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Olsztyn na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku – fragment mapy topograficznej w skali 1:100000. Szosa dworcowa (dzisiejsza ul. Partyzantów) pozbawiona jest jeszcze zabudowy. Stara droga wartemborska (dzisiejsza
ul. Dąbrowszczaków) ukazana została jako droga gruntowa.

spodarcze, stodoły i szopy, stawiano je
wzdłuż dróg dojazdowych do miasta i
do samych ogrodów. W przeciwieństwie
do regularnego układu przestrzennego Starego Miasta układ przestrzenny
związanych z ogrodami przedmieść był
przypadkowy i nieregularny. Strumiński
podkreślał, że nigdy nie zespolił się on z
układem przestrzennym Starego Miasta,
a zlikwidowany został ostatecznie przez
nowe układy dziewiętnastowieczne10. Wobec tego, co wcześniej napisano, stwierdzenie to nie znajduje jednak pokrycia
– większość dróg istniejących na terenie
przedmieść w XIX wieku przekształcono
w ulice11. Ślady dawnego układu przestrzennego nadal czytelne są w przestrzeni miasta. Leżące na przedmieściach
ogrody nie podlegały przeprowadzonej w
połowie XIX wieku w Olsztynie separacji
gruntów komunalnych12. W późniejszym
czasie uległy one stopniowo przemianie
w parcele budowlane, a ich dawne granice w wielu przypadkach nawet i dziś dają
się rozpoznać w terenie.
Zabudowę przedmieść stanowiły początkowo przede wszystkim drewniane
budynki gospodarcze – stodoły, szopy,
spichlerze, obiekty inwentarskie, a także
budynki mieszkalne, nazywane budami13. Były tu również obiekty o charakterze publicznym. Na Górnym Przedmieściu pod koniec XVIII wieku znajdowały
się: leprozorium, cmentarz i kościół św.
Krzyża, domek pasterzy miejskich oraz
ufundowana przez rodzinę Freytagów
kaplica św. Jana. Na Dolnym Przedmieściu położone były: kaplica św. Jerzego,
przytułek zwany Szpitalem Św. Ducha,
karczma miejska, Kaplica Jerozolimska,
dwie słodownie miejskie, tzw. Stadthof (gospodarstwo miejskie, w którym
trzymano byki zarodowe) oraz cegiel-

nia miejska z szopą do suszenia cegieł
i domkiem dzierżawcy14. Obiektów o
charakterze publicznym zdecydowanie
więcej istniało zatem na Dolnym Przedmieściu. Sądzić można, że od początku
znajdowało się tutaj także więcej budynków mieszkalnych. Wypada nie zgodzić
się z opinią Jerzego Sikorskiego: badacz
twierdzi, że zabudowę mieszkalną w rejonie Dolnego Przedmieścia blokowały
skutecznie szopy i stodoły, w związku z
czym znajdowała ona miejsce dla siebie
przede wszystkim w rejonie Górnego
Przedmieścia15. Przeczą temu zarówno
dane statystyczne z przełomu XVIII i
XIX wieku, jak i potoczna nazwa Małe
Przedmieście używana już wtedy w stosunku do Górnego Przedmieścia.
Pierwsze dane o liczbie budynków
mieszkalnych istniejących w Olsztynie
pochodzą z 1572 roku. W mieście stało wtedy 31 domów przy Rynku oraz
138 przy jego ulicach (in den Gassen),
natomiast budy, w ogólnej liczbie 115,
znajdowały się tak w mieście, jak i na
przedmieściach16. W zestawieniach podatkowych oraz danych statystycznych z
XVIII wieku podawano już łączną liczbę
bud istniejących na obydwu przedmieściach. W 1783 roku magistrat Olsztyna informował, że na przedmieściach
tych (zwanych odpowiednio Dolnym i
Górnym Przedmieściem) znajduje się
łącznie 60 dymów, a ich ludność liczy
250 osób – byli to w większości obywatele i rzemieślnicy17. O liczbie budynków
mieszkalnych w rejonie przedmieść
świadczyć może pośrednio numeracja
nieruchomości, którą posługiwano się
ówcześnie podczas zawierania kontraktów kupna i sprzedaży. Przedmieścia
miały odrębną numerację budynków.
Była to numeracja ciągła, rozpoczynała
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Olsztyn na przełomie ok. 1914 r. – fragment mapy topograficznej w skali 1:100000. Na mapie doskonale
widoczne jest rozwój północno-wschodniej części miasta położonej pomiędzy starym centrum, a dworcem
kolejowym

się od budynków Dolnego Przedmieścia
– usytuowana tu była zarówno buda nr
3, jak i buda nr 3818. Bardziej precyzyjne dane na temat liczby oraz numeracji
domów obydwu przedmieść pojawiają
się dopiero w 1808 roku. Sporządzony w
kwietniu tego roku spis nieruchomości
prywatnych na terenie miasta rozróżnia
już budy na Dolnym Przedmieściu (Buden auf der Nideren Vorstadt) oraz budy
na Małym Przedmieściu (Buden auf der
Kl. Vorstadt), to jest na Górnym Przedmieściu. Na pierwszym wyszczególniana
była wtedy gospoda oraz 46 bud (w tym
cztery połówkowe), na drugim jedynie
3 budy (własność garncarzy, Johanna
Czimmka i Andreasa Markowskiego
oraz arcyprezbitra Joachima Schoellera)19. Tak nikły stan zabudowy Górnego
Przedmieścia był wynikiem zniszczeń,
jakich dokonano tu podczas francuskiej okupacji rok wcześniej. Dzięki
planowi sporządzonemu w 1808 roku
przez mierniczego Beckera wiemy, jak
przedstawiał się ówczesny układ przestrzenny oraz skala zabudowy Górnego Przedmieścia20. Numeracja domów
zaczynała się tutaj od numeru 45 (była
więc kontynuacją numerów z Dolnego
Przedmieścia). Wliczając młynarzówkę
(znajdującą się już na Woli Zamkowej),
domek pisarza bramnego oraz chatę pasterzy miejskich, przed wybuchem wojny z Napoleonem istniało tutaj zaledwie
12 obiektów mieszkalnych („domów”),
z których 10 uległo w jej następstwie
całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu. Górne Przedmieście już wtedy
nazywane było Małym Przedmieściem
(Kleine Vorstadt) – zwracam na to uwagę, bowiem nazwy obydwu przedmieść
(„Dużego” i „Małego”) pomylone zostały w dziele Antona Funka przy okazji
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opisu wydarzeń 1807 roku21. Jest to błąd
ewidentny. Nazwa Małe Przedmieście w
odniesieniu do Górnego Przedmieścia
pojawiała się zarówno w miejskich dokumentach – przykładem wymieniony
wyżej spis z 1808 r. lub sporządzony rok
później magistracki raport o stratach22 –
jak i w pochodzącej z owej epoki korespondencji osób prywatnych. Używał jej
na przykład młynarz Franz Mollenhauer w liście skierowanym do króla Prus
19 sierpnia 1807 roku, w którym opisał
zniszczenia dokonane przez Francuzów
w maju tegoż roku „na tak zwanym Małym Przedmieściu” (so genannte kleine
Vorstad)23. Tę samą nazwę spotykamy
również w rozmaitych innych, wcześniej
sporządzanych dokumentach24. Nazewnictwo miejscowe z czasów fryderycjańskich potwierdza więc dobitnie, że Dolne Przedmieście było już wtedy większe,
bardziej ludne i bardziej rozwinięte, niż
jego położony za Wysoką Bramą odpowiednik – sytuację tę odnosić można
zapewne i do czasów wcześniejszych,
przedrozbiorowych.
Dysproporcja pomiędzy obydwoma
przedmieściami utrzymywać się miała
przez większą część XIX wieku. Każde
z nich w połowie tego stulecia dysponowało już odrębną, ciągłą numeracją
domów. Wedle spisów wyborców z 1849
r. na Dolnym Przedmieściu wyróżniano
budynki o 64 oddzielnych numerach,
mieszkało tu 117 osób uprawnionych
do głosowania. Górne Przedmieście
miało domy o numerach 1-22 (wśród
nich jeden numer podwójny) i 49 osób
uprawnionych do głosowania25. Zaludnienie było tu więc przeszło o połowę
mniejsze. W 1859 r. ukończona została
pierwsza szosa Olsztyna, biegnąca na
północ, w kierunku Ornety oraz Branie-

wa – pierwszego z miast Warmii z dostępem do kolei. W sposób dostrzegalny
ożywiło to koniunkturę gospodarczą w
Olsztynie, nie przełożyło się jednak znacząco na rozwój Górnego Przedmieścia.
Wybudowana w latach 1864-1866 druga
z szos poprowadzona została na południe, w kierunku Olsztynka. Przechodziła przez Dolne Przedmieście, szanse
rozwojowe obydwu części miasta zostały
więc niejako wyrównane. Danymi dotyczącymi zabudowy i zaludnienia przedmieść z trzeciej ćwierci XIX wieku nie
dysponujemy, na podstawie reklam ukazujących się w prasie sądzić można jednak, że chętniej i częściej budowano się
nadal w rejonie Dolnego Przedmieścia.
Powstała tu większość otwieranych w
owym czasie obiektów przemysłowych.
Należały do nich m.in.: browary Augusta
Blockhagena oraz Friedricha Wilhelma
Hermenaua (1852), uruchomiony przez
tego ostatniego przedsiębiorcę młyn i
tartak parowy (1865), w końcu fabryka
maszyn i odlewnia żelaza założona przez
Eduarda Wolframa (1869) – późniejsze
zakłady „Beyer&Thiel”. W bezpośrednim sąsiedztwie Dolnego Przedmieścia,
na bielniku p. Dromtry po drugiej stronie Łyny powstał ponadto browar Union
Brauerei, pierwszy z browarów założonych przez spółkę kupiecką (1862).
W latach 1864-1867 w miejscu, gdzie
dawniej funkcjonowała cegielnia miejska, wzniesiono reprezentacyjny i okazały gmach Szpitala Mariackiego26.
O utrzymującym się większym znaczeniu południowej części miasta świadczyć może żywotność nazwy Duże
Przedmieście – w przeddzień otwarcia
kolei była ona nadal używana. W 1867
roku Franz Jablonski w swym domu na
Dużym Przedmieściu otwierał farbiarnię
z parową drukarnią tkanin i pralnią27.
Kolej dotarła do Olsztyna na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku. Poprowadzona przez tereny miejskie magistrala przecinała centralne tereny Prus
Wschodnich, prowadząc z Torunia do
Wystruci (Insterburg). Połączenie z Czerwonką–Korszami–Wystrucią uruchomione zostało 1 grudnia 1872 roku, z
Ostródą–Toruniem – 15 sierpnia 1873,
już po oddaniu do użytku imponującego
mostu przerzuconego nad doliną Łyny28.
Gdy porównamy ze sobą mapy Olsztyna
z lat 20. XIX wieku oraz z czasów otwarcia kolei, zauważymy, że układ przestrzenny miasta w ciągu poprzedzającego półwiecza nie uległ poważniejszym
przeobrażeniom29. Jerzy Sikorski zwraca
uwagę, że na przestrzeni 44 lat pomiędzy
1820 a 1864 rokiem Olsztynowi przybyło
zaledwie 65 budynków30. Wielka inwe-

39

stycja nie zmieniła początkowo struktury przestrzennej miasta. Linię kolejową
poprowadzono na północ od terenów
zabudowanych, poprzez grunty rolne i
nieużytki. Dla kierunku przyszłego rozwoju przestrzennego Olsztyna bardzo
istotna była kwestia lokalizacji dworca
kolejowego. Władze miasta starały się o
ulokowanie go jak najbliżej terenów zabudowanych, obok miejsca, gdzie linia
kolejowa przecinała szosę dobromiejską
(dzisiejszą ul. 1 Maja). Kolej podjęła jednak decyzję, że dworzec oddalony będzie
od miasta niemal o dwa kilometry31.
W kierunku tym poprowadzono szosę,
która powstała jako odgałęzienie szosy
dobromiejskiej i przebiegała początkowo
w szczerym polu. Tereny, gdzie wybudowano dworzec, traktowano były jako odległe peryferie Olsztyna, co z pewnością
wpłynęło hamująco na chęć inwestowania w tym rejonie. W 1870 roku, kiedy
przebieg linii kolejowej był już znany,
za peryferie miasta uważana była nawet
okolica skrzyżowania z szosą dobromiejską. Tu właśnie zdecydowała się wówczas
założyć swój nowy cmentarz gmina katolicka, nekropolia powstała na wzgórzu
za przyszłym przejazdem kolejowym.
Gmina ewangelicka na drodze zamiany
z miastem nabyła w 1872 roku pas terenu wytyczony po drugiej, „miejskiej”
stronie linii kolejowej i otworzyła tu rok
później swój nowy cmentarz32. Miał on
ok. 2,5 morgi powierzchni i dla potrzeb
niewielkiej jeszcze parafii wydawał się
wystarczający33.
W tym samym czasie miejsca pod
budowę nowej synagogi szukała gmina
żydowska. Rejencja zaproponowała jej
wzniesienie gmachu w pobliżu otwartego
właśnie dworca kolei żelaznej, dowodząc,
że w najbliższej przyszłości można będzie spodziewać się powstania tam nowej
dzielnicy miasta. Zarząd gminy preferował jednak bliższe Starego Miasta tereny.
Parcelę pod budowę świątyni zakupiono
na Dolnym Przedmieściu, przy Liebstädter-Str., dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej. Był
to ogród warzywny (Gekochgarten) należący do gminy ewangelickiej34.
Przełomowe znaczenie dla dalszego rozwoju Olsztyna miała reforma sądownictwa pruskiego z 1875 roku oraz
wybór miasta na siedzibę nowo powołanego sądu II instancji – Sądu Krajowego (Landgericht)35. Awans ów dodał
rozwojowi miasta nadzwyczajnego przyspieszenia. Otworzył też nową epokę, w
której Olsztyn przekształcać się zaczął
w duże, nowoczesne miasto, ośrodek
o charakterze urzędniczo-wojskowym,
dysponujący znaczącym węzłem komunikacyjnym36.
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Olsztyn. Ober-Vorstadt – Górne Przedmieście, dzisiejsza ul. 11 Listopada na pocztówce z końca XIX w. ze
zbiorów autora

Doprowadzenie do miasta kolei nie
wyróżniło jeszcze grodu nad Łyną spośród sąsiednich, rywalizujących z nim
ośrodków, w tym samym czasie bezpośredni dostęp do kolei otrzymały też
Ostróda i Barczewo. Większe szanse rozwojowe wydawała się mieć początkowo
Ostróda, pretendująca do pozycji głównej stacji Kolei Toruńsko-Wystruckiej.
Tutejszy dworzec powstał bliżej centrum
miasta, otrzymał większe rozmiary niż
dworce w Olsztynie i Barczewie, rozwijał
się też bardziej dynamicznie. W Ostródzie zbudowano lokomotywownię oraz
zakład naprawy taboru kolejowego. Tu
kończył się także Kanał Elbląski37. Władze państwowe skłaniały się początkowo
za wyborem miasta nad Drwęcą na siedzibę sądu II instancji. Szalę zwycięstwa
na korzyść Olsztyna mogłoby przechylić
utworzenie tu miejskiego gimnazjum
(co przekładało się na lepszą ofertę edukacyjną dla dzieci urzędników), czynnikiem decydującym okazał się jednak
nowy podział administracyjny prowincji, który obowiązywać miał od 1 kwietnia 1878 roku. Położone między dolną
Wisłą i Pregołą tereny podzielono na
dwie nowe prowincje – Prusy Zachodnie
i Prusy Wschodnie. Olsztyn miał lepsze,
bardziej centralne niż Ostróda położenie
w obrębie okręgu złożonego z powiatów:
ostródzkiego, olsztyńskiego, nidzickiego i szczycieńskiego, usytuowanych w
południowo-zachodnim narożniku nowej prowincji Prusy Wschodnie – to
przypieczętowało wybór38. W maju 1877
roku ogłoszono projekt, wedle którego
miasto nad Łyną miało być stolicą tak
wytyczonego okręgu sądowego39.
Ponieważ miasto zadeklarowało
wcześniej nieodpłatne przekazanie parceli pod budowę sądów, w czerwcu 1877

roku powołana została magistracka komisja, której zadaniem był wybór odpowiedniego miejsca. Wśród placów budowlanych, które już miesiąc wcześniej
zaczęli zgłaszać jako oferty miejscowi
obywatele, znalazły się trzy parcele położone w rejonie Dolnego Przedmieścia
przy szosie wiodącej do Olsztynka – dzisiejszej „starej” ul. Warszawskiej (właściciele: Conrad Hermenau, Michael Hirsch
Raphaelsohn oraz Valentin Thommek),
dwie w rejonie Górnego Przedmieścia
(właściciele: Johann Gross oraz Florian
Matern), jak też dwie po wschodniej
stronie miasta (tzw. ogród archiprezbitra oraz parcele Friedricha Wilhelma
Froelicha oraz Carla Rhodego). Władze
sądowe skłaniały się ku wyborowi położonych w zakolu Łyny działek Froelicha
i Rhodego, magistrat w sprawie ich zakupu podpisał nawet wstępne umowy z
właścicielami40. Eksperci wydali jednak
niekorzystną opinię na temat przydatności terenu pod budowę. Najlepszą lokalizację oferował ich zdaniem należący do
Materna teren położony w rozgałęzieniu
dróg do Klebarka i Barczewa. Usytuowany był on co prawda naprzeciwko zabudowań otwartej nieco wcześniej fabryki
zapałek Juliusa Ladendorffa, wydano
jednak opinię, że sąsiedztwo zakładu nie
będzie zagrażało zdrowiu urzędników.
Gdy ministerstwo sprawiedliwości zaaprobowało wybór, nie spodobał się on
przedsiębiorcom ze Starego Miasta. W
styczniu 1878 roku wystosowali oni w
tej sprawie do magistratu obszerną opinię. Dowodzili, że najlepszą lokalizacją
dla reprezentacyjnego gmachu sądów
byłaby działka położona naprzeciwko
nowej synagogi przy Liebstädter-Strasse
(dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej). W interesujący sposób sygnatariusze petycji
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uzasadniali swe stanowisko. Z proponowanej przez nich lokalizacji zapowiadały
się szersze korzyści – odniosłoby je nie
tylko miasto i urząd, lecz również i oni
sami. Docierający do Olsztyna koleją
przyjezdni w drodze do sądu musieliby
przejść nie tylko przez Górne Przedmieście, ale i przez Stare Miasto, na czym
zyskaliby właściciele położonych przy
owej trasie sklepów, warsztatów i lokali
gastronomicznych41.
Władze sądowe swej decyzji nie
zmieniły. Prace budowlane poprzedzono niwelacją terenu oraz uregulowaniem
istniejącej w tym rejonie sieci drogowej:
traktów prowadzących do Barczewa i
Wójtowa. Pierwszy szpadel na budowie wbito uroczyście 4 maja 1878 roku.
Informacje o pewnym już wyborze Olsztyna na siedzibę sądu II instancji oraz
rozpoczęciu prac ziemnych na placu
budowy wywołały w mieście prawdziwą
gorączkę inwestycyjną. Na którą część
naszego miasta nie spojrzeć, wszędzie widać pilne ręce zajęte budową domów prywatnych – pisano w „Allensteiner Kreisblatt” w maju 1878 roku – Z powodu
umieszczenia tu Sądu Krajowego zapanował ogólny zapał budowania. Przy nie
tak znacznej wciąż ilości mieszkańców
naszego miasta wznoszonych jest obecnie trzydzieści, po części wielkich i pięknych domów mieszkalnych. Równie duża
ich liczba powinna zostać jeszcze w tym
roku rozpoczęta. Pierwsze miejsce wśród
nich, z uwagi na wyróżniającą wielkość i
elegancję, należy się projektowanej w pobliżu wylotu Szosy Dworcowej budowli
właścicielki majątku w Kielarach, pani
Erdmann42. Ewidentnie wskazuje to, jak
bardzo stara się obywatelstwo Olsztyna
uczynić wszystko, co w jego mocy, aby
ścieśnione miasto nie tylko coraz bardziej
i bardziej rozbudować przestrzennie, lecz
również uczynić je piękniejszym, tak, aby
jako ośrodek gimnazjalny oraz siedziba
Sądu Krajowego stało się godnym i odpowiednim do zaliczenia go w poczet większych miast43.
Powstający gmach nowego urzędu
jak magnes przyciągać zaczął inwestycje44. Parcela na rogu Tauben-Str. (ul.
Liszewskiego) oraz Kleeberger-Str. (al.
Piłsudskiego) zabudowana niewielkim
domem mieszkalnym należącym do Lorenza Philippa zakupiona została przez
przedsiębiorcę Matthiasa Toffla, który
na miejscu budynku rozpoczął wznoszenie wielkiego obiektu hotelowego45. Pod
nazwą „Deutsches Haus” otwarty w 1880
roku pełnił odtąd funkcję największego
i najbardziej reprezentacyjnego hotelu
miasta. Nieco wcześniej, bo już w 1879
roku, anonse prasowe zaczął dawać eme-
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rytowany burmistrz Robert Sakrzewski
(jak sam się z niemiecka podpisywał),
który około 1879 roku przy GuttstädterStr. (ul. 1 Maja) otworzył budynek hotelu
i restauracji nazwanej „Kaiser-Garten”46.
W ogłoszeniach pojawił się w tym czasie
również hotel „Kronprinz” przy OberVorstadt, obecnej ul. 11 Listopada. Można mówić więc o prawdziwym wysypie
w owym rejonie miasta, przeznaczonych
dla przyjezdnych oraz eleganckiej publiczności, obiektów hotelowo-restauracyjnych. Była to zmiana zasadnicza, jeśli
będziemy pamiętać, że jeszcze w 1849 r.
znajdowała się tu zaledwie jedna gospoda, prowadzona przez Louisa Herbsta.
Symptomem przesuwania się punktu
ciężkości w kierunku Górnego Przedmieścia była nie tylko budowa nowych
obiektów i zakładanie tu nowych przedsiębiorstw, ale i translokacja siedzib firm
już w Olsztynie istniejących. We wrześniu 1878 roku za Bramę przeniosła się z
Rynku jedna z największych firm branży
kolonialnej, Zabiensky & Comp47. Rzecz
to bardzo symptomatyczna, Rynek uznawano bowiem wtedy za handlowe centrum miasta, dawny dom landrata Giseviusa, do którego przeprowadziła się
firma, był zaś niewielkim, peryferyjnie
usytuowanym budyneczkiem, zajmował
narożnik obecnego pl. Jedności Słowiańskiej oraz ul. 11 Listopada48.
W tyle nie pozostało budownictwo
mieszkaniowe. Inwestowano nie tylko z myślą o mających już wkrótce zamieszkać w Olsztynie urzędniczych
rodzinach, lecz także o ludziach, którzy
wraz z nimi lub zaraz po nich napłyną
do miasta – kupcach, przedsiębiorcach,
robotnikach. Na atrakcyjności zyskały
przede wszystkim parcele położone na
Górnym Przedmieściu, w pobliżu sądu
– bliskie sąsiedztwo oferować mogło w
przyszłości kontakt z elitarnymi kręgami
ówczesnego społeczeństwa. W czerwcu
1878 r. jeden z olsztyńskich mieszczan,
Franz Teichert, dał w prasie symptomatyczne ogłoszenie. Wynajmował mieszkania w swym nowo wzniesionym domu
na rogu Jäger- i Adler-Strasse (dzisiejsze
ulice Nowowiejskiego i SkłodowskiejCurie). Choć od placu budowy sądów na
rogu obecnej Dąbrowszczaków dzieli to
miejsce spory kawałek, zachwalał lokale,
pisząc, że są one położone …w pobliżu
Sądu Krajowego49. Tu zdecydował się też
wkrótce zamieszkać znany w mieście lekarz, dr Adolf Sonntag50.
Z budową sądów wiąże się powstanie
nowej ulicy, noszącej dziś imię Erwina
Kruka. Początkowy odcinek dawnego
traktu wartemborskiego w momencie
otwarcia kolei utracił swe uprzednie zna-

czenie komunikacyjne. Ruch kołowy w
kierunku Barczewa odbywał się odtąd
za pośrednictwem szosy dobromiejskiej
i szosy dworcowej, oddanej do użytku
w 1872 roku, a więc obecnymi ulicami
ul. 1 Maja i Partyzantów. Stara droga,
pełniąca funkcję drogi dojazdowej do
położonych po obu jej stronach działek rolnych, nowego znaczenia nabrała
w momencie usytuowania u jej nasady
miejsca budowy gmachu sądów. Jej początkowy odcinek został w 1879 roku
na nowo wytyczony, otrzymując również pierwszą regularną przecznicę w
postaci nowego odgałęzienia drogi do
Wójtowa (Fittigsdorfer-Str.). Rok później
alte Wartenburger Strasse znalazła się na
liście ulic wyznaczonych do brukowania51. Sądzić można, że w grudniu 1880
roku, kiedy oddano wreszcie do użytku
budynek sądów, fragment ulicy położony w pobliżu gmachu zabudowany był
pierwszymi domami. Ruch budowlany
w mieście narasta. 57 koncesji budowlanych – odnotował w swych wspomnieniach pod datą „1881” pastor Johannes
Hassenstein. – Pokazują się zaczątki obu
tak wspaniale zabudowanych dziś ulic,
Bahnhof- i Wartenburger-Strasse, pomiędzy pierwszymi powstającymi tu domami widzi się tego roku najczęściej jednak
jeszcze pola ziemniaków i zboża52. Nazwa
Wartenburger-Strasse zaczęto używać,
jak się wydaje ok. 1885 r. W sprawozdaniu magistrackim z 31 marca tego roku w
stosunku do owej ulicy użyto jeszcze terminu Wartenburger Chausse. Miasto na
wniosek kolei ustawiło wtedy przy niej,
acz niechętnie, dwie dodatkowe latarnie
naftowe53. Pod koniec 1885 r. zabudowana była już lewa strona Wartenburger-Str.
(wzgl. Alte Wartenburger Strasse) do jej
pierwszej przecznicy (późniejsza ul. Mickiewicza po tej stronie nie była jednak
jeszcze wtedy wytyczona) – wznosiło się
tu 7 budynków. Po prawej stał tu dom nr
41, a dalej, za skrzyżowaniem z Mickiewicza, kolejnych 5 budynków. Pierwsze
domy pojawiły się też w pobliżu skrzyżowania z Bahnhof-Str. – ul. Partyzantów54.
Do końca stulecia dawna droga do Wartemborka została w całości zabudowana,
przekształcając się w najbardziej elegancką ulicę ówczesnego Olsztyna, główną oś nowej dzielnicy nazwanej wnet
„Dzielnicą Urzędników” (Beamtenstadt).
W 1903 roku arteria otrzymała prestiżową, świadczącą o jej randze nazwę Kaiser
-Str. – ulica Cesarska.
W latach 1880-1885 liczba ludności
Olsztyna powiększyła się o 51,8%, co
dało miastu nad Łyną najwyższy przyrost
ze wszystkich miast wschodniopruskich
liczących ponad 10 tysięcy mieszkań-
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Fragment fotografii lotniczej przedstawiającej rejon Dolnego Przedmieścia około 1916 roku, ze zbiorów autora. Pomiędzy kamienicami ówczesnej Liebstädter-Str.,
dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej, widoczne są wciąż niezabudowane parcele (dawne ogrody mieszczańskie).

ców55. Nie był to koniec dynamicznego
powiększania się miasta. Rezultat ów
okazał się efektem kilku splatających się
i wzajemnie warunkujących czynników.
Należały do nich zarówno umieszczenie
tu Sądu Krajowego, jak i przekształcenie
miasta w węzeł kolejowy oraz siedzibę
garnizonu wojskowego. Rozwój garnizonów związany był zawsze z możliwościami transportu wojska – zapewniała
je zaś w pierwszym rzędzie kolej (nie
bez przyczyny jeden z silniejszych garnizonów regionu rozwinął się także w
Iławie56). Olsztyński węzeł kolejowy powstał dzięki budowie linii poprzecznych
do magistrali toruńsko-wystruckiej.
Pierwszym z bocznych połączeń była
trasa do Bogaczewa (i dalej Elbląga) – o
jej budowę intensywne zabiegi czyniła
także Ostróda. Działania na rzecz powstania owej arterii w grodzie nad Łyną
podjęto już w sierpniu 1878 roku, zaraz
po wydaniu korzystnych dla miasta rozstrzygnięć w sprawie Sądu Krajowego.
Motywując opublikowane rok później
urzędowe zarządzenie o budowie linii,
podkreślano, że za jej pośrednictwem
łatwiej będzie dojechać petentom do
sądu II instancji57. Wyznaczenie Olsztyna na siedzibę sądu okręgowego podnoszące rangę i znaczenie miasta ułatwiło
też bez wątpienia przekształcenie go w
węzeł kolejowy, a w następstwie tego w
miasto garnizonowe.
W momencie otwarcia kolei gród
nad Łyną był wciąż miasteczkiem o charakterze pół-rolniczym, liczącym około 5,5 tysiąca mieszkańców. Kierunek
dalszej kariery miasta nie była jeszcze
wtedy oczywisty. Nikt nie mógł wtedy
przypuszczać, że w 10 lat później Olsztyn
stanie się węzłem kolejowym – komentował ów fakt Alois Bludau58. Gdyby
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wypadki potoczyły się inaczej i siedzibą władz sądowych stałaby się Ostróda,
tereny położone pomiędzy olsztyńskim
Starym Miastem a Dworcem Głównym
zabudowane zostałyby z pewnością dużo
później59. Jeszcze w marcu 1885 r. magistrat sarkał na szkodliwe, zbyt duże oddalenie od miasta obiektów kolejowych,
zwracając uwagę, że generuje to dla gminy miejskiej podwójne obciążenia. Kolej
zażyczyła sobie wtedy oświetlenia biegnących do niej traktów, które nie całkiem były jeszcze wtedy ulicami i objęcia
ich stałym dozorem miejskiej policji60.
Czynnikiem, który zmienił sytuację,
z większą mocą przyciągając inwestorów
do dworca stało się dopiero przekształcenie stacji w ważny węzeł kolejowy. Nastąpiło to w latach 1883-1888. Olsztyn
otrzymał wtedy połączenia kolejowe ze
wszystkimi sąsiednimi miastami, drogi
żelazne połączyły go także z Królewcem
i Warszawą. O rosnącej randze stacji
świadczyć może najlepiej wzrastający w
ciągu kolejnych dekad ruch pasażerski.
Podczas, gdy w roku obrachunkowym
1877-1878 na olsztyńskiej stacji bilet
kupiło 35 tys. osób, w roku obrachunkowym 1885-1886 zrobiło to już ponad
130 tys. Olsztyn zajął wtedy trzecie w
Prusach Wschodnich pod względem
przewozów pasażerskich miejsce po
Królewcu (Ostbahnhof) i Wystruci, wyprzedzając nie tylko dawnego konkurenta, Ostródę, lecz nawet stacje Toruń,
Korsze, Elbląg, Iława. W 1905 r. liczba
odprawionych na olsztyńskiej stacji pasażerów przekroczyła 366 tys., w 1912
r. zaś ponad 0,5 mln. Nie bez znaczenia
był również stale narastający ruch na
dworcu towarowym – już w 1907 r. roczny wpływ brutto z frachtu towarowego
przekroczył tu kwotę miliona marek!61

Nic dziwnego, że tak ludne i pełne
życia miejsce z nową energią przyciągać zaczęło miasto. Jego położona w
pobliżu stacji część rozrastać się miała nieprzerwanie aż po czasy I wojny
światowej. W ciągu pierwszej dekady
XX wieku ludność mieszkająca w tym
rejonie podwoiła się, wzrastając z około
5 tysięcy do ponad 10 tysięcy mieszkańców62. Zmieniły się także ulice, które
dały początek „Dzielnicy Urzędników”.
Nazwa Dolne Przedmieście, którą nosiła jeszcze wtedy dzisiejsza ul. 11 Listopada, jako zbyt prowincjonalna i małomiasteczkowa zaczęła przeszkadzać
właścicielom położonych przy niej firm.
Nie pasowała już do eleganckich kamienic, które na przełomie wieków zajęły
przy niej miejsce. W wyniku podjętych
starań zmieniono w 1910 r. ją na bardziej reprezentacyjną nazwę ZeppelinStrasse63. Nobilitacji dopełniły podjęte
w tym samym czasie decyzje, zgodnie
z którymi w 1912 r. zaczęto wznosić tu
wielki, reprezentacyjny gmach Nowego
Ratusza64. Tu znajdować się miało odtąd nowe centrum miasta.
Rozwijało się również Dolne Przedmieście, bez dawnego jednak impetu.
Kierunkiem stopniowego powiększania
się tkanki miejskiej stała się biegnąca na
południe Hohensteiner-Str., dzisiejsza ul.
Warszawska, której zabudowa wchodzić
zaczęła stopniowo na tereny rolne należące wcześniej do zakładu psychiatrycznego w Kortowie. W związku z rosnącą
liczbą budynków naprzemienną numerację domów we wrześniu 1910 r. zdecydowano się zastąpić tu zachowaną do
dziś numeracją naprzemienną. Dawna,
okrężna numeracja domów pozostawiona została natomiast na Liebstädter-Str.,
dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej. Prowa-
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dząca w kierunku Miłakowa droga, nazywana jeszcze na początku XIX wieku
ulicą stodolną (Scheunenstrasse65), pod
koniec tego stulecia przekształciła się w
ulicę. Zobaczyć można było przy niej
wielkomiejskie kamienice, nie mniej
okazałe niż te stojące przy ówczesnej
ulicy Cesarskiej66. Pomimo jednak ulokowania tu kilku ważnych obiektów
(synagoga, koszary piechoty, dworzec
Allenstein-Vorstadt – dzisiejszy Dworzec
Zachodni)) znaczenie dzielnicy uległo
marginalizacji, a dynamika rozwoju tej
części miasta osłabła. Miało to również
swój związek z koleją. Do władzy kolejowej wysłano w tych dniach petycję podpisaną przez bardzo licznych obywateli
miasta, którzy proszą aby na tak zwanym

małym dworcu przystawały także pociągi
toruńskie i berlińskie – pisała „Gazeta Olsztyńska” w marcu 1913 r. – Obywatele
mianowicie starego miasta, spodziewają
się przez uwzględnienie tej prośby podniesienia swych interesów i wartości swych
własności, co w interesie tejże części
miasta tylko życzyć można. W ostatnim
bowiem czasie cały ruch handlowy i budowlany przeniósł się w nową część miasta, pod czem stare miasto bezsprzecznie
znacznie ucierpiało.67
Wymowne, że do czasów II wojny
światowej po obu stronach Liebstädter
-Str. przetrwały puste, niezabudowane parcele – dawne działki ogrodowe.
Zniknęły one ostatecznie dopiero na początku lat 60. XX wieku68.

1. A. Funk, Geschichte der Stadt Allenstein von 1348 bis 1943,
Aalen 1979, s. 236.
2. A. Achremczyk, A. Szorc, Braniewo, Olsztyn 1995, s. 27.
3. J. Strumiński, Układ przestrzenny średniowiecznego miasta Olsztyna, „Rocznik Olsztyński”, t. 10, Olsztyn 1972, s. 224.
4. Dla wymienionych przedmieść używane były jeszcze
inne, potoczne nazwy związane z kierunkami wybiegających stąd
dróg, które autor pomija jako nieistotne dla dalszych rozważań.
5. Wedle informacji magistratu z marca 1839 r. Dolne
Przedmieście w Olsztynie była to część miasta położona za Mostem Szpitalnym (ob. most św. Jana), obejmująca drogi do Miłakowa, Olsztynka i Pasymia, rozciągająca się od Kaplicy Jerozolimskiej do mostu Słodowni Polowej (ob. most Mariacki); zob.: APO,
259/276, Bennenung der Straßen und Numerierung der Häuser,
vom 22ten Mai 1827 bis 1ten Juni 1933, s. 14.
6. Na znaczenie Łyny dla rozwoju osadnictwa mieszkalnego w rejonie Dolnego Przedmieścia zwraca uwagę R. Bętkowski – por.: tenże, Olsztyn, jakiego nie znacie, Olsztyn 2010, s. 62;
tenże, Dawny Olsztyn: przedmieścia, budy morgi…, „Debata” nr
7(118)2017, s. 38-39.
7. J. Sikorski, Rozwój przestrzenny miasta, S. Achremczyk,
W. Ogrodziński [red.] „Olsztyn 1353-2003”, Olsztyn 2003, s. 540.
8. Zob.: APO, 259/15, Bau und Unterhaltung der WaßerBehälter 1776-1843. Acta den Mangel des Waßers bey der Stadt
Allenstein betrefend, s. 1-124, akta z l. 1776-1794, passim.
9. Opisana struktura gruntów rolnych miasta rozpoznana
została na podstawie analizy wykonanych na potrzeby separacji
gruntów map geodezyjnych Hendewerka (1822-1823) oraz Rungego (1840-1841) wraz z zachowanymi opisami do nich; zob.:
APO, Zb. Kartograficzne, sygn. 1457/66; IS PAN neg. nr 57265;
APO, Magistrat Olsztyna, sygn. 259/1, 259/2; A. Funk, dz. cyt., s.
149; R. Bętkowski, dz. cyt., s. 38, 41-44.
10. Zob.: J. Strumiński, dz. cyt.
11. Zob.: J. Sikorski, dz. cyt., s. 539
12. Zob.: APO, 259/4, Separations-Sachen, s. 75-77; R. Bętkowski, Dawny Olsztyn…, s. 43.
13. Zob.: R. Bętkowski, Dawny Olsztyn…, s. 39.
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32. Zob.: J. Jasiński, Olsztyńskie nekropolie, Olsztyn 13532003, „Olsztyn…”, s. 604-606.
33. R. Bętkowski, Olsztyńscy ewangelicy i ich cmentarz przy
ul. Partyzantów (cz. 2), „Debata” nr 10(133)2018, s. 39
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5 Urkundenbuch zur Geschichte Allensteins, Bd. 3 Spezielle Urkunden, 5. Teil: Behörden und Garnison, Allenstein 1928, [dalej jako:
H. Bonk, B.III Spez. Urk. T. 5], s. 8.
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Historyk-regionalista,
muzealnik i społecznik,
autor kilku książek i licznych
artykułów, współautor
koncepcji, projektu oraz
ekspozycji Muzeum
Nowoczesności. Jego hasło to:
MUZEUM MIEJSKIE DLA
MIASTA OLSZTYNA!!!

Rafał Bętkowski
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autora, który pod tytułem: „Lokalizacja
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cd. ze s. 43

Wartenburger-Strasse, dzisiejsza ul. Dąbrowszczaków, z gmachem sądów. Wzniesienie gmachu w latach 1878-1880 na terenie Górnego Przedmieścia zapoczątkowało rozwój tej części miasta. Pocztówka z około 1903 roku, ze zbiorów autora.

Zeppelin-Strasse, dzisiejsza ul. 11 Listopada na pocztówce z ok. 1911 roku ze zbiorów autora. Po prawej płot otaczający teren starego Cmentarza Świętokrzyskiego. Wiosną 1912 r. rozpocznie się tu wycinka drzew i przygotowanie terenu pod budowę Nowego Ratusza.
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