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Dni Redaktora spod znaku Rodła

Warmiak Seweryn Pieniężny, drukarz i dziennikarz, ostatni redaktor 
i wydawca narodowo-katolickiej „Gazety Olsztyńskiej” z przełomu 

XIX i XX stulecia, jeden z czołowych działaczy spod znaku Rodła okresu 
dwudziestolecia międzywojennego – dziś, w XXI wieku, patron War-
mińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
i Olsztyńskich Zakładów Graficznych.

*
Urodził się w Olsztynie, 25 lutego 1890 roku, w rodzinie redaktora 

Seweryna i Joanny z Liszewskich. Języka polskiego uczył się w domu  
i w prywatnej szkółce ks. Walentego Barczewskiego w Brąswałdzie. 
Gimnazjum ukończył w Olsztynie, a do zawodu drukarza sposobił się 
u boku stryja Władysława Pieniężnego, redaktora „Gazety Olsztyńskiej”. 
Od 1910 roku był sekretarzem Polsko-Katolickiego Towarzystwa Lu-
dowego „Zgoda”, a także Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej. Podczas 
I wojny światowej wcielono go do niemieckiego wojska i trafił na front 
zachodni. Po powrocie, w roku 1918 objął kierownictwo wydawnictwa 
„Gazety Olsztyńskiej”, a po śmierci matki w 1929 został jej właścicie-
lem. Oprócz różnorodnych artykułów na łamach „Gazety”, publikował 
swoje felietony w gwarze warmińskiej w ramach cyklu „Kuba spod 
Wartemborka gada”.

Niekwestionowany patriotyzm Seweryna, który wyniósł z rodzinnego 
domu, owocował wielkim zaangażowaniem w krzewienie polskości na 
Warmii. W listopadzie 1918 roku reprezentował Prusy Wschodnie na 
Sejmiku Dzielnicowym w Poznaniu. Aktywnie działał w czasie plebiscytu; 
w maju 1920 roku został wiceprzewodniczącym Komisji Plebiscytowej 
na miasto Olsztyn. Niezłomnie służył sprawie polskiej do końca życia. 

Z chwilą wybuchu II wojny światowej aresztowany i osadzony w obozie 
koncentracyjnym Hohenbruch, położonym niedaleko Zalewu Kuroń-
skiego. Tam w przeddzień swoich 50. urodzin – 24 lutego 1940 roku – 

Wstęp 
Prezesa 
Oddziału 
SDP
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został rozstrzelany przez niemieckich oprawców. W 1946 roku jego ciało 
ekshumowano i przewieziono do Olsztyna, gdzie spoczął w warmińskiej 
ziemi, którą tak ukochał.

* *
Tradycyjne w lutym dziennikarze Warmii i Mazur obchodzą Dni Sewe-

ryna Pieniężnego. W 2015 roku, w związku z przypadającymi rocznicami... 
125-lecia urodzin i 75-lecia śmierci Seweryna Pieniężnego, obchody te 
miały szczególny przebieg w dniach 24 i 25 lutego.

Publikacja, która trafia do Państwa rąk stanowi zapis tego wszystkiego 
co miało miejsce podczas tych dni. Począwszy od Szlaku Pamięci Seweryna 
Pieniężnego (rozdział I), poprzez sympozjum jemu poświęcone (rozdział 
IV), aż po uroczystą Galę Dziennikarzy Warmii i Mazur. Podczas tego 
ostatniego wydarzenia, oprócz tradycyjnego rozstrzygnięcia Konkursu 
o Nagrodę im. S. Pieniężnego (rozdział III), wręczono również – po raz 
pierwszy w dziejach – „Laur Dziennikarza Warmii i Mazur za całokształt 
twórczości” (rozdział II). „Laurem” obdarzono pisarzy, publicystów 
i dziennikarzy: Mazura z urodzenia – pana Erwina Kruka i Warmiaka 
z wyboru – pana Zenona Złakowskiego.

W związku z tym, że w bieżącym roku obchodzimy także 70-lecie 
Olsztyńskich Zakładów Graficznych im. Seweryna Pieniężnego, nie sposób 
nie poświęcić temu największemu w regionie zakładowi poligraficznemu 
stosownego miejsca w niniejszej publikacji (rozdział V). Tym bardziej, 
iż dzięki wielkiej życzliwości pana Piotra Krzysztofa Cioska – prezesa 
Olsztyńskich Zakładów Graficznych S. A. publikacja ta ukazuje się w dniach 
uroczystych obchodów jubileuszowych. 

Za ten piękny dar w imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
składam wyrazy wdzięczności, pełen nadziei na dalszą owocną współpracę 
ludzi słowa i pióra oraz tych, którzy to słowo drukują, aby trafiało do jak 
najszerszego grona odbiorców.

Ireneusz St. Bruski
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Nasz Patron

Rozpocznę od kontrowersji... wokół patronatu Seweryna Pieniężnego 
nad Olsztyńskimi Zakładami Graficznymi. W ostatnim czasie po-

jawiły się bowiem nieprawdziwe informacje o tym, że nowy, prywatny 
właściciel zakładu pozbył się patronatu i nie jest w ogóle zainteresowany 
takimi tematami.

Czy taka jest prawda? Nie. Fakty są inne. W momencie przekształ-
cenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną Skarbu Państwa 
w 1997 roku, ówczesny Zarząd, z niewiadomych powodów, nie wpisał do 
Krajowego Rejestru Sądowego pełnej dotychczasowej nazwy: „Olsztyń-
skie Zakłady Graficzne imienia Seweryna Pieniężnego”. I stąd od tego 
momentu funkcjonuje, wpisana w KRS, nazwa: OZGraf Olsztyńskie 
Zakłady Graficzne S. A. – to jednak Seweryn Pieniężny nadal pozostaje 
patronem naszej firmy.

W dniu 28 grudnia 2010 roku, po ogłoszonym i wygranym przetargu, 
podpisano umowę sprzedaży między Skarbem Państwa a branżowym 
inwestorem Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym KOMPAP 
S. A. Sprzedano wówczas 909 500 akcji spółki OZGraf – Olsztyńskie 
Zakłady Graficzne S. A., które stanowiły 85 procent kapitału spółki, 
pozostałe 15 procent trafiło w ręce pracowników. Aktualnie większość 
pozostałych 15 procent akcji została skupiona i OZGraf S. A. jest 
w posiadaniu również około 10 procent akcji Białostockich Zakładów 
Graficznych S. A. Dziś OZGraf i BZGraf wraz z firmą matką PPH  
KOMPAP S. A., tworzą jedną z największych grup kapitałowych w sek-
torze druku dziełowego. 

Jesteśmy również dumni z faktu odziedziczenia patrona Seweryna Pie-
niężnego (1890-1940). Wprawdzie, przyznam otwarcie z pewnym wstydem, 
że o Sewerynie Pieniężnym usłyszałem po raz pierwszy dopiero wówczas, 
gdy pojawiłem się w Olsztyńskich Zakładach Graficznych w 2011 roku, to 
od tego czasu codzienne doświadczam, iż jego postać mocno wpisała się 
zarówno w historię, jak i teraźniejszość olsztyńskiej firmy poligraficznej.

Słowo 
Prezesa 
OZGraf
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W naszym zakładzie, w pokoju konferencyjnym, gdzie gościmy na-
szych klientów wisi portret Pieniężnego, w Izbie Pamięci mamy duże 
popiersie, a przed wejściem do budynku biurowego nadal stoi pomnik, 
przed którym co roku 24 lutego, w rocznicę jego śmierci, składane są 
kwiaty. Jesteśmy dumni – jako Zarząd i pracownicy – z tego, że możemy 
mieć patrona, który nie tylko jest mocno związany z naszą branżą, ale 
przede wszystkim symbolizuje identyczne z nami podejście do polskości 
i patriotyzmu.  

Mam nadzieję, że wraz ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich 
w Olsztynie będziemy mogli wspólnie krzewić, szczególnie wśród mło-
dego pokolenia, pamięć i wiedzę o dokonaniach niezwykłego drukarza 
i redaktora z warmińskiej ziemi – Seweryna Pieniężnego.

Piotr K. Ciosk
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Wzór

Gdy spada społeczne zaufanie wszystkich do wszystkich, gdy szuka 
się z wielkim trudem autorytetów pozostają zawsze wzory z czasów 

minionych. I tak też postąpić możemy my, w Stowarzyszeniu Dziennikarzy 
Polskich. Stąd nasz współudział i ochota w przypominaniu takich wspa-
niałych postaci żurnalistyki jak SEWERYN PIENIĘŻNY. 

Olsztyńskie środowisko dziennikarskie dobrze pamięta o zasłużonym dla 
krzewienia polskości, odważnym mentorze. Przykład życia i pracy Redaktora 
jest jednak szczególnie ważny. Bardzo więc warto jak najszerzej o nim przypo-
minać. Dlatego staramy się przekazywać tę wiadomość na całą Polskę. Mamy 
aż trzy tysiące dziennikarzy w Stowarzyszeniu. To do nich te słowa i wiara, 
że będą dalej popularyzować czyny i myśli swojego Kolegi działającego przed 
laty na jednym z najtrudniejszych frontów. Dziennikarzowi wiernemu swemu 
posłannictwu i miłości do Polski do końca, aż do śmierci w hitlerowskim 
obozie. Pamięta o nim Warmia, Mazury. Pamiętajmy wszyscy.

Dziś mamy wolność, ale nigdy nie jest ona dana na zawsze. Mamy też wol-
ność słowa, ale zawsze od nowa musimy udowadniać to lub nie – w każdym 
artykule, słuchowisku, programie. Nawet w krótkim zapisie internetowym. 
Dziś można już słowem uczynić wiele. I dlatego tym bardziej pamiętać trzeba 
o etyce naszego zawodu, o przestrzeganiu zasad, które powinny dotyczyć 
każdego z nas. To są wybory dokonywane na co dzień. Z nich buduje się 
gmach prawdy. Prawdy, a potem sprawiedliwości. 

Pamięć o liderach prawdziwych – mądrych i uczciwych – to w naszym 
zawodzie klucz do dotarcia do ludzi, do czytelnika, do słuchacza i widza. To 
klucz patentowy, nie do podrobienia. Fałsz i kłamstwo mają krótki żywot. 
To co dobre, dzielne – jak widać na przykładzie redaktora „Gazety Olsztyń-
skiej” – jest silne i trwa przez lata. Mamy do czynienia z zaborem naszych 
mediów. Dzieje się to powoli ale systematycznie. Polska traci swoją cenną 
własność jaką są gazety, radiostacje i telewizje. Na ziemi warmińsko-mazur-
skiej zwracanie uwagi na decydentów medialnych ma ogromne znaczenie. 

Stefan Truszczyński

Słowo 
Sekretarza 
Generalnego 
SDP
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FOT. © BEATA SZYMAŃSKA / „GAZETA OLSZTYŃSKA”

Olsztyński „Szlak Pamięci Seweryna 
Pieniężnego” wyznaczają miejsca 

upamiętnione pomnikami  
mu poświęconymi, grobem  

na cmentarzu komunalnym,  
czy te, związane z działalnością  

redakcyjną „Gazety Olsztyńskiej”,  
jak choćby budynki, w których  

kolejno w latach 1886-1939  
mieściły się jej redakcje.
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FOT. © BEATA SZYMAŃSKA / „GAZETA OLSZTYŃSKA”

FOT. © BEATA SZYMAŃSKA / „GAZETA OLSZTYŃSKA”

Głaz poświęcony 
Sewerynowi 

Pieniężnemu obok 
Domu „Gazety 

Olsztyńskiej”, 2015

W imieniu SDP 
kwiaty składają 

Bożenna Ulewicz 
i Zenon Złakowski, 

24 lutego 2015

Grób rodzinny 
Pieniężnych 

na cmentarzu 
komunalnym 

w Olsztynie, 2015

FOT. © BEATA SZYMAŃSKA / „GAZETA OLSZTYŃSKA”
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Tradycyjnie od wielu lat członkowie olsztyńskiego Oddziału  
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, najpierw za prezesury 
Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak (2002-2011), później Leszka Lika  

(2011-2012) i Krzysztofa Berenta (2012-2013), nawiedzali dwa główne miej-
sca w Olsztynie związane z Sewerynem Pieniężnym – grób na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Poprzecznej i pamiątkowy Głaz obok Domu „Gazety 
Olsztyńskiej”. Wygłaszano okazjonalne przemówienia oraz składano kwiaty 
i zapalano znicze.

Z czasem pojawiło się kolejne miejsce – pomnik obok wejścia do Olsztyń-
skich Zakładów Graficznych przy ul. Towarowej 2, a od ubiegłego roku na 
trasie uwzględniono również bazylikę konkatedralną św. Jakuba – kościół, 
z którym Seweryn i jego rodzina związali swoje życie duchowe. To w tej 
świątyni, od 24 lutego 2014 roku, rokrocznie w rocznicę śmierci Pieniężnego 
w niemieckim obozie koncentracyjnym Hohenbruch, w samo południe, 
dziennikarze uczestniczą we mszy św. w intencji Seweryna Pieniężnego i jego 
rodziny oraz wydawców, redaktorów i pracowników katolicko-narodowej 
„Gazety Olsztyńskiej”, jaka ukazywała się w latach 1886-1939. 

FOT. © BEATA SZYMAŃSKA / „GAZETA OLSZTYŃSKA”



18 Dni Seweryna Pieniężnego w Olsztynie

Tym szczególnym miejscom na mapie Olsztyna, również w lutym 2014 
roku, nadano oficjalną nazwę „Szlaku Pamięci Seweryna Pieniężnego”. 

W bieżącym roku do Szlaku Pamięci dołączono dwa kolejne miejsca 
związane z życiem i działalnością Pieniężnych – ojca i syna – dawne siedziby 
redakcji „Gazety Olsztyńskiej”, upamiętnione specjalnymi Tablicami. Dom 
„Pod Sieniami” przy ul. Stary Rynek 11, w którym mieściła się administracja, 
redakcja i drukarnia „Gazety” w latach 1886-1893 oraz przy ul. Staszica 12 
(dawna ulica Dolnokościelna) – drugim miejscu redakcji i drukarni „Gazety 
Olsztyńskiej” od roku 1893 do 1920, kiedy to przeniesiono się na ul. Młyńską 
(obecnie odbudowany Dom „Gazety Olsztyńskiej” przy Targu Rybnym 1).

FOT. © BEATA SZYMAŃSKA / „GAZETA OLSZTYŃSKA”

Rozpoczynamy olsztyński Szlak 
Pamięci Seweryna Pieniężne-

go 2015 w dniu szczególnym – 75. 
rocznicy śmierci tego wielkiego piew-
cy polskości na warmińskiej ziemi. 
Rozpoczynamy, jak w poprzednich 
latach, od pomnika obok Olsztyń-
skich Zakładów Graficznych, które – 
podobnie, jak Warmińsko-Mauzurski 
Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich – za swojego patrona przy-
jęły Seweryna Pieniężnego.

Szczególnie gorąco witam w tym 
roku, w naszym dziennikarskim gro-
nie drukarzy – przedstawicieli go-
spodarza miejsca – na czele z panem 
Mirosławem Jachemkiem, dyrekto-
rem ds. produkcji OZGraf.

Ireneusz St. Bruski
prezes Oddziału SDP

Pomnik 
Seweryna Pieniężnego 
obok Olsztyńskich 
Zakładów Graficznych

FOT. © BEATA SZYMAŃSKA / „GAZETA OLSZTYŃSKA”
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Wydawanie polskiej gazety w tamtych czasach na ziemiach, które nie 
były przecież polskie, było aktem ogromnej odwagi i zarazem realizacją 

misji szczególnej: krzewienia i pielęgnowania polskości na Warmii i Mazu-
rach. Mieszkało tu wiele osób, czujących się Polakami i mówiących po polsku.

To, że Seweryn Pieniężny junior, który za wydawanie polskiej gazety 
zapłacił cenę własnego życia, jest patronem Olsztyńskich Zakładów Graficz-
nych, jest naturalne, bowiem drukowane słowo polskie tu króluje. Słowa 
uznania należą się kierownictwu OZGraf za pielęgnowanie pamięci patro-
na. Co roku przecież spotykamy się przy pomniku Seweryna Pieniężnego. 
Warto nadmienić, że w Olsztyńskich Zakładach Graficznych przez wiele 
lat drukowana była powojenna „Gazeta Olsztyńska”.

Ewa Bartnikowska
redaktor naczelna „Gazety Olsztyńskiej”

Grób Seweryna Pieniężnego na cmentarzu komunalnym
Centralne uroczystości obchodów 

75-lecia śmierci Seweryna Pieniężnego

Spotykamy się w dzień szczególny, 24 lutego 2015 roku. Jednak myślimy 
o dacie sprzed 75 lat – 24 lutego 1940 roku. 

Seweryn Pieniężny odszedł... Został zamordowany w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Hohenbruch. Planowaliśmy jako Oddział Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, któremu patronuje Seweryn Pieniężny, udać się 
w bieżącym roku również w to miejsce na ziemi królewieckiej. Sytuacja 

FOT. © JERZY PANTAK
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geopolityczna zmusza nas jednak do pozostania na Warmii i skoncentro-
wania wszystkich obchodów rocznicowych w Olsztynie.

Uczcijmy pamięć redaktora „Gazety Olsztyńskiej”, postaci szczególnie 
zapisanej w dziejach polskiej Warmii, w dziejach dziennikarstwa i edytor-
stwa w Olsztynie...

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj 
Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Ireneusz St. Bruski
prezes Oddziału SDP

Szczególna chwila, czas i miejsce... 

Przyszliśmy oddać cześć człowiekowi wyjątkowemu, działaczowi, spo-
łecznikowi, komuś kto zapadł w serca i historię tego regionu. Myślę, 

że to, co w tej chwili dzieje się wokół postaci Seweryna Pieniężnego jest 
uhonorowaniem wszystkiego, co było jego udziałem za życia i tragicznej 
śmierci, której 75. rocznicę dziś obchodzimy. Z uznaniem tej przeszło-
ści, tej historii, możemy budować dzisiejsze nasze myślenie o tym, jak 
powinno się działać, żyć, [...] i swoją postawą dawać świadectwo tego, co 
dobre i właściwe.

Grażyna Kluge
wicewojewoda warmińsko-mazurski

Przemówienie 
wicewojewody 
Grażyny Kluge

FOT. © JERZY PANTAK
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Oddajemy dzisiaj hołd osobie, która swoim życiem zaświadczyła o wielkim 
patriotyzmie. Człowiek, który urodził się w Olsztynie, z Olsztynem związał 

swoją aktywność społeczną. Człowiek, który kontynuował rodowe tradycje... 
Dziś świętujemy 75. rocznicę męczeńskiej śmierci Seweryna Pieniężne-

go młodszego, ale dziś jest również wigilia jego 125. urodzin. Oddał życie 
w tragicznych okolicznościach represji hitlerowskich, w miejscu, które 
od kilkunastu lat znowu jest miejscem oddawania hołdu tym, którzy tam 
polegli, a działaczy z dawnych Prus Wschodnich zginęło tam wielu. 

Przez obóz Hohenbruch przeszedł Seweryn Pieniężny [...]. Człowiek, 
który kontynuował dzieje piśmiennictwa polskiego w Olsztynie, aktywista 
organizacji polskich, które szczególnie trudne warunki funkcjonowania 
miały w Niemczech lat trzydziestych.

Dzisiaj w imieniu Prezydenta Olsztyna, wszystkich mieszkańców naszego 
miasta, wspominamy tę wybitną postać. 

Chodząc ulicami Olsztyna, pamiętajmy, że jest ulica jego imienia, że jest 
pomnik w okolicy Olsztyńskich Zakładów Graficznych, że jest pamiątkowy 
Głaz w okolicach Domu „Gazety Olsztyńskiej”, której był redaktorem. To 
wszystko w topografii naszego miasta przypomina o tragicznych czasach 
[...] i heroicznej postaci Seweryna Pieniężnego. A miasto Mehlsack, od lat 
powojennych Pieniężno, swoją nazwą przypomina jego postać.

Przypomnę też działania, które podjął były Konsul Generalny RP w Królew-
cu Jarosław Czubiński, zmierzające do uhonorowania ofiar obozu Hohenbruch 
poprzez postawienie tam obelisku. Warto żebyśmy również nasze kroki 
kierowali ku temu miejscu, w północnej części Obwodu Kaliningradzkiego, 
gdzie wielu polskich bohaterów znalazło miejsce ostatniego spoczynku.

Jarosław Słoma
wiceprezydent Olsztyna

Przemówienie 
wiceprezydenta 
Jarosława Słomy

FOT. © JERZY PANTAK
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Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić człowieka, który 
walczył o wolną Polskę, o wolność. 

W ubiegłym roku obchodziliśmy rocznicę 25-lecia odzyskania niepodległości. 
O naszą wolność musimy dbać każdego dnia, o tym mówił nam nasz papież 

Jan Paweł II, o tym w ubiegłym roku mówił prezydent Komorowski. Dzisiaj, 
uczestnicząc w tej rocznicowej uroczystości, przypomnę także słowa Jana 
Pawła II, który podkreślał bardzo mocno, że „bez pamięci nie ma tożsamości, 
bez tożsamości nie ma narodu, a bez narodu nie ma państwa”.

Jeżeli my nie będziemy pamiętać o naszych bohaterach to ich miejsce 
zajmą antybohaterowie. Dlatego swoją obecnością tutaj poświadczamy, że ta 
wartość jaką jest wolność, jest nam szczególnie bliska. Dlatego też tu jesteśmy!

Kazimierz Kiejdo
burmistrz Pieniężna

Jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielka 
szkoły, której patronem jest Seweryn Pieniężny, mogę powiedzieć, że 

jesteśmy dumni, iż właśnie to imię nosi nasza szkoła. 
Patron nasz był związany z ziemią warmińską od urodzenia. W czasach, 

których żył, bycie Polakiem i krzewienie ojczystej mowy było nie lada wy-
zwaniem. My młodzi jesteśmy z tej ziemi i nie wstydzimy się kultywować 
wartości, o których pisał w swych felietonach Seweryn Pieniężny. 

Dzisiaj, w 75. rocznicę jego śmierci, wszyscy uczniowie naszego Gimna-
zjum uczcili pamięć Seweryna Pieniężnego swoją postawą, poprzez przyjście 
do szkoły w stroju galowym. Tradycją naszej placówki jest również to, że 

Przedstawiciele 
Gimnazjum 

im. S. Pieniężnego 
w Jezioranach, 

Wojewódzkiego 
Związku Żołnierzy 

WP, Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 
i dziennikarzy

FOT. © BEATA SZYMAŃSKA / „GAZETA OLSZTYŃSKA”
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apel poświęcony patronowi szkoły odbywa się w drugiej dekadzie marca. 
Corocznie, od 2004 roku, odbywa się także konkurs wiedzy dla klas pierw-
szych o Sewerynie Pieniężnym. Uczniowie wnikliwiej poznają Warmię, 
życie i działalność swojego Patrona.

Monika Andrzejewska
Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach

Każdego roku składamy hołd Sewerynowi Pieniężnemu, ostatniemu 
przedwojennemu redaktorowi „Gazety Olsztyńskiej”, który za wyda-

wanie polskiej gazety na niemieckich wówczas ziemiach zapłacił życiem 
w niemieckim obozie koncentracyjnym. I każdego roku jestem wzruszona 
tym, że tak wiele osób pamięta o tym patronie dziennikarzy na Warmii 
i Mazurach. Kontynuacja jego dzieła to dla „Gazety Olsztyńskiej” ogromny 
zaszczyt i zarazem wielka odpowiedzialność, dlatego wydawca i zespół „Ga-
zety Olsztyńskiej” pieczołowicie pielęgnują pamięć bohaterskiego redaktora, 
nie tylko przez przypominanie jego dokonań, ale także przez publikowanie 
materiałów o historii tych ziem. Dzisiejsza „Gazeta” nie musi już walczyć 
o polskość, a tylko – a może aż – o zaufanie czytelników, zyskiwane co-
dzienną pracą wydawcy, dziennikarzy, redaktorów i drukarzy.

Ewa Bartnikowska
redaktor naczelna „Gazety Olsztyńskiej”

FOT. © BEATA SZYMAŃSKA / „GAZETA OLSZTYŃSKA”
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Dobiega końca główny punkt olsztyńskiego Szlaku Pamięci,  
w 75. rocznicę tragicznej śmierci Seweryna Pieniężnego.

Jak co roku, stojąc przed tymi wielkimi tablicami grobu polskich dzia-
łaczy niepodległościowych, nasz wzrok pada na symbol Rodła. Ten piękny 
znak – symbolizujący królową polskich rzek i królewskie miasto Kraków 
– był, i jest nadal, godłem Związku Polaków w Niemczech.

Polakom spod tego znaku przyświecały w życiu i działalności patrio-
tycznej niezłomne zasady ujęte w pięć „Prawd”...

Prawda pierwsza: Jesteśmy Polakami.
Prawda druga: Wiara Ojców naszych jest Wiarą naszych dzieci.
Prawda trzecia: Co dzień Polak narodowi służy.
Prawda czwarta: Polak Polakowi bratem.
Prawda piąta: Polska Matką naszą – o Matce nie wolno mówić źle!
Niech te piękne prawdy naszych przodków przyświecają nam na co 

dzień. Niech będą prawdami naszego życia!
Ireneusz St. Bruski

prezes SDP w Olsztynie

Bazylika konkatedralna św. Jakuba

Podobnie, jak w ubiegłym roku gromadzimy się w murach tej starożytnej 
świątyni, kościele parafialnym rodziny Pieniężnych, na modlitwie we 

wspólnocie dziennikarzy. Pragniemy polecać Bogu Seweryna Pieniężnego 
i jego rodzinę, oraz wszystkich wydawców, redaktorów i pracowników 
„Gazety Olsztyńskiej”, która ukazywała się w Olsztynie w latach 1886-1939.

FOT. © BEATA SZYMAŃSKA / „GAZETA OLSZTYŃSKA”
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Pragniemy również prosić w intencji wszystkich dziennikarzy, którzy 
dzisiaj pracują i tworzą na Warmii i Mazurach, aby zawsze w swoim życiu 
i dziennikarskiej pracy kierowali się prawdą, a najważniejszą sprawą była 
dla nich Ojczyzna i jej dobro. 

ks. Ireneusz St. Bruski

Tylko prawda wyzwala

Podczas homilii ks. prałat Jan Rosłan przypomniał zasługi Seweryna 
Pieniężnego dla kultury i języka polskiego w zaborze pruskim, a tak-

że dla wiary i Kościoła. Ukazał też życie pozostałych członków rodziny 
Pieniężnych, ojca Seweryna Pieniężnego, jego matki, brata, a także 
jego żony, redaktorki katolickiego „Gościa Niedzielnego”, sekretarza 
Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Warmii, która została 
uwięziona w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, a po zwolnieniu 
i powrocie do Olsztyna organizowała pomoc dla polskich jeńców, za co 
została skazana na 9 miesięcy więzienia i pozbawienie majątku.

Ksiądz Rosłan nawiązał również do dzisiejszej „Gazety Olsztyńskiej”, 
stwierdzając: „Paradoksem jest to, że dzisiaj mamy też tytuł «Gazeta 
Olsztyńska», ale to tytuł przywłaszczony. Pierwszy numer prawdziwej 
«Gazety Olsztyńskiej» wyszedł w 1886 roku, natomiast po 1945 roku 
w Olsztynie ukazywał się «Głos Olsztyński», ale w latach 70. władze po-
stanowiły przywrócić tytuł «Gazeta Olsztyńska». Organ KW PZPR stał się 
organem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z napisem, że ukazuje 
się od 1886 roku, co nie było prawdą. Duża część historyków i dziennika-
rze reaktywowanego po stanie wojennym Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich napisała protest przeciwko zawłaszczeniu tytułu, który onegdaj 
był zawsze katolicki, bronił wiary i Kościoła, służył prawdzie, a «Gazeta 
Olsztyńska», jako organ PZPR wręcz ten Kościół zwalczała. 

Dzisiaj «Gazeta Olsztyńska» ma prywatnego właściciela, który mieszka 
w Niemczech. «Gazeta», która walczyła o polskość, dzisiaj jest własnością 
obcego kapitału. I dzisiaj w artykule rocznicowym, poświęconym Sewe-
rynowi Pieniężnemu, jest nawet jego zdjęcie, tylko że nie napisano, kto 
go aresztował i zamordował, nie ma sprawcy. To się nazywa poprawność 
polityczna, według której nie należy pisać prawdy, bo prawda boli”.

„Pamiętajmy, tylko prawda jest ważna, tylko prawda wyzwala” – za-
kończył homilię ks. prałat Rosłan. 
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Tablica na budynku dawnej siedziby redakcji i drukarni 
„Gazety Olsztyńskiej” 
przy ul. Staszica 12

FOT. © JERZY PANTAK

Dziennikarze Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich wraz 

z innymi uczestnikami obchodów 
Dni Seweryna Pieniężnego po za-
kończeniu liturgii w drodze do Głazu 
obok Domu „Gazety Olsztyńskiej”.

Tablica na budynku dawnej siedziby redakcji i drukarni 
„Gazety Olsztyńskiej” przy ul. Stary Rynek 11

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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Głaz poświęcony Sewerynowi Pieniężnemu 
obok Domu „Gazety Olsztyńskiej”
Zakończenie Szlaku Pamięci 2015

Przed sekundą prezes Ireneusz Bruski poprosił mnie o wystąpienie 
w imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jestem zaskoczony 
i nieprzygotowany, bo przemawiać miał wiceprezes Andrzej Dra-

miński, ale nie mógł dotrzeć tutaj, coś go zatrzymało. Wobec tego powiem 
od serca, to co czuję. 

Uczestniczę w obchodach rocznicy męczeńskiej śmierci Seweryna 
Pieniężnego po raz pierwszy. Wcześniej nie byłem w stanie brać udziału 
w sztucznej, nieszczerej oficjałce. Najpierw władze komunistyczne instru-
mentalnie i przedmiotowo traktowały postać bohaterskiego redaktora, robiąc 
z niego bojownika o polskość Warmii, odrzucając jego głęboki katolicyzm 
i antykomunizm. Warmiak Seweryn Pieniężny pragnął, by Warmia wróciła 
do Polski, ale do Polski wolnej i niepodległej, Polski katolickiej, a nie do 
Polski zniewolonej przez bolszewików i ateistycznej.

Po 1989 roku, w Polsce pookrągłostołowej nadal nie mogłem uczestniczyć 
w obchodach, bo stare kłamstwo ubrano nowe szaty. Obchody bowiem zmo-
nopolizowała redakcja „Gazety Olsztyńskiej”, która nie miała nic wspólnego 
z „Gazetą Olsztyńską” Seweryna Pieniężnego. Tytuł tej katolicko-narodowej 
gazety został ukradziony przez władze komunistyczne. Protest, pod koniec 
lat 80., dziennikarzy reaktywowanego w podziemiu olsztyńskiego SDP, 
spowodował jedynie usunięcie z winiety napisu „Proletariusze wszystkich 
krajów, łączcie się!”. Przypomnę, że mottem „Gazety Olsztyńskiej” Seweryna 
Pieniężnego był wiersz: „Ojców mowy, ojców wiary — brońmy zgodnie: mło-
dy, stary”. Zawłaszczony tytuł został w III RP sprywatyzowany, a następnie 
uwłaszczeni dziennikarze-propagandyści stanu wojennego sprzedali „Ga-
zetę Olsztyńską” niemieckiemu wydawcy. W Olsztynie miało to szczególnie 
symboliczny wymiar. Tak jakby ktoś chciał po raz drugi zhańbić imię i cześć 
bohaterskiego redaktora. Pierwszy raz, burząc dom Redaktora, po aresztowa-
niu przez Niemców we wrześniu 1939 roku, i stawiając w jego miejscu szalet 
publiczny z niemieckim napisem „Schandfleck” (pol. miejsce hańby). Drugi 
raz, uczynili to postkomuniści, którzy uwłaszczyli się na tytule, by następnie 
zarobić na nim, sprzedając go wydawcy niemieckiemu. Prawdopodobnie nie 
zrobili tego z premedytacją, bo dla tych ludzi nie liczyły się wartości, tylko 
kasa, więc sprzedali temu, kto dał więcej.

Od tego czasu jesteśmy świadkami nieustającej hipokryzji nowego 
właściciela i jego namiestnika. Redaktorzy dalecy, jeśli wręcz nie wrodzy 
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katolicko-narodowej tradycji „Gazety Olsztyńskiej”, piszą okolicznościowe, 
rocznicowe teksty, powierzchowne i puste, które mają stworzyć u czytel-
ników wrażenie, że obecna gazeta jest kontynuacją „Gazety Olsztyńskiej” 
z lat 1886-1939.

Również mój głęboki sprzeciw budziło instrumentalne używanie imienia 
wybitnego redaktora, wielkiego patrioty i bohaterskiego człowieka, przez 
poprzednie kierownictwa olsztyńskiego SDP, do nagradzania dziennikarzy 
wysługujących się władzy. Całe życie Seweryna Pieniężnego było całkowitym 
zaprzeczeniem serwilizmu, oportunizmu i kunktatorstwa. Przypomnę, że 
najpierw jego ojciec Seweryn Pieniężny – senior był sądzony przez władze 
pruskie za artykuł potępiający zachowanie nauczyciela drwiącego z polskich 
uczniów i ich rodzin. Na rozprawie w roli świadków występował junior 
Seweryn. Później sam, już jako redaktor, był w III Rzeszy kilkakrotnie 
skazywany w procesach prasowych. 

Po 1990 roku olsztyńskie SDP, po rezygnacji Erwina Kruka, Zenona 
Złakowskiego i mojej, na znak protestu przeciwko przekazaniu mediów, 
przez rząd Mazowieckiego, propagandystom stanu wojennego, zostało 
opanowane przez dziennikarzy, którzy nigdy niczym nie zaryzykowali, 
by narazić się władzy. Na koniec Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
zostało przejęte przez urzędników, którzy wręczali co roku nagrodę imie-
nia Seweryna Pieniężnego, nie za odwagę, bezkompromisowość i walkę 
z patologiami i korupcją, a za całkiem inne „cnoty”.

Obchody 
rocznicowe 

przy Głazie obok 
Domu „Gazety 
Olsztyńskiej”; 

wystąpienie red. 
Adama J. Sochy

FOT. © JERZY PANTAK
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Dzisiaj uczestniczę w obchodach, gdyż tutaj, przy tym kamieniu je-
stem z ludźmi, którzy walczyli w wolność słowa w stanie wojennym i za 
to zapłacili, jak pani Teresa Stefanowicz, kolportująca przez całe lata 80. 
podziemną prasę i książki, a także nagrywając i przepisując homilie ks. 
Jerzego Popiełuszki, czy pani Danuta Gulko, członek kierownictwa strajku 
w OZGraf w sierpniu 1981 roku, strajku „o prawdę w mediach, o wolne 
słowo”, aresztowana  w stanie wojennym za kolportaż ulotek i skazana na 
3,5 roku ciężkiego więzienia.

Uczestniczę też z tego powodu, że zmieniło się kierownictwo olsztyń-
skiego SDP, nowy prezes, ks. redaktor Ireneusz Bruski rozpoczął proces 
przywracania nagrody imienia Seweryna Pieniężnego dziennikarzom, 
którzy służą prawdzie i wolności słowa.

Dziękuję za uwagę.
Adam Socha

Główna Komisja Rewizyjna SDP

Uczestnicy olsztyńskiego Szlaku Pamięci 
Seweryna Pieniężnego 2015

Grażyna Kluge – wicewojewoda Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
Jarosław Słoma – wiceprezydent Olsztyna, Kazimierz Kiejdo – burmistrz 
Pieniężna, ks. prałat dr Andrzej Lesiński – proboszcz bazyliki konkatedral-
nej św. Jakuba, płk Romuald Jóźwiak – prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Władysław Kałudziński – prezes 
Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmiń-
sko-Mazurskiego „Pro Patria”, Mirosław Jachemek – dyrektor ds. produkcji 
Olsztyńskich Zakładów Graficznych, Marcin Galibarczyk – kierownik BPI 
Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
Katarzyna Semen-Siekaniec i Grzegorz Święconek z delegacją młodzieży 
Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach, red. Ewa Bartnikowska 
– redaktor naczelna „Gazety Olsztyńskiej”, red. Adam J. Socha – redaktor 
naczelny portalu „Debata”, przedstawiciele stowarzyszeń („Benedictus”, 
„Pro Patria”, „Święta Warmia”) i mediów („Bez Wierszówki”, „Debata”, 
„Express Olsztyn.pl”, „Gazeta Olsztyńska”, Gazeta On-Line Olsztyn24, 
„Gość Niedzielny – Posłaniec Warmiński”, „Nowe Życie Olsztyna”, portal 
internetowy „Debata”, Radio Olsztyn S. A., TVP Olsztyn) oraz członkowie 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na czele z prezesem Zarządu Oddziału 
SDP w Olsztynie – organizatorem obchodów Dni Seweryna Pieniężnego.





Laur Dziennikarza 
Warmii i Mazur

II 
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FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24

„Laur Dziennikarza Warmii i Mazur  
za całokształt twórczości” jest nową 

Nagrodą Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału SDP w Olsztynie,  

wyróżnieniem przyznanym po raz pierwszy 
w bieżącym roku, kiedy obchodzimy 

125. rocznicę urodzin patrona Oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  

– Seweryna Pieniężnego.
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Donatorzy „Lauru Dziennikarza Warmii i Mazur” 
Burmistrz Miasta Pieniężna 
Prezydent Miasta Olsztyna 
Prezes Oddziału SDP w Olsztynie
Fundatorzy upominków 
Zarząd Główny SDP w Warszawie 
OZGraf — Olsztyńskie Zakłady Graficzne S. A. 
Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie

FOT. © JERZY PANTAK

FOT. © JERZY PANTAK
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I deę tej szczególnej Nagrody, mającej za cel uhonorowanie wybitnych 
dziennikarzy związanych z regionem Warmii i Mazur, przedłożył prezes 
Ireneusz St. Bruski podczas posiedzenia Zarządu Warmińsko-Ma-

zurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w obecności 
przedstawicieli innych władz statutowych Oddziału – Komisji Rewizyjnej 
i Sądu Dziennikarskiego. 

W myśl zgłoszonej propozycji „Laur” ma cha rak ter wyróż nie nia 
honorowego przyznawanego raz na pięć lat, z okazji okrągłych rocznic 
urodzin patrona dziennikarzy Warmii i Mazur – Seweryna Pieniężnego 
(1890-1940), począwszy od 125. rocznicy czyli dnia 25 lutego 2015 roku. 
Może ją otrzy mać dziennikarz związany z regionem Warmii i Mazur, 
któ rego cało kształt pracy twórczej sta nowi zna czący wkład w roz wój 
dziennikarstwa. 

Zarząd zgłoszoną propozycję przyjął i w drodze uchwały z dnia 6 lutego 
2015 roku zatwierdził regulamin „Lauru Dziennikarza Warmii i Mazur” 
(Uchwała nr 3/L/2015). 

Równocześnie powołano pierwszą Kapitułę Nagrody, kadencji  
2013-2016 Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
w Olsztynie, w skład której weszli: prezes ks. dr Ireneusz St. Bruski – 
jako przewodniczący Kapituły, wiceprezes Andrzej Dramiński, skarbnik 
Zbigniew Połoniewicz – jako sekretarz Kapituły, sekretarz Zbigniew 
Piszczako, Grzegorz Radzicki – członek Zarządu ds. promocji, Henryk 
Monkiewicz – członek Zarządu ds. wydawniczych i Bożenna Ulewicz – 
sędzia Sądu Dziennikarskiego Oddziału (Uchwała nr 4/L/2015).

Geneza
„Lauru
Dziennikarza”

FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24
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Nagroda Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP
„Laur Dziennikarza Warmii i Mazur za całokształt twórczości”

R e g u l a m i n

1. Nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich „Laur Dziennikarza Warmii i Mazur za całokształt twórczości” 
może otrzy mać dziennikarz związany z regionem Warmii i Mazur, któ rego 
cało kształt pracy twórczej sta nowi zna czący wkład w roz wój dziennikarstwa. 

2. Nagroda ma cha rak ter wyróż nie nia honorowego przyznawanego co 
pięć lat, z okazji okrągłych rocznic urodzin patrona dziennikarzy Warmii 
i Mazur – Seweryna Pieniężnego (1890-1940), począwszy od 125. rocznicy 
czyli dnia 25 lutego 2015 roku.

3. Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą: Prezes i człon-
kowie Zarządu oraz przewodniczący Sądu Dziennikarskiego Warmińsko-
-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie 
oraz Laureaci kolejnych edycji Nagrody.

4. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Zarządu, sekretarzem Kapituły 
– skarbnik Oddziału danej kadencji Zarządu, podczas której przyznawana 
jest Nagroda. 

5. Nominacje do Nagrody mogą zgłaszać członkowie Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich oraz redakcje.

6. Zmian w regulaminie dokonuje Zarząd Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd  
Oddziału.

Zarząd Oddziału SDP
Olsztyn, 6 lutego 2015
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K apituła Nagrody Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich w Olsztynie „Laur Dziennikarza Warmii 
i Mazur za całokształt twórczości”, uhonorowała w tym roku Pana 

Erwina Kruka i Pana Zenona Złakowskiego  podkreślając w swojej decyzji 
dokonania zarówno dziennikarskie, jak i pracę literacką obu nominowanych.

W jakiś zdumiewający sposób życiorysy dwóch laureatów mają wiele 
wspólnych punktów. Łączy ich prawie ten sam rocznik – Erwin Kruk 
przyszedł na świat w roku 1941, a rok później, w 1942, urodził się Zenon 
Złakowski. Łączy ich ta sama uczelnia – obaj studiowali na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyli ten sam kierunek – filologię 
polską. Był wówczas UMK uczelnią, której trzon kadry naukowej stanowili 
w pierwszych latach istnienia naukowcy z odebranego Polsce Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jana Kazimierza ze Lwowa, co 
sprawiło, że poprzeczka na niektórych kierunkach, głównie humanistycznych, 
była dla studentów naprawdę wysoko ustawiona. Znajomość, koleżeńskie 
relacje obu laureatów biorą swój początek właśnie z tamtych czasów; które 
wszyscy na ogół wspominamy z rozrzewnieniem, jako piękny, jedyny, bo 
jakże szybko przemijający czas młodości, poszukiwań, wyborów, ważnych 
życiowych decyzji. Co ciekawe, obaj na toruńskiej polonistyce, znaleźli 
swoje przyszłe żony, a małżeństwa zostały zawarte jeszcze w czasie studiów. 
I wreszcie obaj, a w zasadzie już dwa małżeństwa, Kruków i Złakowskich, 
po studiach trafiły do Olsztyna. 

Laudacja

* Skróconą wersję Laudacji wygłoszono podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur 

w Villa Pallas 25 lutego 2015 roku.

FOT. © ZBIGNIEW POŁONIEWICZ
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Dla Erwina Kruka był to niejako powrót do rodzinnych korzeni – przypo-
mnijmy, że urodził się wprawdzie nie na Warmii, ale na Mazurach, niemniej 
jednak w stosunkowo niedalekim od Warmii Dobrzyniu, koło Nidzicy. Dla 
Zenona Złakowskiego, urodzonego na Kujawach, Warmia i Mazury stały 
się ziemią wybraną, może nawet obiecaną, której nie zamierzał już opuścić,  
i w której dopiero musiał zapuścić korzenie. Tu przyszły na świat jego dzie-
ci, później także wnuki. Kontynuujmy jednak tę szybką podróż w czasie, 
w poszukiwaniu ważnych przystanków, i wspólnych punktów, w życiorysach 
laureatów uhonorowanych w roku 2015 przez wysoką Kapitułę „Laurem 
Dziennikarza Warmii i Mazur za całokształt twórczości”.

Olsztyn lat 60. ubiegłego wieku był miejscem ich pracy zawodowej i twórczego 
rozwoju. Obu przyciągnęło dziennikarstwo. Erwin Kruk rozpoczął pracę w gazecie 
regionalnej „Głosie Olsztyńskim”, która w roku 1970 powróciła do swej tradycyjnej 
nazwy i wychodziła już jako „Gazeta Olsztyńska”, a w której przeszedł wszystkie 
szczeble – od stażysty do starszego publicysty. Zanim Zenon Złakowski rozpoczął 
swoją przygodę dziennikarską, na blisko osiem lat związał się z olsztyńskimi 
bibliotekami – wojewódzką, miejską, a na koniec powiatową. Jako dziennikarz 
Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie rozpoczął pracę w roku 1974. I tu pojawia 
się kolejny rys wspólnotowy. W 1978 roku ukazał się debiutancki tomik poetycki 
Złakowskiego pt. Podróż udziwniona. Na tej ścieżce kariery literackiej Erwin 
Kruk znacznie wyprzedził swojego kolegę ze studiów. Debiut prasowy w dzie-
dzinie poezji – wiersz „W hołdzie matce”, jeszcze pod pseudonimem, odnotował 
w roku 1958. Rok później debiutował już pod własnym nazwiskiem. Pierwszą 
książkę wydał w roku 1963. Wtedy było już chyba oczywiste, że literatura zajmie 
pierwszoplanowe miejsce w życiu dziennikarza z Mazur. 

Końcówka lat 60. i dekada lat 70. to kolejne etapy życia i twórczości 
Kruka i Złakowskiego. Współtworzą środowisko kulturalne Olsztyna, każdy 
na swój sposób wpisuje się w dorobek kultury regionu w ramach ściśle za-
kreślonych przez władze PRL. Nadchodzą lata 80. Jest rok 1981, narodziny 
„Solidarności”, kolejny ważny i wspólny epizod w życiorysach obu twórców. 
Każdy z nich na swój sposób włącza się w ten wielki ruch społeczny, który 
w dziesięć lat później doprowadzi do demontażu ustroju socjalistycznego. 
Kruk wchodzi w skład Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Zła-
kowski dołącza do ruchu niedługo przed stanem wojennym. Działalność 
solidarnościowa sprawia, że w marcu 1981 roku Erwin Kruk żegna się 
z „Gazetą Olsztyńską”; jest wolnym dziennikarzem, poetą i pisarzem. Ale 
w PRL-u, zwłaszcza w stanie wojennym, takie postawy grożą określonymi 
konsekwencjami. W 1982 roku nie poddał się weryfikacji; od tego roku, 
w bardzo trudnych warunkach, zajmuje się samodzielną pracą twórczą.
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Zenon Złakowski w roku 1985 również podejmuje ważną decyzję. Roz-
staje się z radiem propagandowo wspierającym ówczesny reżim. Zaczyna 
pracę w dwutygodniku diecezji warmińskiej „Posłaniec Warmiński”, którego 
redaktor naczelny śp. ks. Benedykt Przeracki dał możliwość publikowania 
i zarabiania na życie opozycyjnym olsztyńskim twórcom. Tak zastał ich rok 
1989, kiedy obydwaj weszli w skład Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego 
i z jego ramienia wystartowali razem z drużyną Lecha Wałęsy w pierwszych 
wolnych wyborach 4 czerwca 1989 roku odnosząc wielki sukces. Erwin Kruk 
został senatorem, a Zenon Złakowski posłem w III RP. Sejm kontraktowy 
nie utrzymał się długo; zakończyła się także parlamentarna przygoda obu 
olsztyniaków. Nastał nowy czas przemian polityczno-ekonomicznych, 
ustrojowych. Kruk przestał się angażować w politykę, Złakowski nadal się 
nią pasjonował; był radym Olsztyna w latach 1998-2002. W latach 90. obaj 
kontynuowali działalność literacką i dziennikarską. Tak weszli w XXI wiek.

Kapituła w uzasadnieniu swojej decyzji podkreśliła postawę moralną Lau-
reatów oraz zaangażowanie dla dobra Polski i środowiska dziennikarskiego. 
To prawda. W ich życiorysach nie znajdziemy momentów, na które trzeba 
by spuścić kurtynę niepamięci. Nawet z tego tak trudnego dla dziennikarzy, 
literatów czasu PRL-u wyszli obronną ręką. Działali, tworzyli, realizowali 
się zawodowo w tamtej rzeczywistości, jak wielu innych dziennikarzy, pi-
sarzy, poetów, ale nie dali się uwikłać w służbę komunistycznej doktrynie. 

I na koniec, bardzo istotny, przynajmniej dla mnie, aspekt ich życiorysów. 
To wiara. To obecność Boga w ich życiu, a także w twórczości; Boga, do 
którego przyznawać się dzisiaj zaczyna być opatrywane etykietką politycz-
nej niepoprawności. Złakowski – katolik i ewangelik Kruk są aktywnymi 
członkami swoich Kościołów. Pierwszy był współorganizatorem odradzającej 
się w Polsce Akcji Katolickiej, od lat jest autorem magazynu katolickiego 
emitowanego w Radiu Olsztyn. Drugi współorganizował działalność Ma-
zurskiego Towarzystwa Ewangelickiego, a przez dziesięć lat (1997-2007) 
był członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 

Jak mówi regulamin nagrody „Laur Dziennikarza Warmii i Mazur”, 
ma ona cha rak ter wyróż nie nia honorowego, przyznawanego co pięć lat, 
z okazji okrągłych rocznic urodzin  Seweryna Pieniężnego. Może ją otrzy-
mać dziennikarz związany z regionem Warmii i Mazur, któ rego cało kształt 
pracy twórczej sta nowi zna czący wkład w roz wój dziennikarstwa. Z całą 
pewnością te pierwsze Laury symbolicznie, ale zasłużenie spoczęły na 
skroniach dwóch ludzi o niezwykłych życiorysach i znaczącym dorobku. 

Bożenna Ulewicz
Olsztyn, 25 lutego 2015
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Wręczenie „Lauru 
Dziennikarza 

Warmii i Mazur”

Uczestnicy 
Konkursu  

im. S. Pieniężnego 
za rok 2014

Goście Gali 
Dziennikarzy  

– od lewej: 
Bronisław Gacki, 
Kazimierz Kiejdo, 

Danuta Gomolińska, 
ks. Tadeusz Alicki, 

Teresa Kałudzińska, 
Anna Mackowicz

FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24

FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24

FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24
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Szóstego lutego 2015 roku, podczas posiedzenia Kapituły „Lauru 
Dziennikarza Warmii i Mazur”, jej członkowie jednogłośnie przyznali 
to szczególne wyróżnienie środowiska dziennikarskiego regionu, 

pierwszego w dziejach Nagrody, literatom i dziennikarzom Erwinowi 
Krukowi i Zenonowi Złakowskiemu.

Kapituła motywując taki wybór podkreśliła, że „działalność literacka, 
jak i dziennikarska, Pana Erwina Kruka i Pana Zenona Złakowskiego 
[była] istotną przesłanką uhonorowania obydwu twórców zaszczytną 
Nagrodą Oddziału SDP w Olsztynie” (Uchwała nr 5/L/2015). Dodat-
kowym argumentem był również fakt, że „ponad ćwierć wieku temu 
Laureaci jako dziennikarze – członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, w wyniku pamiętnych czerwcowych wyborów 1989 roku, 
otrzymali mandaty parlamentarne. Pan Erwin Kruk został senatorem 
I kadencji Senatu RP, natomiast Pan Zenon Złakowski posłem Sejmu 
kontraktowego” (tamże). Kapituła zatem doceniła także fakt ich za-
angażowania dla dobra Polski i środowiska dziennikarskiego na polu 
społecznym i politycznym.

Laureaci 
roku 2015

FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24
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Uchwała nr 5/L/2015 o przyznaniu Nagrody 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie
„Laur Dziennikarza Warmii i Mazur za całokształt twórczości”

Kapituła Nagrody Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dzienni-

karzy Polskich, w czasie kadencji Zarządu 2013-2016, w składzie: ks. dr Ireneusz 

St. Bruski – przewodniczący, Zbigniew Połoniewicz – sekretarz, Bożenna Ulewicz, 

Andrzej Dramiński, Henryk Monkiewicz, Zbigniew Piszczako i Grzegorz Radzicki 

– członkowie, przyznaje w roku 125. rocznicy urodzin Seweryna Pieniężnego „Laur 

Dziennikarza Warmii i Mazur za całokształt twórczości” literatom i publicystom 

związanym z regionem warmińsko-mazurskim:

Panu Erwinowi Krukowi
i 
Panu Zenonowi Złakowskiemu

U z a s a d n i e n i e
Działalność literacka, jak i dziennikarska, Pana Erwina Kruka i Pana Zenona 

Złakowskiego jest istotną przesłanką uhonorowania obydwu twórców zaszczytną 

Nagrodą Oddziału SDP w Olsztynie.

Wybór w bieżącym roku z grona seniorów dziennikarstwa Warmii i Mazur tak 

wybitnych dziennikarzy i literatów jest również argument, iż ponad ćwierć wieku 

temu, Laureaci jako dziennikarze – członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 

w wyniku pamiętnych czerwcowych wyborów 1989 roku, otrzymali mandaty parlamen-

tarne. Pan Erwin Kruk został senatorem I Kadencji Senatu RP, natomiast Pan Zenon 

Złakowski – posłem Sejmu kontraktowego. Postawa moralna Laureatów oraz zaan-

gażowanie dla dobra Polski i środowiska dziennikarskiego jest dodatkową przesłanką 

za uhonorowaniem tą szczególną Nagrodą – „Laurem Dziennikarza” naszego regionu.

Załączniki zawierające szczegółowe informacje dotyczące działalności dzien-

nikarskiej i twórczości literackiej obydwu Laureatów stanowią integralną część 

powyższej Uchwały.

Członkowie Kapituły: 
Ireneusz St. Bruski – przewodniczący Kapituły,  

Andrzej Dramiński, Henryk Monkiewicz, Zbigniew Piszczako,  
Zbigniew Połoniewicz – sekretarz Kapituły,  

Grzegorz Radzicki, Bożenna Ulewicz

Olsztyn, 6 lutego 2015
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Laureat
roku 2015
Erwin 
Kruk 

Erwin Kruk – poeta, prozaik, publicysta, urodzony 4 maja 1941 roku 
w Dobrzyniu koło Nidzicy; syn Hermana Kruka i Mety z domu 
Stach; żonaty (Swietłana Naumnik), dwoje dzieci (Tomasz Jordan 

i Eliza). Studia: Wydział Humanistyczny (filologia polska) Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń; mgr 1966.

Podczas studiów kierownik redakcji literackiej radia studenckiego i redaktor 
naczelny czasopisma „SAIF” – Studenckiej Agencji Informacyjno-Fotograficznej 
(1964-1966). W latach 1966-1967 członek redakcji czasopisma literackiego ZMS 
„Przemiany”. Redaktor „Głosu Olsztyńskiego” (od 1970 „Gazeta Olsztyńska”) 
1966-1980 (od stażysty do starszego publicysty; w marcu 1981 roku zwolnił 
się z pracy), „Meritum” w Warszawie (1981); w 1982 roku nie poddał się we-
ryfikacji; od 1982 – samodzielna praca twórcza, bez etatu, od 2006 emeryt.

Członkostwo: Związku Literatów Polskich (1969-1983), Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Polskich (1969-1982, 1989; od 2015 roku – Członek 
Honorowy SDP), NSZZ „Solidarność” (1980-1989; 1981: członek Zarządu 
Regionu Warmińsko-Mazurskiego), Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego 
(prezes 1989-1990), PEN-Clubu (od 1988 r., 1991-1995: członek Zarzą-
du), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989 r., 1993-1996: wiceprezes 
Zarządu Głównego): inicjator i współorganizator Mazurskiego Zrzeszenia 
Kulturalnego (1980-1981), Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
(od 1999 r., 1999-2012: współorganizator i przewodniczący, obecnie 
honorowy przewodniczący), senator RP (1989-1991; członek senackich 
komisji: Kultury i Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej, ds. 
Emigracji i Polaków za Granicą), członek Synodu Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP (1997-2007).

FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24
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Debiut prasowy Erwina Kruka w dziedzinie poezji – wiersz „W hołdzie 
matce” w tygodniku „Na przełaj” (czerwiec 1958, pod pseudonimem: Marek 
Doski). Debiut pod własnym nazwiskiem – „Na przełaj” 1959 i „Warmia 
i Mazury” 1959.

Twórczość: około dwudziestu książek, m. in. tomy poezji: Rysowane 
z pamięci (debiut książkowy, 1963), Zapisy powrotu (1967), Powrót na 
wygnanie (1977), Moja Północ (1977),  Z krainy Nod (1987), Znikanie 
(2005); powieści: Drogami o świcie (1967), Na uboczu święta (1967), 
Rondo (1971), Pusta noc (1976), Łaknienie (1980), Kronika z Mazur 
(1989), opowieść Spadek. Zapiski Mazurskie 2007-2008 – wyróżniona 
Nagrodą Literacką im. Władysława St. Reymonta w kategorii „Książka 
roku 2009” przez Związek Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenie Pisarzy 
Polskich i Związek Literatów Polskich; książki eseistyczne: Ewangeli-
cy w Olsztynie. Z dziejów parafii w latach 1772-2002 (2002), Szkice 
z mazurskiego brulionu (2003) oraz Warmia i Mazury (Wydawnictwo 
Dolnośląskie 2003); przekłady utworów literatury niemieckiej, m. in.: 
Ernst Wiechert, Wiersze (także wybór i słowo wstępne, 1997); publicy-
styka, m. in.: „Dlaczego Mazurzy stracili serce” (Tygodnik „Solidarność” 
1981, nr 33), „Skazani na nieistnienie”, „Inicjatywy Warmińskie” (drugi 
obieg, 1988-89), cykl felietonów i szkiców „Z mazurskiego brulionu” 
(„Pomerania” 1987-1989 i 1994-1999, „Gazeta Olsztyńska” 1998-2003, 
„Myśl Protestancka” 1998-2004) oraz artykuły, referaty i szkice nt. wielo-
imiennego dziedzictwa kulturowego dawnych ziem pruskich. W latach 90. 
opublikował w czasopismach regionalnych i ponadregionalnych („Gazeta 
Olsztyńska”, „Myśl Protestancka”, „Pomerania”, „Przegląd Polityczny”) 
dziesiątki esejów i felietonów. Wówczas ukazywały się cykle Z mazur-
skiego brulionu („Gazeta Olsztyńska”), Ćwiczenia dowolne („Dziennik 
Pojezierza”). Jego wiersze  były tłumaczone na języki: niemiecki, rosyjski, 
białoruski, litewski, bułgarski, słowacki, a także na (odtworzony) język 
pruski (antologia Prūsiska Chrestõmatija, Kaunas 2007).  

Prace redakcyjne: Almanach poezji. Utwory poetów studiujących na 
UMK w latach 1945-1965 (1966); Ewangelicy na Warmii i Mazurach. 
Dzieje i współczesność (2001); Ks. dr Alfred Jagucki, Mazurskie dole i nie-
dole. Wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach (2004); Hieronim 
Skurpski (2004).

Podczas studiów współtworzył grupę literacką „Kadyk”. Od września 
1980 roku w „Solidarności”, członek MKZ w Olsztynie, następnie Zarządu 
Regionu Warmińsko-Mazurskiego; w 1980 roku współtwórca nieuzna-
wanego przez władze Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego. W stanie 
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wojennym działał w środowiskach kultury niezależnej (Olsztyn, Gdańsk. 
Poznań, Wrocław). W latach 1981-1987 był rozpracowywany przez Wydział 
III WUSW w Olsztynie SOS/KE Krypt. Mazur. 

Posiadane odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury, Złoty Krzyż 
Zasługi (1978).

Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Pióra (1964), Nike Warszawska (1965), 
Nagroda im. Stanisława Piętaka za powieść Pusta noc (1977), Nagroda 
Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej Polcul, Australia (1988), 
Nagroda miesięcznika „Literatura” w dziedzinie poezji (1988) i w dziedzinie 
prozy (1989), Nagroda Artystyczna Ministra Kultury II stopnia (1989), 
wyróżnienie Funduszu Literatury (1989), Nagroda Regionalna im. Michała 
Lengowskiego, przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” w Olsztynie (1998), Medal Marcina Lutra, przyznany przez 
Niemiecki Kościół Ewangelicki (1991), laureat plebiscytu „Olsztynianin XX 
wieku” (2001), Honorowy Obywatel Olsztyna (2001); Doroczna Nagroda 
Ministra Kultury w dziedzinie upowszechnienia kultury (2003), Nagroda 
Prezydenta Miasta Olsztyna – Statuetka św. Jakuba za wybitne zasługi 
dla miasta w dziedzinie kultury (2004), Nagroda im. prof. Hugona Stein-
hausa „za najlepszą polską książkę popularnonaukową wydaną w latach 
2001-2003” przyznana przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki 
oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie za książkę 
Warmia i Mazury (2004), Tytuł i statuetka „Osobowość Roku Warmii 
i Mazur” przyznane przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu w Olsztynie 
(2004), pamiątkowy medal „Najlepszy z Najlepszych” przyznany przez 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „za szczególne zasługi 
w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą w roku 2003” (2004), 
Nagroda im. ks. Leopolda Otto przyznana przez środowisko ewangelickie 
w kraju (2004), Tytuł „Przyjaciela Szkoły” przyznany przez grono pedago-
giczne i uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy „za przybliżanie społeczności 
szkolnej kultury naszego regionu”, laureat „Wawrzynu 2005” – literackiej 
nagrody Warmii i Mazur za tomik poezji Znikanie (2006), Odznaka Hono-
rowa „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przyznana 
przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2006), Złoty Medal 
Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2007), Honorowy Obywatel Olsztynka 
(2009), Medal św. Jakuba i  honorowa odznaka „Polska Droga do Wol-
ności – Wybory 4 czerwca 1989 roku” wręczone podczas uroczystej sesji 
Rady Miasta Olsztyna 4 czerwca 2009 roku,  Laureat Nagrody Literackiej 
im. Władysława Reymonta w kategorii „Książka Roku 2009” za Spadek. 
Zapiski Mazurskie 2007-2008 (2011).
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Oprócz szkiców na temat twórczości Erwina Kruka zamieszczonych w róż-
nych książkach, ukazały się także osobne publikacje: Elżbieta Konończuk, 
Mazurska obecność Erwina Kruka, Białystok 1993; Anna Matysiak, Między 
regionalizmem a uniwersalizmem. O poezji Erwina Kruka, Warszawa 1995; 
Elżbieta Konończuk, Literatura i pamięć na pograniczu kultur (Erwin Kruk 
– Ernst Wiechert – Johannes Bobrowski), Białystok 2000; Leszek Szaruga, 
Erwin Kruk (Übersetzung Friedrich Griese), Villa Decius Arbeitsgruppe Li-
teratur Polska 2000, Krakau 2000; Z dróg Erwina Kruka. Na 65. urodziny 
twórcy, Redakcja i wprowadzenie Zbigniew Chojnowski, Olsztyn 2006.

Twórca od 1966 roku mieszka na stałe w Olsztynie.

Wystąpienie 
Erwina Kruka

Uczestnicy Gali 
Dziennikarza 

Warmii i Mazur

FOT. © JERZY PANTAK

FOT. © JERZY PANTAK
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Laureat
roku 2015
Zenon 
Złakowski

FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24

Zenon Złakowski – publicysta, dziennikarz radiowy, poeta i prozaik, 
działacz społeczny; urodzony 9 grudnia 1942 roku w Zarzeczewie 
koło Włocławka, syn Albina Złakowskiego i Kazimiery z Małeckich, 

wdowiec, troje dzieci (Łukasz, Maciej, Dominika). Studia: Wydział Huma-
nistyczny (filologia polska) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, mgr 1966.

Obecnie na emeryturze, współpracuje z Radiem Olsztyn S.A.
Podczas studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

współpracował ze studenckim pismem „SAIF”. Po ukończeniu studiów 
w roku 1966 i uzyskaniu tytułu magistra filologii polskiej, pracował jako 
instruktor w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, 
a w latach 1969-1973 był kierownikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Olsztynie. Od 1967 do 1969 roku był członkiem redakcji czasopisma 
literackiego „Przemiany”, wydawanego przez Klub Literacki działający 
przy ZMS w Olsztynie. W latach 1974-1985 pracował jako dziennikarz 
w Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie (w 1982 roku po weryfikacji 
dziennikarzy przeniesiony z redakcji informacyjnej do literackiej). 

W latach 1986-2000 zatrudniony jako dziennikarz w dwutygodniku 
katolickim „Posłaniec Warmiński”. W latach 1984-1988 publikował tek-
sty w podziemnym „Rezonansie”. W okresie 1997-1999 wydawał „Pismo” 
– miesięcznik Akcji Katolickiej Diecezji Warmińskiej; w roku 2000 był 
redaktorem naczelnym dwutygodnika „Nasz Region”. Był inicjatorem 
i współzałożycielem oraz redaktorem naczelnym wydawanego w latach 
2006-2008 w Olsztynie miesięcznika „Krajobrazy i Spojrzenia”. 

Zenon Złakowski jest autorem wielu artykułów o tematyce społecznej, 
literackiej i kulturalnej, publikowanych w pismach lokalnych i krajowych. 
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W „Posłańcu Warmińskim” oprócz innych artykułów publikował felietony 
z cyklu „Tuż obok i bliżej”. Podobną tematykę podejmował również w Rozgłośni 
Polskiego Radia w Olsztynie, między innymi na początku lat osiemdziesiątych 
opracował cykl audycji literackich „Kto Ojczyźnie służy sam sobie służy”. 
Ponadto przez kilka lat w komercyjnym olsztyńskim Radiu WaMa prowadził 
cotygodniową audycję religijną „Źródło”, zaś od dwudziestu lat w Radiu 
Olsztyn prowadzi podobną, autorską audycję religijną „Który przychodzi”.

Członkostwo: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (1974-1982, 1989; 
od 2015 roku – Członek Honorowy SDP); Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 
(od 1992 roku).

Od 1981 roku należał do NSZZ „Solidarność”; w latach 1985-1988 był 
aktywnym uczestnikiem Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Olszty-
nie; w okresie 1989-1890 członek Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego; 
w latach 1988-1989 sekretarz Zarządu Warmińskiego Klubu Katolików. 

Poseł na Sejm X kadencji (kontraktowy) z ramienia Komitetu Obywa-
telskiego „Solidarność” (1989-1991) – członek sejmowych komisji: Kultury 
i Środków Przekazu, Spraw Zagranicznych. W roku 1990 prezes olsztyńskiego 
Oddziału PSL „S”, członek władz krajowych; 1992-1993 – członek RdR. 

Współorganizator Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej na 
Warmii i jego pierwszy prezes (1998-2001), od wielu lat członek Rady 
Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej; w okresie od 1994 
do 2001 roku – organizator Kapituły „Znak Solidarności”. W latach 1998-
2002 zasiadał w olsztyńskiej Radzie Miasta, a w latach 2006-2009 był 
członkiem Rady Nadzorczej Radia Olsztyn S.A. 

Zenon Złakowski jest również literatem. Zadebiutował w „Gazecie 
Olsztyńskiej” wierszem „Nince” (31 lipca 1976), a w tym samym roku kilka 
jego utworów ukazało się w antologii młodych poetów olsztyńskich Mutacje 
(1976). W 1978 roku ukazał się jego debiutancki tomik poetycki Podróż 
udziwniona, zaś w 2003 – poezje Boży gościniec. Ponadto wydał powieści: 
Nim skończy się dzień (1982), Głodni łask (1988), Stało się (t. I – „Karol”, 
2013; t. II – „Generał”, 2014). Jest także autorem książek publicystyczno-do-
kumentalnych, ważnych dla najnowszych dziejów regionu: W Olsztyńskiem 
bez przełomu (1992), Solidarność olsztyńska w latach 1980-1981. Próba 
zestawienia faktów (2000), Solidarność olsztyńska w stanie wojennym 
i w latach następnych (1981-1989) (2001). Opracował i wydał wspomnienia 
o swoim synu Macieju Złakowskim wraz z jego wierszami Zeszyt (1995) 
a także wraz z ks. Henrykiem Madejem publikację Kościół Chrystusa Od-
kupiciela Człowieka 1980-2000 (Olsztyn 2000) przedstawiającą przebieg 
starań o tę olsztyńską świątynię i historię jej budowy. 
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W latach 1985-1986 Wydział III WUSW w Olsztynie prowadził w stosunku 
do niego operacyjne sprawdzenie (nr archiwalny 12956/I). IPN przyznał 
mu status pokrzywdzonego.

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi (2002); 
odznaczenie „Semper fidelis” (2011); Medal św. Jakuba i  honorową 
odznakę „Polska Droga do Wolności – Wybory 4 czerwca 1989 roku” 
wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta Olsztyna 4 czerwca 2009 
roku. Posiada wyróżnienie „Ubi Caritas” za wytrwałe wspieranie w au-
dycjach radiowych dzieł Caritas w Polsce (2010). W ramach nagrody 
im. Maryny Okęckiej-Bromkowej, przyznawanej za wybitne osiągnięcia 
radiowe, otrzymał wraz z zespołem wyróżnienie za cykl audycji o papieżu 
Janie Pawle II (2014). 

O Zenonie Złakowskim między innymi w: Olsztyńskie biografie literackie 
1945-1988, Praca zbiorowa pod red. Jana Chłosty, Olsztyn 1991; Kto jest 
kim w polityce polskiej?, Polska Agencja Informacyjna, Warszawa 1993; 
Kto jest kim w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2001; Józef 
Jacek Rojek, Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny, 
Olsztyn 2008. 

Twórca mieszka w Olsztynie.

Zenon Złakowski 
otrzymuje „Laur 
Dziennikarza” 
z rąk red. Stefana 
Truszczyńskiego, 
Sekretarza 
Generalnego SDP

FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24
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Wystąpienie Dyrektor 
III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Panie Senatorze, Panie Pośle, 
Panie Prezydencie, Panie Prezesie, 
Szanowni Państwo, 

bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą Galę Dziennikarzy 
Warmii i Mazur. 

Składam serdeczne gratulacje Panu Erwinowi Krukowi i Panu Zenonowi 
Złakowskiemu, zdobywcom „Lauru Dziennikarza Warmii i Maur”. Jako 
czytelnik, odbiorca i mieszkaniec regionu bardzo serdecznie dziękuję Panom 
za dorobek literacki o dużym znaczeniu, za publicystykę, która zmusza do 
myślenia i stawiania sobie ważnych pytań, za żmudne budowanie świado-
mości obywatelskiej i za Panów pracę społeczną.

Swoje podziękowania kieruję również do SDP, a szczególnie do księdza 
Ireneusza St. Bruskiego, Prezesa Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich w Olsztynie. Jestem ogromnie wdzięczna za nawiązanie współpracy 
oraz za objęcie Jubileuszu 50-lecia III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie 
patronatem medialnym. Dziękuję również za cykl artykułów poświęconych 
rocznicy, które znalazły się na łamach „Bez Wierszówki” w 2014 roku.

Słowa gratulacji kieruję również do Laureatów Konkursu o Nagrodę 
im. Seweryna Pieniężnego za rok 2014 i życzę kolejnych sukcesów w pra-
cy dziennikarskiej.

Danuta Gomolińska
Olsztyn, 25 lutego 2015

Gratulacje

FOT. © JERZY PANTAK
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Zacni Członkowie Jury, Szanowni Państwo, w życiu nie przykładałem 
nadmiernej wagi do tytułów, statuetek czy dyplomów*. Nigdy nie 
zabiegałem o nagrody. I teraz, gdy dopadł mnie wiek dojrzały, nie ja 

starałem się o „Laur Dziennikarza”. Mówię o tym, by wykluczyć nieporozumienia.
Dziennikarzem na etacie byłem jedynie piętnaście lat, czternaście 

w dzienniku, który w latach 1966-1970 nazywał się „Głos Olsztyński”, 
a potem „Gazeta Olsztyńska”, a rok w miesięczniku krytycznym „Meritum” 
w Warszawie – do rozwiązania czasopisma w stanie wojennym. 

Z rzeczy, które są dla mnie ważne, większość już napisałem. Może przydałby 
się jeszcze zbiór szkiców jako książka, na którą złożyłyby się eseje i felietony. 
To, o czym pisałem, nikt inny już nie napisze. A i ja miałbym teraz kłopoty.

Przez długie lata, od wprowadzenia stanu wojennego aż po emeryturę, 
która rozpoczęła się dla mnie w 2006 roku, miałem ćwierć wieku pracy 
bez etatu, a często i – bez zarobku. Nie narzekałem na los. Zdarzało się, że 
płaciłem z własnej kieszeni składki emerytalne większe niż moje zarobki. 
Najczęściej było tak, że te składki za mnie płaciła moja żona, otrzymująca 
pensyjkę w wydawnictwie diecezjalnym. Nie sądziłem, że ten stan, w któ-
rym nie będę miał etatu, potrwa aż tyle lat. Na emeryturę złożyło się, dzięki 
składkom, 47 lat pracy. Nie wiem, skąd te lata nadciągnęły i gdzie odeszły.

W „Solidarności” byłem delegatem z SDP i RSW „Prasa-Książka-Ruch”. 
Od zjazdu kortowskiego w czerwcu 1981 roku byłem członkiem Zarządu 
Regionu Solidarności. Potem, w stanie wojennym, współorganizowałem 
Olsztyński Klub Obywatelski, w latach 1989-1990 byłem jego przewodniczą-
cym. Wcześniej, oprócz problematyki mazurskiej, zajmowałem się kulturą 
niezależną. Byłem też na imprezach KIK w Poznaniu i we Wrocławiu, a tak-
że na niezależnych imprezach w Gdańsku i na Kaszubach, w Warszawie, 
a także pomagałem przy imprezach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 
w Olsztynie w 1984 roku.

14 stycznia 1989 roku byłem w Warszawie na spotkaniu niezrzeszo-
nych pisarzy. Wówczas ŧeż otrzymałem listę dziennikarzy, którzy znów 
zakładali SDP. Z Olsztyna było 7 stycznia 1989 roku kilku dziennikarzy, 
ale do Stowarzyszenia wstąpił tylko Adam Jerzy Socha. 14 stycznia 1989 
roku byłem drugą osobą z Olsztyna, która wstąpiła do SDP. Byłem też 
pierwszym dziennikarzem z Olsztyna, który jesienią tego roku wystąpił 
z Oddziału SDP. Co mnie do tego skłoniło? Z jakich powodów? Nie chcę 
się nad tym zatrzymywać.

Podziękowanie
Erwina
Kruka

* Podziękowanie wygłoszono podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur w Villa 

Pallas dnia 25 lutego 2015 roku.
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Na samo dziennikarstwo nie mogłem jednak i nie chciałem liczyć. 
W latach, które minęły, pogłębiałem swoją wiedzę literacką, historyczną, 
zajmowałem się nieznanymi dziejami Mazur. Przeczytałem wszystko, co 
na temat mojej krainy napisano w XX wieku, a zwłaszcza w wieku XIX. 
Czytałem dawną „Gazetę Olsztyńską”, ale i wcześniejsze, mazurskie, jak 
„Przyjaciel Ludu Łecki” z lat czterdziestych XIX wieku, i późniejsze, wyda-
wane z kalendarzami przez Marcina Gerssa, jak „Gazeta Lecka”, a potem 
„Pruski Przyjaciel Ludu”, „Mazur”, „Mazurski Przyjaciel Ludu”.

W związku z tym, że Mazury się zmieniły, że nie ma już dawnych 
mieszkańców, a nowi traktują często region jako obszar mitologii, wydało 
mi się, że powinienem utrwalić moją wiedzę wynikającą z doświadczeń 
a wzbogaconą przez lektury. W komputerze mam wiele  tekstów, których 
czytelnikiem byłem tylko ja. Prócz tego w Internecie miałem „Kartki Ma-
zurskie” oraz inne drobiazgi mazurskie, wśród których jest i mały słownik 
gwary mazurskiej, i są przysłowia i „Zagodywki”.

Na przełomie XX i XXI wieku współpracowałem pięć lat z „Gazetą 
Olsztyńską”. Ostatni tekst już się tam nie ukazał. Nie było urzędu cenzury, 
ale redakcja w marcu 2003 roku zastosowała cenzurę. Rzecz to drobna, ale 
uparłem się. Uparłem się, by tekst się ukazał. I znalazł się on w miesięczniku 
wrocławskim „Odra”. W tamtym roku we Wrocławiu ukazała się moja książka 
eseistyczna Warmia i Mazury oraz książka zasługująca na większą uwagę, 
niż do tej pory, a mianowicie Szkice z mazurskiego brulionu. To są prace, 
z których jestem zadowolony. Podobnie jak z albumu Hieronim Skurpski.

Pisałem też artykuły popularnonaukowe, a może bardziej naukowe niż 
popularne, które ukazywały się w różnych czasopismach, w tym takie jak 
„O ocalenie kultury mazurskiej” w „Masovii” czy „Skąd przychodzą Mazu-
rzy?” w czasopiśmie „Pomerania”, a potem „Znad Pisy”.

Z czasem starałem się pisać tak, aby czerwone pobladło a białe się za-
różowiło. Temu służyła też literatura. Gdy wydałem Pustą noc, było w niej 
około 40 ingerencji cenzury. Gdy pisałem Łaknienie, tych ingerencji było 
o sto więcej. A potem, gdy przedłużał się druk Kroniki z Mazur, bo wydanie 
książki było wstrzymane, a gdy po zwolnieniu przez ośrodek dyspozycji po-
litycznej cenzura już nie buszowała, książka ukazała się jesienią 1989 roku.

Moje pisanie związane było i jest ze mną. W pisaniu widoczny jest auto-
biografizm. Widoczne są moje doświadczenia. Często zajmowałem się tym, 
czym inni się nie zajmowali. Przeplatało się tu dziennikarstwo i literatura.

Gdy w 1956 roku dojeżdżałem przez sześć tygodni rowerem do liceum 
w Olsztynku, ponoć marzyłem o tym, że będę dziennikarzem. Nie pamiętałem 
tego. Ale przypomniał mi o tym kolega z Witułt, z ósmej klasy, Włodzimierz 
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Sawczuk, od lat inżynier na emeryturze, którego spotkałem w towarzystwie 
ewangelickiego pastora z Łęcin, mojego powinowatego, Manfreda Gringela. 
Jako rowerzyści wracaliśmy po lekcjach do swoich lasów. Oni maturę w Olsz-
tynku zdali. A mnie, choć zdałem maturę w Morągu, zapraszali na zjazd 
koleżeński. Być może więc jest to prawda, że miałem marzenia dziennikarskie, 
gdy wraz z kolegami dojeżdżałem rowerem do Olsztynka. Tyle było marzeń  
i o tych dziennikarskich potem zapomniałem, aż do dzisiejszego dnia.

Dziękuję.
Erwin Kruk

Olsztyn, 25 lutego 2015

Ten „Laur” zjawił się tak niespodziewanie, jakby spadł z nieba*. Mówię 
tak, bo nie jestem przyzwyczajony do wyróżnień i nagród. Tym ser-
deczniej dziękuję Szanownej Kapitule olsztyńskiego Oddziału SDP za 

tę nagrodę, której patronem jest dziennikarz i wydawca „Gazety Olsztyńskiej” 
Seweryn Pieniężny. Wielki polski patriota, człowiek odważny, który za swą 
postawę i działalność poniósł śmierć w hitlerowskim obozie Hohenbruch.

Dziękuję również Bożennie Ulewicz za laudację. Było mi bardzo miło, że 
to ona spróbowała ukazać pewien rys drogi dziennikarskiej zarówno mego 
szanownego kolegi Erwina Kruka, jak i moje skromne dokonania. Łączy 
nas działalność nie tylko dziennikarska. Zawsze dla mnie były niezwykle 
cenne jej opinie i oceny.

Ten Laur skłania mnie do kilku dziennikarskich refleksji. Pierwsze z nich 
to wspomnienie z lutego 1990 roku, kiedy to Sejm tak zwany kontraktowy, 
ale w tym czasie już nie PRL ale Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wów-
czas zasiadałem, rozpatrywał projekt, a właściwie dwa uzupełniające się 
projekty ustawy o cenzurze. Dużo wcześniej znana była tzw. „czarna księga 
cenzury”, która wydostała się na Zachód i ukazywała szerokość i głębokość 
tego procederu w okresie PRL. Nastawienie, szczególnie po stronie posłów 
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego było jednoznaczne – znieść cenzurę 
oraz cenzorskie organy całkowicie i definitywnie. I tak się stało, chociaż 
w dyskusji wówczas nie zabrakło wątpliwości czy ta pełna swoboda mediów 
nie będzie niosła także zagrożeń. Tego rodzaju obawy wyrażało wielu posłów 
i ja również je podzielałem. Wskazywano na możliwość zwulgaryzowania 

Podziękowanie 
Zenona 
Złakowskiego

* Podziękowanie wygłoszono podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur w Villa 

Pallas dnia 25 lutego 2015 roku.
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kultury, a także na zagrożenia dla najbardziej bezbronnych odbiorców, 
jakimi są dzieci i młodzież, a płynących z łatwego dostępu do pornografii 
i przemocy. Niektórych posłów niepokoiła możliwość szargania wartości, 
które dla większości Polaków są święte. Podkreślano, że jeżeli te wartości 
nie będą szanowane nie będziemy czuli się u siebie, i nie będziemy praw-
dziwie wolni. Oczywiście antidotum na te zagrożenia miały być przepisy 
karne. Wkrótce okazało się jednak, że te możliwości jakże często są tylko 
teoretyczne. Do tej pory nie wypracowano rozwiązań, które by nas skutecz-
nie chroniły przed tymi zagrożeniami. Nie myślę tu tylko o rozwiązaniach 
karnych, bo to ostateczność, ale o stworzeniu odpowiednich mechanizmów, 
aby nie opłacało się nadużywać słowa, gdyż narazić to może na szwank imię 
autora. Osobiście nie jestem zwolennikiem bezwzględnej wolności słowa. 
Jak mówił w Olsztynie papież Jan Paweł II, słowo powinno być oparte na 
prawdzie i miłości. W każdym razie ja nie jestem Charlie.

Druga refleksja dotyczy również tego okresu przełomowego, kiedy to 
rozwiązując „RSW Prasa-Książka-Ruch” próbowano na nowo zagospoda-
rować rynek prasowy. Z mojego punktu widzenia oraz wielu dziennikarzy 
prawicowych ten nowy ład okazał się klęską. Przy podziale prasy prawie 
całkowicie nie uwzględniono nowych sił politycznych, które wówczas zaczęły 
reformować Polskę. Zachowano prawie w pełni swoiste status quo, w wielu 
wypadkach zmieniając tylko szyldy. Na kilkadziesiąt terenowych gazet par-
tyjnych chyba tylko jedna dostała się w ręce środowiska solidarnościowego,  
a i to na krótki czas. Dla mnie był to znak, że reformy w Polsce wkrótce zostaną 
wyhamowane. Nawet najlepsza władza bez przyjaznych mediów przegrywa. 
Ta swoista wojna o prasę nie ominęła również Olsztyna, w tym także olsztyń-
skiego środowiska Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To wówczas kilku 
dziennikarzy: Erwin Kruk, Adam J. Socha i ja na znak protestu przeciwko 
starym porządkom, wspieranym przez ówczesne kierownictwo olsztyńskiego 
Oddziału SDP i pełnomocnika ds. likwidacji „RSW Prasa-Książka-Ruch”, 
opuściło szeregi Stowarzyszenia. I rzeczywiście przez długie lata w Polsce 
zaistniał swoisty monopol prasowy, który teraz na szczęście zostaje coraz 
wyraźniej przełamywany. Monopol prasowy dla wymiany myśli i dla obiegu 
opinii jest zabójczy podobnie jak cenzura.  

Przez ostatnie lata wielu polityków gospodarczych zauroczonych wol-
nym rynkiem twierdziło, że kapitał nie ma ojczyzny – stąd bardzo szybko 
wyprzedano polskie banki. Teraz się przyznaje, że to nie jest tak do końca 
prawdą. Jeżeli więc kapitał ma jednak swoją ojczyznę to tym bardziej taką 
ojczyznę ma słowo, ma informacja, również ta dziennikarska. W tym kon-
tekście po latach warto zauważyć inne niepokojące zjawisko. Otóż prawie 
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wszystkie terenowe gazety codzienne, które w okresie PRL-u funkcjonowały 
pod szyldem partyjnym w północnej i zachodniej Polsce nie są już w rękach 
polskich. Prawie wszystkie znalazły się w rękach niemieckich. Nasz patron 
Seweryn Pieniężny byłby tym na pewno zdruzgotany. Myślę, że również dla 
obecnych członków i działaczy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest 
to spore wyzwanie. Jak odzyskać te gazety, albo jak stworzyć nowe. Wiem, 
że jest to właściwie ponad siły środowiska dziennikarskiego i może być ono 
zrealizowane tylko przy świadomym wsparciu władz państwowych. Póki co 
jednak wygląda na to, że problem ten dla tych władz jest raczej obojętny. 

Jestem pełen uznania dla członków olsztyńskiego SDP. Dziennikarzy 
z dużych olsztyńskich mediów, jak Radio Olsztyn i „Gazeta Olsztyńska”, ale 
również tych, którzy tworzą małe pisemka, utrzymujące się z reklam, najczę-
ściej rozdawane za darmo – pisemka można powiedzieć „bez wierszówki” (nic 
nie ujmując ambitnemu organowi prasowemu olsztyńskiego SDP). Jestem 
pełen podziwu dla dziennikarzy, którzy piszą za darmo albo za niewielkie 
wynagrodzenie. Pojawia się wiele tytułów, niektóre znikają, powstają nowe. 
Chyba jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w Olsztynie i w całym 
regionie Warmii i Mazur brakuje pisma, które zajmowałoby się w sposób 
profesjonalny sprawami kultury. Tym samym nie ma przepływu informacji 
w tej dziedzinie, prezentacji dzieł i wydarzeń, recenzji, brakuje polemik. W tej 
sytuacji pewne nadzieje można wiązać z pismem olsztyńskiego oddziału SDP 
ukazującym się właśnie pod tytułem „Bez Wierszówki”. Wprawdzie pismo to 
istnieje już od wielu lat, ale ostatnio zwiększyło swoją objętość, wzbogaciło 
problematykę, przybrało nową szatę i zaczyna podejmować na swych łamach 
również problematykę kulturalną. Chcę więc serdecznie pogratulować tego 
pisma redaktorowi naczelnemu, a zarazem prezesowi olsztyńskiego Oddziału 
SDP ks. Ireneuszowi St. Bruskiemu. Irku, jestem pełen uznania dla ciebie! 

Jeszcze raz dziękuję za ten „Laur” Szanownej Kapitule, której przewodniczył 
prezes Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dziękuję Bożennie 
Ulewicz za laudację. Jest mi szczególnie miło, że otrzymuję tę nagrodę razem 
z Erwinem Krukiem, z którym znamy się od czasu studiów na UMK w Toruniu 
i w wielu sprawach rozumieliśmy się, a nawet współpracowaliśmy ze sobą, 
szczególnie w przełomowym okresie końca lat osiemdziesiątych i początku 
dziewięćdziesiątych minionego już wieku. Dziękuję panom z Zarządu Głów-
nego SDP, sekretarzowi generalnemu Stefanowi Truszczyńskiemu i członkowi 
Zarządu Głównego Zbigniewowi Rytelowi. Dziękuję panu prezydentowi 
Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi. Dziękuję wszystkim obecnym. 

Zenon Złakowski
Olsztyn, 25 lutego 2015
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„Hymn Warmiński” 
w wykonaniu 

Zespołu Muzycznego 
III LO w Olsztynie 

pod dyrekcją Marty 
Giery-Chruszczyńskiej

Podziękowanie 
za „Laur” 

– od lewej: 
Erwin Kruk, 

Bożenna Ulewicz, 
Piotr Grzymowicz

Wystąpienie 
Zbigniewa 

Połoniewicza, 
sekretarza Kapituły 

„Lauru Dziennikarza 
Warmii i Mazur”

FOT. © JERZY PANTAK

FOT. © JERZY PANTAK

FOT. © JERZY PANTAK
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Nie piszę dla nagród

Bożenna Ulewicz: „Laur Dziennikarza Warmii i Mazur za ca-
łokształt twórczości” to jedna z wielu nagród, jakie otrzymał Pan 
w ciągu kilkudziesięciu lat swojej pracy twórczej. Lista otrzyma-
nych przez Pana nagród i wyróżnień jest naprawdę imponująca, 
zaczynając od Nagrody Pióra 1964, czy Nike Warszawskiej 1965, 
aż po Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta z roku 2011. 
Między tymi datami mieszczą się inne naznaczone przyznanymi 
Panu nagrodami. Która z nich jest dla Pana najważniejsza, spra-
wiła największą przyjemność?
Erwin Kruk: Nie piszę i nie pisałem dla nagród. One jednak istnieją. Są 

jednym z kryteriów oceny. W związku z moją twórczością nie mogę więc po-
minąć Złotego Medalu Zasłużonego Kulturze „Gloria Artis”, który otrzymałem 
w 2007 roku. Ważna była też Nagroda im. prof. Hugona Steinhausa za książkę 
Warmia i Mazury, przede wszystkim ze względu na uzasadnienie. Napisano, 
że jest to nagroda za najlepszą polską książkę popularnonaukową w latach 
2001-2003. Całkowitą niespodzianką z tego roku, która skłoniła mnie teraz do 
refleksji, jest „Laur Dziennikarza Warmii i Mazur za całokształt twórczości”. 

Dla większości osób nazwisko Erwin Kruk kojarzy się przede wszyst-
kim z poezją i pisarstwem, ale przecież swoją drogę zawodową 
zaczynał Pan od dziennikarstwa. Mam tu na myśli działalność w stu-
denckim radio Centrum w Toruniu, czy następnie pracę w „Gazecie 
Olsztyńskiej”, w której przeszedł Pan ścieżkę kariery dziennikarskiej 
od stażysty aż po starszego publicystę. Czy stawanie się pisarzem, 
poetą było równoległe z byciem dziennikarzem i kiedy zdał sobie Pan 
sprawę, że Pańska praca literacka jest ważniejsza o dziennikarskiej? 
Poezja, proza i dziennikarstwo; tym wszystkim zajmowałem się w XIII 

Liceum Ogólnokształcącym w Morągu w latach 1958-1960, gdy drukowałem 
swoje juwenilia w „Na przełaj”. Na studiach nie tylko pracowałem w rozgłośni, 
ale współtworzyłem grupę literacką „Kadyk”. Pod koniec studiów wydałem 
almanach poezji, zawierający utwory poetów studiujących na UMK w latach 
1945-1960. Potem, gdy przyjechałem do Olsztyna, to ceniłem sobie dzienni-
karstwo. Kiedy zaczynałem pracę, powiedziano mi, że z czasem będę w dziale 
kulturalnym. Nigdy nie trafiłem do tego działu. 

Prócz dziennikarstwa zajmowałem się cały czas literaturą. Wiele ksią-
żek wydawałem w Warszawie. Wcześniej jako dziennikarz, a potem jako 
pisarz, zetknąłem się z istnieniem cenzury. Gdzieś wyliczałem, jak wielkie 
były ingerencje. Bałem się tego, że dziennikarstwo, zwłaszcza w dzienni-

Wywiad 
z Erwinem 
Krukiem
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ku, spowoduje rodzaj ubezwrażliwienia, zubożenie języka, poddanie się 
wymogom ustroju. 

W marcu 1980 roku złożyłem podanie o zwolnienie z „Gazety Olsztyńskiej”. 
Nie miałem żadnej innej pracy etatowej. Przez rok pracowałem w Warszawie 
w miesięczniku „Meritum”, aż do rozwiązania pisma w stanie wojennym. Potem 
pracowałem bez etatu aż do emerytury. Sam płaciłem składki na ubezpieczenie 
emerytalne. Co jakiś czas pisywałem do czasopism ogólnopolskich. Miałem też 
esej „Dlaczego Mazurzy utracili serce” w Tygodniku „Solidarność”, a potem 
w takich pismach, jak „Pomerania”, „Myśl Protestancka”, „Śląsk” i inne. Im 
więcej drukowałem poza Olsztynem, tym w Olsztynie było mnie coraz mniej.

Czy trzeba było dużej determinacji, żeby w roku 1981 zrezygnować 
z dość prestiżowej i intratnej pracy w gazecie regionalnej, aby 
poświęcić się wyłącznie pisarstwu? 
Moje odejście było formą protestu. Znalazło to swój wyraz w poda-

niu, które złożyłem. Tymczasem zacząłem coraz bardziej interesować 
się historią regionu. Okazało się, że nawet drobne wstawki, ukazujące 
skomplikowanie dziejów, nie mogły być prezentowane przez redakcję. 
Etatowo pracowałem jeszcze chwilę. Od czerwca 1981 byłem na etacie 
w „Meritum”. Jak już wspominałem, gdy zaczął się stan wojenny, pi-
smo zlikwidowano. Potem trzeba było się obyć bez etatu. Przed stanem 
wojennym moja żona pracowała w solidarnościowym „Rezonansie”. 
Potem, dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych osób, otrzymała etat redak-
tora w Warmińskim Wydawnictwie Diecezjalnym. Jej pensja musiała 
wystarczyć na całą rodzinę. Ja sporo czytałem, wszystko co po polsku 
ukazało się w XIX i XX wieku i co w Olsztynie było dostępne.

Koleje życia i przemiany społeczno-polityczne sprawiły, że zaan-
gażował się Pan w działalność NSZZ „Solidarność” bardziej chyba 
jako człowiek potwierdzający konieczność przemian niż typowy 
związkowiec. Na fali drugiej wiosny „Solidarność” trafił Pan do 
Senatu RP. Stał się Pan wówczas także politykiem. 
Nie byłem typowym związkowcem. Z „Solidarnością” związałem się od 

pierwszych miesięcy. Współzakładałem koło, do którego należeli nieliczni 
dziennikarze i bardziej licznie pracownicy „Ruchu”. Otrzymałem mandat 
delegata do MKZ. W czerwcu 1981, po zjeździe „Solidarności”, zostałem 
członkiem Zarządu Regionu. W 1988 roku wraz z innymi zakładałem Ol-
szŧyński Klub Obywatelski. Wiosną 1989 roku, gdy wybrano władze klubu, 
zostałem przewodniczącym. Namawiano mnie, abym kandydował. Nie żałuję, 
że byłem w Senacie I kadencji. Nie żałuję, że następnym razem nie chciałem 
już kandydować. Mam inne predyspozycje niż zajmowanie się polityką.
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Zbigniew Chojnowski w swoim tekście „Erwin Kruk, czyli stwa-
rzanie Mazur” pisze o Panu tak: „Pisarz, poeta, eseista, działacz 
społeczny, miłośnik i popularyzator historii Mazur, jak również 
Warmii, swoje teksty i realizowane inicjatywy umieszcza w per-
spektywie odchodzącej/odeszłej do historii kultury mazurskiej”. 
Dla kogo „stwarza” Pan te Mazury? Dla tych, którzy odeszli z tej 
historii, która po roku 1945 doświadczyła ostrej cezury, czy dla 
ludzi, którzy tu przybyli z różnych stron Polski?
W pisaniu najbardziej interesuje mnie autobiografizm. Piszę o swoich 

doświadczeniach. Dla siebie „stwarzam” Mazury. Ale też dla tych, którzy 
jeszcze czytają. Dorastają coraz młodsze pokolenia. Niektórzy tęsknią do 
gwary, inni do baśni. Jeszcze inni pragną zmian. Anomia, która w latach 
siedemdziesiątych stanowiła wyróżnik Warmii i Mazur, z wolna odchodzi 
w przeszłość. O kształcie regionu nie decydują ci, którzy przybyli, ale nowe 
pokolenia mieszkańców.

Chojnowski dodaje jeszcze: „Krukowi od początku lat sześćdziesiątych 
XX wieku towarzyszy świadomość, że z perspektywy etniczno-kultu-
rowej większości wypowiada się na peryferiach, podlegających wciąż 
geograficzno-administracyjnym i demograficznym zmianom”. Jak 
Pan sądzi, w jakim punkcie tych przemian obecnie się znajdujemy? 
Myślę, że jesteśmy w środku przemian. Jaki będzie ich kształt? Trud-

no powiedzieć.
Czas przemian znajduje też swoje odbicie w świecie mediów, któ-
rych cechą szczególną jest dzisiaj szybkość, żeby nie powiedzieć 
narastający pośpiech. Jak Pan, jako publicysta współpracujący 
głównie z papierowymi mediami ocenia dzisiejsze środki masowe-
go przekazu i dzisiejsze dziennikarstwo. Co chciałby Pan przeka-
zać młodym ludziom pragnącym zająć się dziennikarstwem, lub 
pracującym już w tym zawodzie? 
Nie należę do osób, które na siłę chcą uszczęśliwiać młodych. Widzę 

wiele rzeczy złych, również obecnie. Upada literatura. Mnożą się książki 
celebrytów. Upadają media papierowe. Mimo że nie ma instytucji cenzury, 
media same często poddają się cenzurze.

Czasopisma w większości są prorządowe. Nie lubią opozycji, Z tego 
względu media konserwatywne, których jest mało, przesadzają w krytyce, 
stosują też uproszczenia. Radzić można tylko tak: niech każdy odpowiada 
za siebie. Niech nie chlubi się błędami, które każdego dotykają.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Bożenna Ulewicz
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III LO dziennikarzom 
Warmii i Mazur 

– występ Karoliny 
Polewaczyk

Goście Gali Dziennikarzy 
Swietłana i Erwin 
Krukowie, Zenon 

Złakowski; w 2 rzędzie:  
Alina i Alfred 

Prusikowie, w głębi: 
Waldemar Brenda, 

Agnieszka Gębczyńska, 
Łukasz Złakowski

Gala Dziennikarzy 
– od lewej: Gabriela 

Konarzewska, Zbigniew 
Rytel, Krystyna 

Stasiewicz; stoją: 
Zbigniew Piszczako, 

Zbigniew Połoniewicz, 
Andrzej Zb. Brzozowski, 

Andrzej Dramiński, 
Wojciech Ciesielski
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Lata osiemdziesiąte mnie zradykalizowały

Andrzej Zb. Brzozowski: Zenon Złakowski to dziennikarz Roz-
głośni Polskiego Radia w Olsztynie, w latach osiemdziesiątych 
publikujący w podziemnym „Rezonansie”, pracownik „Posłańca 
Warmińskiego”, członek Komitetu Obywatelskiego „S”, poseł OKP 
Sejmu kontraktowego w wyniku pamiętnych wyborów w czerwcu 
1989 roku; działacz społeczny i katolicki, autor tomików poetyckich, 
kilku powieści oraz książek i wydawnictw historyczno-publicystycz-
nych. Czy otrzymanie „Lauru Dziennikarza Warmii i Mazur” jest 
swego rodzaju zwieńczeniem Pana pracy dziennikarskiej?
Zenon Złakowski: To zależy, jak mam to rozumieć, ale mam nadzieję, że 

to zaszczytne wyróżnienie nie kończy mojej dziennikarskiej kariery (śmiech). 
Nie mniej odbieram to jako docenienie mojej dotychczasowej działalności 
dziennikarskiej, publicystycznej, a także literackiej.

Nie wypominając wieku, na pewno wiąże się z tym duże zawodowe 
doświadczenie i już chyba można nazywać Pana nestorem, także 
ze względu na duży szacunek, jakim cieszy się Pan w dziennikar-
skim środowisku?
Nie uważam się za nestora dziennikarstwa, to określenie jest mocno 

przesadzone. 
Jest Pan absolwentem Filologii Polskiej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Czy z racji wykształcenia, było Panu zdecy-
dowanie bliżej do dziennikarstwa?
Na pewno tak. Nie kończyłem jednak żadnych dziennikarskich studiów 

ani kursów. Miałem za sobą pewne próby literackie, lecz dziennikarstwo 
wymaga nie tylko innych kompetencji, ale także innej wrażliwości. I tego 
się uczyłem w Radiu Olsztyn. 

To były pierwsze dziennikarskie doświadczenia?
W radiu zaczynałem. Najpierw byłem dziennikarzem informacyjnym. To 

najlepsza szkoła, ucząca przede wszystkim szybkiej reakcji, wychwytywania 
rzeczy istotnych i równie szybkiego przekazu na antenie. Później pracowałem 
w redakcji literackiej.

W jaki sposób trafił Pan do olsztyńskiej Rozgłośni?
Wcześniej pracowałem jako instruktor w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Olsztynie. Ponieważ nadzorowałem biblioteki w całym województwie 
miałem okazję nie tylko objechać, ale także poznać praktycznie cały nasz region. 
Ta wiedza bardzo mi się przydała, kiedy w 1973 roku dostałem propozycję etatowej 
pracy w Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie. Poczynając jednak od roku 1986 

Wywiad 
z Zenonem
Złakowskim
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prawie przez dziesięć lat byłem nieobecny w tej firmie. W 1995 roku powróci-
łem do niej jako współpracownik. Obecnie, będąc już na emeryturze prowadzę 
w każdą niedzielę audycję religijną. Ma ona ponad dwudziestoletnią tradycję.

Na początku była działalność poetycko-literacka, potem dziennikarska, 
kolejnym etapem było zaangażowanie w politykę. Jakie były tego przyczyny?
Wpłynęło na to powstanie „Solidarności” w Polsce w 1980 roku. Był to wielki 

ruch społeczny, który dążył do reformy społeczno-gospodarczej państwa. Siłą 
rzeczy miało to również wymiar polityczny. Wprawdzie nie byłem wówczas 
jakimś wielkim aktywistą „Solidarności”, ale do niej należałem. Powszechnie 
artykułowano potrzebę pewnych zmian w życiu społecznym, domagano się 
wolności prasy i w ogóle mediów. Wcześnie nie było takich możliwości, ze 
względu na wszechobecną cenzurę. Później nastał stan wojenny. Co prawda 
nie zostałem zwolniony z pracy w Rozgłośni, która była w tym czasie tzw. 
zakładem zmilitaryzowanym, ale kiedy odmówiłem czytania dzienników (czyli 
materiałów narzuconych) zostałem przeniesiony do redakcji literackiej. Tam 
można było samemu dobierać tematy, nie zajmowano się bieżącą polityką. 
Niemniej presja polityczna nadal istniała i dlatego w 1986 roku zacząłem 
pracę w dwutygodniku katolickim „Posłaniec Warmiński”. 

„Posłaniec Warmiński” zwłaszcza w tamtym okresie (tzn. po stanie 
wojennym) był czasopismem, w którym pracowało wielu dziennika-
rzy usuniętych z olsztyńskich mediów...
Chociaż w 1983 roku stan wojenny został oficjalnie zniesiony, to jednak 

prawo było nadal bardzo represyjne. W tym czasie redakcja „Posłańca 
Warmińskiego” (pod kierownictwem ks. Benedykta Przerackiego), działa-
jąca w niezwykle skromnych warunkach, stała się miejscem pracy dla kilku 
niezależnych dziennikarzy oraz ludzi pokrewnych profesji. Było to również 
miejsce spotkań dla części olsztyńskiej opozycji.  

„Solidarność” w Pana życiu była na tyle istotna, że pojawiała się i po-
jawia także w Pańskich książkach i publikacjach?
Na pewno tak. Lata osiemdziesiąte bardzo mnie wewnętrznie zradyka-

lizowały. Kłamliwa propaganda i brutalność z jaką rozprawiono się z tym 
ruchem społecznym uświadomiła mi, że nie ma już czego szukać po tamtej 
stronie. Po roku 1989 w swojej twórczości publicystyczno-historycznej 
starałem się przypomnieć, zwłaszcza młodemu pokoleniu, idee tego ruchu, 
a także represje jakie spotkały działaczy „Solidarności”. Stąd wzięły się 
między innymi publikacje: Solidarność olsztyńska 1980-1981 (2000) oraz 
Solidarność olsztyńska w stanie wojennym (2001).

W ostatnim czasie ukazało się sporo książek poświęconych „Solidar-
ności”, napisanych przez wielu ówczesnych prominentnych działaczy 
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tego związku, którzy dokonali swoistych rozliczeń. W Pańskim spoj-
rzeniu można doszukać się gloryfikacji „Solidarności”.
Myślę, że mój opis jest daleki od gloryfikacji. Dobrze jednak, że zwróciłeś 

uwagę na fakt, że zaczęły pojawiać się różnego typu publikacje w sposób 
bardzo brzydki i kłamliwy opisujące ten wielki ruch społeczny. To przykre, 
kiedy te oceny wychodzą spod piór prominentnych działaczy tego ruchu. 
Istnieje potrzeba ukazania, szczególnie przyszłym pokoleniom, na czym 
polegał fenomen „Solidarności”, jej etos. I to właśnie w oparciu o dokumenty 
starałem się opisywać w swoich publikacjach i książkach. 

Obserwując rynek mediów w Polsce, można dojść do wniosku, że 
największą niezależność i obiektywność spojrzenia mają te, w których 
dziennikarze pracują społecznie, bo nikt im nie może niczego narzucić?
Te media znajdują się jednak w bardzo trudnej sytuacji, właśnie ze wzglę-

du na brak finansów i dlatego zasługują na szczególne uznanie. Obserwując 
olsztyński krajobraz prasowy można postawić pytanie: Dlaczego na przykład 
polski kapitał nie przejął „Gazety Olsztyńskiej”? Nie uczyniono tego również 
z wieloma innymi czasopismami. One przestają być polskie, ze względu na 
właścicieli. Tłumaczenie, że jest to wynik gry rynkowej nie rozwiązuje sprawy. 
Tu powinno być wyraźne wsparcie ze strony państwa. Pewne rzeczy trzeba 
chronić i myśleć o narodowym interesie w dłuższym wymiarze.

Zatem, czy będzie jeszcze kiedyś w naszym kraju taka siła, która potrafi-
łaby scalić  społeczeństwo tak, jak to zrobiła swego czasu „Solidarność”?
Staram się w sobie wykrzesać taką nadzieję, ale na razie jest ona bardzo słaba. 

Tak to jednak bywa z niektórymi zjawiskami. Jest cicho i wydaje się, że żadnej 
nadziei nie ma... i ona nagle się pojawia i wyzwala w ludziach energię i rozpo-
czynają się zmiany. A tych złych rzeczy, które należy zmienić jest bardzo dużo.

Obiektywnie trzeba stwierdzić, że chyba nawet komuna nie podzieliła 
tak naszego społeczeństwa, jak się podzieliliśmy sami po odzyskaniu 
wolności w latach dziewięćdziesiątych?
Masz rację, że ten podział jest ogromny. Ale początkiem tego podziału 

było jednak wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku i wyda-
nie przez komunistyczne władze wojny wielomilionowej opozycji. Zatrute 
owoce tej decyzji trwają do dziś. Od nas, dziennikarzy, wiele zależy, aby 
to zmienić. Polska nie może być tylko partyjna. Możliwy podział jest tylko 
jeden. Czy jesteś patriotą, życzysz dobrze Polsce i dokładasz własnych 
starań, aby się rozwijała i umacniała, czy też dbasz tylko o swoje interesy 
a dobrem społecznym się nie przejmujesz. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Zb. Brzozowski
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Od sześciu lat SDP organizuje 
Konkurs im. Seweryna Pieniężnego.  

W każdej edycji przyznawana jest Nagroda 
Główna oraz Wyróżnienia Honorowe. 

W tegorocznej edycji Konkursu Nagroda 
– czyli symboliczny „Kałamarz z piórem” 

oraz czek na 2 500 złotych – powędrowała 
do dziennikarza Radia Olsztyn,  

red. Mirosława Sochackiego. 
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Bogdan Bachmura 
– wydawca 

miesięcznika 
„Debata” otrzymuje 

Wyróżnienie 
Honorowe 

w Konkursie SDP 
o Nagrodę  

im. Aleksandra 
Milskiego

Dziennikarki  
Radia Olsztyn  
– Alicja Kulik 

i Monika Szczygło

Gala Dziennikarzy 
Warmii i Mazur

FOT. © WACŁAW BRUDEK / OLSZTYN24
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FOT. © ZBIGNIEW POŁONIEWICZ



69Konkurs im. Seweryna Pieniężnego

K onkurs o Nagrodę im. Seweryna Pieniężnego powołany został 
w 2009 roku decyzją Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich w Olsztynie. Powstał, gdy w 2008 roku SDP wycofał się 

z organizowanego przez kilka lat wspólnie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej konkursu o nagrodę „Dziennikarz Roku”. 

– Dwa stowarzyszenia dziennikarzy miały dobry pomysł wspólnego przy-
znawania nagrody „Dziennikarz Roku”. Niestety, nagroda w ub. roku [2008 
– red.] została tak upolityczniona, że powstały plany zrezygnowania z jej 
przyznawania – stwierdziła ówczesna prezes Joanna Wańkowska-Sobiesiak.

Członkowie Oddziału uznali jednak, że „należy nadal honorować dobrych 
dziennikarzy, tym bardziej, że upada prestiż naszego zawodu m. in. poprzez 
tabloizację mediów, brak warsztatu dziennikarskiego i inne grzechy. Za-
razem powinno się zacząć piętnować zjawiska w mediach, które nie tylko 
obniżają rangę zawodu, ale są wręcz szkodliwe społecznie, a na które jak 
do tej pory brak jest reakcji” (Protokół nr 1 Oddziału Olsztyńskiego SDP, 
5 lutego 2009).

Zarząd powołał również specjalny zespół, który podjął się opracowa-
nia regulaminu konkursu oraz pozyskania sponsorów nagrody. W skład 
zespołu weszli: Leszek Lik, dr Jan Dąbrowski, Jerzy Pantak, Krzysztof 
Panasik i Tamara Jesionowska. O działaniach tych informowano na łamach 
czasopisma Oddziału. Redaktor naczelny pisał: „Kiedy w zeszłym roku 
[2008 – red.] dojrzewała w nas potrzeba powołania konkursu dziennikar-
skiego, własnego, niezależnego zaraz nasunęła się na myśl osoba mogąca 
mu patronować – Seweryn Pieniężny. Toteż wkrótce zaczęły się przygoto-
wania do podjęcia wyzwania: stworzenie regulaminu, rozpowszechnienie 

Geneza 
Konkursu

FOT. © JERZY PANTAK
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informacji o konkursie, a jeszcze nagrody, a staranność organizacyjna, 
etc.” („Bez Wierszówki”, 2009, nr 10, s. 1).

W czerwcu 2009 roku oficjalnie ogłoszono pierwszą edycję Konkursu 
o Nagrodę im. Seweryna Pieniężnego za rok 2009. Prezes Joanna Wań-
kowska-Sobiesiak stwierdzała: „Ogłaszamy Konkurs, aby promować dobre 
dziennikarstwo Warmii, Mazur i Powiśla. W konkursowych zmaganiach 
mogą brać udział wszyscy dziennikarze, nie tylko ci, którzy przynależą 
do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, nagrody zaś finansuje Zarząd 
Główny SDP”. „Znakiem firmowym” Konkursu stał się „Kałamarz z piórem” 
– dzieło lokalnych rzemieślników z Huty Szkła Artystycznego w Olsztynku.

Pierwszą Kapitułę Nagrody, powołaną 3 września 2009 roku (Uchwała 
nr 5/09), stanowili: prezes Joanna Wańkowska-Sobiesiak – przewodniczą-
ca, wiceprezes dr Jan Dąbrowski, Tamara Jesionowska (SDP) – sekretarz 
Oddziału i Kapituły, Jacek Panas (SDP, Radio Olsztyn), Krzysztof Panasik 
(SDP), prof. UWM dr hab. Marek Sokołowski (SDP, WSPTWP) i prof. dr 
hab. Andrzej Staniszewski (UWM). 

Przy kolejnych edycjach Konkursu w skład Kapituły wchodzili: za rok 
2010 (Joanna Wańkowska-Sobiesiak – przewodnicząca, Łukasz Czarnec-
ki-Pacyński, Tamara Jesionowska – sekretarz, Krzysztof Panasik, Jerzy 
Pantak i prof. UWM dr hab. Marek Sokołowski), za rok 2011 (Joanna 
Wańkowska-Sobiesiak – przewodnicząca, dr Aleksandra Drzał-Sierocka, 
Tamara Jesionowska – sekretarz, Krzysztof Panasik i prof. UWM dr hab. 
Marek Sokołowski), za rok 2012 (Krzysztof Berent – przewodniczący,  
dr Ireneusz St. Bruski, dr Jan Dąbrowski i Joanna Wańkowska-Sobie-
siak) oraz za rok 2013 (dr Ireneusz St. Bruski – przewodniczący, Elżbieta 
Mierzyńska, prof. UWM dr hab. Marek Sokołowski, Tadeusz Prusiński 
– sekretarz, prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, Irena Telesz i Joanna 
Wańkowska-Sobiesiak).

Regulamin Konkursu

§ 1. Organizatorem Konkursu „Nagroda SDP im. Seweryna Pieniężnego” 
jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie. 

§ 2. Celem konkursu jest promowanie dziennikarstwa Warmii, Mazur 
i Powiśla, zachęcanie do dbałości o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 
wolność słowa, profesjonalizm oraz podnoszenie umiejętności warsztatowych. 

§ 3. Nagrodę główną może otrzymać dziennikarz prasowy, telewizyjny, 
radiowy lub publikujący w mediach elektronicznych. 
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§ 4. Laureat Nagrody SDP im. Seweryna Pieniężnego otrzyma statuetkę 
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2 500 złotych. Termin i miejsce ogło-
szenia wyników konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości oraz 
opublikowane w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Bez Wierszówki”. 
Jury może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia honorowe.

§ 5. 1. Nominacje do Nagrody im. Seweryna Pieniężnego mogą zgła-
szać kolegia redakcyjne gazet, stacji radiowych, telewizyjnych, portali 
internetowych, sami dziennikarze oraz członkowie Kapituły Nagrody.

2. Zgłosić należy minimum trzy artykuły prasowe, audycje radiowe, 
programy telewizyjne, materiały internetowe opublikowane lub wyemi-
towane od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, za który przyznawana 
jest Nagroda. 

§ 6. 1. Zgłoszenia, w terminie do 15 stycznia, należy nadsyłać na adres: 
Warmińsko-Mazurski Oddział SDP, ul. Nowowiejskiego 5, 10-162 Olsztyn 
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs im. Seweryna Pieniężnego”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 
- dane autora (imię, nazwisko, adres) oraz tytuły utworów oraz daty 

i miejsca ich publikacji lub emisji; 
- materiały konkursowe w trzech egzemplarzach zapisane na płytach 

CD lub DVD w formatach: Word, txt, mp3, mp4, a w przypadku artykułów 
– wydruk komputerowy albo kserokopia zgłaszanego materiału; 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
§ 7. Kapitułę Nagrody, liczącą od pięciu do dziewięciu członków, po-

wołuje każdego roku Zarząd Oddziału SDP w Olsztynie, nie tylko spośród 
członków Stowarzyszenia. Przewodniczącym Kapituły jest prezes Oddziału 
SDP. Zmiany w składzie Kapituły uchwala Zarząd Oddziału SDP. Zarząd 
może zaprosić do oceny prac konkursowych inne osoby, które swoim 
dorobkiem zawodowym przyczynią się do podniesienia rangi Konkursu.

§ 8. Kapituła Nagrody ustala regulamin swej pracy. 
§ 9. Kapituła Nagrody może również dokonać wyboru antylaureata, czyli 

napiętnować postawy niegodne, sprzeniewierzające się etyce zawodowej, 
a tym samym godzące w dobre imię dziennikarzy. Antylaury mogą być 
przyznawane także wydawcom oraz zespołom redakcyjnym. 

Zarząd Oddziału SDP w Olsztynie
Olsztyn, 14 marca 2014



72 Dni Seweryna Pieniężnego w Olsztynie

Nagrodzeni i wyróżnieni w latach 2009-2013

I – Rok 2009
Nagroda Główna
Wacław Brudek (Gazeta On-Line Olsztyn24)
Wyróżnienia Honorowe
Piotr Owczarski (TVP Olsztyn) i Alicja Kulik (Radio Olsztyn)
Wyróżnienie Dziekana Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Olsztynie
Urszula Aniela Mikulewicz (TVP Olsztyn)

II – Rok 2010 
Nagroda Główna
Iwona Trusewicz („Rzeczpospolita”)
Wyróżnienia Honorowe
Adam Krzykowski i Tomasz Sklinsmont (TVP Olsztyn)

III – Rok 2011
Dwie równorzędne Nagrody Główne 
Adam Krzykowski (TVP) oraz Wojciech Ogrodziński i Marek Koter 
(Radio Olsztyn)
Wyróżnienia Honorowe
Joanna Wilengowska (TVP Olsztyn) i Anna Minkiewicz-Zaremba (Ra-
dio Olsztyn)

IV – Rok 2012
Nagroda Główna
Mariusz Borsiak (Radio Olsztyn)
Wyróżnienia Honorowe
Iwona Pacholska (TVP Olsztyn), Mirosław Sochacki (Radio Olsztyn) 
i Tadeusz Prusiński (SDP)

V – Rok 2013
Nagroda Główna
Ewa Mazgal („Gazeta Olsztyńska”)
Wyróżnienia Honorowe
Krzysztof Guzek (Radio Plus Olsztyn) i Adam Jerzy Socha („Debata”) 

Konkurs 
2009-2013
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Na zakończenie ubiegłorocznej Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur, 25 
lutego 2014 roku, w sali konferencyjnej olsztyńskiego Hotelu Dyplo-

mat prezes Oddziału SDP ogłosił szóstą edycję Konkursu o Nagrodę im. 
Seweryna Pieniężnego za rok 2014. 

W marcu tegoż roku, Zarząd powołał nowy skład Kapituły Nagrody. 
Weszli do niej: ks. dr Ireneusz St. Bruski – przewodniczący, prof. dr hab. 
Janusz Jasiński, Zbigniew Połoniewicz – sekretarz, Wojciech Reszczyński, 
Zbigniew Rytel, prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, dr Magdalena Szydłow-
ska, Stefan Truszczyński i Joanna Wańkowska-Sobiesiak.

Do dnia 15 stycznia 2015 roku – ostatecznego terminu nadsyłania kon-
kursowych zgłoszeń – odpowiedziało czternastu dziennikarzy z Warmii 
i Mazur. W ramach czterech kategorii (prasa, radio, telewizja, Internet) 
zgłoszono ponad dziewięćdziesiąt publikacji, programów radiowych i tele-
wizyjnych. Kandydaci reprezentowali osiem redakcji z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego (miesięcznik społeczno-kulturalny SDP „Bez 
Wierszówki”, miesięcznik regionalny „Debata”, „Elbląska Gazeta Interne-
towa portEl.pl”, „Gazeta Olsztyńska”, Gazeta On-Line Olsztyn24, portal 
internetowy www.debata.olsztyn.pl, Radio Olsztyn S. A., Telewizyjna 
Agencja Producencka Olsztyn).

Popołudniem 24 lutego 2015 roku, w Sali konferencyjnej Villa Pallas 
w Olsztynie, odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody im. Sewery-

na Pieniężnego.
W obradach uczestniczyli: prof. Krystyna Stasiewicz, red. dr Magdalena 

Szydłowska, prof. Janusz Jasiński, red. Zbigniew Rytel, red. Stefan Trusz-
czyński oraz przedstawiciele Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
SDP w Olsztynie: ks. dr Ireneusz St. Bruski i red. Zbigniew Połoniewicz. 
Podczas głosowania uwzględniono również złożone na piśmie głosy nie-
obecnych członków Kapituły: red. Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak i red. 
Wojciecha Reszczyńskiego.

W tajnym głosowaniu, zgodnie z uchwalonym przez Kapitułę „Regulami-
nem pracy” – dokonano wyboru laureata Nagrody Głównej. Największą liczbę 
głosów uzyskał redaktor Mirosław Sochacki za cykl audycji wyemitowanych 
w Studio reportażu Radia Olsztyn S. A. pt. „Popiełuszko – żołnierz z Bar-
toszyc”, „Ejsmontowie – wolni polscy żeglarze” i „Nikt za nas nie umiera”.

W drugim głosowaniu dokonano wyboru dziennikarzy, którym przyznano 
Wyróżnienia Honorowe za rok 2014. W gronie kandydatów z największą 

Konkurs 
2014

Obrady 
Kapituły
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punktacją znaleźli się: red. Beata Brokowska z „Gazety Olsztyńskiej”, red. 
Alicja Kulik z Radia Olsztyn S. A., red. Adam J. Socha z portalu internetowego 
www.debata.olsztyn.pl i red. Bożenna Ulewicz z „Debaty”, „Bez Wierszówki” 
oraz portalu www.debata.olsztyn.pl. Po ogłoszeniu wyników głosowania prof. 
Janusz Jasiński zgłosił votum separatum wobec jednej z osób wyróżnionych.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, Kapituła mogła również dokonać 
wyboru antylaureata, czyli napiętnować postawy niegodne, sprzeniewie-
rzające się etyce zawodowej, a tym samym godzące w dobre imię dzienni-
karzy. Za rok 2014 pojawili się kandydaci... jednak Kapituła postanowiła 
nie korzystać z uprawnień wynikających z § 9 „Regulaminu Konkursu” 
i nie przyznawać tzw. „Antylauru”.

W tegorocznej edycji Konkursu dziennikarskiego odstąpiono od do-
tychczasowej tradycji wcześniejszego informowania mediów o podjętych 
decyzjach. Zadecydowano, że zarówno kandydaci, jak i publiczność, dowie 
się o tegorocznym werdykcie dopiero następnego dnia (25 lutego), podczas 
uroczystej Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur w olsztyńskiej Villa Pallas.

Posiedzenie 
Kapituły Nagrody 

im. Seweryna 
Pieniężnego 
– od lewej: 

Zbigniew Rytel, 
Magdalena 

Szydłowska, 
Krystyna Stasiewicz, 

Zbigniew 
Połoniewicz, 

Janusz Jasiński, 
Ireneusz St. Bruski; 

za obiektywem – 
Stefan Truszczyński

FOT. © STEFAN TRUSZCZYŃSKI

Fundator Nagrody Głównej im. Seweryna Pieniężnego
Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie

Fundatorzy upominków w Konkursie im. Seweryna Pieniężnego
Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego
OZGraf — Olsztyńskie Zakłady Graficzne im. Seweryna Pieniężnego
Urząd Miasta Olsztyna
Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Oddział SDP w Olsztynie
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Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich ogłosił w minionym roku VI edycję Konkursu o Na-
grodę im. Seweryna Pieniężnego. Zgłosiło się 14 dziennikarzy 

reprezentujących różne media: prasę – 4 (Beata Brokowska, Andrzej 
Dramiński, Jan Rosłan, Bożenna Ulewicz), radio – 5 (Alicja Kulik, Anna 
Minkiewicz-Zaremba, Mirosław Sochacki, Monika Szczygło, Ewa Zdroj-
kowska), telewizja – 1 (Katarzyna Poluchowicz), Internet – 4 (Łukasz 
Czarnecki-Pacyński, Agata Janik, Adam J. Socha, Marta Wiloch).

W skład Kapituły Nagrody weszli: prof. dr hab. Janusz Jasiński (hi-
storyk, Honorowy Obywatel Olsztyna), red. Wojciech Reszczyński (ZG 
SDP, WSKSiM Toruń), red. Zbigniew Rytel (ZG SDP, TVP), prof. dr hab. 
Krystyna Stasiewicz (Instytut Filologii Polskiej UWM), red. dr Magdalena 
Szydłowska (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, 
Radio Olsztyn S. A.), red. Joanna Wańkowska-Sobiesiak (SDP, Warmiń-
sko-Mazurski Urząd Wojewódzki), red. Stefan Truszczyński (Sekretarz 
Generalny ZG SDP) oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału SDP w Olsz-
tynie: red. Zbigniew Połoniewicz (sekretarz Kapituły) i ks. dr Ireneusz 
St. Bruski (przewodniczący Kapituły).

Posiedzenie Kapituły odbyło się 24 lutego. Nieobecni jurorzy: Jo-
anna Wańkowska-Sobiesiak i Wojciech Reszczyński, przysłali swoje 
kandydatury z umotywowaniem. Zarządzono dwa głosowania: jedno 
nad wyłonieniem laureata, drugie nad honorowymi wyróżnieniami. 
Jurorzy premiowali tematykę i walory warsztatowe nadesłanych mate-
riałów dziennikarskich.

Werdykt 
Jury

FOT. © JERZY PANTAK

Prof. Krystyna 
Stasiewicz 
ogłasza werdykt 
Jury Konkursu; 
obok red. Stefan 
Truszczyński  
i red. Zbigniew 
Rytel – członkowie 
Kapituły
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Kapituła większością głosów opowiedziała się za przyznaniem Nagrody 
Głównej (2 500 zł, szklany „Kałamarz z piórem” i dyplom) redaktorowi 
Mirosławowi Sochackiemu za audycje wyemitowane w Studio reportażu 
Radia Olsztyn: „Popiełuszko – żołnierz z Bartoszyc”, „Ejsmontowie – 
wolni polscy żeglarze”, „Nikt za nas nie umiera”. O wyborze laureata 
zadecydowała tematyka, wrażliwość i świetnie opanowany warsztat 
radiowca. Tematyka jest uniwersalna – pragnienie sprawiedliwości i wol-
ności oraz potrzeba samozaparcia i odwagi w dążeniu do zrealizowania 
swoich celów. Prezentowani bohaterowie, którzy zasłynęli na świecie, 
związani byli z naszym regionem. Ożywa potrzeba pokazywania budu-
jących przykładów, wzorców osobowych ludzi, którzy swoją niezłomną 
postawą dowiedli, że nawet w trudnych okolicznościach można przejść 
próbę moralną, spełnić swoje marzenia.

Kapituła przyznała cztery Wyróżnienia Honorowe (dyplomy). Otrzymali je:
Beata Brokowska z „Gazety Olsztyńskiej” za pokazanie trudnej historii 

Warmii i związanych z nią postaci: Seweryna Pieniężnego, Marii Anielskiej, 
Grażyny Langowskiej;

Alicja Kulik z Radia Olsztyn za audycje o alkoholizmie, wspólnotach 
AA, z cyklu „Samo życie”; 

Adam J. Socha (SDP) za cykl artykułów śledczych, walce z wiatrakami 
w Lekitach, opublikowanych na łamach portalu www.debata.olsztyn.pl 
oraz za artykuł „Gra o Sztynort” z „Debaty”;

Bożenna Ulewicz (SDP) za artykuły o problematyce społeczno-poli-
tycznej i kulturalnej, napisanych ładną polszczyzną na łamach „Debaty”, 
„Bez Wierszówki” oraz na portalu internetowym www.debata.olsztyn.pl.

Wręczenie Nagrody Głównej i Wyróżnień Honorowych odbędzie się na 
Gali w Villa Pallas, 25 lutego, w 125. rocznicę urodzin patrona Nagrody, 
Seweryna Pieniężnego.

prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz
Olsztyn, 25 lutego 2015

Powyższy werdykt Kapituły Konkursu na Gali w olsztyńskiej Villa Pallas 
ogłosiła prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz oraz poinformowała zebranych, 
że juror Janusz Jasiński zobowiązał Kapitułę do ogłoszenia publiczności, 
iż zgłosił votum separatum wobec jednej z wyróżnionych osób.
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Absolwent filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 
Wcześniej ukończył Technikum Budowlane również w Olsztynie. 
Dziennikarz radiowy. Zajmuje się głównie bieżącą publicystką, 

reportażem i dokumentem radiowym. Stale współpracuje z I i III Progra-
mem Polskiego Radia.

Droga zawodowa, działalność
Z Radiem Olsztyn związał się jeszcze w trakcie studiów, w 1992 roku. Etato-

wym pracownikiem został dwa lata później. Wcześniej – od 1987 roku – zwią-
zany ze studenckim Radiem „Emitor”, działającym przy WSP w Olsztynie. Jest 
autorem około stu reportaży, ostatnio głównie historycznych. W cyklu audycji 
„Kronikarz Warmińsko-Mazurski” raz w miesiącu ma swój reportaż dokumen-
talny, oparty na wspomnieniach, dokumentach, archiwalnych nagraniach. 

Osiągnięcia, nagrody
Laureat kilku nagród  i wyróżnień w konkursach reportażowych, organi-

zowanych przez Radio Olsztyn. Audycje Mirosława Sochackiego były także 
wyróżniane w kilku konkursach ogólnopolskich, m. in. o tematyce morskiej 
(organizator Radio Koszalin), lotniczej (Dowództwo Wojsk Powietrznych) 
czy na miniaturę publicystyczną (Radio Wrocław). 

Zainteresowania, hobby
Interesuje się przede wszystkim historią regionu i militariami. Od 2006 

roku jest członkiem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Marienburg” 
z siedzibą w Malborku. Uczestnicząc w licznych inscenizacjach, uroczysto-

Nagroda 
Główna
Mirosław 
Sochacki 

FOT. © SŁAWOMIR OSTROWSKI / RADIO OLSZTYN
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ściach, a czasem także produkcjach filmowych, odtwarza sylwetki żołnierzy 
armii polskiej, rosyjskiej i niemieckiej z okresów I i II wojny światowej.

Zapytany o plany na przyszłość, odpowiedział: „Plany sięgają... najbliż-
szych wakacji. Ograniczają się do udziału w inscenizacjach historycznych. 
Najciekawiej zapowiadające się i jednocześnie największe to bitwa pod Tan-
nenbergiem, podczas której wcielam się w żołnierza pruskiego 152. Regimentu 
Piechoty i Bitwa pod Mławą, w której od lat uczestniczę jako żołnierz polski”.

Teksty nagrodzone (streszczenie) – Cykl audycji, z których dwie 
zostały nagrodzone w Konkursie im. Seweryna Pieniężnego, nosi tytuł „Kro-
nikarz Warmińsko-Mazurski”. Jestem jednym z dwojga współtworzących 
ten cykl. Audycję zaproponowała w 2013 roku Ewa Zdrojkowska, ona też 
jest autorką większości nagrań, jakie są tam publikowane.

„Kronikarz” emitowany jest w środy po godzinie 19. Z założenia 
nawiązuje do ważnych lub interesujących dat, wydarzeń lub postaci, 
związanych z województwem warmińsko-mazurskim. Niemal od po-
czątku w moim wydaniu mają one charakter reportażu lub audycji  
dokumentalnej, opartej często na archiwalnych nagraniach lub wspomnie-
niach pisanych. Najchętniej jednak, jeśli jest taka możliwość, docieram do 
żyjących świadków omawianych wydarzeń.

Nagrodzone w tegorocznym konkursie audycje to „Popiełuszko – żoł-
nierz z Bartoszyc”, „Ejsmontowie – wolni polscy żeglarze” i „Nikt za nas 
nie umiera”. Dwie pierwsze znalazły się właśnie w „Kronikarzu”. 

„Popiełuszko – żołnierz z Bartoszyc” to przede wszystkim relacje kapłanów 
z Warmii i Mazur, którzy pod koniec lat 60., jako alumni seminariów du-
chownych, odbywali zasadniczą służbę wojskową w tzw. „jednostce kleryckiej” 
w Bartoszycach razem z obecnym błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszką.

„Ejsmontowie – wolni polscy żeglarze” to historia braci-bliźniaków z Wę-
gorzewa. W 1969 roku Piotr i Mieczysław Ejsmontowie, wyruszyli w swój 
największy, ostatni, jak się miało okazać, rejs dookoła świata... Aby zrealizować 
marzenia musieli uciec z kraju. Ich osiągnięcia i tragedia celowo były utajone 
w PRL, mimo iż zawsze na ich jachcie powiewała biało-czerwona bandera.

„Nikt za nas nie umiera” jest audycją, jaka została wyemitowana w Studiu 
Reportażu Radia Olsztyn. Losy trzech, bardzo doświadczonych przez los młodych 
kobiet z okolic Dobrego Miasta, splatają się podczas programu realizowanego 
w tamtejszym ośrodku pomocy społecznej. Chcą zmienić i robią pierwszy krok, 
aby zmienić swoje życie. Przy okazji powstaje piosenka, napisana przez jedną 
z nich, zaśpiewana przez miejscowego rapera i wszystkich uczestników programu.

Mirosław Sochacki
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Siła marzeń może być większa od rozsądku?

Błażej Torański: Na pewno może być i tak było w przypadku braci 
Ejsmontów. Marzenia się spełniają, ale czasami trzeba za nie zapła-
cić ogromną cenę. Piotr i Mieczysław Ejsmontowie zaginęli w 1969 
roku na Przylądku Horn. Płynęli dookoła świata na jachcie „Polonia”. 
Przywrócił ich Pan pamięci zbiorowej na antenie Radia Olsztyn.
Mirosław Sochacki: Cieszę się, jeśli mogę przywracać zapomniane 

nazwiska lub wydarzenia. Taki cel sobie stawiam. Ten reportaż jest szcze-
gólny, bo nazwisko Ejsmontów od lat próbuję utrwalić w świadomości nie 
tylko żeglarzy i mieszkańców Warmii i Mazur, ale – jeśli się uda – to i kraju.

Reportaż o niezwykłych przygodach, determinacji i pasji wolnych, 
legendarnych żeglarzy z Mazur realizował Pan – z przerwami – od 
kilkunastu lat.
Przesadą byłoby stwierdzenie, że pracowałem nad nim od tylu lat. Ale 

rzeczywiście pierwsze nagrania powstały w latach 90. Włożyłem w tę hi-
storię dużo wysiłku i zaangażowania. Telefonowałem nawet do Pragi, gdzie 
z Monachium przeniesiono siedzibę Radia Wolna Europa.

Żeby zdobyć nagrania? O rejsie Ejsmontów z dumą informowały 
tylko Radio Wolna Europa i Głos Ameryki, bo bracia, aby realizo-
wać marzenia, zbiegli z Polski. W Danii przyjęli azyl.
Przeżyłem szok, bo okazało się, że te nagrania zarchiwizowane były w Warszawie. 

Mówiło się o nich, wielu je słyszało, ale nie wiedziałem jak je odnaleźć. Udało się 
i wreszcie po raz pierwszy także ja usłyszałem głos braci Ejsmontów. Czuło się, że 
niektóre kwestie odczytują z kartki, z tremą, trochę nieudolnie, ale z mediami nie 
byli oswojeni. To było na kilka miesięcy przed tym, jak wyruszyli w swą ostatnią, 
tragiczną podróż. Pierwszy reportaż wyemitowałem kilkanaście lat temu, a po 
upływie kolejnych lat dostałem telefon od siostry braci, Wandy Śmiechowicz.

Ze swym mężem Jerzym mieszkają w Kanadzie.
Ale przylatują na Regaty „Memoriał Braci Ejsmontów” w Węgorzewie. 

Zaprzyjaźniliśmy się. Nagrałem z nimi rozmowę, ale przez ponad rok nie 
wiedziałem, co z tym zrobić. Naraz olśnienie: trzeba to połączyć z reporta-
żem sprzed kilkunastu lat, uzupełnić, zaktualizować. Ostatni reportaż jest 
efektem tej, rozłożonej na kilkanaście lat, pracy.

Pana bohaterowie chcieli żeglować, rozsławiać polską banderę na świecie. 
Kochali wodę i wiatr. Ich marzenia nie znały granicy „żelaznej kurtyny”, 
a przecież w tych czasach Polacy nie trzymali paszportów w szufladach.
Myślę, że doskonale wiedzieli, jak znaczącą granicę – wyznaczoną przez 

przywódców największych mocarstw – przekraczają, ale chcieli udowodnić, że 

Wywiad 
z Mirosławem 
Sochackim
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nie może ona stanowić ograniczeń dla marzeń. I mimo ucieczki, nielegalnego 
przekroczenia granicy, byli autentycznymi patriotami. Czuli się Polakami, co 
w każdym porcie podkreślali, płynęli na jachcie „Polonia”, wymyślili nawet 
własną banderę „wolnych polskich żeglarzy”. A ówczesna Polska na swój sposób 
ich ukarała. Takie były tragiczne realia dla marzycieli, jak bracia Ejsmontowie.

Pana reportaże, uhonorowane nagrodą „Kałamarza” przez olsztyń-
ski Oddział SDP, pozornie są odmienne. Ale dwa z nich mają wspól-
ny mianownik. Machina komunizmu próbowała zniszczyć nie tylko 
marzenia braci Ejsmontów, ale także złamać wiarę i siłę ducha 
kolejnego bohatera, niepokornego kleryka, którego wcielono do 
wojska w Bartoszycach. Znęcano się nad nim psychicznie i fizycz-
nie, ale nie złamano go. Był nim święty: Jerzy Popiełuszko.
Jest związek w przechodzeniu od szczegółu do ogółu, od postaci do otaczającej 

ją bezwzględnej rzeczywistości. W I Programie Polskiego Radia wyemitowano 
właśnie kolejną moją audycję o ofierze systemu – Danucie Siedzikównie „Ince”. 
Kilka takich postaci, w tym żołnierzy wyklętych, raz w miesiącu przybliżam 
w realizowanym na antenie Polskiego Radia Olsztyn cyklu „Kronikarz War-
mińsko-Mazurski”. Wątki regionalne przeplatają się z losami ludzi.

Co Pan najbardziej podziwiał, opisując bartoszyckie losy ks. Jerze-
go czy historię braci Ejsmontów?
Poczucie patriotyzmu, polskości. Niezależnie od tego, czy realizowali 

powołanie czy marzenia, wspólnym mianownikiem była dla nich Polska. 
We mnie także siedzi to bardzo głęboko. Gdyby nie podziw, fascynacja 
dokonaniami tych bohaterów, nie byłoby tych reportaży.

A czego Pan się od nich nauczył?
Wytrwałości i hartu ducha.
Nie dziwi więc, że realizował Pan te reportaże przez lata, nanizy-
wał na nitkę kolejne fakty. Determinacja.
No tak. Przez lata udało się te materiały rozbudować i pogłębić tylko 

dlatego, że byli to ludzie niezwykli. Ich postaci tak głęboko tkwiły w mojej 
świadomości, że nie udało mi się o nich zapomnieć.

Największe przeszkody przy realizacji?
Te reportaże, proszę mi uwierzyć, rodziły się bez bólu. Ksiądz Jerzy gdzieś 

z góry tym kierował. Rzadko się to zdarza, ale w tych przypadkach łatwo 
zebrałem dokumentację, a do rozmówców dotarłem bez kłopotu. Wszyscy 
mieli dla mnie czas, jakby czekali, żeby ktoś wreszcie do nich zadzwonił 
i zapytał. Jednego dnia zrobiłem niemal wszystkie nagrania. Mimo ogromu 
materiału opowieści zgrabnie się układały.

Rozmawiał Błażej Torański
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Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1999 roku dziennikarka 
„Gazety Olsztyńskiej”. Laureatka wielu konkursów ogólnopolskich 
i regionalnych, m. in. zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim 

konkursie na najlepszy reportaż ekonomiczny Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, wyróżnienie agencji Reuters i Narodowego Banku Polskiego za 
publikacje ekonomiczne, pierwsze miejsce w konkursie na reportaż mini-
stra rolnictwa, otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dwukrotnie pierwszą 
nagrodę ministra rozwoju regionalnego za artykuły o funduszach euro-
pejskich, wyróżnienie Fundacji im. Stefana Batorego, pierwsze miejsce 
w konkursie „Trzeci sektor w mediach”, Ostre Pióro BCC. Wyróżnienie 
Honorowe w Konkursie o Nagrodę im. Seweryna Pieniężnego za rok 2014.

Teksty nagrodzone – Artykuły z cyklu „Gdzie są ludzie z tamtych 
lat” opublikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej”: „Gazeta z autografem 
Pieniężnego” (21 lutego 2014), „Moi prawdziadkowie czytali «Gazetę Olsztyń-
ską»” (16 kwietnia 2014), „Żałuję, że mama nie zobaczyła mojej córeczki” 
(6 czerwca 2014), „To ja, Maria Anielska z Sząfałdu” (5 grudnia 2014).

„Gazeta” z autografem Pieniężnego
1 kwietnia 1936 roku. Seweryn Pieniężny odbiera z drukarni numery 

jubileuszowego wydania „Gazety Olsztyńskiej” z okazji 50-lecia. Potem na 
wielu egzemplarzach wpisuje dedykację i składa swój podpis. Po raz pierw-
szy w historii olsztyńskiego muzeum wydanie z autografem Pieniężnego 
trafiło w ręce muzealników. To dar Eugenii Malewskiej i jej syna Dariusza. 

Wyróżnienie 
Honorowe
Beata 
Brokowska

FOT. © ARCHIWUM PRYWATNE
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– Nie wiem, w jakich okolicznościach Juliusz Malewski otrzymał egzem-
plarz „Gazety” z autografem Pieniężnego – mówi synowa przedwojennego 
i powojennego działacza warmińskiego prof. Eugenia Malewska z Olsztyna. 
– Teść bardzo przeżywał śmierć Pieniężnego w Hohenbruch w Prusach 
Wschodnich w 1940 roku. Mówił, że takich przyjaciół potem już nie miał. 
Teść przed wojną i po wojnie był dyrektorem Polskiego Banku Ludowego 
w Olsztynie, na pewno wspierał redaktora pożyczkami. Wspominał towarzy-
skie spotkania u Pieniężnych. Chodził na koncerty polskiego chóru. Polacy 
trzymali się wtedy razem. Malewski czytał „Gazetę Olsztyńską”, dla niego to 
była ostoja polskości na tych ziemiach, podobnie, jak szkoły i bank ludowy. 

– Po teściu zostało dużo pamiątek. Zadzwoniłam do Szczecina, gdzie 
mieszka syn Juliusza Janusz i zapytałam go, czy oddać je do muzeum. 
Janusz powiedział: „Jasne! Komuś się to przyda”.

Dar rodziny Malewskich, zawierający dużo ciekawych zdjęć i dokumen-
tów, trafił do muzeum Domu „Gazety Olsztyńskiej” pod koniec 2013 roku. 
Wiele pamiątek można oglądać do 6 kwietnia na wystawie w Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie. 

Wspomnienia żyjących redaktorów
Zbliża się rok 1936, 50 lat od wydania pierwszego numeru „Gazety 

Olsztyńskiej”. W Prusach Wschodnich wychodzi nieprzerwanie polskie 
pismo. Seweryn Pieniężny junior postanawia uczcić ten wyjątkowy dzień. 
Chce dać sygnał, że mniejszość polska w Prusach daje sobie radę mimo 
trudnych sytuacji i szykan ze strony władz niemieckich. Pieniężny zwraca 
się do Konsulatu Polskiego w Olsztynie z prośbą o finansowe wsparcie 
w wysokości 4 000 marek na renowację drukarni oraz koszty wydania 
specjalnego. Dostaje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wiele mniej  
niż prosił – 1 500 marek. Wkłada więc serce w przygotowanie numeru 
jubileuszowego. Wysyła listy do wszystkich żyjących redaktorów z prośbą 
o wspomnienia. Nikt mu nie odmówił. Odzew był tak duży, że numer liczy 
aż 48 stron, a nakład bardzo wysoki – 4 tys. egzemplarzy. Z tego powodu 
wydanie na 50-lecie „Gazety” staje się sensacją w  Polsce.

– Wiemy, że około 100 egzemplarzy zostało opatrzonych dedykacją 
redaktora Seweryna Pieniężnego i jego podpisem. Dzięki autografowi „Ga-
zeta” z 1 kwietnia 1936 roku, którą otrzymaliśmy od rodziny Malewskich, 
ma niezwykłą wartość kolekcjonerską – mówi Danuta Syrwid z Muzeum 
Domu „Gazety Olsztyńskiej”.  

Juliusz Malewski otrzymał egzemplarz później, w lutym 1937 roku. De-
dykacja brzmi: „Kochanemu Panu Malewskiemu ofiaruje zawsze życzliwy 
S. Pieniężny, Olsztyn, 16.II.1937 r.”.
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– „Gazeta” była oprawiona, zachowała się w świetnym stanie, podob-
nie, jak pozostałe pamiątki przekazane przez rodzinę Malewskich. Widać 
w dbałości o te dokumenty duszę księgowego – podkreśla Małgorzata 
Strzyżewska, kierowniczka muzeum Dom „Gazety Olsztyńskiej”. 

– Teść gromadził fotografie i dokumenty  w czterech dużych szufladach 
– mówi Eugenia Malewska. – Zmarł niemal na moich rękach w 1981 roku. 
Zaraz po jego śmierci przekazałam do muzeum obozowy pasiak. Potem 
zaglądałam do tych szuflad, patrzyłam, w jakim stanie są pamiątki. Jestem 
chomikiem i nigdy do głowy mi nie przyszło, by je wyrzucić. Przecież to 
część historii Warmii, trzeba ocalić ją od zapomnienia.    

Wiza tylko na trzy doby
– Cały czas kondycja przedwojennej „Gazety” nie była najlepsza. Na-

kład nie był duży, z drukowania i sprzedaży samej „Gazety” wydawnictwo 
by nie przetrwało. Wielu prenumeratorów bało się abonować „Gazetę” ze 
względu na niemieckie represje. Wydawnictwo drukowało więc broszury 
reklamowe, książki. Tytuł bardzo ważny, ale nie przynosił Pieniężnym 
wielkiego dochodu – opowiada Małgorzata Strzyżewska. 

Seweryn Pieniężny w 1936 roku miał 46 lat. – Cały czas walczył z niechęcią 
władz niemieckich, stawał on i jego współpracownicy przed sądem, redakcja 
i drukarnia przeżywały najścia, przeszukania. Angażował się w działalność 
polskich stowarzyszeń. Rodzina udzielała się towarzysko, w ten sposób Po-
lacy  wspierali się. Państwo Pieniężni mieli kilkudziesięciu chrześniaków na 
Warmii. O tych dzieciach pamiętał, miał osobny kalendarz, gdzie wpisywał 
nazwiska, daty urodzin. Może rodziny dostawały od niego drobne prezenty?  
Wspierał polskość na każdym kroku – mówi Małgorzata Strzyżewska.  

1 kwietnia 1936 roku to był dzień powszedni, środa. Najpierw odbyła się msza 
w olsztyńskiej katedrze odprawiona przez księdza Jana Hanowskiego, podczas 
której  śpiewał chór im. Nowowiejskiego. Potem goście przeszli na Targ Rybny, 
zwiedzili redakcję, drukarnię. Kilka, może kilkanaście osób zostało zaproszonych 
do Pieniężnych na obiad. Z tego dnia, niezwykłego dla rodziny Pieniężnych i Po-
laków żyjących na Warmii, zachowały się dwa zdjęcia. Jedno, zrobione przed 
budynkiem redakcji. Widać uśmiechnięte twarze, eleganckie stroje. Na drugim 
fotograf utrwalił gospodarzy i ich gości w siedzibie Domu Polskiego. Wiadomo, że 
poza Warmiakami i czytelnikami, pracownikami Konsulatu Polskiego w Olsztynie, 
na uroczystość przyjechało kierownictwo Związku Polaków, polscy dziennikarze 
z Pomorza. Niemcy dali dziennikarzom wizę – po początkowej odmowie – za-
ledwie na trzy doby. Jednak z powodu niekorzystnego rozkładu jazdy pociągów 
redaktorzy musieli bardzo szybko wracać. Radio w Polsce emitowało audycję, 
która była słuchana z zainteresowaniem w kraju i w Prusach. 
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Człowiek przeczyta i nie jest ciemny
W Polsce zachowały się 4 egzemplarze jubileuszowej „Gazety Olsztyń-

skiej”: w Muzeum Warmii i Mazur (zniszczone wydanie); w OBN; Biblio-
tece Śląskiej w Katowicach, w Książnicy Miejskiej w Toruniu. Egzemplarz 
przekazany przez rodzinę Malewskich jest piątym. Jeden znajduje się 
w Instytucie Herdera w Marburgu w Niemczech.  

Na pierwszej stronie redakcja umieściła życzenia od prymasa Polski 
Augusta Hlonda, który z Poznania przesłał na złoty jubileusz czytelnikom, 
rodzinie Pieniężnych i wydawnictwu „czułe prymasowskie błogosławieństwo”.

– Bardzo ciekawe są wypowiedzi  leciwych czytelników Gazety, 80-latków, 
którzy czytali ją od pierwszych wydań, jeszcze od czasu, gdy wydawał ją Jan 
Liszewski – wylicza Danuta Syrwid. – Pan Kuspiel ze wsi Barwiny powie-
dział: „Człowiek przeczyta gazety polskie i nie jest ciemny. Bo taka gazeta 
uczy o Bogu i o Polsce. Natomiast pan Bahr [„Gazeta” nie podała ich imion]: 
„Zawdy przyznawałem się do polskości i za to mię uczciwi Niemcy szanowali”.

Swoje życzenia złożył też czytelnikom Seweryn Pieniężny: „Na tem 
miejscu pragnąłbym złożyć wszystkim abonentom «Gazety Olsztyńskiej» 
za ich przywiązanie do swej gazety, wszystkim współpracownikom i kore-
spondentom, wszystkim sympatykom i dobrodziejom serdeczne staropol-
skie «Bóg zapłać!» prosząc równocześnie o dalszą współpracę i poparcie. 
Olsztyn, 31 III 1936, Seweryn Pieniężny.

– Nikt z nich nie przypuszczał, że za trzy lata wybuchnie wojna, że Pie-
niężny zginie, a Malewski przejdzie katorgę w obozach koncentracyjnych.  
Nie wiem, jak wyobrażali sobie przyszłość. Po prostu dobrze się im tu żyło 
– mówi Eugenia Malewska. 

Seweryn Pieniężny zginał w obozie w Hohenbruch w Prusach Wschod-
nich 24 lutego 1940 roku. W przyszłym tygodniu minie 74. rocznica jego 
śmierci, a 25 lutego – 124. rocznica urodzin. 

Beata Brokowska 
„Gazeta Olsztyńska”, 21 lutego 2014 

Seweryn Pieniężny (ur. 25 lutego 1890 r. w Olsztynie, zginął 24 lutego 
1940 r. w Hohenbruch) dziennikarz, ostatni przedwojenny redaktor i wy-
dawca „Gazety Olsztyńskiej”; działacz społeczny i oświatowy na Warmii.

Juliusz Malewski (ur. 29 marca 1899 r. w Worytach, zm. 29 grudnia 
1981 r. w Olsztynie) – działacz narodowy, społeczny i polityczny na Warmii, 
poseł na Sejm PRL I, III, IV i V kadencji.

Korzystałam z książki A. Wakar, W. Wrzesiński, Gazeta Olsztyńska 1886-1939.
BB
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Moi prapradziadkowie czytali „Gazetę Olsztyńską”
„Moi prapradziadkowie czytali «Gazetę Olsztyńską» – napisał w e-mailu 

do redakcji Mariusz Zajdziński. – Zdanie „Człowiek, co czyta gazety pol-
skie, nie jest ciemny, bo one uczą o Bogu, o Polsce”, które zacytowała pani 
za „Gazetą Olsztyńską” z 1936 roku, wypowiedziała moja praprababcia 
Anna Kuspielowa.

Spotkałam się z nadawcą listu, którego prapradziadkowie udzielili 
„Gazecie” wywiadu 78 lat temu.

– Urodziłem się w Działdowie i przez długi czas Olsztyn był dla mnie 
obcym miastem – opowiada Mariusz Zajdziński, 39-latek. – Jednak los 
sprawił, że 12 lat temu przeniosłem się tutaj, bo dostałem tu pracę.

Mariusz Zajdziński pokazuje mi kartkę z naszkicowanym drzewem 
genealogicznym. – Od tego zaczęło się moje zainteresowanie historią 
rodzinną. Pewnego dnia postanowiłem spisać chronologicznie nazwiska 
dziadków, pra- i prapradziadków, żeby zobaczyć, jak daleko sięgają moje 
korzenie. Nie jestem historykiem z wykształcenia, ale w opowieściach babci 
Franciszki Zajdzińskiej z domu Kuspiel było coś frapującego – opowiada 
pan Mariusz. Kartka z drzewem genealogicznym powędrowała do szuflady. 
Zainteresowanie przyszło z wiekiem. Trzy lata temu postanowił, że wróci 
do swoich korzeni i teraz w każdej wolnej chwili szuka śladów przodków.

Zegarek oddaj do naprawy
Kartka pocztowa na brzegach jest mocno zniszczona. Została nadana 

pocztą polową w Oldenburgu 5 listopada 1915 roku w czasie I wojny świa-
towej. Kartka to fotografia przedstawiająca pięciu młodych, uśmiechniętych 
mężczyzn. Wszyscy w jednakowych strojach, trzymają miotły, łopaty, widać, 
że mają przerwę w sprzątaniu. Kartka jest zaadresowana do E[dwarda] Ku-
spiela w Barwinach koło Dorotowa w powiecie Olsztyn. Nadawcą był Jan 
Kuspiel, pradziadek Mariusza Zajdzińskiego. „Drogi bracie! List i pieniądze 
otrzymałem – pisał Jan, który jako żołnierz z Prus Wschodnich trafił do 
niemieckiego wojska. – Zegarek zreperujesz u innego majstra. Najlepsze 
pozdrowienia. Wszystkie listy przesyłajcie... ” (tu zapewne adres, bo treść 
jest nieczytelna).

– Tekst był tak zamazany, że w odczytaniu treści pomagało mi kilka 
osób: Edward Cyfus, Jan Chłosta, Jerzy Przeradzki. To on w końcu odczytał 
i przetłumaczył słowa mojego pradziadka.

Czy wtrącone między podziękowaniami a pozdrowieniami słowa „ze-
garek zreperujesz u innego majstra” mogą coś znaczyć? To pytanie zada-
liśmy Tadeuszowi Baryle z Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. – Nie 
dopatruję się w nim żadnej tajemnicy – mówi historyk. – Ciekawe wydaje 
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się prześledzenie losów tej rodziny z chwilą przenosin do Uzdowa, bo los 
tzw. optantów po I wojnie światowej to ciągle nieopisana karta.

Nazwisko na liście wrogów Rzeszy
Przodkowie Mariusza Zajdzińskiego to Warmiacy z dziada pradziada. 

„Rodzina Kuspielów wywodzi się z Warmii, z Gutkowa i mieszkała tam od 
500 lat” – mówiła w opublikowanym w 1984 roku w „Dzienniku Pojezierza” 
artykule Zofii Dudzińskiej, jedna z krewnych Agata Ogrodnik, siostra babci 
Mariusza Zajdzińskiego.

– Mój pradziadek Jan Kuspiel był działaczem plebiscytowym w 1920 
roku, mężem zaufania na Warmii, agitatorem za Polską. Jego wspomnienia 
zostały spisane przez wywiad wojskowy, mam kopię tego zapisu. Znalazłem 
w Ośrodku Badań Naukowych mikrofilmy tych zeznań. „Zadaniem moim 
było roznoszenie gazet, pism ulotnych, występowanie na wiecach i zebra-
niach oraz szerzenie propagandy celem uświadomienia społeczeństwa [...?] 
w stosunku do Polski”. Historia zadecydowała o tym, że pradziadek z rodziną 
po plebiscycie musiał uciekać na stronę polską. Bał się prześladowań ze 
strony Niemców. W zeznaniach można przeczytać, że jedną z represji było 
cofnięcie przez władze niemieckie wypłaty renty wojennej, która mu się 
należała jako inwalidzie za udział w wojnie 1914 roku. „Musiałem opuścić 
moich rodziców na łaskę losu i schronić się do Polski, żeby ratować życie 
przed zbuntowanymi bojówkami pruskimi, którzy napadali nocami na 
działaczy polskich”.

Kuspielowie zamieszkali w Uzdowie, zaledwie trzy kilometry od granicy 
z Prusami Wschodnimi. Czy chcieli być bliżej ojcowizny, czy mieli nadzieję 
na powrót? Tego pan Mariusz nie wie. Jednak mimo przeprowadzki do 
Polski Jan nie uniknął przeznaczenia. Hitlerowcy zamordowali go w 1943 
roku w więzieniu w Ciechanowie.

– W swoich poszukiwaniach natknąłem się na stronach śląskiej biblioteki 
cyfrowej na tzw. listę proskrypcyjną, na której Niemcy umieszczali nazwiska 
ludzi niebezpiecznych dla Rzeszy. Znalazłem tam nazwisko pradziadka 
zapisane jako Kuspill. Taka lista to był wyrok. Chociaż dziadek ukrywał się, 
dopadli go. Nie wiemy, gdzie spoczywają jego prochy. Już po jego śmierci 
z więzienia przyszedł list i dołączona ślubna obrączka dziadka.

Kto czyta „Gazetę”, wie więcej
Jan wspomina w swoich zeznaniach, że musiał zostawić starych rodzi-

ców na łaskę losu. Ci rodzice to Anna i August Kuspielowie. W „Gazecie 
Olsztyńskiej” z 1936 roku znajduje się ich wypowiedź i zdjęcie. Odwiedził 
ich dziennikarz Gazety, bo Kuspielowie stanowili najwierniejszych przyjaciół 
i prenumeratorów „Gazety Olsztyńskiej”.
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– Jak się dowiedziałem o tej „Gazecie”? Gdy prosiłem dr. Jana Chłostę 
o rozszyfrowanie kartki z I wojny światowej skojarzył nazwisko Kuspielów 
z tym wydaniem „Olsztyńskiej”. Ściągnąłem ten egzemplarz z Biblioteki 
Narodowej – mówi pan Mariusz i pokazuje swój egzemplarz, który dla 
niego jest teraz jedną z wielu pamiątek, które gromadzi w swoim archiwum.

Wydanie przygotowane na 50-lecie „Gazety” w 1936 roku było niezwy-
kłe. Stanowiło podsumowanie dotychczasowej historii gazety, stanowiło 
też okazję do spotkania Polaków patriotów w Olsztynie.

„Gazeta” przygotowała w numerze cykl rozmów z czytelnikami. Do 
Barwin nad Jeziorem Wulpińskim przyjechał dziennikarz „Gazety”. O tej 
wizycie napisał: „Mieszka tu jeden z najstarszych przyjaciół abonentów 
«Gazety Olsztyńskiej» p. Kuspiel (78 lat). – A pamiętacie, ojciec, jak nastała 
«Gazeta» za Liszewskiego?

– Dobrze pamiętam, toć ja od tamtych czasów ja czytam. Była ona jeszcze 
przy rynku, a potem na dole, przy starym kościele.

Do rozmowy przyłącza się pani Kuspielowa i mówi, że gazeta była dla 
nich prawdziwym przyjacielem. Czytali ją wieczorami od deski do deski, 
przez co wiedzieli, co dzieje się na Warmji, w wielkim świecie. Człowiek, 
co czyta gazety, nie jest ciemny, bo ona uczy o Bogu, Polsce”.

– Mam zdjęcie prapradziadków na tle ich domu w Barwinach. To ten 
sam dom, który widać w „Gazecie”. Byłem w Barwinach, ale tego domu nie 
znalazłem – opowiada pan Mariusz.

Anna i August odwiedzali syna w Uzdowie. Córka Jana mówiła olsztyń-
skiej dziennikarce: „Pamiętam babkę, jak płakała przy każdym wyjeździe. 
Mówiła, że chciałaby umrzeć w Polsce”.

Pan Mariusz jeszcze nie odwiedził wszystkich miejsc związanych z Ku-
spielami. W planach ma Redykajny – tu urodził się praradziadek August. 
Był już na cmentarzu w Gutkowie, gdzie odnalazł grób Wiktora Kuspiela 
(kuzyna Jana), a w Sząbruku znalazł grób Edwarda. 

Kuspielowie przed osiedleniem w Barwinach mieszkali w Naterkach, ale 
władze nie pozwoliły im – z powodu polskości – budować domu, a sprawa 
oparła się o sąd międzynarodowy. 

Zajdziński dowiedział się też, że w Stawigudzie mieszkają ludzie, którzy 
pamiętają z młodzieńczych lat brata jego dziadka Edwarda. 

Na roboty do Prus
Babcia Franciszka Kuspiel, urodzona w 1924 roku w Uzdowie, w czasie 

II wojny światowej została zesłana na roboty do Prus. Trafiła do gospodar-
stwa siostry swojego dziadka Marii Klimek w Dorotowie. O Marii Klimek 
mówiła w 1984 roku jedna z krewnych: „Miała całe paki polskich gazet 
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w domu. Ciotka miała dom otwarty, a także serce dla jeńców wojennych 
wszystkich narodowości. Zbierali się u niej, słuchali radia, dokarmiała ich”.

– Zachowało się zdjęcie z lat wojny. Widać na nim młodych ludzi, ładnie 
ubranych. Nie wiadomo, który to rok. Babcia ma może 18, 19 lat, stoi pierwsza 
z lewej. To właśnie babcia opowiadała mi najwięcej o historii rodziny, ale 
nie słuchałem zbyt uważnie. Dziś żałuję, że nie pytałem jej więcej, że nie 
spisywałem wszystkiego, co mówi – wspomina nasz rozmówca.

Niektórzy Kuspielowie po wojnie zaczęli wyjeżdżać do Niemiec. Jeden 
z Kuspielów, Wiktor, mówił do syna, także Wiktora, w 1968 roku: „Pa-
miętaj, nie wyjeżdżaj, my tu jesteśmy od 500 lat. Jednak Wiktor wyjechał, 
a rodzinna opowieść mówi, że jego matka tak rozpaczała przed wyjazdem, 
że na twarzy od tego płaczu powstały bruzdy”.

– Historia to jedna wielka układanka. Jedne tropy się urywają, inne 
wskazują kolejne. Krok po kroku posuwam się naprzód. Powoli odkrywam 
historię swoich przodków. Potrzeba tylko czasu i środków, bo chęci mam dużo. 

– Kim się czuję? Polakiem. Warmiakiem. I jestem z tego dumny – mówi 
Mariusz Zajdziński. 

Beata Brokowska 
„Gazeta Olsztyńska”, 16 kwietnia 2014

Żałuję, że mama nie zobaczyła mojej córeczki
Helena Kramarska, prawniczka, córka Grażyny Langowskiej, jedynej 

kobiety, która  dostała się z Warmii i Mazur z listy Solidarnościowej do 
Sejmu w wyborach 4 czerwca 1989 roku, opowiada nam o sobie i swojej 
mamie. Grażyna Langowska zmarła w listopadzie 2009 roku. 

4 czerwca 1989 
Miałam wtedy 12 lat. Byłam harcerką, rozwieszałam plakaty wyborcze, 

głównie z fotografiami mamy, był to dla mnie taki happening. Zdawałam 
sobie sprawę, że mama bierze udział w wyborach. Pamiętam, jak nocą je-
chaliśmy pod lokal wyborczy, by zobaczyć wyniki. Tato powiedział „zobacz, 
zobacz, jaki masz wynik”. Byłam dumna, że był tak dobry. A mama podeszła 
do tego spokojnie. „Wygraliśmy” – powiedziała. Nie ona. „Solidarność”. 

Wybór do Sejmu w 1989 roku oznaczał, że mama wyjedzie z Olszty-
na. Miałam specyficzne dzieciństwo. Niektórzy mają mamę, która siedzi 
w domu, a obiadki są na czas. U mnie tak nie było. Mama działała, często 
nie było jej w domu. Była niezmordowana. Pamiętam, że w przeddzień 
moich urodzin, gdy wiedziała, że jej nie będzie, w nocy robiła tort, ręcznie 
go ozdabiała. 
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4 czerwca 2014 
Nie czuję się dzieckiem wolności. Te parady, chodzenie z balonikami nie są 

dla mnie. Jestem dzieckiem stanu wojennego. Tamten czas bardziej na mnie 
wpłynął. Nie uważam, że 4 czerwca to jakieś święto. Mam świadomość, że wtedy 
Okrągły Stół i częściowo wolne wybory były jakąś koniecznością. Nie tak to 
miało być. Nie o taką Polskę walczyła moja mama. O Polskę wartości, której 
teraz nie ma. Jeżeli człowiek, który wprowadził stan wojenny, mimo wszystkich 
kontrowersji, jakie wzbudza, jest chowany z honorami państwowymi, to coś 
jest nie tak. Bardzo bliska jest mi historia sprzed 1989 roku. Skutki tego czasu 
były tak mocne, że ciągle o nich pamiętam. Ludzie z tamtych lat w dużej mierze 
albo nie żyją, jak moja mama, albo mają zrujnowane zdrowie. Mama miała 
63 lata, gdy zmarła, uważam, że za wcześnie. Aresztowanie, proces, więzienie 
miały na nią wpływ, przecież nie wiedziała, co stanie się potem.   

Stan wojenny 
Nie pamiętam, jak mama była aresztowana. Miałam 4 lata. Zostało tylko 

ogólne wrażenie zagrożenia, poczucia, że mamy nie  ma. Tłumaczenia babci, 
taty, cioci, że mama jest w szpitalu i nie można jej odwiedzić. Mieszkaliśmy na 
Wyszyńskiego w Olsztynie, dom był pełen ludzi. W Wigilię przyszła, wypuścił 
ją podobno pijany strażnik, była w domu. Trafiła do aresztu w Ostródzie, 
była sądzona. Trzy lata temu pojechałam na uroczystość wmurowania 
tablicy upamiętniającej kobiety, które były przetrzymywane tam w stanie 
wojennym. Wiem, że gdy wyszła z więzienia, że nie mogła znaleźć pracy, 
ale tego nie pamiętam. Nie siedziała w domu, cały czas aktywnie działała. 
Wychowałam się w takim domu, gdzie miałam dużą samodzielność i świa-
domość, na pewno większą niż moi rówieśnicy. 

Córka Zuzanna Grażyna 
Moja córeczka ma dwa lata. Drugie imię dostała imię po mamie – Gra-

żyna. Zastanawialiśmy się z mężem, czy nie dać jej tak na pierwsze imię, 
ale wydawało mi się za twarde dla dziecka. 

Teraz widzimy, że jest bardzo do niej podobna. Niektóre gesty, miny, 
śmiech. Mąż, nawet bardziej niż ja, żałuje, że Zuzia nie jest Grażyną. Naj-
bardziej żałuję, że mama nie zdążyła poznać mojego dziecka. 

Langowska 
Nazywam się Kramarska. Brałam ślub, gdy mama żyła i przyjęłam na-

zwisko męża, bo nie chciałam być nigdy posądzona, że „jadę na nazwisku”. 
Teraz zastanawiam się, czy nie mieć dwuczłonowego. Tylko wiąże się to 
z dużą papierkową robotą. Czy myślałam, żeby upamiętnić mamę, zakładając 
fundację? Nie. Nie wiem, jak to się robi, trzeba mieć fundusze. W Olsztynie 
jest ulica Langowskiej, kiedyś próbowałam ją znaleźć, ale wtedy nie było 
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tam żadnych bloków, tylko błoto i nie znalazłam tego miejsca. Będę kiedyś 
mogła pokazać mojemu dziecku, że babcia była na tyle ważną osobą, że ma 
swoją ulicę. Teraz mieszkam i pracuję w Warszawie, ale chciałabym, żeby 
moja córka polubiła Olsztyn.    

Politycy 
Pętałam się wokół mamy i jej znajomych. W latach 90. poznałam Wa-

łęsę, Jacka Kuronia, którego mama lubiła, choć poglądy mieli rozbieżne. 
Bywałam w Sejmie, gdy studiowałam prawo w Warszawie, przychodziłam 
tam na obiady. Poznałam obu braci Kaczyńskich. Lecha spotkałam w bi-
bliotece sejmowej, gdzie czytał gazety. Jarosław, gdy mama dostała medal 
od papieża za działalność na rzecz ochrony życia poczętego, przyjechał 
do Olsztyna, był nawet u nas w domu. Dla mnie to była codzienność, nie 
podniecałam się tymi znajomości. 

Moja mama 
Gdy została kuratorem oświaty, byłam w liceum. Jej stanowisko nie 

miało dla mnie znaczenia. Każdy wiedział, że sobie poradzę bez względu 
na to, czy moja mama jest sprzątaczką czy kuratorem.

Wycofała się z polityki świadomie po przegranych wyborach w 2001 
roku. To dla niej nie była osobista porażka, ale ideologiczna. Mogłaby 
startować i istnieć w polityce dalej, bo miała propozycje, ale miała prze-
czucie, że sprawy zmierzają nie w takim kierunku, w jakim powinny. Nie 
chciała brać w tym udziału. Nie robiła nic dla picu, korzyści. Przekazała 
mi podobne ideały. Nigdy nie postępuję wbrew sobie, nie mam też proble-
mu, żeby przyznać się do błędu, gdy go popełnię. Nie przypominam sobie 
żadnych konfliktów między nami, były jakieś sprzeczki, ale o to, że sweter 
wyciągnięty albo buty nie takie. 

Mama nie lubiła bywać w miejscach publicznych, nie mieliśmy „swoich” 
miejsc w Olsztynie. Gdyby przyjeżdżałam tu, siedzieliśmy w domu w Kle-
barku, razem chodziliśmy na grzyby, oglądaliśmy siatkówkę, piłkę nożną.   

Mama była dla mnie zawsze autorytetem. Słuchałam, co do mnie mówi, 
a ona szanowała moje wybory. Co jeszcze po niej odziedziczyłam? Skłonność 
do palenia. Mama jako paląca przymykała na to oko. 

Z domu w Klebarku wzięłam po śmierci mamy kilka jej rzeczy: bluzkę, 
zdjęcia. Nie jestem z tych „zbierających”, pewnie te przedmioty gdzieś prze-
padną w przeprowadzkach. Liczy się pamięć. Mama nigdy nie zachęcała 
mnie do polityki. I pewnie, gdybym wpadła na taki pomysł, odwodziłaby 
mnie od tego, bo miała świadomość, że to jeden wielki syf.   

Beata Brokowska
„Gazeta Olsztyńska”, 6 czerwca 2014
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To ja, Maria Anielska z Sząfałdu
Wykształcenie? Wyższe. Obywatelstwo? Niemieckie i polskie. – Kim 

jestem? Jestem Warmianką – mówi Maria Anielska, która woli to słowo 
niż Warmiaczka. W niedzielę, 7 grudnia, pani Maria z Olsztyna skończy 
84 lata. 

Gdy rodzina jest razem, chyba każde dzieciństwo jest dobre. Była nas 
siódemka dzieci i tylko tato pracował. Porównuję tamtą sytuację z dzisiej-
szą. Dziś już nie mogę zapytać mamy, jak ona to robiła, że dawała radę ze 
wszystkim? Urodziłam się 7 grudnia 1930 roku w Sząfałdzie pod Olszty-
nem. Zawsze podawałam tę nazwę wsi jako miejsce swojego urodzenia, 
mam ją nawet w swoim dyplomie z Akademii Medycznej w Poznanu, aż 
ktoś mi powiedział, że mogę mieć kłopoty, bo przecież po wojnie Sząfałd 
stał się Unieszewem. Komu przeszkadzała ta piękna nazwa? W Sząfałdzie 
chodziłam do szkoły, skończyłam III klasę. Gdy miałam 10 lat, zaczęłam 
jeździć do Olsztyna, do żeńskiej szkoły średniej przy dzisiejszym placu 
Jedności Słowiańskiej. Ten budynek stoi do dziś, jeszcze niedawno mieścił 
się tam kierunek muzyczny uniwersytetu. 

Moja mama Anna Klimek wyszła za Franciszka Anielskiego. Oba nazwiska 
mają polskie brzmienie, ale u nas w domu nie rozmawiało się po polsku.

W Sząfałdzie były dwie szkoły: polska i niemiecka. Chodziłam do nie-
mieckiej. Nie znałam polskiego. Nauczyłam się dopiero po 1945 roku. Kim 
jestem? Warmianką. Jak tu przyszła Polska, nas w ogóle nie pytano, czy 
chcemy być Niemcami czy Polakami. Rodziny z nazwiskiem zakończonym 
na „ski” automatycznie kwalifikowano jako Polaków.  Tak było z nami – 
Anielskimi z Sząfałdu. 

Mój tato mówił gwarą
Przed wojną w Sząfałdzie nikt nie mówił, że jest Polakiem, czy Niemcem. 

Wszyscy mówili, że są Warmiakami. Mój tato jako listonosz roznosił gazety 
– do 1 września 1939 roku polską „Gazetę Olsztyńską” i cały czas „Allen-
steiner  Zeitung”. Kiedyś na wystawie w muzeum w Olsztynie zobaczyłam 
na archiwalnym egzemplarzu „Gazety Olsztyńskiej” nazwisko „Skrzypski”. 
Poznałam charakter pisma mojego taty.  Skrzypscy byli mieszkańcami 
Sząfałdu. Tato w ich domu zatrzymywał się na drugie śniadanie. W 1986 
roku Józef Skrzypski opowiadał dziennikarzowi „Dziennika Pojezierza”, 
że tata wyjmował kanapki, a pani Skrzypska robiła mu kawę. Rozmawiali 
o życiu, o polityce. Po jakiemu? Na pewno warmińską gwarą. 

Pamiętam dzień, jak polska szkoła w Sząfałdzie została zamknięta. Tam 
uczyli się między innymi Skrzypscy, którzy przeszli do naszej szkoły.  Jeden 
z ich synów Alojzy zginął w 1941 roku w obozie koncentracyjnym. My, 
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dzieci, nie wiedzieliśmy, co to jest obóz koncentracyjny. Nikt nie wiedział 
też, że Adolf Hitler miał swoją twierdzę koło Kętrzyna. Widać było tylko, 
że czasami jechały w tamtym kierunku pospieszne pociągi – inne  składy 
były wtedy zatrzymywane, by   ważni wojskowi mogli przejechać. 

Gdy przyszła wojna, nasze życie, myślę o dzieciach, właściwie się nie 
zmieniło. Zaczęły się kartki na żywność, a przez stację przejeżdżały składy 
z żołnierzami. Mieszkaliśmy w pobliżu dworca i widzieliśmy, że często 
wagony stały przed semaforem. Żołnierze rzucali nam czekolady, listy do 
dziewczyn. 

W czasie wojny zginęli moi dwaj bracia. Werner, miał 21 lat, nad je-
ziorem Ładoga w 1942 roku. 19-letni Ottomar koło Witebska rok później. 
Z domu poszli bardzo wcześnie, już  w 1939 roku na obowiązkowe woj-
skowe przeszkolenie. Rodzice dostali list, że Werner zginął za ojczyznę. 
Takie zawiadomienia, po dwa, po trzy, przychodziły do każdej rodziny. Gdy 
przyszła wiadomość o śmierci Ottomara, nikt we wsi nie miał odwagi nas 
o tym zawiadomić. Cała wieś wiedziała, że brat nie żyje, a my nie. W końcu 
przyszedł przedstawiciel partii, by nam to powiedzieć. 

W śniegu i mrozie 
Dlaczego nie uciekaliśmy? Uciekaliśmy. Tylko niedaleko. W piątek 19 

stycznia 1945 roku byłam jeszcze w szkole. A w poniedziałek 22 stycznia 
w Olsztynie byli już Rosjanie. Nasi sąsiedzi dawno już wyjechali. Mama 
została z czwórką dzieci, najstarszej siostry nie było w domu. Tata miał 
nocną zmianę na poczcie w Olsztynie, gdzie pracował od 1940 roku. Cze-
kaliśmy na niego do ostatniej chwili, jednak nie przyjechał. Uciekaliśmy 
z Sząfałdu w takim pośpiechu, że nawet nie zostawiliśmy mu wiadomości, 
że wyjeżdżamy. Zabrał nas sołtys naszej wsi. Dojechaliśmy do Giedajt, do 
małego gospodarstwa pana Hinzmana. Gdy przyszli Rosjanie, zabili go. 
Byliśmy tam tylko jedną noc, w niedzielę dorośli zdecydowali, że wracamy. 
Droga na Morąg była tak zatłoczona, że trudno było nią jechać. Pierwszych 
Rosjan spotkaliśmy w lesie koło leśniczówki Schilling. Na nogach mieli 
filcowe buty, karabiny zawieszone na sznurkach. Był piękny, słoneczny 
dzień. Mróz 28 stopni. Śnieg sięgał nam, dzieciom, do brzucha. W śniegu 
tworzyły się tunele, szliśmy po śladach osób, które uciekały przed nami, 
byle dalej, przed siebie. Gdy o tym mówię, znów wracają te straszne sny, 
że uciekamy. Wróciliśmy do domu, tato na nas czekał. Jaka była radość, 
że jesteśmy znów razem!

Codziennie dostawaliśmy do domu „Allensteiner Zeitung”. W paź-
dzierniku 1944 roku zobaczyłam w tej gazecie zdjęcie kobiet przybitych 
do drzwi stodoły. Była to relacja z miejscowości, gdzie Rosjanie po raz 
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pierwszy przekroczyli granice Prus Wschodnich, a później zostali stamtąd 
wyparci – na krótko – przez niemieckie wojska. Przeczytałam, że większość 
z kobiet została przed śmiercią zgwałcona. Pytałam mamę, co to znaczy? 
„Jak będziesz duża, to się dowiesz” – odpowiedziała. Nie musiałam czekać, 
aż będę duża. Miałam 14 lat. Dziewczyny i kobiety chowały się w stodo-
łach, ale Rosjanie chodzili i sprawdzali drutami, szablami, czy ktoś tam 
nie leży. Mnie schowano kiedyś pod wymłóconą słomę. Czułam, że ktoś 
sprawdza jakimś kijem, czy kogoś tam nie ma. Na szczęście nie znaleźli 
mnie. Bałam się ruszyć. Długo czekałam, aż ktoś przyjdzie po mnie. To 
były straszne chwile. 

Pamiętam, jak Rosjanie wpadli do naszego domu i zobaczyli wiszące 
na ścianie zdjęcia moich braci w niemieckich mundurach. Puścili po nich 
serię z karabinu maszynowego. Gdy zobaczyli taty mundur pocztowy w sza-
fie, rzucili się na rodziców: „Gdzie jest ten germański sołdat?”. Rosjanie 
najczęściej byli pijani, widać w nich było złość, nienawiść. Gdy wpadli do 
jednego z domów, zabili całą rodzinę, 11 czy 12 osób. Akurat przyszedł do 
nich sąsiad kolejarz, był w mundurze, też zginął. Schroniliśmy się u sołtysa, 
bo chcieliśmy być w gromadzie, nie sami. Cały czas, przez 24 godziny na 
dobę, czuliśmy strach. 

Nigdy o tych przeżyciach nie rozmawiałam z rodzicami. Wiem, że 
tak było we wszystkich rodzinach. Nie wiem, dlaczego. Może baliśmy się 
wracać do tamtych dni? Do dziś nie mogę słuchać muzyki rosyjskiej, choć 
podobno jest piękna. Nie mogę słuchać języka rosyjskiego. 

Byliśmy tylko „szwaby”
Zamieszkałam z rodzicami w Olsztynie. Tato poszedł na pocztę, gdzie 

była nowa, polska władza. Przedstawił się, powiedział, że pracował przed 
wojną na poczcie. Dostał pracę, ale nie jako urzędnik, tylko dozorca, stróż. 
Było nas sześcioro, mieszkaliśmy w jednym maleńkim pokoju z kuchnią 
przy ulicy Mickiewicza. Przecież byliśmy tylko „szwaby”. Gdy przybywało 
coraz więcej przesiedleńców z Wilna, brakowało mieszkań. Zaczęły się 
dokwaterowania. Nasi sąsiedzi Polacy prosili mamę, by pozwoliła zamel-
dować nas, mnie i siostrę do ich mieszkania, żeby im nikogo nie dali. 
Mama się zgodziła.

Polacy z Wilna i Lwowa byli w podobnej sytuacji do naszej. Musieli też 
opuścić swoje rodzinne strony. Nie mieli nic, nie byli u siebie. Czuliśmy 
z nimi jakąś więź. 

Nie było pracy. Chodziłam sprzątać do jednego małżeństwa. Kiedyś 
wracam i mówię do mamy: „A wiesz, gdzie Polacy trzymają pieniądze? 
Pod dywanem!”. A mama wytłumaczyła mi, że w ten sposób sprawdzają, 
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czy jestem uczciwa. Nie chciałam tak pracować, być uważana za złodziejkę. 
Ratunkiem była nauka języka polskiego. 

To jest nasza ojczyzna
Po wojnie Warmiacy uważali, że tu wróci Ostpreussen. Mój tato nie 

chciał wyjeżdżać, mówił, że starych drzew się nie przesadza. Tu była 
nasza ojczyzna, nasza „Heimat”. Słyszałam na ulicy wyzwiska „szwaby, 
naziści”. Zwolniono mnie z pracy w Państwowych Zakładach Wydaw-
nictw Szkolnych, bo zapisałam się do szkoły wieczorowej. Wyrzucił mnie 
ówczesny kierownik wydawnictw, bo nie uzgodniłam z nim, że będę się 
uczyć. I wtedy z tego smutku wyzwolił mnie i przygarnął dr Władysław 
Gębik, który przed wojną był dyrektorem Polskiego Gimnazjum w  Kwi-
dzynie, a w czasie wojny więźniem obozów koncentracyjnych. Dostałam 
pracę w Inspektoracie Kulturalno-Oświatowym „Czytelnika”, którego był 
szefem. Organizowaliśmy spotkania literackie, przyjeżdżali do Olsztyna 
pisarze, m. in. Gustaw Morcinek, Maria Dąbrowska, Zbigniew Herbert. 
Miałam ich podpisy w swoim pamiętniku. Morcinek w dedykacji napisał: 
„Roztomiłej Maryśce, z serdecznym życzeniem, by miała zawsze błękit  
i w oczach, i w sercu...”.

Gdyby więcej było takich ludzi, jak dr Gębik, to na Warmii i Mazurach 
dalej mieszkaliby Warmiacy i Mazurzy, a przecież większość wyjechała. 
Ile osób przychodziło do doktora się żegnać! Namawiał, żeby zostali, że 
się polepszy, ale nie wierzyli w to. Przy tych pożegnaniach wszyscy mieli 
łzy w oczach. Opiekował się nami. To mój pierwszy szef, którego dobroci 
nigdy nie zapomnę.  

Biały kamyczek z Krakowa
A wie pani, że Maria Zientara-Malewska napisała kiedyś o mnie wiersz? 

To był „Biały kamyczek”. Opowiedziałam jej historię mojej wycieczki do 
Krakowa z innymi Warmiakami z Uniwersytetu Ludowego w Jurkowym 
Młynie. Mieliśmy tam roczny kurs języka polskiego. Pojechaliśmy do 
Krakowa, by zobaczyć prawdziwą Polskę. Podczas pożegnalnego spotkania 
organizatorzy chcieli wiedzieć, z jakimi pamiątkami wyjeżdżamy. Ja nie 
miałam ani złotówki, żeby coś kupić. Powiedziałam, że wzięłam z  dziedzińca 
na Wawelu biały kamyczek. A poetka napisała taki wiersz: 

„Wzięłam kamyczek z dziedzińca Wawelu, 
niech jasnych wspomnień, jak źrenicy strzeże, 
Czemuż miłością mnie nikt nie nakarmił?
Dlaczego «szwabką» byłam wśród rodaków
Dopiero u was poczułam się siostrą!
Biały kamyczek przypomni mi Kraków”. 
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W 1953 roku zdałam maturę w Olsztynie. To był dla mnie trudniejszy 
egzamin niż późniejszy dyplomowy na studiach. Zdawałam egzamin 
ze wszystkich przedmiotów! Dr Gębik, gdy usłyszał, że chcę zdawać na 
germanistykę, wezwał mnie i powiedział, że to nie jest dobry czas na ten 
kierunek. Że nie ma tłumaczeń literatury niemieckiej, w szkołach nie uczą 
niemieckiego, a na pracę w dyplomacji „jesteś źle urodzona”. „Wybierz 
taki zawód, który w każdym politycznym systemie będzie potrzebny, na 
przykład farmację i idź do Poznania. Tam, nawet jak będziesz mówiła po 
niemiecku, wszyscy cię zrozumieją”. Nie wiedziałam, co to jest farmacja, 
ale poszłam za radą dr. Gębika, wyjechałam w nieznane. Byłam jedną 
z najstarszych studentek na roku. Gdy zaczynałam, miałam 23 lata. 
Pierwszy rok studiów był dla mnie straszny. Nabijali się ze mnie, że nie 
wymawiam „r”, że robię błędy gramatyczne.

Na drugim roku okazałam się potrzebna – nie było książek, podręcz-
ników. Tłumaczyłam więc czasami asystentom skrypty z niemieckiego  na 
polski. Miałam dobre wyniki, dostałam stypendium fundowane. Dopiero 
wtedy mnie, taką dziewczynę z prowincji, doceniły koleżanki.  

Mam dr. Gębikowi bardzo dużo do zawdzięczenia. I to, że zostałam 
w Polsce, że skończyłam farmację, że pracowałam 43 lata w zawodzie. 
Szkoda, że jego nazwisko jest dziś zapomniane. 

Kocham warmiński krajobraz
Mój mąż Czesław Kołpa był Polakiem, pochodził z okolic Hrubieszowa. 

Przyjechał na te tereny do szkoły. Moi rodzice byli przerażeni, jak powie-
działam, że wychodzę za niego za mąż, a zdecydowaliśmy się na ślub już 
po trzech miesiącach znajomości. A ja tylko poszłam za radą mamy, która 
zawsze mówiła: Jak będziesz wybierać, człowiek, z którym będziesz chciała 
iść przez życie, zwróć uwagę, jak mówi o swojej matce. Jeśli będzie wyrażał 
się o niej z szacunkiem, to będzie też tak traktował żonę. 

Czesław poszedł do pracy w milicji i to był największy minus. Miał dużo 
kłopotów, bo braliśmy ślub kościelny i słyszał od przełożonych, że ma żonę 
Niemkę, która chodzi do kościoła. Był bardzo dobrym człowiekiem. Zmarł 
16 lat temu. Mamy syna. Marcin jest konserwatorem zabytków. 

Całe życie mieszkałam i pracowałam w Olsztynie. Bardzo lubię to miasto. 
Gdy ktoś narzeka na Olsztyn, chcę mu powiedzieć: „Możesz mieszkać gdzie 
indziej”. Ja w każdym razie bardzo się cieszę, że tu zostałam. Kocham te 
krajobrazy, lasy, jeziora i ludzi, których tu spotkałam. 

 Beata Brokowska 
„Gazeta Olsztyńska”, 5 grudnia 2014 
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Bo pisanie to moje życie

Andrzej Zb. Brzozowski: Chyba można Panią nazwać łowczynią 
nagród, bo jakiego dziennikarskiego tematu się Pani nie dotknie, 
to zaraz otrzymuje nagrodę?
Beata Brokowska: Nie wiem, czy tak jest naprawdę (śmiech), ale 

lubię słuchać ludzi i opisuję to, co usłyszałam. Z takimi emocjami, jakie 
przeżywam, kiedy słucham tych historii. Być może to jest poruszające 
i powoduje, że dostaję za te publikacje nagrody.  

Specjalizuje się Pani w reportażu?
W „Gazecie Olsztyńskiej” prowadzę między innymi dział „Reporter”, 

obecnie jestem redaktorem i mam inne obowiązki, ale nadal piszę reportaże. 
Czy dziennikarstwo to zawód jak każdy inny?
Na pewno nie. Mój pierwszy redaktor naczelny uczył mnie, że to nie 

zawód, a misja, ale ten zawód się zmienia, jak zmienia się cały świat.  
Co w tym zawodzie jest dla Pani najważniejsze?
Właśnie spotkania z ludźmi. Zarówno z bohaterami moich tekstów, jak 

i czytelnikami. To, co od nich otrzymuję i to, co im sama mogę dać.  
Wybór tego zawodu był świadomy, czy zadziałał tu przypadek?
Na studiach pisanie do gazet było moim hobby. Znalazłam się w takiej 

wspaniałej sytuacji, że to, co było zajęciem w czasie wolnym, stało się 
moim zawodem. Wyrastałam w domu wypełnionym książkami i gazetami. 
Dzień bez gazet, bez tygodników, bez książek był dniem straconym. Zresztą 
moi rodzice poznali się także za sprawą gazety. Mama jechała pociągiem 
i pożyczyła od taty, który jechał w tym samym przedziale, gazetę. Może to 
wszystko razem spowodowało, że zostałam dziennikarką?

Czyli zaczynała Pani swoją dziennikarską przygodę, tak jak wielu 
z nas, w czasie studiów?
Tak. Studiowałam w Gdańsku. Pisywałam do wielu tytułów, jeździłam na 

obozy dziennikarskie. To bardzo przyjemna forma spędzania wolnego czasu 
i oddech od wykładów. Potem to, co traktowałam jako zabawę, otworzyło 
mi drogę do redakcji. Miałam wiele  wycinków prasowych także w gazetach 
ogólnopolskich dokumentujących moją dziennikarską pracę. 

A jak trafiła Pani do „Gazety Olsztyńskiej”?
Wcześniej pracowałam w innych redakcjach, zostałam laureatką pierwszej 

ogólnopolskiej nagrody w konkursie na reportaż o tematyce ekonomicznej. 
W „Gazecie Olsztyńskiej” zaczęłam pracować w 1999 roku. Trafiłam do 
działu ekonomicznego, pracowali tam sami mężczyźni. Pisałam wtedy dużo 
o gospodarce. Bardzo szybko zostałam szefową tego działu. 

Wywiad 
z Beatą 

Brokowską
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Czy jest coś w tym zawodzie, czego Pani nie lubi?
A czy są idealne zawody? (śmiech)
Dla radiowca zawsze najważniejsze jest radio, dziennikarz tele-
wizyjny nie widzi świata poza telewizją, czy tak samo jest w Pani 
przypadku, jeżeli chodzi o gazetę?
Tak, jestem uzależniona od czytania. Dziś inaczej patrzę na gazety, ważny 

jest język, dynamika i to, co mnie porusza, bo tylko wtedy pisanie, czytanie 
i słuchanie ma sens. Zresztą, gdy zamykam drzwi redakcji, nie znaczy, że 
kończę pracę. Dziennikarz cały czas pracuje, bo na przykład słucha lub 
przegląda wiadomości. Przynajmniej tak jest ze mną. Dziś wszystko mam 
w telefonie, więc oddzielenie pracy i życia jest coraz trudniejsze. 

Jednak obecnie ludzie, zwłaszcza młodzi, chyba bardziej lubią 
oglądać i słuchać niż czytać? 
Nastał czas obrazkowego społeczeństwa. Gazety mają dynamiczne 

strony internetowe i często swoją telewizję, tak jak „Gazeta Olsztyńska”. 
Multimedialność stała się codziennością. Trzeba się zmieniać, tak jak świat 
wokół nas się zmienia.

Napisała Pani dużo artykułów o Unii Europejskiej, lecz nie chodzi 
tu o liczby i statystyki, ale o sprawy zwykłych ludzi. Skąd zaintere-
sowanie takimi tematami?
To zaczęło się, zanim Polska weszła do Unii. Zgłosiłam się na ogólnopolski 

kurs dla dziennikarzy, przeszłam niełatwe eliminacje. Ze stu kandydatów 
wybrano 30, wśród nich byłam ja. Potem 10 najlepszych absolwentów 
półrocznego szkolenia pojechało do Brukseli. Też byłam wśród nich. Od 
tamtego czasu pisałam dużo o sprawach ludzi związanych z UE, o fundu-
szach, skończyłam też studia podyplomowe, a moja praca dotyczyła waluty 
europejskiej – euro. 

Za jakie artykuły otrzymała Pani Wyróżnienie Honorowe w tego-
rocznej edycji konkursu im. Seweryna Pieniężnego?
Były to cztery artykuły z cyklu „Gdzie są ludzie z tamtych lat”: „Gazeta 

z autografem Pieniężnego”, „Moi pradziadowie czytali Gazetą Olsztyńską”, 
„Żałuję, że mama nie zobaczyła mojej córeczki” i „To ja, Maria Anielska 
z Sząfałdu”. Postać Seweryna Pieniężnego jest mi szczególnie bliska. Z tego 
powodu, że jest patronem Gazety, w której pracuję, a poza tym cały czas mnie 
fascynuje i ciągle odkrywam interesujące historie związane z jego życiem.  

Jest Pani także autorką reportażu „A ten zegarek ciągle chodzi”?
Opisałam w nim historię zegarka, który w latach 20. Seweryn Pieniężny 

ofiarował swojemu drukarzowi Antoniemu Szajkowi. I ten zegarek z dedy-
kacją Pieniężnego wygrawerowaną na kopercie odnalazł się w 2008 roku! 
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Pewien mężczyzna przyniósł go do Muzeum „Gazety Olsztyńskiej”. Udało 
mi się dotrzeć do ofiarodawcy, ustalić i opisać historię tego szwajcarskiego 
cacka, który ocalał w obozie koncentracyjnym! Wydaje mi się, że był to 
jeden z moich ciekawszych tekstów. Mało tego, ofiarodawca zegarka po 
publikacji reportażu przywiózł do Olsztyna swoją mamę, która ostatni raz 
była tu przed wojną u swojego wujka, tego drukarza z „Gazety”.  

Na koniec poproszę o jakąś anegdotę związaną z dziennikar-
stwem, koniecznie z Pani udziałem. 
Często zdarzają się nieoczekiwane sytuacje, gdy wracają do mnie ludzie, 

o których pisałam. Kiedyś pojechałam na spektakl do domu kultury biało-
ruskiej, położonego na odludziu na Podlasiu. Wchodzę, a tam w drzwiach 
profesor Bohdan Głuszczak, z którym wielokrotnie robiłam wywiady. 
Aktorka była jego studentką i pomagał jej przygotować przedstawienie. 
Spotkać profesora w tym głuchym lesie, to było niesamowite. 

Albo inna historia. Kiedyś trafiłam na ogłoszenie „Uczę japońskiego”. 
A że od czasów liceum bardzo interesowałam się Japonią, zadzwoniłam. 
Nie chciałam uczyć się języka, ale byłam ciekawa, kto nadał w Olsztynie 
takie ogłoszenie. Poznałam Japonkę, która opowiedziała mi swoją historię. 
Podczas wycieczki do Korei poznała Polaka, dla niego przyjechała do Polski. 
Wyszła za mąż i chwilowo mieszkała w Olsztynie. Napisałam o niej reportaż. 
Gdy po dziesięciu latach od spotkania z Japonką jechałam na wyprawę do 
Japonii, okazało się, że ona będzie  prowadziła naszą grupę. Spotkałyśmy 
się w samolocie lecącym do Tokio! 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Andrzej Zb. Brzozowski
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Z wykształcenia filolog języka angielskiego. Ukończyła Instytut Filologii 
Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Nauczycielką była bardzo krótko, tłumaczką trochę dłużej, ale już 

wtedy radio wciągało ją, stawało się coraz ważniejsze, aż zwyciężyło. 

Droga zawodowa, działalność
W latach 1996-2000 pracowała m. in. jako tłumacz w Kancelarii Praw-

nej Ziemscy i Partnerzy w Poznaniu oraz jako redaktor w Wydawnictwach 
Elektronicznych IMPRESJA w Przeźnierowie koło Poznania. W latach 
1996-2000 współpracowała również z Regionalną Rozgłośnią Polskiego 
Radia w Poznaniu – Radiem Merkury S. A. W 2000 roku trafiła do Radia 
Olsztyn. Interesują ją sprawy społeczne oraz historie ludzi żyjących na 
pograniczu kultur, tradycji i religii.

Osiągnięcia, nagrody
„Człowiek z ula” – rekomendacja w konkursie  „Jeden dzień z życia Polaka 

– 31 sierpnia 2001” ogłoszonym przez dziennikarzy, którzy dokumentowali 
Sierpień 80: Wojciecha Adamieckiego, Andrzeja Drzycimskiego, Wojcie-
cha Giełżyńskiego, Janusza Głowackiego, Janinę Jankowską, Ryszarda 
Kapuścińskiego, Małgorzatę Szejnert, Macieja Wierzyńskiego, Tomasza 
Zalewskiego; „Ślady” – finał I etapu Konkursu im. Jacka Stwory (2006); 
„Na początku było marzenie” – Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 
(2009); „Smętek” – nominacja do Nagrody Grand Press (2011); „Moje 
matki” – nagroda w konkursie „Pogranicze” (2015). Wyróżnienie Honoro-
we w Konkursie o Nagrodę im. Seweryna Pieniężnego za rok 2009 i 2014.

Wyróżnienie 
Honorowe
Alicja Kulik 

FOT. © BEATA ŚWIERKOWSKA-CHROMY
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Zainteresowania, hobby
Wyprawy rowerowe po świecie, nauka języków obcych. Jak pisze: „Chcę 

nadal być radiowcem, reporterem :) i nadal zwiedzać świat”.

Teksty nagrodzone (streszczenie) – Cykl audycji poświę-
conych alkoholizmowi rozpoczęłam w lutym 2014 roku. W dwu-
nastu odcinkach, które emitowane są w trzeci czwartek miesiąca  
poruszam  zagadnienia dotyczącego tego nałogu. Audycja składa się z dwóch 
części. Pierwsza to rozmowa z osobą/osobami, której/których dotyczy po-
ruszany w audycji problem. Druga część to audycja na żywo z zaproszonymi 
do studia gośćmi. Audycja przewiduje kontakt ze słuchaczami.

Tematy, które poruszałam do tej pory to na przykład: Dlaczego al-
koholizm to choroba i co w tej chorobie najbardziej boli? Czy i dlaczego 
wspólnoty AA pomagają wyjść z nałogu? Jaka jest rola terapii w pro-
cesie leczenia? Co oznacza być współuzależnionym i jakiego wsparcia  
potrzebuje małżonek, małżonka, dziecko?  Czy alkohol i przemoc idą w pa-
rze? Kim jest sponsor we wspólnotach AA?  

Alicja Kulik             

Wywiad 
z Alicją Kulik

Lubię słuchać ludzi

Andrzej Zb. Brzozowski: W tegorocznej edycji Konkursu o Nagro-
dę im. Seweryna Pieniężnego otrzymałaś Wyróżnienie Honorowe. 
Fajnie jest dostawać nagrody?
Alicja Kulik: Oczywiście, że tak. Nie pracujemy dla nagród, ale jak się 

pojawią to dodają skrzydeł. Czuję dużą odpowiedzialność za historie, które 
ludzie mi powierzają i staram się uczciwie podchodzić do tego, co robię. 
Najbardziej cieszy mnie, gdy moje audycje znajdują odzew wśród słuchaczy. 
A jeśli jeszcze to, co robię, zostanie zauważone i wyróżnione przez środowisko 
lub przez jakąś instytucję, która ogłasza konkurs, to radość jest podwójna.

Jaka była tematyka reportaży, za które otrzymałaś wyróżnienie 
w konkursie SDP im.  Seweryna Pieniężnego? 
To były audycje emitowane w cyklu „Samo życie” i dotyczyły problemu 

alkoholizmu.  Do tej pory wyemitowaliśmy dwanaście odcinków, w których 
poruszam różne zagadnienia związane z tym nałogiem. Na przykład: Dlaczego 
alkoholizm to choroba i co w tej chorobie najbardziej boli? Czy i dlaczego 
wspólnoty AA pomagają wyjść z nałogu? Jaka jest rola terapii w procesie 
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leczenia? Co oznacza być współuzależnionym i jakiego wsparcia potrzebuje 
małżonek, małżonka, dziecko? Właśnie takie tematy poruszam w audycji 
wspólnie z moimi gośćmi i jestem bardzo wdzięczna moim rozmówcom, 
że chcą dzielić się ze mną swoimi historiami. A to niełatwe.

Twoja przygoda z mediami zaczęła się w Poznaniu, od współpracy 
z Radiem Merkury?
Zaraz po studiach pracowałam jako tłumacz w jednej z poznańskich kan-

celarii prawnych. A ponieważ radio kochałam od zawsze – wychowałam się 
na „Trójce” – postanowiłam, że będę nie tylko pracowała i zarabiała pienią-
dze, ale również spełniała swoje marzenia. Chciałam nauczyć się radiowego 
rzemiosła. Prawie trzy lata współpracowałam z redakcją kulturalną Radia 
Merkury. Bardzo ważną osobą dla mnie była i jest pani redaktor Barbara 
Miczko-Malcher, mój pierwszy i jedyny nauczyciel radiowego rzemiosła. 
Miała dużo cierpliwości i doświadczenia. Właśnie z nią zrobiłam pierwszy 
w życiu reportaż o... holenderskim producencie świeczek. Od tego się zaczęło.

Skończyłaś filologię angielską, czy znajomość tego języka jest 
przydatna w Twojej radiowej pracy?
Na pewno nie na co dzień, ale zdarza się, że moimi rozmówcami są 

cudzoziemcy. Ze względu na historię naszego regionu, bardziej przydatny 
jest jednak niemiecki. Na szczęście na studiach nam nie odpuszczali i daję 
sobie radę również w tym języku. 

Dlaczego tak fascynujesz się radiem, a nie na przykład gazetą?
Ja lubię słuchać. Mówić trochę mniej. Lubię słuchać ludzi, ich historii. Lubię 

szukać odpowiedzi na pytania, szukać przyczyn ważnych społecznych zjawisk 
i rozmawiać o tym z ludźmi, którzy znają odpowiedzi albo też ich poszukują. 
Poza tym odkąd pamiętam radio zawsze mi towarzyszyło. Zasypiałam przy 
nim i przy nim się budziłam (śmiech). W latach 90. mogłam ustawiać zegarek 
według audycji radiowych emitowanych w „Trójce”. Dokładnie wiedziałam, 
co i o której godzinie się zaczyna i kończy. Nie potrzebowałam zegarka. Dużo 
słuchałam, zwłaszcza reportaży. Ten gatunek interesował mnie zawsze. 

To bardzo trudna forma, skąd u ciebie ten rodzaj reporterskiej wrażliwości?
Powtórzę się. Na pewno jest to nastawienie takich moich wewnętrznych 

częstotliwości na ludzkie historie. Zabrzmi to banalnie, ale to jest po prostu 
ciekawość drugiego człowieka. 

Niejednoznaczność jego wyborów, różne wrażliwości, różne punkty 
widzenia i jakiś uniwersalizm wpisany w pojedynczy los. 

Czy po latach wracasz do tych historii, interesują Cię losy bohate-
rów Twoich reportaży?
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Nie zawsze tak się dzieje, ale jestem w kontakcie z kilkoma osobami. 
Nie jest to już kontakt zawodowy, ale zupełnie prywatny. 

W Olsztynie pojawiłaś się w 2000 roku i od razu trafiłaś do 
olsztyńskiej Rozgłośni?
Dokładnie tak (śmiech). Przeprowadzając się do Olsztyna, postanowiłam 

spełniać marzenia już nie dorywczo, ale tak na całość. Zaczęło się od współpracy, 
a po pół roku przydzielono mi biureczko w redakcji kulturalnej, a potem w spo-
łecznej, i tak to trwa do dziś. O kilku lat redakcja nazywa się społeczno-kulturalna.

Wyróżnienie w Konkursie im. Seweryna Pieniężnego nie jest Two-
ją pierwszą dziennikarską nagrodą?
Nie jest pierwszą, ale jest bardzo ważną. Wcześniej dostałam m. in. 

wyróżnienie za reportaż w konkursie im. Jacka Stwory. Był to materiał 
opowiadający o nauczycielce, która w 1945 roku tworzyła szkołę w Pluskach. 
W 2009 roku otrzymałam polsko-niemiecką nagrodę dziennikarską za 
reportaż opowiadający o polskiej rodzinie, która wyemigrowała w latach 
90. do Niemiec. W Konkursie im. Pieniężnego otrzymałam już wcześniej 
Wyróżnienie Honorowe, w roku 2009. W tym roku otrzymałam też ważną 
dla mnie nagrodę za reportaż w konkursie „Pogranicze” organizowanym 
przez moje Radio. 

Czy masz jakiś temat na reportaż, który czeka, żeby nim się zająć 
w przyszłości?
Chciałabym zrobić reportaż o starości. Robiłam już pewne próby, ale 

chyba jeszcze nie jestem gotowa, żeby się zmierzyć z tym tematem. Jest to 
dla mnie bardzo ważne, chociażby z tego powodu, że bardzo lubię starszych 
ludzi. Bardzo lubię ich obserwować, rozmawiać z nimi, słuchać ich. Ale 
potrzebuję jeszcze trochę czasu. Duży temat, a łatwo o banał.

Na koniec chcę Cię prosić o jakąś anegdotę związaną z dziennikar-
ską profesją, koniecznie z Twoim udziałem.
Zdarzyło mi się coś takiego. Bardzo lubię muzykę, chętnie jej słucham 

i to wszystko. Wiedzę mam małą. Kiedyś wysłano mnie w zastępstwie na 
wywiad z Tomaszem Lipińskim, liderem i założycielem zespołów Brygada 
Kryzys i Tilt. To była nagła sytuacja, miałam mało czasu i pojechałam na 
nagranie czerpiąc wiadomości na temat mojego rozmówcy z Internetu. Prze-
czytałam ciekawy wywiad, jak mi się wtedy wydawało, właśnie z Tomaszem 
Lipińskim. Przygotowałam grzecznie pytania i... porażka. To był wywiad 
z jego kolegą. Ale Tomasz Lipiński ma dużą klasę. Mówił tylko: „Naprawdę 
tak powiedziałem...”. Mimo wszystko, dobrze wspominam tę rozmowę. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Zb. Brzozowski
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Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego (1981). Specjalizuje się w dziennikarstwie 
śledczym. Jak podkreśla: „Nie znoszę dziennikarstwa partyjnego, 

moim ideałem jest dziennikarstwo obywatelskie”. W Olsztynie znany jest 
najbardziej jako publicysta mediów obywatelskich: miesięcznika „Debata” 
oraz portalu internetowego www.debata.olsztyn.pl. Jest także współredak-
torem witryny internetowej Radia Olsztyn. Członek Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich, członek Głównej Komisji Rewizyjnej SDP (2014-2017) 
i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału (2013-2016).

Droga zawodowa, działalność
Reportarze publikował w: Tygodniku „Kontakty” w Łomży (1981-1985); 

„Dzienniku Pojezierza” (1985-1987, 1992-1993); „Tygodniku Kulturalnym”  
(1987-1988); „Posłańcu Warmińskim”, Tygodniku „Ład” (1988-1990); 
„Rezonansie” Tygodniku Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Olsztynie 
– redaktor naczelny; „Tygodniku PLUS” (1990-1991). 

„Gazeta Współczesna” (Białystok) – redaktor naczelny (1991-1992); 
„Kurier Poranny” (Białystok) – redaktor naczelny (2000-2001); „Rzecz-
pospolita” – korespondent; Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział 
Organizacyjno-Prawny, kierownik Służby Informacyjnej (1992-1993); 
„Gazeta Warmińska” – autor projektu tygodnika i pierwszy redaktor 
naczelny (1993-1994); „Super Express” (Olsztyn) – dyrektor i redaktor 
naczelny (1994-1998), szef oddziału (1999-2000); „Super Express” 
(Warszawa) – p.o. redaktora naczelnego (1998-1999); Radio WA-MA – 
autorska audycja „Czy to prawda, że...”; „Posłaniec Warmiński”, „Gazeta 

Wyróżnienie 
Honorowe
Adam Jerzy 
Socha 

FOT. © JACEK STRÓŻYŃSKI
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Uniwersytecka UWM” (2001-2002); „Dziennik Łódzki” – zastępca re-
daktora naczelnego (2002-2008). Od 2009 roku: miesięcznik „Debata” 
i portal www.debata.olsztyn.pl.

Brał udział w strajku w Stoczni im. Lenina w Gdańsku w sierpniu 1988 
roku (rękopis książki o strajku Diament z popiołu, wysłany do Londynu, 
do wydawnictwa Aneks, zaginął; fragment ukazał się w „Tygodniku Ład”). 
Twórca nielegalnego stowarzyszenia „Olsztyński Klub Obywatelski”, którego 
był pierwszym przewodniczącym. Trzech członków stowarzyszenia weszło 
do Sejmu i Senatu z ramienia OKP (Erwin Kruk, Józef Lubieniecki, Zenon 
Złakowski). Stowarzyszenie rozwiązało się po powstaniu Komitetu Obywa-
telskiego „S” w Olsztynie. Redaktor podziemnego kwartalnika „Inicjatywy 
Warmińskie”, wydawanego przez Bogdana Bachmurę i Jerzego Szmita. 

Autor dwóch książek reportażowych: Jedwabne życie (1989) i Spałem 
z Tymińskim (1991).

Twórca i realizator ogólnopolskiego programu SZKOŁA BEZ PRZE-
MOCY, pod patronatem Prezydenta RP; twórca i realizator ogólnopolskiej 
kampanii STOP PIJANYM KIEROWCOM. 

Współtwórca szkółki dziennikarstwa w SE i prowadzący w niej zajęcia; 
zajęcia ze studentami w Podyplomowym Instytucie Dziennikarstwa UWM 
oraz warsztaty dziennikarskie w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii 
w Olsztynie.

Adam J. Socha powołał w 1991 roku pierwszą na Warmii i Mazurach 
Społeczną Szkołę Podstawową nr 101 w Olsztynie i  był jej pierwszym, 
społecznym prezesem. Szkoła istnieje do dzisiaj i powiększyła się o gimna-
zjum. Absolwenci szkoły ukończyli prestiżowe uczelnie i kierunki w kraju 
i zagranicą.

Osiągnięcia, nagrody
Za redagowanie podziemnego kwartalnika „Inicjatywy Warmińskie”, 

wydawanego przez Bogdana Bachmurę i Jerzego Szmita, w 2000 roku 
otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę Zasłu-
żony Działacz Kultury.

Nagroda w ogólnopolskim Konkursie im. Bruna dla młodych dzienni-
karzy. Nagroda Ministra Zdrowia za autorstwo ogólnopolskiej kampanii 
STOP PIJANYM KIEROWCOM.

Nagroda International Media Award za program SZKOŁA BEZ PRZE-
MOCY.

Wyróżnienie w I edycji konkursu IPN na „Audycję historyczną roku” 
pt. „Sprawa 2 milionów”, która powstała w ramach autorskiego projektu, 
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realizowanego w Radio Olsztyn S. A. dokumentującego historię olsztyńskiej 
„Solidarności” (po przejęciu mediów publicznych przez koalicję PO/PSL/
SLD audycja zdjęta z anteny).

Wyróżnienie Honorowe w Konkursie o Nagrodę im. Seweryna Pienięż-
nego za rok 2013 i 2014. 

Zainteresowania, hobby
Adam J. Socha zapytany o swoje zainteresowania i hobby, odpowie-

dział: „Kocham podróże, poznawanie ludzi innych kultur! Kocham góry! 
Kocham książki. Kocham teatr. Kocham muzykę! Kocham wino w gronie 
przyjaciół! Interesuję się historią, szczególnie XX wieku (totalitaryzmy), 
religiami, polityką. I jestem chory na Polskę”.

Teksty nagrodzone – „Gra o Sztynort”, tekst ukazał się w miesięcz-
niku regionalnym „Debata”. Cykl artykułów śledczych, który doprowadził 
do wykrycia przez CBA korupcji w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie 
oraz materiał pt. „Don Kiszoci z Warmii” – jeden z cyklu kilkunastu arty-
kułów, którymi na bieżąco Adam J. Socha rejestrował wydarzenia związane 
z protestem grupy mieszkańców gminy Jeziorany przeciwko budowie farmy 
wiatrowej do produkcji prądu.

Gra o Sztynort
Czy drogę do Pałacu w Sztynorcie mości Andrzejowi Dowgialle  mar-

szałek województwa Jacek Protas? Tak wynika ze słów wiceburmistrza 
Węgorzewa Andrzeja Lachowicza. Dowgiałło stanowczo oświadczył, że nie 
jest zainteresowany Sztynortem. A marszałek na moje pisemne pytanie 
wysłane w październiku 2013 roku, czy rozmawiał na temat Sztynortu 
z Dowgiałło odpisał krótko: „Nie”.

Wizja marszałka
Jednak stoi to w sprzeczności z tym, co na sesji Rady Powiatu Węgorzew-

skiego 30 stycznia 2014 roku ujawnił wiceburmistrz Andrzej Lachowicz. 
Zanim uzyskałem zapis cyfrowy wystąpienia wiceburmistrza znałem tylko 
komunikat przekazany mediom 10 lutego 2014 roku. A brzmiał on tak:

„Marszałek województwa złożył do ministerstwa infrastruktury projekt 
budowy w Sztynorcie Dużym ogromnego kompleksu hotelowo-rekreacyj-
nego na 110 ha. Koszt projektu to 225 mln zł, a pieniądze mają pochodzić 
z programu Polska Wschodnia. Na 54-hektarowej działce gminy Węgo-
rzewo mają powstać pola golfowe, a na 50 hektarach należących do TIGA 
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Investment S. A. wysokiej klasy hotele, w sumie na tysiąc miejsc nocle-
gowych oraz lądowisko dla awionetek i helikopterów i SPA. Inwestycja 
ma być realizowana przez gminę Węgorzewo w porozumieniu z Polsko-
Niemiecką Fundacją Ochrony Zabytków Kultury w formule Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego. Zdaniem wiceburmistrza wszystko wskazuje na 
to, że w ministerstwie projekt uzyska akceptację”.

Gdyby wizja marszałka miała się ziścić, Sztynort stałby się najwięk-
szym zespołem hotelowo-turystycznym na Warmii i Mazurach, jeśli 
nie w Polsce.

Pierwszy raz o planach marszałka usłyszałem jesienią 2013 roku, gdy 
z grupą przyjaciół zwiedzałem Pałac w Sztynorcie. Naszym przewodnikiem 
był Piotr Wagner z Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kul-
tury, która obecnie jest właścicielem Pałacu. Piotr Wagner wówczas był 
wolonatariuszem, ale od niedawno jest dyrektorem zarządzającym spółki 
z o. o. „Pałac w Sztynorcie”. Spółkę tę Fundacja otrzymała jako darowizna 
za symboliczne 1 euro od spółki TIGA S. A. 

Piotr Wagner opowiedział nam wówczas o pracach ratujących Pałac 
przed zawaleniem się. Wspomniał też, że Fundacja pokłada ogromne 
nadzieję w panu marszałku Jacku Protasie i jego przyjacielu Andrzeju 
Dowgialle na pomoc w uratowaniu Pałacu. Pomoc ta miała polegać na 
zdobyciu przez marszałka środków unijnych na remont Pałacu, a w zamian 
Andrzej Dowgiałło miał otrzymać część Pałacu na hotel. Według Wagnera 
przedmiotem negocjacji miało być, jak duża część Pałacu ma zostać prze-
znaczona na funkcję hotelowo-restauracyjną, która finansowałaby część 
muzealna oraz tzw. Strzechę Budowlaną (szkołę rzemiosła artystycznego).

Po tych rewelacyjnych informacjach wysłałem zapytania do marszałka 
województwa. Uzyskałem jedynie suchą odpowiedź: „Przygotowywane przez 
Fundację przedsięwzięcie objęte zostało projektem Mandatu Negocjacyjnego 
do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020”. 

Natomiast na pytanie, czy marszałek spotykał się w sprawie tego projektu 
z Andrzejem Dowgiałło Jacek Protas odpowiedział krótko: „Nie”.

„Dowgiałło wniósł swoją wizję”
W lutym 2014 roku temat powrócił za sprawą wiceburmistrza Węgorzewa. 

Zadzwoniłem 10 lutego, w dniu ukazania się w mediach komunikatu o projek-
cie marszałka do wiceburmistrza Andrzeja Lachowicza, prosząc o szczegóły.

Oto zapis rozmowy:
– Hotel ma liczyć 1000 miejsc, czy wobec tego w Pałacu będzie miejsce 

na część muzealną?
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Andrzej Lachowicz: Funkcja hotelowa ma powstać na całym obszarze 
110 ha, a działka pałacowa to zaledwie 0,3 ha. W Pałacu ma być tylko 30 
apartamentów o najwyższym standardzie. Powstaną więc nowe obiekty 
hotelowe oraz na ten cel zostaną zaadaptowane obiekty gospodarcze na-
leżące kiedyś do Pałacu.

– Ale przecież właścicielem tych obiektów, jak całej działki dookoła 
Pałacu wraz  portem i parkiem jest TIGA Investment S. A., więc musi to 
być projekt realizowany wspólnie z TIGĄ?

Andrzej Lachowicz: Jest poważny klient, który chce kupić od nich teren.
– Może pan Andrzej Dowgiałło?
Andrzej Lachowicz: Ja nie wiem.
– Ponoć miał to być pomysł pana Andrzeja Dowgiałło?
Andrzej Lachowicz: On wniósł swoją wizję, jako chyba przyjaciel prezesa 

Fundacji pana mecenasa Wojciecha Wrzecionkowskiego, co z tym można 
zrobić, więc jest też tutaj i wkład pana Dowgiałło.

– Myśli pan, że pan Dowgiałło wystartuje w przetargu?
Andrzej Lachowicz: My byśmy bardzo się cieszyli, bo to byłaby gwarancja 

realizacji. Dla Sztynortu i tego miejsca to jest ostatni dzwonek. Pomoc mar-
szałka i pomysł pana Dowgiałło, razem szczęśliwie się złożyło na ten projekt.

Dzielenie skóry na żywym niedźwiedziu
Gdy tę rozmowę opublikowałem na portalu www.debata.olsztyn.pl 

rozdzwonił się mój telefon. 
Prezes TIGA Investment Adam Jabłoński dopiero z portalu „Debata” 

dowiedział się o projekcie marszałka Protasa.
– Jestem co najmniej zaskoczony – powiedział mi prezes Jabłoński. – 

Jak można występować o środki unijne nie będąc właścicielem gruntu i bez 
rozmowy z właścicielem działki zgłaszać taki projekt?! To jakieś kuriozum! 
W lipcu 2013 roku widziałem się z burmistrzem Węgorzewa i informowałem 
go o rozmowach na temat sprzedaży Sztynortu, ale ani słowem nie wspo-
mniał o projekcie gminy Węgorzewo i marszałka. Nic z tego nie rozumiem.

Kluczowa dla projektu ponad 50 ha działka wokół Pałacu Lehndorffów 
wraz z portem, zabytkowym pałacowym parkiem i wieloma obiektami należy 
do spółki TIGA Investment S. A. i została wyceniona na około 50 mln zł. 
W 2011 roku 100 procent akcji TIGA Investment nabyła Grupa Kapitałowa 
Alterco S. A. działająca na rynku nieruchomości. Grupa Alterco planowała 
„stworzenie w Sztynorcie nowoczesnego resortu turystycznego o między-
narodowym standardzie”. Tymi planami zachwiały problemy finansowe 
spółki wywołane kryzysem na rynku nieruchomości. Wobec spółki prowa-
dzone było postępowanie upadłościowe, które zostało 13 lutego 2013 roku 
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umorzone. W ramach ratowania spółki Alterco zamierza sprzedać Sztynort 
(w tej chwili Alterco jest właścicielem 90 procent akcji TIGA Investment).

– Nieruchomość TIGA Investment w Sztynorcie jest obciążona obliga-
cjami – przyznaje prezes Adam Jabłoński. – Ale nawet gdyby potencjal-
nie ktoś z wierzycieli chciał dochodzić swoich praw poprzez licytowanie 
nieruchomości, to taki proces trwałby 2-3 lata, więc bez rozmów z nami, 
zgłaszanie przez marszałka takiego projektu o dotacje unijne, to kuriozum.

Z kolei prezes spółki TIGA S. A. Tomasz Cwiżewicz (TIGA S. A. 
również należy do Grupy Kapitałowej Alterco) powiedział mi, że w Pa-
łacu nie może powstać hotel. Spółka ta przekazała Polsko-Niemieckiej 
Fundacji Ochrony Zabytków Kultury aktem darowizny spółkę z o. o. 
„Pałac w Sztynorcie”. 

– W akcie darowizny spółka TIGA S. A. zastrzegła, że Fundacja nie 
może prowadzić w Pałacu działalności konkurencyjnej wobec spółki TIGA 
S. A., a więc np. hotelowej – powiedział prezes Cwiżewicz. – W przypadku 
uruchomienia takiej działalności TIGA S. A. ma prawo zażądać natychmia-
stowego zwrotu Pałacu. Jest to zapisane w Księdze Wieczystej tej działki. 

– Pałac oddaliśmy Fundacji na muzeum i szkołę rzemiosła – podkreślił 
prezes Cwiżewicz.

Najbardziej plany marszałka i wypowiedzi wiceburmistrza wzburzyły 
przedsiębiorcę JJB (nazwisko do wiadomości redakcji), który finalizuje 
rozmowy z TIGA Investment na temat kupna ich działki w Sztynorcie. 

– To dzielenie skóry na żywym niedźwiedziu – powiedział mi przedsię-
biorca JJB – Marszałek dysponuje majątkiem, który do niego nie należy. 
Mam podpisane listy intencyjne z właścicielem Sztynortu, spółką TIGA 
Investment i finalizuję właśnie negocjacje w sprawie jego kupna. Wcześniej 
kupiłem dokumentację projektu, który zamierzała realizować w Sztynorcie 
spółka TIGA i go zmodyfikowałem. Stworzę w Sztynorcie wiodący ośrodek 
turystyczny na Warmii i Mazurach. Znajdzie w nim pracę 100 osób na stałe 
i dodatkowych około 90 w sezonie. W Sztynorcie powstanie najbardziej 
ekologiczny ośrodek turystyczny w Europie. I to za środki prywatne, a nie 
publiczne, jak zamierza marszałek. Środki publiczne niech pan marszałek lepiej 
zaangażuje w stworzenie przejścia granicznego w powiecie węgorzewskim.

Prezes TIGA Investment S. A. Adam Jabłoński potwierdził mi, iż spółka 
podpisała list intencyjny z JJB i w tej chwili finalizuje z nim rozmowy na 
temat sprzedaży działki w Sztynorcie.

„Kto ma Sztynort, ten ma Mazury”
Zadzwoniłem więc w piątek 14 lutego ponownie do wiceburmistrza 

Węgorzewa Andrzeja Lachowicza pytając, czy wie o tym, iż TIGA sprzedaje 
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Sztynort JJB i wobec tego projekt marszałka i gminy Węgorzewo wygląda 
na jakiś wirtualny byt stworzony na potrzeby kampanii wyborczej? Jed-
nak wiceburmistrz Lachowicz stanowczo stwierdził, że nigdy nie słyszał 
nazwiska JJB (pan JJB twierdzi z kolei, że zna wiceburmistrza, rozmawiał 
z nim, przez rok mieszkał w gminie Węgorzewo i ma tam rodzinę). Wicebu-
rmistrz twierdzi, że widział listy intencyjne podpisane przez spółkę TIGA, 
właściciela Sztynortu na jego sprzedaż, ale nie może mi powiedzieć z kim 
spółka go podpisała.

Wobec tego galimatiasu zadzwoniłem do Andrzeja Dowgiałło, ale 
właściciel Grupy Anders oświadczył mi, że nie będzie uczestniczył w pro-
jekcie marszałka i nie jest zainteresowany kupnem Sztynortu od TIGA 
Investment. Z tą sprawą miał epizodyczny kontakt bardzo dawno temu.

Poprosiłem starostwo powiatowe w Węgorzewie o zapis cyfrowy wy-
stąpienia wiceburmistrza Węgorzewa Andrzeja Lachowicza na sesji rady 
powiatu 30 stycznia 2014 roku. Oto co wiceburmistrz odpowiedział na 
pytanie radnego:

– A ile gwiazdek będzie miał hotel?
Andrzej Lachowicz: O tym zadecyduje partner prywatny, który przy-

stąpi do przetargu na PPP, ale mogę dzisiaj zdradzić, mam nadzieję, że 
nikt się nie obrazi, jeśli powiem, że zainteresowany udziałem w prze-
targu jest jeden z lepszych hotelarzy w regionie, a może i w Polsce, pan 
Dowgiałło. To jest grupa, która ma kilka spektakularnych realizacji 
hotelowych i poniżej 4 gwiazdek on nie schodzi. A w myśl tego, co on 
mówi, to Sztynort miałby być zwieńczeniem całej jego grupy hotelowej. 
On powiedział, że jest takie powiedzenie: „KTO MA SZTYNORT, TEN 
MA MAZURY” [powiedzenie to jest przypisywane biskupowi, poecie 
Ignacemu Krasickiemu, który był częstym gościem Lehndorffów – AJS] 
i on chce mieć Mazury”.

O tym wystąpieniu wiceburmistrza dowiedział się przedsiębiorca JJB, 
który chce kupić Sztynort od TIGA Investment. Odebrał jego słowa jako 
lobbowanie przez marszałka na rzecz Andrzeja Dowgiałło i próbę storpe-
dowania jego planów biznesowych wobec Sztynortu. Wystosował w tej 
sprawie ostry list do marszałka. 

„Otrzymałem informację, iż na posiedzeniu Rady Powiatu węgo-
rzewskiego – 30 stycznia 2014 roku – była podana publicznie przez 
jednego z członków Zarządu Miasta i Gminy Węgorzewo informacja 
o osobistym zaangażowaniu Pana Marszałka Protasa w przejęcie przez 
Pana Dowgiałło i Pana Krajewskiego (imion nie znam) terenów inwe-
stycyjnych w Sztynorcie Dużym, na których są zlokalizowane obecnie 
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obiekty zabytkowe i jest port jachtowy oraz realizowaniu w Sztynorcie 
projektu na zasadzie partnerstwa publiczno-prawnego. Przedstawiono 
tam szerokie plany inwestycyjne związane z tym miejscem, w tym plany 
utworzenia w pałacu rodu von Lehndorff hotelu wysokiej klasy. [...] Tak 
się składa, że jestem osobą finalizującą zakup nieruchomości w Szty-
norcie od jej aktualnego właściciela, tj. TIGA Investment S. A. [...] Roz-
powszechniane przez przedstawicieli władz samorządowych informacje 
o osobistym wspieraniu planów Pana Dowgiałło i Pana Krajewskiego 
wobec Sztynortu przez Pana Marszałka i «wpisaniu Sztynortu na listę 
priorytetów Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie» w znacznym stopniu 
utrudniają prowadzenie rozmów z obligatariuszami będącymi wierzy-
cielami hipotecznymi nieruchomości w Sztynorcie i w sposób oczywisty 
szkodzą mi w zakończeniu transakcji. [...] Pytam, czy rzeczywiście Pan 
Marszałek wspiera swoim autorytetem plany prywatnego przedsiębiorcy 
czy też prywatnych przedsiębiorców i zamierza angażować w to środki 
publiczne będące w jego gestii?”.

Również wysłałem te pytania marszałkowi Jackowi Protasowi. Oto 
odpowiedź: „Panie Redaktorze, W dniu 23 grudnia 2013 r. Zarząd Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego ustalił listę przedsięwzięć o istot-
nym znaczeniu dla rozwoju Regionu, które proponuje się skierować do 
realizacji ze środków będących w dyspozycji szczebla krajowego. Lista 
ta ma formę tzw. projektu Mandatu Negocjacyjnego do Kontraktu 
Terytorialnego Województwa i m. in. obejmuje trzy przedsięwzięcia 
składające się wspólnie na sieciowy produkt turystyczny, o roboczej 
nazwie «Trójkąt Mazurski». 

W jego skład wchodzą inwestycje mające na celu stworzenie unika-
towego w skali Europy produktu, którego filarami będą trzy ważne dla 
Regionu obiekty historyczne, tj. twierdza Boyen w Giżycku, kwatery 
Hitlera w Wilczym Szańcu i Mamerkach oraz zespół pałacowo-parkowy 
w Sztynorcie. Odpowiedzialnymi za powyższe przedsięwzięcia są insty-
tucje sektora publicznego, które będą je realizować w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego. Umieszczenie ich w projekcie Mandatu 
Negocjacyjnego ma na celu pozyskanie wsparcia ze środków funduszy 
strukturalnych na część zaplanowanych działań, co może ułatwić re-
alizację zamierzonych celów. W ramach przedsięwzięcia obejmującego 
zespół pałacowo-parkowy w Sztynorcie zaplanowano m.in. odrestauro-
wanie zabytkowych obiektów (w tym samego Pałacu) z przeznaczeniem  
m. in. na muzeum. Zagospodarowanie przylegającego terenu ma stworzyć 
spójną całość z istniejącymi zabytkami, czego celem ma być uzyskanie 
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wysokiej klasy produktu turystycznego. Takie pojmowanie podniesienia 
jakości oferty turystycznej regionu jest faktycznym priorytetem Samo-
rządu Województwa.  

Podkreślenia wymaga, że nabór projektów polegających na tworze-
niu produktów turystycznych w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia 2014-2020 (do którego kierowane są ww. inwestycje) odbywać 
się będzie w trybie konkursowym. Również wybór partnerów prywatnych 
do realizacji przedsięwzięć w formule PPP winien być zgodny z przepisami 
ustawy  z dnia 19 grudnia 2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. 
U. z dnia 5 lutego 2009)”.

Marszałek ani słowem nie odniósł się do poważnego oskarżenia o lob-
bowaniu na rzecz A. Dowgiałło oraz działanie w tym celu na szkodę pry-
watnego przedsiębiorcy JJB zainteresowanego kupnem Sztynortu od TIGA 
Investment S. A.

Liczyłem, że dowiem się o co w tym wszystkim chodzi od prezesa spół-
ki z o. o. „Pałac w Sztynorcie” dr. Eugeniusza Gorczycy, ale okazało się, 
że w spółce dokonały się zmiany kadrowe. Prezesem został prof. dr hab. 
Christofer Herrmann (zarazem członek Zarządu Fundacji), historyk sztuki. 
W latach 1995-2006 profesor nadzwyczajny na UWM. Od 2005 roku jest 
profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Nowy prezes stwierdził, że czytał moje informacje na temat Sztynortu 
podane na portalu www.debata.olsztyn.pl, ale że są one nieprawdziwe.

– A jaka jest prawda? – zapytałem prezesa Herrmanna.
Prezes jednak odmówił udzielenia jakichkolwiek informacji. Stwierdził 

jedynie, że trwają negocjacje, ale on nie wie, kiedy się zakończą.
Adam J. Socha

„Debata”, 2014, nr 3

Komentarz
Projekt Sztynort będzie kolejną głośną inwestycją marszałka Jacka 

Protasa po „Zimnych Termach” w Lidzbarku Warmińskim (100 mln zł) 
i lotnisku regionalnym w Szymanach (200 mln zł).

Ta również już od samego początku wzbudza kontrowersje. Dlaczego 
marszałek chce zaangażować ogromne publiczne środki (225 mln zł) w pro-
jekt, który chce realizować prywatny inwestor za własne pieniądze? Takie 
pytanie wysłałem do marszałka i jak do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. 

AJS
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CUDOWNIE jest zarobić milion złotych (na promocji)
„Jestem gotowy założyć się z każdym, że niebawem przetarg Urzędu Mar-

szałkowskiego na promocję żywności regionalnej wygra firma, która wygrała 
kilka przetargów na to samo w roku 2013” – takiej treści list dostałem od 
czytelnika. Nie założę się z czytelnikiem, gdyż, gdy zobaczyłem, kto wygrał 
przetarg rok temu, również obstawiam, że jest murowanym faworytem.

Obstawiam tak jak czytelnik, gdyż przetarg, który ogłosił Urząd Marszał-
kowski w tym roku, opiewa na identyczną usługę: transmitowanie sygnału 
audio-video na mobilnym ekranie diodowym, który musi mieć określone 
parametry, w ramach promocji żywności naturalnej, tradycyjnej, regionalnej 
i lokalnej podczas 12 imprez plenerowych w wybranych miastach regionu. 
Z tych imprez trzeba też zrobić 15 filmów promocyjnych, trwających do 10 
min. Promocja zostanie sfinansowana za środki UE.  W 2013 roku przetarg 
wygrała SCREEN WALKER s. c. Władysław Bogdanowski, Tadeusz Załęcki, 
która zaoferowała cenę 126 242,00 zł. (Oferta z najniższą ceną: 91 758,00 
złotych, oferta z najwyższą ceną: 470 229,00 zł). W ogłoszeniu o przetargu 
na 2014 rok nie podano wartości zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpiło 7 kwietnia 2014 roku. Niestety, dyrektor Depar-
tamentu Zamówień Publicznych Hubert Orłowski odmówił mi udzielenia 
informacji, kto złożył ofertę. Nawet nie chciał podać, ile ofert wpłynęło, 
mimo że w świetle prawa, są tą informacje jawne. Dyrektor Orłowski za-
żądał złożenia pytań na piśmie. Złożyłem podanie o udzielenie informacji 
publicznej i teraz nabiera ono mocy prawnej.

Czytelnik pyta mnie, jaki sens ma promowanie regionalnej żywności 
poprzez obecność na imprezach ekranu diodowego oraz transmisje wi-
doku straganów z żywnością w internecie? „Ilu internautów ogląda takie 
transmisje? – pyta czytelnik. – Czy mobilny ekran w miejscu i w czasie 
imprezy to rzeczywiście atrakcja warta takiej kasy? Czy nie lepiej wydać 
ogromne przecież pieniądze na rzeczywistą reklamę imprez i sprowadzić 
na nie ludzi? Czy znowu sztuka dla sztuki?”.

Muszę przyznać, że kwota 126 tys. zł, jaką rok temu zapłacił Urząd 
Marszałkowski, za ekrany diodowe, nie robią na mnie takiego wrażenia, jak 
na czytelniku. Wystąpił bowiem u mnie efekt znieczulenia po rekordowej 
kwocie, którą Urząd wypłacił za samą tylko koncepcję promocji regionu 
za pomocą billboardów ze zdjęciami przyrody i zabytków Warmii i Mazur 
z napisem CUDOWNIE, wywieszonych w różnych miastach Polski oraz 
wybranych krajach UE.

Otóż za ten pomysł zapłacono 1 milion złotych netto. CUDOWNIE musi 
być otrzymywać taką kasę. Powtarzam: za samą ideę obwieszenia kraju 
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i zagranicy obrazkami przyrody i zabytków Warmii i Mazur z napisem 
CUDOWNIE. Kwota ta zaszokowała nawet środowisko agencji reklamo-
wych, bo to stamtąd dostałem tę informację, którą następnie potwierdziłem 
w Urzędzie Marszałkowskim. Na ten genialny pomysł połączenia zdjęć 
przyrody i zabytków WiM z napisem CUDOWNIE wpadł Mateusz Obarek.

I w przypadku tego konkursu można było z góry przewidzieć zwycięzcę. 
A to dlatego, że Mateusz Obarek otrzymał wcześniej – bezprzetargowo, jak 
poinformował mnie Urząd Marszałkowski – zlecenie na kampanię „Ma-
zury Cud Natury”. A że kampania „Warmia i Mazury. CUDOWNIE” była 
kontynuacją kampanii wcześniejszej, więc wybór autora koncepcji narzucał 
się sam. Jednak kwota jaką za wcześniejszą kampanię otrzymała agencja 
reklamowa Mateusza Obarka (Studio Gravite) – w sumie 32 zlecenia w ra-
mach wszystkich działań promocyjnych – wyniosła zaledwie 218 502,29 zł 
(w 2011 roku na kampanię „Mazury Cud Natury” samorząd województwa 
przeznaczył w sumie 1,2 mln zł).

Koncepcja kampanii „Warmia i Mazury. Cudownie”, opierała się na 
identycznym pomyśle co „Mazury Cud Natury”. Tylko przetworzono hasło 
„Mazury Cud Natury” na „Warmia i Mazury. Cudownie”.

Do konkursu stanęło oprócz Mateusza Obarka (konsorcjum Studio 
Gravite i REDCOMM) 8 agencji reklamowych. Przejrzałem wszystkie prace 
konkursowe oprócz jednej, która uzyskała III lokatę Sp. z o. o. ECORYS 
Polska gdyż – jak mnie poinformowano w Departamencie Zamówień 
Publicznych Urzędu Marszałkowskiego – spółka miała zastrzec tajność 
swojej koncepcji.

Wszystkie zgłoszone na konkurs prace opierały się na tym samym po-
myśle przyciągnięcia turystów na Warmię i Mazury, zdjęciami ich walorów 
przyrodniczych, zabytków, bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej. Koncepcje 
różniły się hasłami i co do szczegółów. Aplikacja M. Obarka miała jedną 
przewagę nad pozostałymi: dużą ilość doskonałej jakości zdjęć przyrody 
i zabytków Warmii i Mazur. Jak należy się domyślać, zgromadzonych 
podczas kampanii „Mazury Cud Natury”. Zdjęcia uzupełniały hasła ze sło-
wem „cudownie”. „Cudownie! Taki rejs” ze zdjęciem Kanału Elbląskiego, 
„Cudownie! Kopernik tu mieszkał” ze zdjęciem Fromborka, „Cudownie! 
Znowu zwyciężać” ze zdjęciem pól Grunwaldu, „Cudownie! Smak tradycji” 
z fotografiami regionalnej żywności czy „Cudownie! Tu być”, „Cudownie... 
Taka cisza” – z widokami jezior.

Pomysły oceniała Komisja w składzie:
1. Dorota Zalewska – dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego, który realizował projekt,
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2. Beata Kantolak – Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego,
3. Radosław Zawadzki – dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego,
4. Jarosław Górski - ekspert zewnętrzny,
5. Władysław Bogdanowski – ekspert zewnętrzny (zbieżność ze SCREEN 
WALKER nie jest przypadkowa – przyp. AJS),
6. Andrzej Dowgiałło – przedstawiciel Polskiej Izby Turystyki (właściciel 
sieci hoteli Anders Group).
Jak widzimy w 6-osobowej komisji zasiadało 3 urzędników Urzędu 

Marszałkowskiego oraz dwóch beneficjentów przetargów ogłaszanych 
przez Urząd Marszałkowski (Dowgiałło, Bogdanowski). Jedynie nic mi nie 
powiedziało nazwisko Jarosława Górskiego, którego Biuro Prasowe Urzędu 
Marszałkowskiego określiło jako eksperta zewnętrznego, bez podania, kim 
jest i kogo reprezentuje (jaką firmę, branżę).

Przy takim budżecie na tę promocje – 12 mln zł – i takiej wysokości 
nagrody za koncepcję kampanii, prosiło się o powołanie komisji z udziałem 
autorytetów zewnętrznych w dziedzinie promocji i reklamy, nie związanych 
pracą czy kontraktami z Urzędem Marszałkowskim. Dlatego za jedyną 
miarodajną przyjąłem punktację J. Górskiego – zakładam, że nie jest 
w żaden sposób powiązany z Urzędem Marszałkowskim. J. Górski jako 
jedyny z komisji dał tyle samo punktów koncepcji M. Obarka oraz koncepcji 
„Sadowski” Sp. z o. o. z Krakowa („Tu złapiesz oddech”) – po 85 pkt.

Zgłoszone prace komisja oceniła następująco:
I m. – konsorcjum REDCOMM I STUDIO GRAVITE (M. Obarek)  
– 97,56 pkt,
II m. – Sadowski Sp. z o. o. („Tu złapiesz oddech”) – 83,14 pkt,
III m. – ECORYS Polska – 79,10 pkt,
IV m. – Agencja Reklamowa DSK z Warszawy („Przygoda czystej 
wody”) – 64,47 pkt,
V m. – konsorcjum LGEND GROPUP i INFINITY MEDIA z Warszawy 
– 55,92 pkt,
VI m. – OPUS B z Krakowa – 51,67 pkt,
VII m. – KOLMAN ADVERTISING z Warszawy – 49,9 pkt,
VIII m. – SZTUKA NA MAZURACH z Gutkowa – 39,43 pkt,
IX m. – EQUINOX POLSKA z Warszawy – 34,76 pkt.
Wygrała koncepcja Mateusza Obarka, a nagrodą była kwota 1 milion 

złotych, ale zlecenie na przeprowadzenie kampanii otrzymała spółka, która 
w konkursie na koncepcję zdobyła III miejsce – ECORYS POLSKA. Kam-
pania była prowadzona w Polsce, Czechach, Słowacji, Belgii, Niemczech, 
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na Litwie i Ukrainie. Warmię i Mazury reklamowały banery (około 3 tys. 
sztuk) i siatki wielkoformatowe z hasłami promującymi uroki regionu. 
Były reklamy w Internecie, zarówno w portalach w Polsce, jak i za granicą. 
Do tego doszło ponad 1200 emisji spotów reklamowych w telewizji oraz 
kilkadziesiąt reklam w metrze.

Jak powiedział na konferencji prasowej Witold Bacia, dyrektor strategicz-
ny RedComm przed startem kampanii: „Będziemy opowiadać o cudowności 
regionu i tą cudownością zarażać odbiorców”.

Zobaczmy więc, ilu nowych odbiorców czyli turystów „zaraziła” kam-
pania „Mazury Cud Natury” w ramach kampanii „7 nowych cudów świata” 
prowadzona od 2009 roku, a następnie kampania „Warmia i Mazury. CU-
DOWNIE”, która zakończyła się w 2013 roku. Łączny koszt obu kampanii 
13 mln zł, z czego 11 mln dała UE.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie zarządu województwa 
przez firmę LANDBRAND z Poznania (raport z badań został zaprezentowa-
ny w Olsztynie 9 kwietnia przez Huberta Gonerę), od 2001 do 2012 roku 
liczba turystów zagranicznych spadła o 20 procent. Z około 1 milionem 
turystów rocznie (w sumie krajowi i zagraniczni) Warmia i Mazury zaj-
mują dopiero 9 miejsce w kraju! Nic tu CUDOWNE bannery nie pomogły.  
Główną grupą turystów zagranicznych na Warmii i Mazurach stanowili 
Niemcy (60 procent), którzy pochodzili z Prus Wschodnich i przyjeżdżali po 
demontażu żelaznej kurtyny w rodzinne strony. – Ale gdy ta fala turystyki 
sentymentalnej minęła, nastąpił spadek w ilości turystów zagranicznych 
– komentuje Hubert Gonera.

Drugą grupę turystów zagranicznych przyjeżdżających na Warmię 
i Mazury stanowią Rosjanie (8,7 procent), a trzecią Litwini (4,8 procent).

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie wynika, 
że w 2013 roku nastąpił skok w liczbie turystów zagranicznych w stosunku 
do 2012 roku aż o 24 procent (w liczbach bezwzględnych: 159 432 do 173 
511 w 2013 r.) Niestety, nie jest to zasługa CUDOWNYCH billboardów, ani 
efekt wizerunkowy organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 
roku, a efekt otwarcia granicy z Obwodem Kaliningradzkim, w ramach 
umowy o Małym Ruchu Granicznym. O wizy z Obwodu Kaliningradzkiego 
występuje ponad 100 tys. Rosjan rocznie. I nie przyciągnęły ich CUDOW-
NE billboardy, gdyż tych w ogóle w Obwodzie Kaliningradzkim nie było 
a Biedronki i Lidly, jak śpiewa rosyjski zespół Parovoz, którego piosenka 
„Biedronka” stała się u nas przebojem. 

Ponadto nie nastąpiło wydłużenie pobytu turystów. Średnio na 1 turystę 
zagranicznego wypadają raptem 2 noclegi. Zapytałem Huberta Gonera 
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z Landbrand, skoro CUDOWNE billboardy w brukselskim metrze nie 
zadziałały i Belgowie nie pojawili się na Warmii i Mazurach, to może efek-
tywniejszym magnesem są eventy, typu mistrzostwa świata w siatkówce 
plażowej w Hotelu Anders? Bo że korzysta na tym sam hotel, to pewne 
(swoją drogą chciałbym wiedzieć, czy Urząd Marszałkowski zrobił ana-
lizę, ile kosztował podatnika nocleg w tym hotelu turysty zagranicznego, 
który przyleciał na te mistrzostwa, bo Urząd Marszałkowski wpompował 
w tę imprezę miliony złotych oraz ilu w ogóle turystów ze świata – poza 
zawodnikami – przyjechało do Andersa).

– Taki event jest w stanie przyciągnąć turystę tylko na kilka dni mi-
strzostw – odpowiedział Hubert Gonera. – Rzecz w tym, żeby ten turysta 
został w regionie na tydzień, dwa. A nie zatrzyma się go oferując mu tylko 
mistrzostwa. Trzeba zaproponować cały pakiet atrakcji.

Landbrand przeprowadził też badania ankietowe nt. znajomo-
ści i oceny strategii turystycznej przyjętej przez sejmik województwa 
w 2001 roku i aktualizowanej w 2010. Okazało się, że aż 70 pro-
cent przedsiębiorców z branży turystycznej nie ma zdania na temat 
tej strategii, co należy czytać, że w ogóle jej nie zna! Zadowolenie ze 
strategii wyraziło zaledwie 9 procent przedsiębiorców. Ciekawa była-
by ankieta wśród przedsiębiorców nt. oceny CUDOWNEJ kampanii. 
– Kampanie promocyjne nie spowodują wzrostu turystów na Warmii 
i Mazurach póki nie będzie lotniska, współpracy z sąsiednimi regiona-
mi i współpracy w regionie nad wspólnymi pakietami – podsumowuje 
Hubert Gonera.

Adam J. Socha 
www.debata.olsztyn.pl, 12 kwietnia 2014

Przetarg wygrał ekran z układem pneumatycznym
Screen Walker s. c. Władysław Bogdanowski Tadeusz Załęcki wygrała 

przetarg ogłoszony przez zarząd województwa na przeprowadzenie kam-
panii medialno-wizualnej na imprezach promujących żywność regionalną. 
Spółka wygrała, gdyż posiada mobilny ekran, którego „pneumatyczny układ 
zapewnia jego opuszczenie w czasie nieprzekraczającym 10 minut”. Screen 
Walker dostanie 350 tysięcy zł.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Był to drugi przetarg, gdyż poprzedni 
z 7 kwietnia 2014 roku został unieważniony. Przed pierwszym otrzymałem 
maila od czytelnika, iż idzie o zakład, że przetarg wygra spółka SCREEN 
MEDIA (Bogdanowski, Załęcki), bowiem wygrała już kilka przetargów na 
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tę samą usługę w 2013 roku. Władysław Bogdanowski to były wieloletni 
prezes Radia Olsztyn, później członek rady nadzorczej tego radia, z własnym 
biznesem wystartował ze spółką TV City, której udziałowcami byli działa-
cze PO, w tym Krzysztof Hołowczyc. Władysław Bogdanowski zasiada też 
w komisjach konkursowych organizowanych przez Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, m. in. był członkiem komisji, która wybrała 
projekt promocji regionu pt. „Warmia Mazury. Cudownie”. Autor otrzymał 
1 milion złotych netto.

Nie zakładałem się o wynik przetargu z czytelnikiem, gdyż też byłem 
przekonany, iż wygra spółka Bogdanowski, Załęcki. 

W dniu otwarcia ofert 7 kwietnia br. pojechałem osobiście do Depar-
tamentu Zamówień Publicznych. Ku memu zaskoczeniu, jego dyrektor 
Hubert Orłowski odmówił mi podania jawnej informacji, kto złożył ofertę!

Dopiero po kilku dniach otrzymałem odpowiedź e-mailową, iż wpłynęła 
tylko jedna oferta złożona przez konsorcjum firm AD REM Sp. z o. o., E2O 
Sp. z o. o.

Jednak w dniu 16 maja 2014 roku ten przetarg został unieważniony! 
Dlaczego? Oto odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego: „przedmiotowe 
postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 
ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”. 
Zarząd województwa ogłosił ponowne postępowanie, a w Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia wpisano, iż firma musi posiadać ekran 
z „pneumatycznym układem umożliwiającym opuszczenie ekranu w czasie 
nie przekraczającym 10 minut”.

Jak poinformowało mnie Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 
na ten przetarg wpłynęły dwie oferty: Screen Walker s. c. Władysław 
Bogdanowski Tadeusz Załęcki – cena ofertowa: 350 000,00 zł brutto 
i Dysten Sp. z o. o. z Zabrza – cena ofertowa: 445 000,00 zł brutto. Oferta 
Screen Walker – czytamy w protokole komisji przetargowej – „uzyskała 
największą liczbę punktów zgodnie z oceną dokonaną w oparciu o kryte-
rium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia”. Firma ta wygrała, gdyż ma ekran, którego pneumatyczny układ 
zapewnia opuszczenie ekranu w czasie nieprzekraczającym 10 minut. 
W 2013 roku przetarg na tę usługę też wygrała SCREEN WALKER s. c. 
Władysław Bogdanowski, Tadeusz Załęcki, mimo że wówczas nie wymagano 
ekranu z układem pneumatycznym. Może dlatego spółka dostała „tylko” 
126 242,00 zł?

Jednak czytelnik zwraca uwagę nie tylko na to, kto wygrywa przetargi 
tego typu, tylko pyta, jaki sens ma promowanie żywności w ten sposób, że 
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podczas trwania imprezy plenerowej obraz z niej pokazywany jest na ekranie 
ustawionym w miejscu imprezy i transmitowany w Internecie, a następnie 
10-minutowe filmy z tych imprez wrzuca się do youtube? Ilu internautów 
ogląda takie transmisje? Czy mobilny ekran w miejscu i w czasie imprezy 
to rzeczywiście atrakcja warta takiej kasy? Czy nie lepiej wydać ogromne 
przecież pieniądze na rzeczywistą reklamę imprez i sprowadzić na nie lu-
dzi? – pyta czytelnik i podsumowuje: znowu sztuka dla sztuki.

Poszedłbym dalej z tym pytaniem. Po co tak naprawdę robi się takie 
imprezy pod wymyślnymi nazwami: festiwal leśnych smaków, festiwal 
kartoflaka, festiwal zup, festiwal placków ziemniaczanych, festiwal mięsa 
wieprzowego itd. itp. pokazuje śledztwo ełckiej prokuratury w sprawie 
Mazurskiego Festiwalu Grzańca 2011 w Piszu. Prokuratura podejrzewa, 
iż pracownicy Urzędu Miasta w Piszu przepłacili za tę imprezę ponad 200 
tys. złotych.

Adam J. Socha
www.debata.olsztyn.pl, 2 lipca 2014 

Biznesmen, b. prezes Radia Olsztyn Władysław B. 
uniknął aresztu, bo „wyraził skruchę”
Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie, na okres 3 miesięcy, dyrek-

tora Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie 
Igora H. (na zdjęciu), natomiast przedsiębiorcę, byłego prezesa Radia 
Olsztyn i członka Rady Nadzorczej tego radia Władysława B., sąd wypuścił, 
gdyż w sądzie przyznał się do winy i „wyraził skruchę”. Osoby te zostały 
zatrzymane w piątek przez funkcjonariuszy CBA pod zarzutem korupcji. 
Wniosek o areszt złożyła Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

Rzecznik PO w Olsztynie Zbigniew Czerwiński poinformował: 
„Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie po zapoznaniu się 

z materiałami postępowania jakie prowadzi CBA w Białymstoku, przedsta-
wili Igorowi H. Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego 
w Olsztynie zarzut tego, że w okresie od lipca do listopada 2014 rok w związku 
z realizacją na rzecz tego urzędu zamówienia publicznego kampanii me-
dialno-wizualnej, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w wybranych 
miastach regionu w związku z promocją żywności regionalnej, tradycyjnej 
i lokalnej w woj. warmińsko-mazurskim w 2014 roku, świadczonego przez 
jedną z olsztyńskich firm, w związku z pełnioną funkcją przyjął obietnicę 
korzyści majątkowej w kwocie 27 tysięcy złotych, a następnie we wska-
zanym okresie przyjął od przedstawiciela firmy Władysława B. pieniądze 
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w nieustalonych kwotach, zaś w dniu 27 listopada otrzymał kwotę 1 800 
złotych, dostał on zarzut z art. 228 par. 1 kk w związku z art 12. Natomiast 
Władysław B. otrzymał zarzut z art 229 w związku z art. 12 za udzielenie 
tych korzyści majątkowych.

Za przestępstwa te grozi kara do lat 8. Z uwagi na grożącą wysoką karę 
i obawę mataczenia prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe 
aresztowanie obu panów na okres 3 miesięcy”.

Rzecznik prokuratury Zbigniew Czerwiński poinformował w sobotę 
wieczorem 29 listopada, że Władysław B. przed sądem przyznał się i wyraził 
skruchę. – Dlatego sąd nie aresztował go, a dalsze środki zapobiegawcze 
zostawił w decyzji prokuratury – powiedział rzecznik prokuratury i dodał, 
że do takich środków może należeć np. zakaz opuszczania kraju, czy dozór 
policji. – Ale z uwagi na konieczność wykonania innych pilnych czynności 
w tej sprawie prokurator zajmie się tym w poniedziałek – przyznał Czer-
wiński, który przyznał, że prokurator rozważy też możliwość zaskarżenia 
decyzji sądu ws. odmowy aresztu dla Władysława B. – Sprawa jest rozwo-
jowa – poinformował rzecznik prouratury.

W poniedziałek zarzut wręczenia korzyści majątkowej Igorowi H. otrzymał 
również wspólnik Władysława B. ze spółki Screen Walker s. c. Tadeusz Z. 
„W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 listopada 2014 roku informujemy, 
że w toku dalszego czynności śledczych prokurator przedstawił Tadeuszowi 
Z. zarzut wręczenia Igorowi H., dyrektorowi Departamentu Polityki Ja-
kości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego kwoty 20 000 
zł, w związku z realizacją na rzecz tego urzędu zamówienia publicznego 
polegającego na przeprowadzeniu kampanii medialno-wizualnej na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego w wybranych miastach regionu, 
w związku z realizacją imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, 
regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku, 
tj. o czyn art. 229 § 1 kk w zw. z art. 12 kk (sygn. akt VDs. 74/14).

Tadeusz Z. złożył wyjaśnienia, które wymagają dalszej weryfikacji pro-
cesowej. Za zarzucone przestępstwo grozi podejrzanemu kara pozbawienia 
wolności do lat 8. W dniu 1 grudnia br. prokuratorzy zajmujący się sprawą 
podejmą decyzję odnośnie środków zapobiegawczych wobec podejrzanych. 
Postępowanie jest aktualnie w toku”.

Adam J. Socha

O sprawie tego przetargu informowała tylko „Deb@ta”, w tekście Adama 
Jerzego Sochy opublikowanym na portalu w kwietniu i lipcu 2014 roku. 
Żadne olsztyńskie medium tego tematu nie podjęło. Adam Jerzy Socha ustalił 
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wówczas, że pierwszy przetarg został unieważniony, drugi wygrała Screen 
Walker s.c. Władysław B. Tadeusz Załęcki, gdyż posiadała ekran, którego 
pneumatyczny układ zapewniał jego opuszczenie w czasie nieprzekracza-
jącym 10 minut (takie było kryterium oceny ofert w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia). Firma dostała za obsługę 350 000,00 zł brutto. 
Rok wcześniej też wygrała przetarg, wówczas dostała 126 tysięcy złotych.

Redakcja „Debaty”
www.debata.olsztyn.pl, 29 listopada 2014 

Don Kiszoci z Warmii
Na czyj rozkaz użyto oddziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Olsztynie do pacyfikacji pokojowej demonstracji przeciwko budowie 
farmy wiatrowej na Świętej Górze pod Lekitami – zapyta poseł Jerzy Szmit 
w interpelacji sejmowej. Poseł złoży też oświadczenie na ręce marszałka 
sejmu w związku z naruszeniem jego immunitetu poselskiego. 

– To było coś szokującego – opowiada poseł Jerzy Szmit. – W niedzielę 
około godziny 1 w nocy na polną, nieuczęszczaną drogę nagle zajechało 6 
radiowozów z około 50 policjantami uzbrojonymi w tarcze i pałki. Pro-
testujący zwrócili uwagę policjantom, że inwestor pan Marek Brejta jest 
w stanie nietrzeźwym, i że pije alkohol na drodze publicznej wraz ze swo-
imi pracownikami. Ale policjanci nie reagowali. Około 20 protestujących 
przeciwko budowie farmy wiatrowej zaczęto spychać tarczami z drogi. 
Informowałem, że jestem posłem i że chroni mnie immunitet. Na nic, mnie 
też zepchnięto tarczami do rowu. Oddział prewencji nie oświetlił terenu, 
nie wezwał karetki pogotowia, jedna z kobiet ciągnięta przez 6 policjantów 
po ziemi krzyczała, że jest w ciąży. Protestujący nie zakłócali ruchu drogo-
wego, nie blokowali drogi, stali bezpiecznie na poboczu nieuczęszczanej 
szutrowej drogi. W interpelacji zapytam o podstawę prawna użycia siły 
wobec protestujących.

W poniedziałek, 8 września, protestujący mieszkań wsi Lekity i okolic 
przez cały dzień pełnili wartę przy bramie prowadzącej na Świętą Górę, by 
uniemożliwić wjazd ekipie budowlanej, która miała tego dnia zacząć prace 
przy budowie drogi wjazdowej na Świętą Górę.

– Dowódca oddziału prewencji wprowadził nas w błąd – mówi Wojciech 
Sobierański ze Stowarzyszenia „Siedliska Warmińskie”. – Stwierdził, że 
inwestor ma pozwolenie na budowę zjazdu z drogi publicznej na teren 
swojej działki. Tymczasem, jak ustaliliśmy, takiego pozwolenia nie ma, 
a jedynie uzyskał warunki zabudowy.
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Protest trwa już trzy lata. Natomiast od roku grupa mieszkańców wsi Le-
kity i okolicznych oraz część właścicieli działek sąsiadujących ze Święta Górą 
dyżurują non stop, dzień i noc, by nie pozwolić inwestorowi na postawienie 
farmy wiatrowej, przed wyczerpaniem drogi prawnej. Wiedzą bowiem, że 
jeśli farma już stanie, to nikt jej nie rozbierze, jeśli nawet wygrają w sądzie.

Wojciech Sobierański pokazuje mi dokumentację Stowarzyszenia 
„Siedliska Warmińskie”, które prowadzi w imieniu mieszkańców Lekit 
i okolic spór prawny z inwestorem. Wynika z niej, iż drogę do budowy 
farmy wiatrowej na Świętej Górze utorowała decyzja burmistrza Jezioran 
z 2008 roku. Burmistrz uznał budowę wiatraków produkujących prąd za 
inwestycję celu publicznego, pomimo że inwestor wystąpił tylko o decyzję 
o warunkach zabudowy. Inwestor pan Marek Brejta przedłożył decyzję 
wydaną przez burmistrza Jezioran w Starostwie Powiatowym w Olsztynie 
i wniósł o wydanie mu pozwolenia na budowę. Dyrektor Wydziału Infra-
struktury i Budownictwa w starostwie złożył do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego wniosek o unieważnienie decyzji burmistrza, ze względu 
na rażące naruszenie prawa przy jej wydawaniu, wskazując, że wiatraki 
nie są celem publicznym i dlatego przedmiotowa decyzja powinna zostać 
wyeliminowana z obrotu prawnego. Pomimo jednolitego orzecznictwa, 
które eliminowało z obrotu prawnego decyzje uznające budowę elektrowni 
wiatrowych jako inwestycje celu publicznego, SKO odmówiło stwierdzenia 
nieważności decyzji burmistrza, a dyrektor za swoje wystąpienie stracił 
stanowisko. Protestujący dotarli do poseł Lidii Staroń, która wysłała za-
pytanie do ministra infrastruktury. W piśmie z 27 października 2012 roku, 
skierowanym do poseł Lidii Staroń minister informuje, że podtrzymuje 
opinię ówczesnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 14 grudnia 2011 r., z której wynika, że elektrownie wiatrowe 
nie mieszczą się w katalogu celów publicznych, o których mowa w art. 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Stowarzyszenie „Siedliska Warmińskie”, niezależnie od wystąpienia 
dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Olsztynie, złożyło w 2012 roku wniosek w SKO o wszczęcie postępowania 
w celu stwierdzenia nieważności decyzji burmistrza Jezioran. SKO odmó-
wiło twierdząc, że sprawę rozstrzygnęło już rok wcześniej. Stowarzyszenie 
zaskarżyło to postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Olsztynie i... wygrało. WSA nakazał SKO wszcząć postępowanie i jeszcze 
raz przeanalizować decyzję burmistrza.

Decyzja WSA została podjęta 18 czerwca 2013 roku. Gdyby wtedy SKO 
wykonało polecenie WSA, dziś prawdopodobnie nie byłoby już w obrocie 
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prawnym ani decyzji burmistrza o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 
ani będącej jej następstwem decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej 
przez starostwo. Jednakże SKO nie postąpiło zgodnie z wytycznymi WSA. 
Postanowiło złożyć skargę kasacyjną do NSA, w której domaga się uchylenia 
wyroku WSA, niekorzystnego dla inwestora. Protestujący od czerwca 2013 
roku czekają na rozprawę w NSA.

– Ta inwestycja nie jest też zgodna z pozwoleniem na budowę, gdyż 
właściciel działki, przez którą inwestor miał poprowadzić przewód łą-
czący farmę z siecią energetyczną, nie wyraża na to zgody, więc woje-
woda uchylił pozwolenie na budowę – dodaje Wojciech Sobierański. 
Inwestor o tym doskonale wie, że ostatecznie na drodze prawnej sądy 
przyznają nam rację, więc chce postawić wiatrak przed wyrokiem sądu, bo 
później już nikt nie wyda decyzji nakazującej jego rozbiórkę. 

– Mnie bezpośrednio ta farma nie zagraża, bo mieszkam w sąsiedniej 
wsi – wyjaśnia powód, dla którego od ponad trzech lat walczy z burmistrzem 
i inwestorem, – ale protestuję, bo tu prawo jest nagminnie łamane. Jedne-
go ściga się za kradzież batonika, a tu burmistrz z inwestorem nagminnie 
łamią prawo, na dodatek inwestor nasłał na nas oddział prewencji policji, 
które użyły wobec nas siły. Nas policja nie chroni, gdy jesteśmy atakowani 
przez inwestora i jego syna, który najeżdża nasze posesje z grupą dresiarzy. 
Za to jest na każde zawołanie inwestora. 

– Przeżyliśmy taki najazd – opowiada uczestnicząca w proteście córka 
pani sołtys wsi Lekity Beata Dutka. – Na nasze podwórka wjechał inwestor 
Marek Brejta z synem i trzema dresiarzami, staranowali nasze auto, wybili 
w nim szybę. Wezwaliśmy policję, zgłosiliśmy sprawę do Prokuratury Rejo-
nowej w Biskupcu i nic się w tej sprawie nie dzieje, a minęły już 2 miesiące. 

– Za mną i za żoną jeździ po tych bezdrożach Porsche z Olsztyna 
warte 1 mln złotych, panowie, którzy nim jeżdżą wypytują mieszkańców 
o nas, chcą nas zastraszyć – włącza się Wojciech Sobierański. – W ja-
kim celu, ktoś po tych wertepach jeździ za nami takim drogim autem? 
Bo wiatraki to ogromne pieniądze, przychód od jednego wiatraka to  
1 milion złotych rocznie. Jak postawi wiatraki pan Marek Brejta, to za 
chwilę w całej okolicy staną farmy. Przez rok na działkach pana Ro-
manowskiego, właściciela sąsiedniej ze Świętą Góra działki, stał maszt 
z pomiarem siły wiatru. 

Mieli marzenie...
Danuta Kozłowska i Wojciech Sobierański mieli marzenie o domu 

wśród wzgórz, otoczonym lasem, z widokiem na zamglone łąki. Marzenie 
o domu z gankiem ze starego drewna, ze ścianami z czerwonej cegły i da-
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chem pokrytym stuletnią dachówką. Marzenie o domu z duszą. Szukali 
takiego po całej Polsce, byli m. in. w Bieszczadach, ale tam działki kazały 
się za drogie na ich kieszeń. I przypadkowo ktoś im powiedział o siedlisku 
na Warmii, którego nikt nie chce kupić. Miejsce od razu ich zauroczyło, 
ale zrozumieli, dlaczego nie było na to 150-letnie siedlisko kupca. 

– To była rozpadająca się ruina – mówi Wojciech Sobierański. 
Ale nie przestraszyli się, sprzedali mieszkanie w Toruniu, Wojciech 
zostawił dobrze płatną pracę menadżera, w dużej firmie handlowej. 
W 2006 roku przenieśli się na Warmią. Czekała ich mordercza praca. 
Dom musieli rozebrać i zbudować od nowa. Ale w pewnym momencie 
pieniądze ze sprzedaży mieszkania i oszczędności skończyły się. Trzeba 
było wziąć kredyt. No, ale kredyt trzeba spłacać. I wtedy narodził się 
pomysł na życie. 

Budując swój dom zdobyli nowy fach, nauczyli się rozpoznawać po-
chodzenie i jakość starych rozbiórkowych cegieł, dachówek oraz drewna. 
Nauczyli się też w naturalny sposób oczyszczać i konserwować uzyskane 
materiały. – Kiedy zakończyliśmy budowę i rozpoczęliśmy pracę wykoń-
czeniową, idea wykorzystywania starych materiałów była już naszą filozofią 
– mówi Wojciech Sobierański. – Cegły na podłodze, drewniane bele pod 
sufitem, stare okna jako ramy do luster i meble ze stuletniej sosny. I tak, 
w sposób niezamierzony, spontaniczny i naturalny narodził się zupełnie 
nowy pomysł na życie – powstała Polska Manufaktura „Regalia”, w której 
zatrudniliśmy około 15 mieszkańców naszej gminy.

Wszystko, co w niej powstaje, jest robione na miejscu, przez miejsco-
wych rzemieślników i z miejscowych materiałów. W ich manufakturze 
materiały rozbiórkowe uzyskują nowe życie, wykorzystywane są do budowy 
domów i produkcji mebli.

Gdy wydawało im się, że znaleźli swój raj na ziemi, wówczas okazało się, 
że lobby wiatrakowe upatrzyło sobie Warmię i Mazury na farmy wiatrowe, 
bo tu wieją odpowiednie wiatry. Farma wiatrowa miała stanąć w sąsied-
niej wsi Lekity, na górze, która w legendach nazywana jest Świętą Górą.

Gdy dotarła do nich ta wiadomość, nie chcieli uwierzyć. Wydawała 
się zbyt absurdalna. Najpierw samorząd województwa robi światową 
promocję Warmii i Mazur, kampanię „Mazury Cud Natury”, a następnie 
wydaje zgodę na stawianie farm wiatrowych!? 

– Przecież to jakaś schizofrenia władzy – zżyma się Sobierański.
Pojechali do Urzędu Miasta w Jezioranach, by uzyskać informację na 

temat planowanej inwestycji, ale zderzyli się z murem. Nie chciano im 
nic powiedzieć. 
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Narodził się jako obywatel
– Wówczas narodziłem się jako obywatel – mówi Wojciech Sobie-

rański. – Do tego momentu sprawy społeczne mnie nie interesowały 
– zapewnia. – Byłem typowym „lemingiem”. By zmusić władze gminy 
do udostępnienia informacji publicznej powołali Stowarzyszenie 
„Siedliska Warmińskie”, którego członkami została grupa mieszkań-
ców gminy Jeziorany, a prezesem partnerka Wojciecha – socjolog 
Danuta Kozłowska.

Zaczęli patrzeć jeziorańskiej władzy na ręce. W tym celu uruchomili 
portal WOLNE JEZIORANY. – Gdy zaczęliśmy przyglądać się polityce 
miejscowej władzy, zobaczyliśmy, jak marnotrawi publiczne środki i nie 
ma żadnego pomysłu na stworzenie miejsc pracy, a tu bieda aż piszczy. 
Jedyny ich pomysł, to wydawanie pozwoleń na gigantyczne kopalnie 
żwiru, a teraz także na farmy wiatrowe – komentuje Sobierański.

Ale walka z wiatrakami, to nie jest nasz główny i jedyny cel – zapew-
nia. – Nasz główny cel – obok zachowania walorów, krajobrazowych, 
kulturowych i historycznych Warmii – to uczynienie z niej krainy mlekiem 
i miodem płynącej.

Wojciech Sobierański jest głęboko przekonany, że Warmia może stać 
się Toskanią północy. Oblicza jej potencjał na miliardy złotych. – Ten 
potencjał zostanie przez władze zniszczony, jeśli mieszkańcy Warmii 
i Mazur się nie obudzą i temu nie sprzeciwią – mówi.

Turyści z Niemiec, którzy do nas przyjeżdżają, mówią, że u siebie nie 
mają już gdzie wypoczywać, wszędzie stoją wiatraki. Od nas też uciekną, 
jak zastawimy nimi Warmię – dodaje. Sobierański z naciskiem zaznacza, że 
nie jest przeciwny odnawialnym źródłom energii. – Jestem zwolennikiem 
fotowoltaiki i mikroelektrowni wiatrowych na własny użytek gospodarstw 
domowych – zapewnia.

Wojciech Sobierański aż kipi od pomysłów, jak stworzyć miejsca 
pracy na Warmii, zachowując krajobraz i przyrodę. – Nie mogę ich 
wcielać w życie, bo 1/4 czasu zajmuje mi prowadzenie firmy, a 3/4 – 
walka z panem Brejtą i stojącym za nim potężnym lobby wiatrakowym 
– tłumaczy.

Wojciech Sobierański wie, że skutecznie tamę lobby wiatrakowemu 
można postawić tylko ustawa, dlatego pojechał z innymi członkami sto-
warzyszenia demonstrować do Warszawy, przyłączyli się też do okupacji 
sali sejmowej, ale straż marszałkowska ich stamtąd usunęła. – Nie mam 
odwrotu – mówi. – Związałem się z Warmią na zawsze, to jest moje 
miejsce na ziemi i muszę o nie walczyć – mówi z mocą.
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Musimy kończyć rozmowę, bo właśnie przybył do protestujących 
wiceburmistrz Jezioran Władysław Daliga. Twierdzi, że dopiero w po-
niedziałek 8 września dowiedział się, iż wobec mieszkańców gminy 
Jeziorany policja użyła siły. Ma złożyć zapytanie w tej sprawie do 
Komendanta Wojewódzkiego Policji, gdyż burmistrz nie wzywał od-
działów prewencji i nie był uprzedzony przez policję, że ma nastąpić 
pacyfikacja protestujących.

Wiceburmistrz przyjechał, by zaproponować protestującym spotkanie 
w urzędzie z inwestorem, w środę 10 września. Ze swojej strony chce 
apelować do inwestora o wstrzymanie inwestycji do czasu rozstrzy-
gnięcia sprawy w NSA. Wiceburmistrz tłumaczył się, iż wina leży po 
stronie Sejmu, który nie stworzył odpowiedniego prawa, które istnieje 
na Zachodzie Europy, a które każe budować farmy w odległości 2-3 km 
od zabudowań.

Adam J. Socha

PS. Do spotkania w urzędzie nie doszło. Inwestor odmówił przybycia, 
a protestujący otrzymali wezwania na policję, na przesłuchanie, w sprawie 
stwarzania zagrożenia w ruchu drogowym.

AJS
www.debata.olsztyn.pl, 9 września 2014 

Zawsze będę pisał prawdę

Andrzej Zb. Brzozowski: Czy dziennikarstwo śledcze, którym 
się zajmujesz to taka zawodowa moda, czy też potrzeba chwili?
Adam J. Socha: To jest gatunek wymierający, bo tak naprawdę to 

gdzie my mamy to dziennikarstwo śledcze? 
Ono jest zbyt ryzykowne i kosztowne dla wydawcy. Mówimy tu oczywiście 

o prawdziwych śledztwach dziennikarskich a nie artykułach sterowanych 
przez służby specjalne. To co często odbieramy (czytając i słuchając) jako 
dziennikarstwo śledcze, to materiały tajnych służb. Wydaje mi się, że 
ostatnimi Mohikanami dziennikarstwa śledczego byli dziennikarze nie-
istniejącego już dziennika „Życie”, którzy zrobili materiał zatytułowany 
„Wakacje z agentem”. Zostali za to dotkliwie „przeczołgani” i już nie pracują 
w zawodzie. Obecnie wystarczy opublikować taśmy pozyskane od kelnerów 
i mamy kolosalny wzrost sprzedaży pisma. 

Wywiad
z Adamem
Jerzym
Sochą
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Co w takim razie jest istotą dziennikarstwa śledczego?
Kontrola ludzi władzy. Przede wszystkim tego co robią z pieniędzmi 

publicznymi i jak wykonują swój urząd. To jest najważniejsze i tych spraw 
powinno dotyczyć dziennikarstwo śledcze. To nie może być rodzaj vendetty, 
że jedna grupa wynajmuje dziennikarza i daje mu materiały kompromi-
tujące, aby zniszczyć kogoś, kto tej grupie stoi na przeszkodzie w robieniu 
interesów. To nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem śledczym. 

Bardzo często chyba jednak dziennikarze śledczy są wykorzysty-
wani do walki politycznej?
Rzadko się zdarza, że kiedy dziennikarz dostaje jakieś materiały kogoś 

kompromitujące, to osoba która mu je dostarcza kieruje się szlachetnymi 
pobudkami. Z reguły jest to chęć zaszkodzenia, odegrania się. Dzienni-
karz śledczy musi to obiektywnie ocenić, nie wnikać w motywy i dokonać 
weryfikacji. Czy te informacje są prawdziwe i czy ich opublikowanie jest 
w interesie społecznym. 

W takim razie dlaczego dziennikarze zajmują się sprawami, które 
powinny leżeć w gestii prokuratury?
Tak jest na całym świecie. Najlepszym tego przykładem była afera Water-

gate. Niestety prokuratury są też często narzędziami układów politycznych. 
Szefowie prokuratur niejednokrotnie zawdzięczają swoje stanowiska pro-
tekcji rządzących. Dlatego wiele spraw kończy się umorzeniem. To wynika 
też z korupcji i nepotyzmu. Dlatego ostatnią deską ratunku dla obywateli 
jest dotarcie do mediów. Poinformowanie opinii publicznej może sprawić, 
że dana sprawa ujrzy światło dzienne. 

Jesteś absolwentem dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskie-
go. Jak zaraz po studiach wyobrażałeś sobie swoją pracę dzienni-
karską, jak wyglądało zderzenie z rzeczywistością? 
Egzamin magisterski zdawałem w stanie wojennym, ale pracę podją-

łem w czasie „karnawału Solidarności”. „Zasmakowałem” cenzury PRL 
publikując reportaże w takich popularnych tygodnikach jak „Literatura” 
czy „Kultura”. Bardzo szybko dotarło do mojej świadomości, co cenzura 
robi z tekstami. Kiedy nastał stan wojenny wiedziałem już, że nie podpiszę 
swoim nazwiskiem niczego, za co mógłbym się wstydzić. Nie będę kłamał. 
Tak długo będę wykonywał ten zawód, dopóki będę mógł pisać prawdę. 

W tych złych czasach zostałeś jednak doceniony i zostałeś w 1985 
roku  laureatem ogólnopolskiego konkursu im. Bruna dla mło-
dych dziennikarzy, za co otrzymałeś tę nagrodę?
Za swoje reportaże, które ukazywały się w łomżyńskim tygodniku „Kontakty”. 

Wydaje mi się, że trochę sądzono, że mnie się tą nagrodą kupi. Ale się pomylili. 
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W latach 1998-1999 byłeś autorem ogólnopolskiej kampanii  
STOP PIJANYM KIEROWCOM, za co otrzymałeś nawet nagrodę  
Ministra Zdrowia?
Pracowałem wtedy w „Super Expressie” i bardzo mnie poruszyła hi-

storia, która się wydarzyła w Płońsku, gdzie pijany kierowca przejechał 
w sposób niebywale okrutny kobietę. Cała akcja zakończyła się zbieraniem 
podpisów, co zaowocowało poprawką w kodeksie karnym. Pamiętam, że 
czytelnicy domagali się w takich drastycznych przypadkach kary konfiskaty 
samochodu. Oczywiście to nie przeszło. 

W 2004 roku byłeś pomysłodawcą i realizatorem ogólnopolskiego 
programu SZKOŁA BEZ PRZEMOCY?
To się wzięło z tego, że założyłem jedną z pierwszych społecznych 

szkół na Warmii i Mazurach, w której uczyła się moja córka. Nawet w ta-
kiej szkole dochodziło między uczniami do agresji. Zrobiliśmy badania 
z udziałem psychologów i okazało się, że takie zachowania mają swoje 
podłoże w problemach rodzinnych. W tym programie chodziło przede 
wszystkim o pokazanie przyczyn takich agresywnych zachowań. Patronat 
nad tym objął prezydent RP. Doprowadziło to do ogólnopolskich badań 
nad tymi problemami.

W Olsztynie jesteś najbardziej znany jako publicysta miesięcznika 
„Debata”. Za swoje publikacje już w ubiegłym roku otrzymałeś 
wyróżnienie w konkursie SDP im. Seweryna Pieniężnego.  
Czym dla Ciebie jest ta nagroda?
Wyróżnienie to zawdzięczam tylko i wyłącznie temu, że prezesem 

został wybrany ks. Ireneusz Bruski. W poprzednich latach moje teksty 
śledcze, demaskujące patologie władzy w Olsztynie, były przez kierowni- 
ctwo Oddziału SDP, piastujące jednocześnie różne urzędnicze stanowiska, 
pomijane całkowitym milczeniem. Urzędnicy nie mogli przyznać nagrody 
dziennikarzowi, który krytykował ich pryncypałów (marszałka, wojewodę, 
prezydenta). Wyłom dokonał się po rezygnacji urzędnika z funkcji prezesa 
Oddziału SDP, a następnie po wyborze człowieka spoza lokalnych układów 
władzy na prezesa – ks. Ireneusza Bruskiego. Dzięki niemu prawdziwe 
dziennikarstwo odzyskuje swoją rację bytu, również na łamach „Bez Wier-
szówki”. Poprzednie kierownictwo „Bez Wierszówki” udawało, że „Debata” 
nie istnieje.

Na koniec poproszę Cię o jakąś dziennikarską anegdotę  
z Twoim udziałem.
Jestem autorem książki o Stanisławie Tymińskim (Spałem z Tymiń-

skim, Białystok 1991). W trakcie zbierania materiałów zadzwoniłem do 
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Tymińskiego, aby umówić się z nim na rozmowę. Było to trudne, ale kiedy 
się zorientował, że mam dużą wiedzę na jego temat, to się zgodził. Bardziej 
chyba, żeby się dowiedzieć, co wiem. Kiedy przyjechałem do Komorowa, 
zorientowałem się, że nie zabrałem ze sobą notesu i nie będę miał na czym 
notować tego wywiadu. W kiosku nie było żadnych zeszytów. Kiedy przecho-
dziłem koło miejscowej szkoły wpadłem na pomysł, aby poprosić uczniów 
o kawałek kartki. Za zgodą nauczycielki dzieci wyrwały kartę z zeszytu. Na 
niewiele się przydała, bo pan Tymińskim nie zgodził się na żadne notatki 
i całą rozmowę musiałem zapamiętać. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Zb. Brzozowski
„Bez Wierszówki”, 2014, nr 12, s. 12
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Absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, podyplomowych studiów marketingu medialnego i po-
litycznego Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie 

oraz Postgraduate Course in Government Information na Rijks Universiteit 
Leiden. W latach 80. aktywnie związana z ruchem wolnościowym i „Soli-
darnością”. Dużo pracuje społecznie. Jest członkiem struktur diecezjalnych 
i krajowych Akcji Katolickiej. Jako dziennikarka współpracuje obecnie 
z czasopismami „Debata” i „Bez Wierszówki”, prowadzi swój blog na portalu 
internetowym www.debata.olsztyn.pl. W olsztyńskim Oddziale Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich jest przewodniczącą Sądu Dziennikarskiego.

Droga zawodowa, działalność
Rozgłośnia PR w Olsztynie – spiker, inspektor emisji (1977-1981), Biblioteka 

Wojewódzka w Olsztynie – kierownik Filii (1982-1990), Warmińsko-Mazur-
ski Urząd Wojewódzki, poprzednia nazwa: Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 
(1990-2011; urlop bezpłatny 2007-2011): Gabinet Wojewody: starszy inspektor 
wojewódzki, pełnomocnik i doradca wojewody ds. organizacji pozarządowych 
i patologii społecznych (1998-2007), Biuro Informacyjno-Prasowe: koordynator 
ds. prasowych (1994-1998), rzecznik prasowy wojewody olsztyńskiego (1994-
1998), Gabinet Wojewody: starszy inspektor wojewódzki, pełnomocnik i doradca 
wojewody ds. organizacji pozarządowych i patologii społecznych (1998-2007), 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” – redaktor biuletynu, strony interne-
towej, współpraca przy programach w ramach RPO WiM, POKL (2007-2014).

Równolegle współpraca z czasopismami: „Posłaniec Warmiński”, „Niedziela”, 
„Gazeta Wyborcza” („Turystyczna”), „Tygodnik Solidarność”, Tygodnik Samorządu 

Wyróżnienie 
Honorowe
Bożenna 
Ulewicz 

FOT. © BEATA ŚWIERKOWSKA-CHROMY / RADIO OLSZTYN
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Terytorialnego „Wspólnota”, „Słowo Dziennik Katolicki” (korespondent), „Nasz 
Dziennik”, „Rzeczpospolita”, „Tygodnik Gdański Solidarność”, „Gazeta Warmińska” 
(kierownik działu społeczno-kulturalnego); aktualnie redaguje „Biuletyn Krajowego 
Instytutu Akcji Katolickiej”, stronę internetową Akcji Katolickiej. Publicystyka 
miesięcznika i portalu „Debata” oraz miesięcznika społeczno-kulturalnego SDP 
„Bez Wierszówki”. Współpraca w zakresie tekstów do wydawnictw albumowych 
Agencji Fotograficzno-Wydawniczej „Mazury” – albumy: Impresje Mazurskie, 
Polska, Znad Warmii i Mazur, Olsztyn, Gietrzwałd.

Przynależność do stowarzyszeń oraz inne działania: Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich (od roku 1989), obecnie przewodnicząca Sądu Dzien-
nikarskiego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP. Członek Rady Progra-
mowej Radia Olsztyn obecnej i poprzedniej kadencji. Akcja Katolicka, członek 
Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej ds. kontaktów z mediami 
w latach 1999-2002, 2005-2008, 2008-2012 i w obecnej kadencji. Krajowa 
Rada Katolików Świeckich przy KEP (kadencja od 2013 r.). Radna Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2006-2010). Fundacja Telewizja 
Warmii i Mazur, współzałożyciela i członek Zarządu (1991-1995).

Odznaczenia, nagrody
Srebrny Krzyż Zasługi, Wyróżnienie Honorowe w Konkursie o Nagrodę 

im. Seweryna Pieniężnego za rok 2014. 

Zainteresowania, hobby
Historia powszechna, historia sztuki, media, polityka, muzyka klasyczna.

Teksty nagrodzone – Siedem artykułów konkursowych Bożenny Ulewicz 
opublikowanych w 2014 roku na łamach miesięcznika regionalnego „Debata”: 
„Klamka zapadła”, „Niewidzialna ręka demokracji”, „Humanitaryzm po belgijsku”, 
„K..... jak kultura?”, „Od Churchilla do Putina”, „Pełna micha i dobre seriale”, 
„Dolina krzemowa nad Skandą?”. A także artykuł „Ani to damy, ani to huzary” 
opublikowany na łamach miesięcznika SDP „Bez Wierszówki” i portalu interne-
towym www.debata.olsztyn.pl oraz dwa artykuły: „Kto powiedział, że Moskale...” 
i „Kiedy umiera artysta” na portalu internetowym www.debata.olsztyn.pl.

Klamka zapadła?
Spór wokół Otwartych Funduszy Emerytalnych, którego uczestnikami 

od początku byli głównie przedstawiciele rządu oraz lobbyści funduszy, 
nie do końca jest jasny dla większości obywateli. Najlepszą wykładnią 
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złożoności problemu OFE było asekuranckie zachowanie prezydenta Ko-
morowskiego, który rządową ustawę redukującą, czy wręcz likwidującą 
OFE, podpisał i równolegle posłał do Trybunału Konstytucyjnego, według 
sprawdzonej zasady: „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”, co poniekąd 
jest rozpoznawalnym znakiem tej prezydentury. 

W dyskusji nad OFE w zasadzie każdy argument, każdej ze stron jest 
do zaakceptowania. I ten, że jest to skok zdesperowanych koalicjantów na 
kasę obywateli, i ten, że od początku fundusze były wprawdzie złotym jajem, 
ale tylko dla firm zarządzających, w większości zagranicznych, a czerpane 
z naszych składek zyski transferowano w obce kraje. 17 mld zarobionych  
złotówek w większości dawno straciła kontakt z polską gospodarką. Nie 
zmienia to jednak faktu, że była to pierwsza od przedwojnia okazja, aby 
Polacy co jakiś czas mogli czarno na białym sprawdzić, ile to już uciułano 
im na zasłużoną emeryturkę. Mieli też gwarancję osobistego spożytkowania 
pełnej kwoty uskładanego kapitału.

Inna sprawa, że chyba nie do końca czuliśmy wagę własnego kapitału – ot 
takie obciążenie postkomunistyczne – choć przecież zbieraliśmy pieniądze 
na własnym, imiennym funduszu, a nie na niepoliczalnym koncie molocha 
któremu na imię ZUS, a który zarządza 2 bilionowym długiem. Wręcz nie 
do pojęcia, że Polak, z natury troskliwy o każdą złotówkę, pozwolił się 
oskubać jak pierwsza lepsza oferma na jarmarku. Nikt nie blokował dróg, 
nie rzucał się Rostowskiemu pod nogi z rozprutą koszulą, nie przykuł  do 
siedziby ZUS z transparentem „ręce precz od naszej krwawicy!”.

Czyżbyśmy już zaakceptowali fakt, że, jak to dramatycznie oceniła prof. 
Jadwiga Staniszkis, „rządzą nami ludzie niekompetentni i cyniczni”? Ale 
nawet jej, naszej narodowej Kasandrze, nikt, jak do tej pory, nie pośpieszył 
z odpowiedzią na słusznie zadane pytania: „Kto zgodził się na wysokie 
marże dla OFE? I kto tak długo je tolerował? Kto z administracji rządowej 
(i ekspertów doradzających przy tej reformie) pracował później w insty-
tucjach związanych z reformą emerytalną? Kto bagatelizował ostrzeżenia 
w pierwszych latach obowiązywania reformy”. W miejsce „x” czy „y” tego 
równania łatwo byłoby wstawić nazwisko Jerzego Buzka, który teraz nie-
skutecznie i nieprzekonująco próbował przeciwdziałać demontażowi OFE. 

Zostaliśmy sami z całą serią pytań, od których ani przybędzie, ani nie 
urośnie. W zasadzie powinniśmy się już zacząć przyzwyczajać, że jak za 
komuny rząd nie zniży się do dyskusji z „ludasem”. Na progu nowego roku 
stajemy po prostu bezradni wobec dobrego samopoczucia Tuska, jego 
minister i ministrów, bezradni wobec znacjonalizowania naszych pienię-
dzy, wobec kolejnych podwyżek – za wodę, ścieki i za gaz, co do którego 
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zaklinano się jeszcze rok temu, że będzie tylko tańszy. Bezradni wobec 
łgarstw i niekompetencji tzw. elit rządzących. Bezradni tym bardziej, że na 
co dzień wykazujemy się mizernym poziomem wiedzy na specjalistyczne 
tematy związane z rynkiem i gospodarką. Łatwo nas wykiwać. Więc kiwają. 
I obcy i nasi.

Zwrócił na to uwagę nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestiono 
Migliore podczas konferencji „W trosce o człowieka i dobro wspólne” 
zorganizowanej w Sejmie pod koniec minionego roku przez Akcję Kato-
licką oraz Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło 
i Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. „Rynek 
staje się coraz bardziej uczestnikiem życia społecznego. Wszystko ob-
raca się wokół pieniądza – powiedział do uczestników konferencji abp 
Migliore. – Istnieje pilna potrzeba edukacji ekonomicznej i finansowej, 
aby każdy mógł sobie wyrobić własny pogląd na temat mechanizmów 
gospodarczych rządzących światem i związanych z nimi wymagania-
mi etycznymi. Bez tej wiedzy jesteśmy poddawani presji informacji, 
których sami nie jesteśmy w stanie ocenić i przejmujemy je w dobrej, 
albo w złej wierze. Kiedyś demokracja rodziła się w szkolnych ławkach. 
Dzisiaj demokracja oparta na wolnym rynku wymaga głębszej wiedzy 
ekonomiczno-finansowej”.

Niedowład społeczeństwa obywatelskiego widoczny jest na każdym 
kroku. Tak jak zaprzestaliśmy wierzyć w triumfy piłkarskiej reprezentacji 
narodowej, tak straciliśmy chyba ufność w siłę społecznego oddziaływania 
na procedury demokratyczne w naszym kraju. Łatwo jest się zrazić, kiedy 
kilkumiesięczne marsze o miejsce na multipleksie dla Telewizji Trwam 
kończą się Pyrrusowym zwycięstwem, kiedy mocna własną butą koalicja 
PO i PSL potrafi dosadnie powiedzieć gdzie ma setki tysięcy podpisów 
ws. referendum dotyczącego przyszłości sześciolatków. W czerwcu 1976 
roku zapowiedź o wzroście cen żywności potrafiła doprowadzić do wrzenia 
w kraju, którego kulminacją były rozruchy w Radomiu, a następnie do 
połączenia, jakże ważnego w szerszej perspektywie czasowej, sił opozycji 
robotniczej i inteligenckiej. Dzisiaj, wydawać by się mogło światłe społe-
czeństwo, niczym stado baranów daje się bezkarnie skubać przez polityczne 
combo, nawet nie becząc, choć strzyżenie poszło ostro po skórze. Skąd 
ta atrofia charakterów? Z braku wyobraźni, czy z przekonania o własnej 
bezradności? Bo przecie nie z ogólnego ukontentowania.

I tak od lat, w taki mniej więcej sposób – przypadkowy, chaotyczny, 
nieodpowiedzialny, czasami wręcz przestępczy – zawiadywana jest polska 
gospodarka. Zawiadywani jesteśmy my, polskie społeczeństwo. Łatwo jest 
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zarządzać niezorientowanym w wielu specjalistycznych kwestiach zasobem 
ludzkim. Niektórym ministrom trudno jest się ogarnąć w podległych resor-
tach, czegóż można oczekiwać od laików. Nasze poglądy kształtuje chaos 
informacyjny, z którego trudno wyłowić jednoznacznie brzmiące treści. 
Jednego dnia jesteśmy „za”, a drugiego „przeciw” w tej samej sprawie, 
w końcu  machamy ręką na fakty, których i tak nie umiemy obiektywnie 
ocenić z braku rzetelnej wiedzy. A bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie 
podejmować bardziej skomplikowanych decyzji, jak chociaż tej, czy zostać 
z OFE, czy poddać się ZUS-owi.

Brak umiejętności podejmowania świadomych decyzji nie ułatwia 
budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Bez wiedzy 
jesteśmy podobni do bezwolnego planktonu wessanego przez grube ryby 
bez świadomości tego faktu ze strony konsumowanych. Akceptujemy prawie 
każdą decyzję rządzących, nawet z gatunku nieprzyjaznych społeczeństwu. 

Z drugiej strony nie jesteśmy w stanie wymóc, aby rządzący wprowadzili 
mechanizmy, które mogłyby, choć częściowo, powstrzymać nieuchronną 
zapaść finansową emerytur. Wystarczyłoby wreszcie zlikwidować KRUS, 
na którym żerują tysiące PSL-wskich pociotków, znacząco obniżyć stawki 
emerytur dla PZPR-wskich i SB-ckich dziadków i podwyższyć wiek emery-
talny służb mundurowych  produkujących całe zastępy młodych i zdrowych 
jak byli rentierów.

Jeśli OFE komuś wadzi, można by przecież każdemu obywatelowi założyć 
indywidualne konto w ZUS-ie zasilane składkami z naszych miesięcznych 
poborów, chronione przed łapami polityków i wypłacane dopiero w mo-
mencie przejścia na emeryturę, a w momencie  śmierci dziedziczone przez 
rodzinę zmarłego. Niestety, po raz kolejny pokazano, że żyjemy w kraju, 
który nie kieruje się dobrem obywateli a wyłącznie interesem rządzącej 
w danym momencie grupy trzymającej władzę.

Co dalej po tzw. redukcji OFE? Jak zauważył odnosząc się do tego faktu 
jeden z komentatorów portalu finansowego www.bankier.pl – „Obywate-
lom Rzeczypospolitej w dalszym ciągu pozostaje tylko wybór pomiędzy 
40-procentowym haraczem na ZUS a emigracją. Nie dziwmy się, jeśli coraz 
więcej Polaków wybierze to drugie rozwiązanie”.

To prawda. Trudno się dziwić temu zjawisku gdyż ludzie z natury rzeczy 
pragną stabilizacji i normalności. Własny kraj  przestaje być gwarantem 
tych wartości. Może jeszcze nie jest późno by wyciągnąć jakąś nauczkę z tej 
kolejnej nieudanej lekcji? 

Bożenna Ulewicz
„Debata”, 2014, nr 1
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Niewidzialna ręka demokracji
Zaczął się kolejny rok wyborczy. Najpierw wybierzemy nowych podróż-

nych do Brukseli. Europarlament wzywa. Ogary jeszcze nie poszły w las, 
ale już widać nerwowe poruszenie w zwingerach (nie mam tu na myśli 
zespołu architektonicznego w Dreźnie). W szranki stają wyleniałe lwy 
lewicy – różne takie tam Siwce i Kalisze, a także sztandarowe feministki 
– Szczuki i Środy. Ta ostatnia podobno z naszego okręgu, który tworzą 
Warmia, Mazury i Podlasie. 

Lada moment dowiemy się kogo wystawią inne partie. Na pewno 
chciałoby się, żeby byli to dobrzy kandydaci. Osobiście mam także cichą 
nadzieję, że dokonamy mądrych wyborów. Ale, kto to może wiedzieć, gdyż 
przy urnach zdarzają się czasem takie rzeczy, które trudno na zdrowy rozum 
przewidzieć. I tutaj pozwolę sobie na pewną osobistą, historyczną refleksję.  

Będąc młodym rzecznikiem prasowym, że pozwolę sobie sparafrazo-
wać uroczy skecz Ewy Szumańskiej i Jana Kaczmarka, jesienią 1990 roku  
zostałam włączona w skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, której prze-
wodniczył sędzia Romuald Czerniecki. Wespół zespół mieliśmy czuwać nad 
prawidłowym przebiegiem pierwszych, wolnych, demokratycznych itp., etc. 
wyborów prezydenckich. W szranki wyborcze wstąpili wówczas protagoniści 
wojny na górze, czyli Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki, mało jeszcze znany 
kandydat lewicy Włodzimierz Cimoszewicz, charakteryzujący się precyzyj-
nym przedziałkiem na głowie, jeszcze jedna legenda „Solidarności”, tylko 
że rolniczej – Roman Bartoszcze, więzień PRL, a jak się  później okazało 
jednocześnie uwikłany we współpracę z komuną (odwieczny syndrom kata 
i ofiary) Leszek Moczulski i zupełnie nikomu nieznany drobny biznesmen 
z Peru, czy Kanady –  niewyględny z urody Stan Tymiński. 

25 listopada szacowna komisja wyborcza rozpoczęła swój dyżur już we 
wczesnych godzinach porannych. Zapowiadał się bardzo długi dzień, więc 
członkom komisji przygotowano aprowizację w postaci odgrzewanych 
w kuchence pana wojewody Przedwojskiego bigosów, flaków, a nawet 
wątpliwej urody strogonowa. Aliści nie chodziło o przyjemności stołu, 
a odpowiedzialną służbę narodowi. Ponieważ wiadomo było, że do czasu 
zamknięcia lokali wyborczych nic ciekawego się nie wydarzy, pojechałam do 
domu, gdzie po zasłużonej popołudniowej drzemce pod wieczór powróciłam 
do Urzędu Wojewódzkiego, aby czekać na rozwój wydarzeń, czyli oczekiwać 
wyrównanej walki między Wałęsą i Mazowieckim. 

Czas płynął powoli. Wszyscy trwali w stanie pełnej gotowości czekając na 
pierwsze wyniki. Koło 21.00, albo 22.00 zaczęli nadciągać przewodniczący 
obwodowych komisji wyborczych z najbliższych lokali. Już na pierwszy 
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rzut oka widać było po twarzach, że „coś jest na rzeczy”. W żółtym świetle 
wątłych żarówek oświetlających korytarze urzędu, posłańcy owi albo dziwnie 
się uśmiechali, albo demonstrowali pełne osłupienie. Jak bardzo były to 
zaraźliwe nastroje trzeba było patrzeć, jak z godziny na godzinę zmieniały 
się oblicza pogodnych do tej pory członków Wojewódzkiej Komisji Wybor-
czej. Gęby nam się wyciągały, co tu dużo mówić. Niektórzy dramatycznie 
chwytali się za głowy. A co dopiero się działo, gdy do urzędu zaczęli nad-
jeżdżać szefowie komisji zamiejscowych, zwłaszcza z post PGR-owskich 
terenów województwa. Właśnie tam niepozorny przybysz z Peru czy Kanady 
pozdobywał prawie całą pulę głosów.

Media bawiły się nim ochoczo przez całą kampanię wyborczą, ale lud 
głosujący odczytał to, tak jak chciał. Wiadomo, chłop nie w ciemię bity. 
Swój rozum ma. Swoje wie. Na drugi dzień wstyd było się przyznać, że 
pochodzi się z województwa olsztyńskiego, bo u nas „Amerykan” pobił 
Lecha na łeb, zdobywając 102 684 głosy, o blisko 10 tysięcy więcej. Trzeci 
był Mazowiecki – pamiętam tę przejmującą żałobę w szeregach unitów 
–  (45 279), a czwarty Cimoszewicz (34 570). Zachowały mi się zapiski na 
wewnętrznej stronie kalendarza, stąd mogę cytować dokładnie, co do głosu. 
Frekwencja wyborcza wyniosła 59,94 procent. Aż kusi, żeby zadumać się, 
co by to było gdyby to Tymiński został wówczas pierwszym, demokratycz-
nym prezydentem.

Demokracja czasami przypomina rosyjską ruletkę. Z tym, że ten wy-
pełniony jedną kulą rewolwer niewidzialna ręka demokracji przykłada nie 
do jakiego indywidualnego łba, ale wymierza w zbiorową mądrość narodu, 
której istnienia domyślają się niektórzy politolodzy. 

Bożenna Ulewicz
„Debata”, 2014, nr 2

Humanitaryzm po belgijsku
Wobec rozterek nad sankcjami UE dla Federacji Rosyjskiej za ekspan-

sję krymską, rodzaju – połaskotać Ruskich po piętach, czy pod pachami, 
w przepastnych trzewiach medialnych przemieliła się i przepadła informacja 
o eutanazji dzieci ustanowionej prawnie przez rząd Belgii i podpisanej przez  
belgijskiego króla pomimo pism i petycji środowisk katolickich kierowanych 
do niego z prośbą o zawetowanie. 

Wszyscy jeszcze mieliśmy w pamięci symboliczny,  ale znaczący gest króla 
Baldwina, dziadka obecnego monarchy, który w roku 1990 abdykował na 
dwa dni, aby tylko nie podpisać ustawy proaborcyjnej. Nie wiadomo, czy 
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obecny władca Flamandów i Walonów, Filip, przeżywał jakieś dylematy 
związane z faktem złożenia podpisu na dokumencie przekreślającym cały 
dorobek wartości wpisanych w fundament chrześcijańskiej Europy. Patrząc 
z zewnątrz, uczynił to z łatwością porównywalną do tej z jaką spuszcza się 
wodę w klozecie. Teraz każda belgijska matka niezadowolona z notorycznie 
moczącego się synka, albo z córeczki naznaczonej syndromem genetycznego 
zeza będzie mogła w świetle prawa wydać wyrok na dziecko, które nie tylko, 
że nie spełniło oczekiwań rodziny, to jeszcze stało się  dla niej ciężarem. 

Oczywiście świadomie przerysowuję, ale tylko tak można oddać absurd 
i grozę tej legislacji. Prawodawstwo na miarę antycznej Sparty, w której każdy 
obywatel od urodzenia był podporządkowany prawom państwowym, a które 
akceptowało tylko zdrowe i silne dzieci. Kult wygody to jedna z głównych 
cech kraju słynącego z wybornej czekolady i z tego, że państwo dopłaca 
obywatelom, aby mogli sobie zatrudniać pomoc domową. To także jeden 
z elementów doktryny gender z fałszywą i obłudną troską pochylającej się 
nad wolnością jednostki, której pod żadnym pozorem nie można krępować 
obowiązkiem opieki nad osobą starą, chorą, niepełnosprawną. Oczywiście 
w kontekście szeroko rozumianego humanitaryzmu.

Inicjator ustawy, belgijski socjalista Philippe Mahoux powiedział: „To 
jest najbardziej humanitarny ze wszystkich możliwych aktów”. Założę się, 
że znaczna część mediów i nieznana mi część belgijskiego postępowego 
społeczeństwa przyklasnęła skwapliwie epigonowi (na swój sposób jednak 
twórczemu) eugeniki. Może pora zrewidować europejskie poglądy na na-
zizm, zrehabilitować zasądzonych na kary śmierci i wieloletnie więzienia 
zbrodniarzy, skoro dzisiaj legalizujemy praktyki stosowane przez rząd 
hitlerowskich Niemiec, który prawnie usankcjonował eliminowanie osób 
urzędowo uznanych za upośledzone. Czym zatem różni się pan Mahoux od 
przestępców zasiadających na ławie oskarżonych procesu norymberskiego. 
Niczym. Również jest zbrodniarzem i nie wątpię, że za jakiś czas stanie 
przed trybunałem, który osądzi jego czyny. Fakt, że jest ateistą, w niczym 
nie przeszkodzi mu zawędrować w okolice piekła.

Dla mnie Belgia, kraj teoretycznie uznawany nawet za katolicki, cokolwiek 
by to dla Belgów nie znaczyło, z momentem podpisanie tej ustawy znala-
zła się na liście państw stosujących ludobójstwo i jako takie powinna być 
wraz ze swymi decydentami postawiona przed Trybunałem w Hadze. Jaka 
bowiem jest różnica między czystkami etnicznymi w Kosowie, czy Bośni, 
a czystkami eugenicznymi, które już niedługo rozpoczną się w Belgii? Żadna. 
Śmierć, to śmierć. Choć niewątpliwie okrutniejszy wymiar ma ta, wydawana 
na polecenie rodziny, i spełniana przez pracowników służby zdrowia. Nie 
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wiem, może już niedługo zostanie ustanowiona instytucja rakarzy, którzy 
będą wyłapywać kulawych i garbatych, aby poddać ich eutanazji.

Ktoś napisał: kto nas nauczy empatii gdy zabraknie chorych dzieci. 
Empatia w dzisiejszych czasach chadza dziwnymi drogami. Każe rozczulać 
się nad skazywanymi na dożywocie mordercami, podłym losem zwierząt. 
Pewnie wielu z Państwa otrzymuje w elektronicznej poczcie spamy wołające 
o ratunek dla ślepego konia, czy kulawego pieska, którym grozi uśpienie. 
Bezbronna istota ludzka nie ma takiej szansy w większości krajów Europy, 
gdzie obowiązuje tzw. prawo do aborcji na życzenie, gdzie dopuszczalna jest 
eutanazja osób dorosłych. Teraz przełamano kolejne tabu, dopuszczając 
możliwość uśmiercenia chorego dziecka. 

Strach mnie bierze jak pomyślę o protestujących w sejmie rodzicach 
niepełnosprawnych dzieci, którzy od kilkunastu dni domagają się (kiedy 
piszę te słowa protest nadal trwa) zwiększenia zasiłków pielęgnacyjnych. 
Boję się, aby polski rząd równie szybko jak np. zlikwidował OFE, nie przyjął 
czasem praktycznych belgijskich regulacji radykalnie załatwiających problem 
nieodwracalnego kalectwa. Przecież eutanazja rozwiązuje tyle problemów: 
gwarantowana ulga w cierpieniu, a do tego takie oszczędności w budże-
cie! Nie trzeba leczyć, dofinansowywać zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,  
organizować kosztownej edukacji, ani wypłacać zasiłków.

Protestujący w sejmie rodzice również przełamali pewne tabu pokazując  
światu na czym polega opieka nad osobami ciężko niepełnosprawnymi. To 
prawdziwa harówka, nieustająca krzątanina przy chorej osobie, którą trzeba 
podnieść, posadzić, zmienić pampers, wymyć, ubrać, nakarmić, położyć. 
No i przytulić, bo o tym też nie zapominają. Koczowisko w parlamencie 
irytowało niektórych polityków, którzy, jak schludny poseł Szejnfeld dali 
temu wyraz dywagując z kwaśnymi minami, że sejm to nie jest miejsce na 
takie demonstracje. Nawet nasz besserwiserski premier odsiedział swój 
pokutny czas z rodzinami nie za bardzo wiedząc co i jak im powiedzieć. 
Nie była to okazja, żeby błysnąć dowcipem i niefrasobliwością. Coś obiecał. 
Potem w rozmowach z ministrem Ksiniakiem-Kamyszem padła propozycja 
podwyżek od 2016 roku. Czy wszystkie dzieci doczekają tych podwyżek? 
Choroby genetyczne są bezlitosne.

Myślę, że przymusowa lekcja empatii nauczy czegoś posłów, którzy 
często przeprowadzają procesy legislacyjne bez większej refleksji, co do 
dalszej ich konsekwencji. W natłoku rozdziałów, artykułów, paragrafów, 
wśród tabelek z wpływami do budżetu i wydatkami gubi się człowiek chory, 
bezradny i kłopotliwy, bo wymagający pieniędzy, które raczej się nie zwró-
cą. Ta sama lekcja pokazała także, że rodzice, opiekunowie chorych dzieci, 
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to w większości osoby bezgranicznie kochające swoje pociechy i bardzo 
im oddane. Jestem prawie pewna, że tacy sami są rodzice i dziadkowie 
w Belgii. I to jest mimo wszystko optymistyczne przesłanie, które pragnę 
zadedykować panu Mahoux, beligijskiemu socjaliście i specjaliście od 
nieludzkich pomysłów. 

Bożenna Ulewicz
„Debata”, 2014, nr 3

„K........” jak „kultura”?
Coś mnie podkusiło, żeby posłuchać w radiowej dwójce Krzysztofa Globi-

sza. Zgoła niepotrzebnie. Nie pierwszy raz łapię się na tym, żeby nie słuchać 
aktorów, bo często gęsto nie mają nic od siebie do powiedzenia. Nie są mę-
drsi od inszych ludzi, a nawet wręcz przeciwnie. Ale, że często zdarza się im 
grywać role mądrzejszych niż sami są w naturze, to i nie trudno o pomyłkę. 

W zasadzie w wypowiedzi Globisza wychwyciłam tylko jego dywagacje 
na temat grzebania zwierząt domowych, i dotyczące jakiejś Moniki Strzępki, 
reżyserki młodego pokolenia, równie cenionej przez krakowskiego aktora 
jak Jan Klata. 

No, no – pomyślałam sobie. Nie znam, ale może warto poznać panią 
Strzępkę. Kim jest ta, niewykluczone, że godna następczyni Swinarskiego, 
Jarockiego czy Hanuszkiewicza. Wyguglowałam nazwisko, otworzył się 
podgląd na kilkadziesiąt linków, w tym zdjęcia pokazujące słowiańskiej 
urody długowłosą blondynkę, raz w pojedynkę, raz w towarzystwie bruneta 
z bródką i wątłym wąsikiem; okazało się – partnera zawodowego i życio-
wego artystki. Kliknęłam w pierwszy lepszy link i prześlizgnęłam wzrokiem 
po leadzie rozpoczynającym wywiad z panią reżyserką. Zdanie dotyczyło 
odczuć damsko-męskich i brzmiało następująco: „Ja myślałam o Pawle: 
«Co za smutny ch...», a on o mnie: «Co za głośna p...»”. No, nieźle się za-
czyna. Dobrze, że choć wykropkowali. I dalej szukam oznak niezwykłości 
cudownego dziecka polskiego teatru. Skąd jest, jakie szkoły kończyła, co 
reżyseruje. Może nawet strzępki takich informacji były w tej rozmowie, 
ale gdy człowiek, niczym rozpędzony motocyklista z drzewem, zderza się 
z stwierdzeniem: „...byłam najstarsza i miałam chujowe dzieciństwo...” albo 
z głęboką samooceną: „Przede wszystkim byłam przemądrzałą małą pizdą”, 
to ma do wyboru – albo spienić się z oburzenia, albo parsknąć śmiechem. 

Wybrałam tę drugą opcję, ale potem, już na chłodno, zaczęłam się 
zastanawiać nad meandrami polskiej mowy, w której bluzg panoszy się 
ponad wszelką miarę i potrzebę. Co więcej, nie dzieje się to pod przysło-
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wiową budką z piwem, czy w rynsztoku (o który dzisiaj raczej trudno), ale 
w miejscach publicznych – w środkach transportu, w szkołach, czasem na 
salonach. Rozumiem, że w złości, w pasji możesz człowieku posłużyć się 
tym, czy innym grubiaństwem. Mnie również nie zawsze stokrotki z ust się 
sypią w takich chwilach. Zdumiewa mnie jednak absorpcja wulgaryzmów 
do języka zwykłej, codziennej, spokojnej narracji, czy konwersacji. Polsz-
czyzna nasiąkła tym śmieciem jak gąbka.

Siedziałam pewnego razu ze znajomymi w ich urokliwym ogródku, roz-
mawiając o tym, czy o owym, a nawet, że tak powiem, o kulturze szeroko 
rozumianej. Pan domu z nie pozbawioną wdzięku łagodną manierą co drugie 
zdanie wydalał z siebie przekleństwa, z katalogu brudów, którym w cytowa-
nym wywiadzie z biegłością i wprawą posłużyła się pani Strzępka. To dziwne, 
ale przyjaźnie i z literacką poprawnością wypowiadane słowa na „k...” czy 
„p...” powodują, że przestają się one różnić od słów takich, jak na przykład 
„kaktus” czy „poziomka”. Dochodzi do tego, że to, co nas razi w bełkocie 
mętów, czy stadionowych kiboli, w języku człowieka postrzeganego za do-
brze wychowanego, a co tu dopiero mówić artysty, zaczyna być postrzegane 
jako mowa godna wyrafinowanego intelektualisty. Nic bardziej błędnego. 
Chamstwo wypowiedzi, bez względu, czy wychodzi z ust ćwoka-buraka, czy 
magistra sztuk pięknych, albo filozofii, nosi znamiona zwykłego prostactwa. 

Wśród twórców, pożal się Boże „kultury”, bełkotliwy bluzg bardzo często 
mieszka się z pseudointelektualnym bełkotem, podobnym do tego, który 
odnalazłam w recenzji, z której można dowiedzieć się więcej o emplois i osią-
gnięciach teatralnych pani Strzępki. „Polskość – zespół cech, który charakte-
ryzuje wszystko, co położone na nizinie środkowoeuropejskiej pomiędzy Odrą 
a Bugiem. Stanowi ona swoisty stelaż-stygmat, trwale naznaczający tutejszą 
historię, tradycję i kulturę, a co za tym idzie także myślokształty, przekona-
nia, poglądy polityczne oraz stereotypy. W tym właśnie miejscu ujawnia się 
ciemna strona «polskości» – heroiczno-nacjonalistyczne fiksacje, które tutaj 
zwykło się dostojnie określać mianem «patriotyzmu». O tym po raz kolejny 
krzyczą ze sceny Strzępka i Demirski w swojej «Bitwie warszawskiej 1920» 
zrealizowanej w Narodowym Starym Teatrze”.

W dzisiejszych czasach już tylko takie inscenizacje są w stanie desygno-
wać „artystę” do Paszportów Polityki i Gwarancji Kultury. Stało się pewną 
smutną praktyką, że promuje się ludzi, którzy niedostatek talentu i pomysłu 
artystycznego zastępują prymitywną prowokacją, bardzo często o treściach 
antypolskich, antykościelnych i antyobyczajowych, co krytycy przy wtórze 
klakierów windują potem do godności przenajwyższej cnoty. Mam jeszcze 
cichą nadzieję, że żaden dyrektor teatru nie wpadnie na pomysł, żeby pani 
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Strzępce powierzyć wystawienie jakiejś szekspirowskiej sztuki. Musieliby-
śmy wtedy posłuchać takiego na przykład dialogu kochanków z Werony:

Romeo:  O k......! Moja to dusza dzwoni imię moje,
Jak srebrny dźwięk ma nocą głos kochanki!
I jestże k...... słodsza muzyka na świecie?
Julia: Romeo, ty ch......!
Romeo: O k.......! Luba!
Julia: O której k....... godzinie
Jutro mam przysłać?
Romeo: O dziewiątej, k.........
Julia: Dobrze. 
Ja p......... Dwudziestoletni to termin. Nie pomnę,
Pocom tu ciebie ch....... znowu przywołała.
Romeo: Pozwól mi czekać, aż sobie k....... przypomnisz.

Bożenna Ulewicz

PS. Z prawdziwym ubolewaniem musiałam posłużyć się w tekście peł-
nymi cytatami z pani Strzępki, łącznie z wyrazami uchodzącymi ogólnie za 
obraźliwe i obrzydliwe, ale trudno było to po prostu eufemistycznie streścić. 

I jeszcze tytułem komentarza. To, co się dzieje w sferze polskiej kultury, 
w sztuce, szczególnie w literaturze, teatrze, plastyce, także w muzyce – zde-
cydowanie niepoważnej, poważną trudniej jest skaleczyć – a co następnie 
znajduje odbicie w pokazujących i recenzujących kulturę mediach, zawdzię-
czamy historycznej cezurze – 4 czerwca 1989 roku. Wraz z tą datą otworzyły 
się długo zamknięte drzwi, którymi wtargnął świeży powiew wolności dając 
artystom możliwość wypowiadania się nowym językiem, opowiadania świa-
ta w sposób niezależny, wyzbyty kontroli cenzury. Niestety, tymi samymi 
drzwiami chlusnęła równie silnie gnojowica i śledząc działalność niektórych 
pisarzy, reżyserów, dyrektorów teatrów odnoszę wrażenie, że jej poziom 
stale się podwyższa, a nawet rozlewa na inne dziedziny życia publicznego. 

BU
„Debata”, 2014, nr 6; www.debata.olsztyn.pl

Od Churchilla do Putina
Przeszukując niedawno szuflady natrafiłam na list, który kiedyś w pierw-

szej chwili wydał mi się wyłącznie ofertą handlową. Niejaki Georgy Zaytsev, 
gdyż tak właśnie skreślił podpis w swoim napisanym po angielsku piśmie 
na arkusiku o niepełnym formacie A4, przekazał mi i mojemu mężowi 
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parę komplementów za fotoreportaż o Obwodzie Kaliningradzkim, publi-
kowanym w dodatku „Gazeta Turystyczna” do GW. List datowany był na 
17 sierpnia 2008. 

Rzeczywiście, w czerwcu tamtego roku byłam na objeździe po ob-
wodzie zorganizowanym przez Polską Izbę Turystyczną i razem z grupą 
rosyjskich dziennikarzy zażywaliśmy rozmaitych atrakcji przygotowa-
nych przez departament turystyki administracji obwodowej. Większość 
uczestników podróży pochodziła z Moskwy. Byli związani z tamtejszymi 
mediami i firmami turystycznymi. Co ciekawe, prawie każdy z nich miał 
jakieś koneksje z wojskowością. Zawsze uśmiechnięta fotografka, Elena, 
była córką oficera, który służąc w armii woził się z rodziną od republiki do 
republiki. Dystyngowana Tatiana była żoną wysokiego rangą oficera floty; 
grupa traktowała ją ze stosowną estymą. Może była nawet jakąś admirało-
wą. Z tym, że należy pamiętać, iż admirałów i generałów w Rosji na pęczki 
wiązać można. Kolega z Moskwy, którego imię przepadło mi w pomroce 
przeszłości, też któregoś dnia objawił wojskowe wychowanie, gdy po wó-
deczce zaczął wyśpiewywać jakąś zaangażowaną pieśń ku chwale sowieckich 
czołgistów. Ponieważ cierpiałam srodze po wypiciu kielicha zaserwowanego 
przez mera Czerniachowska na powitanie naszej ekipy, która w ulewnym 
deszczu, w ramach turystycznego survivalu, na kajakach pokonała niezły 
kawałek rzeki Angarapy, a który przelał czarę mojej wątłej odporności na 
alkohol, poprosiłam kolegę, żeby się przymknął wyrażając dość oględny 
w gruncie rzeczy pogląd na temat sowieckich czołgistów. Trzeba przyznać, 
że zamknął się na amen.

Otóż, owocem tej podróży, w czasie której mogłam gruntownie zwie-
dzić Obwód przez całe dziesięciolecia mający status wojskowej zony 
niedostępnej dla obcych, powstały chyba dwa teksty. Pierwszy stał się 
inspiracją dla pana Zajcewa. W końcowych zdaniach swego listu zapropo-
nował zakup swojej książki Koenigsberg – Kaliningrad. Information for  
Consideration za sumę 25 euro. Kwota wydała mi się stanowczo przesadna 
po przejrzeniu kilkudziesięciu załączonych stron kserówki autorskiego 
dzieła. Wrzuciłam plik do szuflady. Tym razem postanowiłam uważniej 
zapoznać się z tekstem. Przeczytałam go od deski do deski, a następnie 
zaczęłam się zastanawiać, co przeświecało autorowi, żeby przesłać mi 
właśnie te a nie inne fragmenty książki. 

Rozdział pierwszy był to galop przez historię. Na 6 i pół stronach pan 
Zajcew opowiedział historię Królewca (pozwolicie Państwo, że wybiorę 
sobie tę właśnie wersję nazwy miasta nad Pregołą) od założenia przez 
Zakon Krzyżacki w roku 1255, aż po zdobycie miasta przez sowieckie dy-
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wizje w kwietniu 1945 roku. Z tym, że kilka wieków historii miasta zmieścił 
na 2 stronach (odnotował m. in. fakt hołdu złożonego przez Albrechta 
Hohenzollerna wujowi, Zygmuntowi Staremu, i konsekwencji tego aktu 
dla dalszych dziejów księstwa pruskiego), a wypadki związane z II wojną 
światową zajęły mu 4 i pół strony. 

Kolejny rozdział był opisem politycznych działań tzw. wielkiej trójki, 
które zadecydowały o przekazaniu tego obszaru Stalinowi. Według pana 
Zajcewa, stało się to może nie tyle wbrew Stalinowi, ale ku jego wielkiemu 
zaskoczeniu. Poczciwy Churchill sam się wyrwał z tym pomysłem deklarując, 
że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby nie dać Rosjanom w prezencie kilku 
nie zamarzających portów. Cóż miał Józef Wissarionowicz robić? Przyjął 
hojną ofertę sojusznika. Ten sam epizod sir Winston (Lord Strażnik Pięciu 
Portów) opisał w swych pamiętnikach trochę inaczej. Port Koenigsberg 
miał być warunkiem dla realizacji jego autorskiej koncepcji co do dalszych 
losów Polski. Zanosiło się, że ta część Prus Wschodnich w całości znajdzie 
się w powojennych granicach Polski. Jak ostatecznie było, każdy wie, a pan 
Zajcew w swojej książeczce wydanej przez Moscow Interbook Business 
w 2007 roku napomknął tylko, że teherańsko-jałtańskie ustalenia zostały 
potwierdzone Układem Poczdamskim przez nieco inną trójkę: Stalina, 
Trumana i Attlee'go, 2 sierpnia 1945 roku i to na wieki wieków amen.

W sumie niczego nowego się nie dowiedziałam z tego wstępu. Bardziej 
znaczące przy powtórnej lekturze okazały się dwa ostatnie akapity tego 
rozdziału. Autor odwołał się do roku 1975 i aktu końcowego podpisanego 
w Helsinkach przez Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
przytaczając cytat z tego dokumentu, w którym strony uznały jako nie-
naruszalne granice w ich aktualnym (1975!) kształcie i potwierdziły wolę 
zaniechania jakichkolwiek rewizji teraz i w przyszłości. Jak konkludował 
pan Zajcew, po tym politycznym fakcie nikt nie może kwestionować prawa 
Federacji Rosji do Koenigsbergu.

Zadumałam się, co skłoniło Pana Zajcewa do wystosowania do mnie przed 
sześciu laty listu i załączenia takich, a nie innych fragmentów książeczki. 
Dlaczego w tytule wykorzystał tylko dwie z historycznych nazw miasta nad 
Pregołą. Królewiec jakoś mu spod pióra nie wyszedł. I co tu czytelnicy mają 
rozważać, czy brać pod uwagę? Może dywagacje na temat relacji między Ro-
sjanami, a pozostałymi w obwodzie Niemcami po roku 1945? W opisie autora 
jawią się nieledwie idyllicznie, jakkolwiek przyznaje, że tuziemcy musieli 
zamienić swoje miłe, przytulne domki i mieszkanka na strychy i sutereny. 
Ale nie mieszkali w gettach – zastrzega się Zajcew – i nie byli traktowani 
jak niewolnicy, czy służący. Mężczyźni byli zatrudniani jako siła robocza 
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w fabrykach i na budowach, a kobiety pracowały jako kucharki, fryzjerki, 
pielęgniarki i sprzątaczki ulic. Zdarzało się, że z braku wysoko kwalifikowa-
nych rosyjskich fachowców otrzymywali pracę lekarzy i inżynierów. Depor-
tacja rozpoczęła się dopiero w październiku 1947 roku. Najwięcej pociągów 
do Niemiec odjechało rok później. Fachowców przytrzymano nieco dłużej. 
Część z nich opuściła region dopiero po roku 1951. Podobno nie wszyscy 
rwali się do powrotu. Zajcew przytacza przykład starego profesora Zirke, 
który kategorycznie odmówił wyjazdu i musiano go siłą zapakować do po-
ciągu. Różnie to jednak było. Pamiętam jak jeden z młodych stypendystów 
Borussi wspomniał o babci, która po wyjeździe z Prus Wschodnich nigdy nie 
rozmawiała z rodziną o tym, co tam przeżyła. Był to temat tabu.

W swoich tekstach o Obwodzie oczywiście odwoływałam się do różnych 
okresów z  historii regionu przytaczając fakty dotyczące także polskiej 
obecności na tych terenach. Porównałam  również Obwód, czyli dawną 
Sambię oraz parę staropruskich krain po stronie dzisiejszego województwa 
warmińsko-mazurskiego do dwóch połówek jabłka, które w nienaturalny 
sposób zostały rozdzielone. W sumie nic odkrywczego. Przytaczałam też 
polskie nazwy miejscowości na równi z rosyjskimi i niemieckimi. Dzisiejszy 
Znamiensk, to przecież Welawa (Wehlau). Tu przecież podpisano jeden 
z traktatów zwanych welawsko-bydgoskimi, na mocy których, niestety, 
Rzeczpospolita zrzekła się swych wpływów na Prusy Hohenzollernów. 
Krótko mówiąc w diabły poszedł hołd pruski. 

Nie ustrzegłam się też od ironicznych dywagacji na temat społeczno-eko-
nomicznej kondycji rosyjskiej enklawy oraz niewyobrażalnych kontrastów. 
Kto zna obwód ten wie, że oprócz nielicznych wyremontowanych zabytków 
i eleganckich hoteli są tam wioski i miasteczka wyglądające tak jakby dopiero 
co front przeszedł albo huragan Katrina. Było więc sporo wątków do podjęcia 
dyskusji i może to właśnie sprawiło, że pan Zajcew ze swojej pewnie bogatej 
w różne informacje książki wybrał dla mnie wyłącznie passusy potwierdzające 
obecny status quo zawiadywanego przez Rosjan obwodu, oparty na porozu-
mieniu wielkiej trójki, ale jakże daleki od tego, co wydarzyło się w Europie 
środkowo-wschodniej po roku 1989. Mam tu na myśli całą dekonstrukcję 
krajów bloku wschodniego. Nie da się ukryć, że porozumienie KBWE z 1975 
roku nijak się ma do aktualnej geopolityki obwodu wciśniętego pomiędzy 
Litwę, Polskę i Białoruś. Warto przypomnieć, że w roku 1995 w Budapeszcie 
KBWE przekształciło się w OBWE. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie była w latach 70. i 80. forum dialogu i negocjacji między Wschodem 
a Zachodem. Po roku 1990 miała hamować konflikty głównie na terenach 
byłego Związku Radzieckiego. Spoglądając na poczynania Rosji na Ukrainie, 
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mam na myśli aneksję Krymu i wojnę we wschodnich obwodach, można 
odnieść wrażenie, że rosyjska racja stanu nadal opiera się o Akt Helsiński 
z 1975 roku. Oczywiście pan Zajcew wysyłając mi list z fragmentami książki 
daleki był od tak znaczącej antycypacji, ale zasygnalizował mi coś, co dzisiaj 
jest nazywane doktryną Putina, a polega na chorobliwej woli powrotu do 
rosyjskiej dominacji w dawnej strefie wpływów.

A może postsowieckiemu emerytowi chodziło tylko o sprzedaż książki 
za 25 euro? Niezawodny google dostarczył mi trochę informacji na jego 
temat. W notatce wspomina się o długoletnim doświadczeniu zawodowym 
autora w przemyśle rybołówczym. Co konkretnie robił i czym się zajmował, 
nie wiadomo. Kto więc, może coś tam łowił. 

Bożenna Ulewicz
„Debata”, 2014, nr 7; www.debata.olsztyn.pl

„Krzemowa Dolina” nad Skandą
Rok temu, z drobnym poślizgiem uroczyście otwarto Olsztyński Park 

Naukowo-Technologiczny (OPN-T). Inwestycję zrealizowano piorunem.  
23 maja 2012 roku wmurowano akt erekcyjny – też uroczyście. 22 września 
2013 przecinano wstęgę. Laserową, żeby było nowocześnie. „Mam nadzieję, 
że będzie to nasza lokalna Krzemowa Dolina” – powiedział przy otwarciu 
wojewoda Podziewski. 

Kompleks składający się z 6 pawilonów, do których prowadzi dwu-
pasmówka, obudowana chodnikami, z ławeczkami, z gęsto ustawionymi 
latarniami, powstał ze środków unijnych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
ponad 70 mln zł, z czego 56,5 mln zł wyniosło dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Resztę dołożyło miasto. 
Jak to zrobiło?  OPN-T powstał na prawie 20 hektarach terenów miejskich. 
Jak powiedział mi w rozmowie radny Leszek Araszkiewicz hektary został 
wniesione aportem. Rada Miasta wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie 
gruntu przy sprzeciwie PiS-owskiej opozycji. Jak zaczął od razu obliczać 
jeden z internautów komentujących ten fakt: 20 hektarów to 200 000 
metrów kw. Cena takiego metra w Olsztynie wynosi minimum 150 zł. To 
daje akurat 30 mln zł, licząc minimalnie. Przy takich sumach nie można 
nie zapytać, ile nowych miejsc pracy powstanie dzięki tej inwestycji?

Jeszcze przed otwarciem dyrektor OPN-T Wojciech Samulowski in-
formował media, że podpisano 43 umowy z firmami, które zarezerwowały 
65 procent powierzchni laboratoryjnej i ponad 50 procent biurowej. 
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Wiele z tych firm działa w branży informatycznej i geodezji. Aktualnie na 
stronie parkowej widnieją 34 firmy, w tym 3 określane jako laboratoria. 
Z informacji otrzymanej i podpisanej przez dyrektora Samulowskiego na-
pisano z kolei, że w inkubatorze funkcjonuje 29 firm; oprócz tego 21 firm 
„nie inkubowanych” oraz 4 z tzw. otoczenia biznesu (biuro rachunkowe, 
poradnictwo zwane konsultingiemn i 1 marketingowa). Jaki status mu np. 
Centrum Języka Rosyjskiego „Masza” – nie wiadomo. Nas pytanie – ile 
nowych rozwiązań technicznych wprowadziły firmy bądź inne podmioty 
w ramach tworzenia i wdrażania innowacji technicznych, co jest niejako 
główną misją parku, odpowiedziano, że 6 firm jest przygotowywanych do 
wdrożeń, a „drugie przedsięwzięcie jest skierowane do 30 innych firm i ma 
na celu przygotowanie ich do wdrożeń poprzez wizyty naukowców w tych 
przedsiębiorstwach, przeprowadzanie analiz dostępnych nowych techno-
logii i wybór jednej z nich...”. Krótko mówiąc OPN-T nie wdrożył jeszcze 
żadnej nowinki technicznej. Można to jednak położyć na karb krótkiej 
działalności – to dopiero rok czasu.

To, co nas może najbardziej interesować, żeby nie powiedzieć zaboleć jako 
mieszkańców Olsztyna, nie odczuwających jeszcze żadnej korzyści z nowego 
podmiotu, to fakt, że Park jest jednostka budżetową Gminy Olsztyn i głów-
nym źródłem pokrycia wydatków funkcjonowania są środki z budżetu miasta 
oraz z przychodów z wynajmu lokali użytkowych, laboratoriów, z działalności 
konferencyjnej i wystawienniczej. Plan finansowy Parku na 2014 zaplanowany 
został na kwotę około 3,5 mln zł, choć jak poinformował dyrektor Samulowski 
ma być o 300 tys. zł niższy. Przyszłoroczny plan ma być z kolei wyższy, bo Park 
spodziewa się, że ruszą środki z UE w ramach nowej perspektywy 2014-2020. 
Według informacji jednostka zatrudnia 11 osób. Dwa etaty finansowe są ze 
środków projektów unijnych, natomiast pozostałe z budżetu Olsztyna. 

W Polsce parki rozmnożyły się jak grzyby pod deszczu. Jest to chyba druga 
po aquoparkach ulubiona inwestycja lokalnych samorządów. Nie wymaga 
wiele wysiłku. Wystarczy wybudować parę pawilonów, doprowadzić media 
i ruszamy. W ten sposób doczekaliśmy się już 54 parków. Pierwszy został 
powołany 15 lat temu w Poznaniu. W regionie Olsztyn został wyprzedzony 
przez Elbląg i Ełk. Choć jakby spojrzeć na jeden z segmentów OPN-T, tzw. 
inkubator przedsiębiorczości, to takie doświadczenie Olsztyn ma już za sobą 
i w tym tekście chciałabym przypomnieć krótką historię tamtej inwestycji, 
po której pozostał dość oryginalny w kształcie budynek, w którym mieści 
się obecnie Wydział Prawa i Administracji UWM.

Podobnie jak w przypadku OPN-T wszystko poszło zgrabnie. 9 czerwca 
1997 wmurowano kamień węgielny. Wiadomo, bez kamienia – ani rusz. 
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Wylęgarnia biznesu została oddana do użytku rok później. Trzeba oddać 
sprawiedliwość dzisiejszym budowniczym, że w tym samym mniej więcej 
czasie wznieśli bogato wyposażony w infrastrukturę kompleks. Inna sprawa, że 
i środki mieli odpowiedniejsze. Pierwszy inkubator, który  miał zaledwie 1500 
metrów kw. był planowany na 30 firm (w tym 7 produkcyjnych) i kosztował 
około 2,8 mln zł. Firmy miały w nim wylęgać się 2-3 lata, a następnie osiąga-
jąc pewną dojrzałość przekazać miejsce na innego inkubenta. A dokładniej, 
to było tak. Powstała fundacja o nazwie „Wspieranie i Promocja Przedsię-
biorczości na Warmii i Mazurach”. Działa do dziś. W doborowej obsadzie. 
Wówczas została chędogo wyposażona. Gmina Olsztyn przekazała grunt  
(1 ha) wartości 300 tys. zł. Wojewoda Janusz Lorenz – 150 tys. zł, a Krajowy 
Urząd Pracy 100 tys. zł. Nie były to jedyne pieniądze. Inicjatorem działania 
był rząd Królestwa Holandii, który przeznaczył na ten cel 1,5 mln guldenów, 
czyli 650 tys. ECU (było to na parę lat przez reformą monetarną w UE). Nie 
była to działalność charytatywna, bo prawie całą kasę zainkasowała prawie 
z marszu holenderska firma doradcza KPMG, która na tyle wyceniła swoje 
usługi z zakresu projektu, biznes planu i doradztwa. Tani nie byli.

Jeśli chodzi o gotówkę, to 497 tys. dał program Phare Struder, a 150-ty-
sięczny wkład wojewody został podobno przemycony w dotacji Ratusza 
na słynną ulicę Obiegową, która dopiero dzisiaj wynurza się z miejskiego 
niebytu. Budżet inwestycji został niedoszacowany i następny wojewoda, 
Zbigniew Babalski, musiał wysupłać z rezerw 250 tys. zł na jej dokończe-
nie. Ostatecznie zaprzestał współfinansowania inkubatora, za co został 
skrytykowany przez Andrzeja Ryńskiego ówczesnego prezydenta Olsztyna 
i szefa rady nadzorczej fundacji: „Chcę wierzyć, że decyzja o zaprzestaniu 
finansowania działalności Inkubatora Przedsiębiorczości w Olsztynie podjęta 
przez Pana Zbigniewa Babalskiego, wojewodę olsztyńskiego, nie jest próbą 
działań destrukcyjnych, które są coraz częściej mu przypisywane, a w które 
ja osobiście ciągle wątpię. Dlatego też mam nadzieję, że Pan Wojewoda 
zweryfikuje swoje stanowisko w tej sprawie”.

Chyba nie zweryfikował, bo inkubator, pod którego adresem inkubujące 
się firmy zaczęły psioczyć i oskarżać o zbyt wysokie stawki wynajmu, począł 
chylić się ku upadłości. Działalność zakończył w roku 2003. Jak skomento-
wał wówczas ten fakt jakiś internauta: „Tak czy inaczej najważniejsze jest, 
aby inkubator nie podziałał dłużej jak 5 lat – tj. dokładnie tyle ile określa 
umowa z programem Phare Struder – głównym źródłem finansowania. Owe 
5 lat właśnie tylko co minęły. A przedsiębiorczość? A kogo ona obchodzi? 
A niech się przedsiębiorcy wezmą za przedsiębiorczość. A tym czasem, dla 
potrzeb realizacji jednego z najważniejszych priorytetów Zintegrowanego 



147Konkurs im. Seweryna Pieniężnego

Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
jakim jest innowacyjność przedsiębiorczości – kto wie? może ktoś powoła 
nową fundację? Może zbuduje nowy inkubator?”.

Prorocze słowa. Mamy właśnie nowy inkubator nad Skandą, zbudowa-
ny z większym rozmachem i możliwościami. Czas pokaże jaka będzie jego 
przyszłość. Życzę mu, żeby jak przyjdzie pora wyszedł z honorem z kontroli 
NIK. Tak się złożyło, że w zeszłym roku NIK opublikował specjalny raport 
po skontrolowaniu 7 z 54 parków. Na innowacyjność i parki technologiczne 
wydano miliardy złotych, a powstały gigantyczne powierzchnie biurowe. 
W latach 2010-2012 na 421 firm działających w badanych placówkach jedynie 
co piąta wdrożyła nowe rozwiązania technologiczne. Oznacza to, że parki na-
ukowo-technologiczne nie realizują swoich zadań, bo tylko co trzecia firma jest 
stricte technologiczna. Pozostałe zajmują się doradztwem lub marketingiem. 
Co więcej NIK wykrył, że w inkubatorach zalęgły się nie firmy startujące od 
zera, ale prowadzące wieloletnią działalność rekiny biznesu. Totalną klęskę 
poniósł Park lubelski wybudowany za 34 mln zł, który nie pozyskawszy żadnej 
firmy technologicznej chyba w poczuciu desperacji udostępnił wnętrza na 
Teatr Muzyczny. Pewnie w Lublinie mają przekonanie, że badający celowość 
wydatkowanych środków komisarze unijni obezwładnieni napadem śmiechu 
zakwalifikują inwestycję jako innowacyjną. 

Nie będę przesądzać jaki będzie los olsztyńskiego inkubatora. Byłoby 
dobrze, żeby środki pochodzące z budżetu miasta, czyli z naszych podatków, 
przynosiły jakieś istotne pożytki dla naszej lokalnej społeczności. W rów-
nym stopniu oczekujemy genialnych innowacji, które zamienią łąkę nad 
Skandą w „krzemową dolinę”, jak to rozmarzył się rok temu pan wojewoda, 
jak i powstania nowych firm i inicjatyw, które wygenerują liczne miejsca 
pracy dla młodych mieszkańców Warmii i Mazur.

Samozadowolonej regionalnej koalicji rządzącej (PO/PSL) przy okazji 
pragnę przypomnieć, że dane WUS pokazują, że stopa bezrobocia 18,4 pro-
cent (sierpień) nadal sytuuje nas na pierwszym miejscu w kraju, w sektorze 
przedsiębiorstw zmalało przeciętne wynagrodzenie brutto w stosunku do 
poprzedniego miesiąca, a produkcja sprzedana przemysłu kształtowała się na 
poziomie niższym niż przed rokiem. Wrześniowe oceny koniunktury w han-
dlu hurtowym i detalicznym są bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. 
Zapowiadane są dalsze redukcje zatrudnienia. A tak przy okazji, mamy dzisiaj 
20 października, a na stronie WUS nie uświadczysz człowieku wrześniowego 
raportu o rynku pracy. Doliczyć się nie mogą? Tak dobrze, czy tak bardzo źle?

Bożenna Ulewicz
„Debata”, 2014, nr 10; www.debata.olsztyn.pl
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Ani to damy, ani to huzary
Właśnie z najwyższą przyjemnością, że nie powiem z rozrzewnieniem, 

obejrzałam w Teatrze Telewizji „Damy i Huzary” Aleksandra Fredry, z 1973 
roku, w reżyserii Olgi Lipińskiej. Kostium, scenografia, gest i sposób poda-
wania scenicznego słowa dopasowane do klimatu epoki i fredrowskiej wizji 
komedii. Perfekcyjne role Szaflarskiej, Hanin, Kucówny, Walczewskiego 
czy Pawlika. Perełka – drugoplanowa rola Grzesia w wykonaniu Czesława 
Roszkowskiego. No i jak bym mogła jeszcze pominąć Jana Kobuszewskiego 
jako kapelana! Całość – po prostu kwintesencja klasyki. 

Dwa miesiące wcześniej, pokusiłam się, żeby obejrzeć ten cymesik Fredry 
w olsztyńskim Teatrze. Znając upodobanie naszej sceny do burzenia tradycji 
i modernizujących zabiegów na wszystkim co się rusza, szłam z duszą na 
ramieniu. Aliści do końca miałam małą nadzieję, że tym razem będzie nor-
malnie. W końcu, wystawiając tę sztukę z okazji 220-lecia urodzin Fredry, 
olsztyńska scena świętowała powrót do starej siedziby po blisko trzyletniej 
rewitalizacji. Jubileusz sugerował godną oprawę.

Pierwsze wrażenie po tym jak kurtyna poszła w górę było takie, że re-
mont tak dalece wyczerpał budżet Teatru, iż nie starczyło już na kostiumy. 
Panowie huzarzy witali publiczność w trampkach, pepegach, rozciągniętych 
swetrach, gaciach z second handu. Jeden Ilczyna w roli rotmistrza jakimś 
kostiumem usiłował nawiązywać do estetyki bodajże ułanów dwudziesto-
lecia międzywojennego. Tyrlik grający już nie imć ordynansa Rembo, ale 
jakiegoś weterana wojen afgańskich, może nawet Ramba, zaprezentował się 
w mundurku polowym jakby świeżo powrócił z daleko wysuniętej placówki 
na azjatyckich kresach. Krótko mówiąc obciach do kwadratu. Potem zaje-
chały damy, nieco lepiej oporządzone przez kostiumologa, bo widać było 
jakąś spójną myśl krawiecką. Scenografia adekwatna do całości. Odniosłam 
wrażenie, że największą frajdą w tym spektaklu było w zasadzie pokazanie 
obrotowej sceny, pierwszej w naszym wojewódzkim mieście. 

Nie mam większych pretensji do poszczególnych ról. Wystąpili napraw-
dę dobrzy i dobrze grający aktorzy, ale szkoda mi było, że dla paru z nich 
reżyserka narzuciła jakąś wariacką manierę. Major tarzający się po scenie, 
zupełnie nie a propose, robił z siebie infantylnego kretyna. Nie wiem dla-
czego grające z krańcową nadekspresją panny służące, pozą, wrzaskiem 
zachowały się jak tanie kurtyzany. Gdyby nie pani Orgonowa grana przez 
Joannę Fertacz  rzec by można, że w tym spektaklu dam po prostu nie było.

Czy można zrobić z komedii Fredry groteskę i wystawić ją w kostiumie 
i ekspresji mieszającej epokę jaskiniowców z tingel-tanglem? Można. Od czasu 
kiedy Bożena Dykiel (skądinąd słodka Zosia w spektaklu Lipińskiej) wjechała 
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na scenę Teatru Narodowego na motorze jako super-hiper Balladyna budząc 
powszechną ekstazę krytyki i mieszane odczucia publiczności – można. To 
tylko kwestia reżyserskiej fantazji i wizji dyrektora artystycznego, czasami 
nieokiełznanych. Jakże jednak niewinne były te sceniczne rewolucje Adama 
Hanuszkiewicza w porównaniu z tym, co dzisiaj np. pokazuje chociażby Jan 
Klata w krakowskim Teatrze Starym. Nie mogę nie oprzeć się wrażeniu, że co 
drugi, a może co trzeci polski artysta usiłuje zdobyć szczyt Parnasu wypychając 
pakułami zdechłą szkapę, co urosło już do rangi symbolu twórczej hucpy. 

„Swoje intencje i realizacyjne tropy” – w folderze Teatru tłumaczyła 
reżyser Julia Wernio następująco: Jestem kobietą żyjącą w XXI wieku – 
epoce walczącego feminizmu, parytetów i równouprawnienia „w domu 
i w zagrodzie”. Kobiety zawłaszczają sobie coraz większe obszary tzw. 
„męskich zawodów”. Patrzę, jak tlą się jeszcze niewielkie ogniska męskiego 
patriarchatu i myślę sobie, że już niedługo świat zmieni się bezpowrotnie.

Pewnie i zmieni się ten świat mniej lub bardziej bezpowrotnie, ale czy 
wrzaskiem, szpetotą, złym obyczajem zrobimy go lepszym i piękniejszym? 
Nie sądzę. Nie można zadawać gwałtu tradycji dla samej przyjemności gwał-
tu, który zawsze będzie synonimem zła. Forma musi współgrać z treścią, 
epoką utworu, przekazem autora, którego w tym wypadku potraktowano 
obcesowo. Opowieść o sercowych perturbacjach, w których to trzy damy 
usiłują w ramach zdroworozsądkowej transakcji wepchnąć młodą dziew-
czynę w ramiona starszego wuja, ma się tak do dzisiejszych czasów jak pięść 
do nosa. W tym bałaganie inscenizacyjnym gdzieś bezpowrotnie zagubił 
się dobry smak i finezyjny dowcip Fredry. Nic dziwnego, że tym razem, 
tak skłonna do fetowania artystów poprzez standing ovation olsztyńska 
publiczność nawet nie siliła się na okazanie entuzjazmu.

Nie chcę uchodzić za jakąś zapiekłą tradycjonalistkę. Do tej pory nie 
zapomnę wrażenia, jakie wywarła na mnie wystawiona na deskach Jaracza 
sztuka Bernarda-Marie Koltèsa „Roberto Zucco” w reżyserii Castellanosa. Było 
to mocne widowisko o ludzkim okrucieństwie, bezduszności i poszukiwaniu 
miłości opowiedziane współczesnym językiem, pokazane w adekwatnej for-
mie. Potraktowanie w podobny sposób Fredry jest grafomańskim zabiegiem. 

Żałuję olsztyńskich aktorów, że nie dane im było zagrać Fredry w kla-
sycznej konwencji i prawdziwym kostiumie. Żałuję tym bardziej, bo drugi 
raz ta okazja już się im najprawdopodobniej nie przydarzy. Szkoda dobrych 
aktorów, szkoda zacnego autora, którego z okazji 220. rocznicy urodzin 
ufetowano kwaśnym węgrzynem. 

Bożenna Ulewicz
„Bez Wierszówki” 2014, nr 3-5; www.debata.olsztyn.pl
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Kto powiedział, że Moskale są to bracia dla Lechitów...
Z poczuciem przygnębienia i bezradności, jak większość z Państwa, wsłu-

chuję się w informacje dochodzące z najbardziej zapalnych punktów świata, 
a zwłaszcza ze wschodnich rejonów Ukrainy. To zrozumiałe – konflikt rosyj-
sko-ukraiński z nieprzewidywalną siłą lada moment może dotknąć naszego 
kraju. W zasadzie już dotknął. I nie mamy na to praktycznie żadnego wpływu.

Z uwagą śledzę wypowiedzi ekspertów i polityków (niedawno na Polsacie 
Waszczykowski, Szczerba i Czarzasty) i utwierdzam się w przekonaniu, że nie 
istnieje żadna polska strategia na zbójecką politykę rozzuchwalonych Moskali. 
Rozrzut wylewających się w mediach opinii – od Sasa do Lasa. Od rusofilskich 
umizgów po nadmierną wiarę w moc UE, od wyważonego sceptycyzmu po 
stricte dyrdymalizm. Politycy, bez względu na umaszczenie partyjne, wyraźnie 
spanikowani są faktem, że berlińskie rozmowy tzw. trójkąta weimarskiego 
odbyły się bez udziału Polski. Podobno na stanowcze życzenie towarzysza 
Ławrowa. Taki despekt! Nawet premier nie pokazał się dziennikarzom po 
dzisiejszym posiedzeniu rządu, a na gadki szmatki do TVP 1 wysłał Bufetową. 
Czego zresztą można się spodziewać po facecie, który resztki szacunku do sie-
bie i do naszego kraju zatracił w okolicach Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. 
Kto może rozgryza dzisiaj dylemat z kategorii problemu kwadratury koła. Mamy 
wspierać Ukraińców, czy nie mamy? Jeśli tak, to w jaki sposób? Doradztwem 
i pomocą humanitarną, czy dostawami broni? Zapytam zatem – jakiej broni? 
Czy autorzy tego pomysłu mają na uwadze tych kilkaset czołgów (na około 900 
aż 500 to postradziecki złom, który już dawno trzeba by wycofać) i liczone na 
placach obu rąk nadające się do czegoś samoloty pokazane w czasie defilady 
z okazji Święta Wojska Polskiego? Równie dobrze nasze zuchy mogłyby prze-
maszerować w zbrojach z czasów bitwy pod Grunwaldem, lub sformować rotę 
kosynierów. Owszem, są państwa, które nowoczesnej broni mają w nadmiarze. 
Nasze do tego klubu nie należy. Jeden Rosomak wiosny nie czyni.

Wszystko dzieje się tak szybko i z tak specyficzną logiką zimnowojenną, przy 
jednoczesnym braku odzewu ze strony najważniejszych polskich polityków. 
Premier, prezydent, minister spraw zagranicznych nie powiedzieli ostatnio 
nic godnego uwagi. Może i lepiej. Nie wiem tylko, czy to Angela kazała się 
im profilaktycznie zamknąć, czy może są już w Zaleszczykach. Nasi zachodni 
sojusznicy, to osobne zagadnienie. Werbalnie są z nami, a także z Litwą, 
Łotwą i Estonią. Co do Ukrainy, gdyby mogli już dawno oddaliby Donieck 
Putinowi i to z dodatkowym gratisem. Stany Zjednoczone zostały sprytnie 
skanalizowane przez sztucznie wywołane ruchawki na Bliskim Wschodzie. 
Inwazja islamistów na Irak i pozbawione jakiejkolwiek logiki wznowienie 
konfliktu w strefie Gazy w dziwny sposób zbiegły się z zaostrzeniem działań 
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wojennych na wschodzie Ukrainy. Zapowiedziany na początek września 
przyjazd Obamy do Estonii może budzić li tylko wesołość podobnie jak widok 
jednostek bratniej armii amerykańskiej w warszawskiej defiladzie.

Niestety, oprócz rozumu światu brakuje wielkoformatowych polity-
ków, jakimi byli Ronald Reagan, czy św. Jan Paweł II. Zestawienie tych 
osobowości z operetkowymi politykami znad Wisły, czy dajmy na to znad 
Loary, przerażonymi możliwością zamknięcia ruskich rynków, pokazuje 
w jakiej znaleźliśmy się pustce. Unijni mężowie stanu budzą politowanie. 
W całej UE nie ma przywódcy, który mógłby przeciwstawić Rosji jedno-
litą, spójną i jasno określoną strategię. Merkel, z jej cechami skrzętnej 
niemieckiej gospodyni, jest dobra do przykręcenia śruby rozpuszczo-
nym Grekom, ale nieskuteczna w rozgrywce z pilnym uczniem KGB. 
Nie mam wątpliwości, że w decydującym starciu Ukraińcy zdani są na 
samych siebie. Jeśli Poroszenko jest na tyle zdeterminowany, żeby dać 
odpór Rosjanom i ma na to poparcie swojego narodu, to jedyną opcją dla 
obserwatorów z Zachodu jest jedynie dozbrojenie Ukraińców, aby mogli 
po męsku rozwiązać nie tylko swój problem, ale problem przyszłości de-
mokracji w tej części Europy. Istnieje tylko ryzyko, że całkiem niedaleko 
granicy z Polską może się rozegrać scenariusz znany nam z Afganistanu 
i Czeczenii. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi.

Cała nadzieja, że rozwiązanie dla tej awantury przyjdzie jak zawsze 
z Góry. Jakoś nie mogę zapomnieć tego piątego kółka olimpijskiego, co to 
nie odpaliło w Soczi, jak na złość Władimirowi Władimirowiczowi. Rzymia-
nie, oczywiście ci starożytni, widzieliby w tym prodigium, czyli złowróżbny 
znak dla gospodarza miejsca. Pan Putin, jak wiadomo, Rzymianinem nie 
jest, ale to kółko pewnie śni mu się po nocy.

Bożenna Ulewicz
www.debata.olsztyn.pl, 20 sierpnia 2014

Kiedy umiera artysta
Wirtualna Polska, która zafundowała sobie ostatnio extra kampanię 

medialną („Lodowce topnieją w Polsce”) znowu rzuciła coś na żer. A ponie-
waż nekrofilna tematyka przyciąga całe stada sępów, osoba zmarłej aktorki 
Anny Przybylskiej, na której odejście czyhały dyżurne dziennikarskie hieny, 
zdominowała portal.

Zresztą, nie tylko ten. Wokół zmarłej od paru dni trwa tabloidalna re-
wia. Wszystko nadaje się do opisania – walka z chorobą, życie prywatne, 
przygotowania do pogrzebu. To smutne, kiedy walkę z chorobą przegrywa 
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młoda, ładna i miła kobieta, ale takich zgonów codziennie jest wiele. Pani 
Przybylska dała się poznać jako aktorka w paru serialach i filmach. Trudno 
mówić o znaczących osiągnięciach na tym polu. Może dlatego, że bardziej 
poświęciła się rodzinie (troje dzieci). Teraz, na parę dni została wykreowa-
na na pierwszoplanową postać w Polsce, na której temat wypowiadają się 
lekarze, jej przyjaciele i zalewają łzami fani.

W cieniu tej wiadomości dosłownie przemknął wczoraj wieczorem  
(6 października) komunikat PAP o śmierci wybitnego rzeźbiarza Igora Mi-
toraja. Tak wybitnego, że aż w Polsce mało znanego, choć mamy kilka jego 
realizacji, m. in. gigantyczną głowę spoczywającą na bruku krakowskiego 
Starego Rynku. Oczywiście była i nadal jest krytykowana, jak to w Polsce. 
Artysta był regularnie kąsany przez rodzimą krytykę, która dostaje ekstazy 
na widok wypchanych szkap i penisów zawieszonych na krucyfiksie. Czy-
niono to w poczuciu bezinteresownej zawiści za sukces artystyczny i nie 
ukrywajmy, także finansowy, który wypracował sobie lokując swoje najwy-
bitniejsze prace w najlepszych kolekcjach we Włoszech, Francji, Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Uważano, że jest za klasyczny, za nadto 
czytelny, a pod koniec życia nawet religijny. Nie można gorzej w czasach 
gdy apoteozy, przez tzw. znawców sztuki, doznają wytwory szpetne, niezro-
zumiałe, najlepiej jeszcze obrażające wrażliwość ludzi wierzących i raniące 
elementarne poczucie estetyki. Niedawno na jednej z liczących się aukcji 
sprzedano instalację w postaci rozbebeszonego wyra artystki w otoczeniu 
polibacyjnego szkła, rozrzuconych prezerwatyw i nadpalonych jointów. 
Niewykluczone, że również ze śladami womitów autorki.

Sztuka Mitoraja była protestem wobec pseudoartystycznej hucpy. 
W jednym z wywiadów powiedział: „Jeżeli za poważną sztukę uważa się 
dziś obieranie ziemniaków w galerii, to ja dziękuję, wolę być outsiderem 
i nie mieć z tym nic wspólnego. Dzisiejszą sztukę zaanektowała niewielka 
grupa ludzi, aroganckich technokratów, narzucających gusty i systemy 
wartości, dla których jedynym celem jest zysk. Wszystko jest na sprzedaż: 
duch, ciało. Bez zahamowań”. Nic dziwnego, że takie poglądy nie mogły 
się podobać. Napastliwość i presja krytyków nie zmieni jednak faktu, że 
to właśnie z rzeźb Mitoraja bije siła, harmonia i piękno, rzadki towar we 
współczesnym świecie sztuki.

Nie znam całego dorobku twórczego artysty. Oglądałam trochę zdjęć 
z jego najważniejszych prac. Bezpośrednio zetknęłam się z dziełami Mito-
raja zaledwie parę lat temu przy okazji poświęcenia drzwi jego autorstwa 
i zarazem daru (bo zabrakło sponsorów) dla kościoła ojców Jezuitów na 
Świętojańskiej w Warszawie (Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej). Było 
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to w roku 2009, z okazji 400-lecia kościoła. Inspiracją były wcześniejsze 
o trzy lata i bez wątpienia słynniejsze drzwi prowadzące do rzymskiej 
Bazyliki Matki Bożej Anielskiej i Męczenników – choć znam osoby, które 
w hierarchii ważności przedkładają warszawskie dzieło. Ten niezwykły 
kościół przy Placu Republiki, z niepozorną fasadą wklejoną w mury an-
tycznych term Dioklecjana, to niesamowity sojusz geniuszu antycznych 
anonimowych budowniczych i nowożytnych twórców. Świątynię dedyko-
waną męczennikom chrześcijaństwa zaprojektował Michał Anioł i stworzył 
dzieło niezwykłe. Uderzający jest szacunek, jaki okazał monumentalnym 
pogańskim ruinom nadając jej wnętrzom nową funkcję – miejsca kultu. 
Było to jedno z ostatnich realizacji Buonarottiego. Zmarł rok później, tuż 
po rozpoczęciu budowy.

Igor Mitoraj, przyjmując propozycję wykonania drzwi do tej rzymskiej 
bazyliki, zostawił na nich mocny akcent ręki współczesnego artysty. Wyko-
nane z pozłacanego brązu wrota prowadzą do wnętrza liczącego ponad 1700 
lat, które dla kościoła katolickiego przeprojektował geniusz renesansu. Jak 
mówił w przypomnianym dziś w nocy reportażu Małgorzaty Ziętkiewiecz, 
cały rok wahał się z przyjęciem tego zaproszenia. „Współcześni twórcy na 
ogół nie zajmują się tematami religijnymi. Dawne kościoły, muzea mają 
wszystkie najwybitniejsze dzieła sztuki, trudno z nimi konkurować”.

Trudno też nie zgodzić się z tą opinią, ale cieszę się, że polski rzeźbiarz 
zmierzył się z tym wyzwaniem, bo stworzył wybitne i ponadczasowe dzieło. 
Bardzo trudno wśród natłoku turystów i przekupniów znaleźć stosowny mo-
ment, żeby mu się spokojnie przyjrzeć. Środki wyrazu są równie proste jak 
przesłanie. Z zewnętrznego narożnika lewego skrzydła wyłania się archanioł 
Gabriel pochylając się ku zginającej kolana do przyklęknięcia Maryi, która 
skłania głowę przed posłańcem Pana. Nic więcej i aż tyle.

O warszawskich drzwiach artysta tak mówił: „Niektórych może szokować 
zupełnie inny niż tradycyjny wizerunek Madonny, która spogląda z góry 
na dwa uchwycone w ruchu anioły”. Nie szokują. Chłodne, wyważone 
piękno wycisza i tworzy właściwy klimat zachęcający do uchylenia drzwi 
i wniknięcia w świat, który artysta podświadomie zdawał się wyczuwać. 
Igor Mitoraj przeżył 70 lat. Z Polski wyjechał w roku 1968. Czekało go 
46 lat twórczej pracy. To więcej, niż wynosi okres aktywności zawodowej 
przeciętnego człowieka, tzw. najlepsze lata. Nie zmarnował ich. W pełni 
wykorzystał pozostawiając dzieła, które będą żyły znacznie dłużej. Praw-
dziwa sztuka nie zna granic czasu.

Bożenna Ulewicz
www.debata.olsztyn.pl, 7 października 2014
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Media publiczne powinny być niezależne

Andrzej Zb. Brzozowski: Kiedy pojawił się w Twoim życiu po-
mysł, aby zająć się dziennikarstwem?
Bożenna Ulewicz: To były czasy studenckie. Jak wiele moich kole-

żanek i kolegów, bawiliśmy się w studenckie Radio Centrum przy UMK 
w Toruniu. Później powstało kultowe w owym czasie Radio Bielany, nie 
byłam już z nim związana, ale miałam tam sporo przyjaciół. 

Kształciłaś się jednak w kierunku dziennikarstwa, bo po filologii 
klasycznej ukończyłaś  studia podyplomowe z zakresu marketingu 
medialnego?  
Chciałam być profesjonalną dziennikarką i byłam zainteresowana 

karierą żurnalistyczną. Wspólnie z moją koleżanką przystąpiłyśmy do eg-
zaminów w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Warszawie, ale przepadłam 
na filozofii w ujęciu marksistowskim. Nie byłam w stanie odpowiedzieć na 
pytanie, w którym miałam udowodnić wyższość ustroju socjalistycznego 
nad kapitalistycznym.

Z jakimi mediami byłaś związana w przeszłości i jesteś obecnie?
Mój prasowy debiut miał miejsce w tygodniku studenckim „ITD”. Był 

to felieton o zakończeniu jednego z etapów Wyścigu Pokoju w Toruniu. 
Wszyscy studenci musieli się wyprowadzić z akademików, aby tam mogli 
zamieszkać zawodnicy, działacze i partyjni prominenci. Ten tekst przyczynił 
się do moich późniejszych problemów z poszukiwaniem pracy. W Radiu 
Olsztyn byłam spikerką i inspektorem emisji. Po stanie wojennym nie 
zostałam „pozytywnie” zweryfikowana i przez długi okres pracowałam 
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Nawiązałam współpracę, jak 
większość ówczesnej opozycji, z „Posłańcem Warmińskim”. Po zmianie 
ustrojowej znów byłam blisko mediów jako rzecznik prasowy wojewody. 
W tej roli znalazłam się tak trochę po drugiej stronie – olsztyńskie media 
nie rozpieszczały wojewody olsztyńskiego, ale to temat na osobną roz-
mowę. Pisywałam do „Wspólnoty”, „Tygodnika Solidarność”, do „Słowa 
Dziennika Katolickiego”. Obecnie dużo pracuję społecznie, pisuję dość 
regularnie do „Debaty”, mam też swój blog na portalu „Debaty”. Piszę 
także do „Bez Wierszówki”.

Co to takiego inspektor emisji, czym się zajmowałaś?
W tamtych czasach program Radia Olsztyn nie był nadawany przez 24 

godziny. Trochę programu emitowano rano, trochę w południe, był także 
nieco dłuższy blok popołudniowy.  Nadawane były programy nocne, gotowe 
taśmy wysyłano do Warszawy, gdzie audycje były emitowane przez PR I. 

Wywiad
z Bożenną 

Ulewicz
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Inspektor emisji w tamtych czasach zarządzał czasem antenowym, układał 
i przyjmował audycje, które przynosili redaktorzy. Były do wypełnienia 
różne druki, tabele z honorariami itp. rzeczy. I jeszcze jedno, każdego dnia 
trzeba było dzwonić do olsztyńskiej delegatury Urzędu Kontroli Publikacji, 
Prasy i Widowisk (czyli cenzury) i odczytywać wszystko to, co znajdzie się 
na antenie. 

Twój życiorys jest mocno związany z ruchem wolnościowym, 
przede wszystkim chyba jednak z „Solidarnością”, którą współza-
kładałaś w Radiu Olsztyn?
„Solidarność” odegrała dużą rolę w moim życiorysie. Uczestniczyłam 

również w pracach Sekcji Krajowej Pracowników RiTV NSZZ „S”, co w kon-
sekwencji doprowadziło do tego, że musiałam się pożegnać z Radiem Olsztyn 
na początku roku 1982. Wcześniej jednak, dzięki Solidarnościowej odwilży 
mogłam wreszcie nagrać parę moich autorskich audycji muzycznych.

Jesteś też autorką tekstów do albumów o Polsce oraz regionie 
Warmii i Mazur, jaka jest ich tematyka?
To są wydawnictwa Agencji Fotograficzno-Wydawniczej „Mazury” 

Andrzeja Stachurskiego, z którym współpracuję już od kilku lat. Są to 
głównie albumy historyczno-przyrodnicze. Klasyczne opowieści o Polsce, 
regionie lub konkretnych miejscowościach, przede wszystkim pod kątem 
turystycznym. Przez klika lat współpracowałam z wkładką do „Wyborczej” 
wychodzącą weekendowo pod nazwą „Gazeta Turystyczna”. Opublikowałam 
tam kilkanaście fotoreportaży z moich podróży po tych rejonach kraju, 
które w dobie współczesnej cywilizacji zmieniają się nie do poznania. Taka 
Polska „C”, a może nawet „D”, gdzie czas zdawał się stać w miejscu. Bardzo 
lubię takie lokalne smaczki.

Od wielu lat organizujesz wentę dobroczynną na rzecz osób nie-
pełnosprawnych?
Jest to wspólne działanie mojego stowarzyszenia – Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Warmińskiej. Od lat mamy stałego beneficjenta – są to chore, 
niepełnosprawne dzieci i młodzież z mniejszych miejscowości województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

W stanie wojennym byłaś współorganizatorką artystycznych 
zdarzeń patriotycznych, które odbywały się w olsztyńskich kościo-
łach i mieszkaniach prywatnych, podobnie jak miało to miejsce 
w Warszawie?     
Bardziej bym się określiła aktywnym współuczestnikiem. Myślę, że cała 

ówczesna Polska prowadziła takie życie alternatywne. W czasie jednego 
z takich „eventów”, w Toruniu, zostaliśmy wszyscy wygarnięci przez SB. 
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Olsztyn też organizował podobne wydarzenia. Duża w tym zasługa śp. 
Maryny Okęckiej-Bromkowej. Były to różnego rodzaju jasełka i poetyckie 
montaże patriotyczne. Jak na tamte możliwości uczestniczyło w tych spo-
tkaniach sporo ludzi. 

Czym podpadłaś bezpiece pisując do „Posłańca Warmińskiego”, że 
się Tobą zainteresowali?
Myślę, że entuzjastycznymi artykułami na temat „Solidarności”  

i o Lechu Wałęsie. Dostałam nawet na ten temat obrzydliwy list. Pisany 
najprawdopodobniej ręką esbeckiego funkcjonariusza, bo przyszedł na 
adres, który nie widniał w moim dowodzie osobistym. Czyli ktoś, coś musiał 
wiedzieć i liścik wrzucił do właściwej skrzynki. Większe zainteresowanie 
służb wzbudził bez wątpienia fakt podpisania się pod apelem o uwolnienie 
więźniów politycznych.

Czy mając taki życiorys i takie problemy ze służbami w przeszło-
ści, nie rzutuje to w pewien sposób na obiektywne postrzeganie 
pewnych spraw?
Na pewno nie traktuję swojego życia w kategoriach, że z powodu tych 

zaszłości coś mi się zawodowo nie udało. Czuję się osobą spełnioną. Nigdy 
nie jest tak, że nie ma się jakichś większych marzeń, ale nie wszystkie ma-
rzenia da się przecież zrealizować. Nie doświadczyłam też, na całe szczęście, 
jakichś okrutnych zachowań ze strony służby bezpieczeństwa. Nie byłam 
nigdy pobita, ani internowana. Nie mam tutaj żadnych skrzywień, ale z nie-
pokojem śledzę to, co dzieje się obecnie, kiedy znów usiłuje się krępować 
prawdę, czy zamykać usta niezależnym dziennikarzom. 

Od kilku lat, jesteś członkiem Rady Programowej Radia Olsztyn, 
czy ta Rada ma na coś wpływ?
Wszystko wynika z uprawnień, które są określone w Ustawie o radiofonii 

i telewizji. Oceniamy program przygotowywany przez dziennikarzy i emito-
wany w radiu. Poddajemy systematycznej ocenie pewne bloki tematyczne. 
Osobiście uważam, że jest to bardzo porządna stacja radiowa, pracują tam 
profesjonalni dziennikarze i jest dużo świetnych audycji. Oczywiście zawsze 
można oczekiwać, że ten program może być jeszcze lepszy. Zależy nam na 
tym, aby słuchalność Radia Olsztyn była coraz wyższa. Tak niestety nie 
jest. Może to efekt zbyt propagandowego tonu, jaki wyczuwam, zwłaszcza 
teraz, w okresie przedwyborczym. 

Czy masz jakąś swoją wizję polskich mediów?
Chciałabym, aby media publiczne w naszym kraju były w pełni wolnymi 

mediami. Żeby ludzie, którzy w nich pracują nie musieli obawiać się, że 
przychodzi nowa władza i muszą jej schlebiać lub wychwytywać jej ukryte 
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pragnienia. Naprawdę chciałabym, aby publiczne media w Polsce były 
mediami niezależnymi i aby pracowali w nich niezależni dziennikarze. 

Czy w dzisiejszych czasach, tak bardzo podzielonych politycznie 
w naszym kraju, dziennikarz jest w stanie zachować obiektywizm?
To jest przymiot wewnętrzny. Jeśli dziennikarz jest związany etatem 

lub jakimś kontraktem z medium mającym określony profil polityczny, 
to go niestety wiąże. Musi się liczyć z tym, czego oczekuje od niego jego 
pracodawca. I dlatego tak bardzo ważne jest dla mnie, aby przynajmniej 
media publiczne były mediami niezależnymi i nie były związane z żadnym 
układem politycznym, a nie jest to łatwe jak się okazuje. 

Dziękuję za rozmowę.  
Rozmawiał Andrzej Zb. Brzozowski

Przyjęcie 
nowych członków 
Stowarzyszenia 
Dziennikarzy 
Polskich; 
red. Martyna 
Seroka otrzymuje 
legitymację 
członkowską 
z rąk Stefana 
Truszczyńskiego, 
Sekretarza 
Generalnego SDP
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25 lutego w siedzibie OBN, z inicjatywy 
prezesa Oddziału SDP w Olsztynie 

i dyrektora Ośrodka Badań Naukowych, 
odbyło się sympozjum poświęcone  

piewcy polskości na Warmii,  
patronowi dziennikarzy  

i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy  

Polskich w Olsztynie  
– Sewerynowi Pieniężnemu.
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Sympozjum o Sewerynie Pieniężnym poprowadził prof. dr hab. Stani-
sław Achremczyk – dyrektor Ośrodka Badań Naukowych, referaty zaś 

wygłosili dr Jan Chłosta („Seweryn Pienięzny – ostatni redaktor «Gazety 
Olsztyńskiej»”) i dr Marcin Wakar („Olsztyńskie uroczystości pogrzebowe 
Seweryna Pieniężnego w 1946 roku”). Refleksją o „Hohenbruch - Gromo-
wie – miejscu pamięci” podzielił się także red. Tomasz Śrutkowski, który 
zaprezentował film pt. „Gazeta i ludzie”, wyprodukowany w 1987 roku przez 
Gdański Ośrodek Telewizyjny.

Sympozjum 
w Ośrodku Badań 

Naukowych 
– od lewej: 

Tomasz 
Śrutkowski, 

Stanisław 
Achremczyk

Uczestnicy 
sympozjum

FOT. © WOJCIECH CIESIELSKI

FOT. © JERZY PANTAK
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Seweryn Pieniężny od najmłodszych lat był związany z Warmią. To 
tu zdobywał wykształcenie, aby w 1918 roku zostać kierownikiem 
drukarni i redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej”, która to 

pod jego zarządem stała się ważnym źródłem i narzędziem krzewienia 
polskości na Warmii.

W gorących czasach plebiscytu wymagało to szczególnej odwagi, którą 
udowodnił, zostając w Olsztynie po przegranym głosowaniu. Kontynuował 
tu walkę o polskie tradycje, kulturę, mowę i oświatę, nawet w czasach III 
Rzeszy. Dzięki jego zaangażowaniu „Gazeta Olsztyńska” była jedynym 
polskojęzycznym pismem, które utrzymało się na rynku aż do 1939 roku. 
Oprócz poważnych tekstów zostawił po sobie cykl zabawnych felietonów 
w gwarze warmińskiej „Kuba spod Wartemborka gada”.

Cieszył się szacunkiem wśród miejscowych Polaków. Szacunek ten zyskał 
pracowitością i kontynuacją dzieła swoich poprzedników, gdyż nie łatwo 
było prowadzić polską drukarnię w tak trudnym okresie. To on stworzył 
w Olsztynie jedyną profesjonalną w Prusach Wschodnich drukarnię, zdolną 
do zabezpieczenia potrzeb edytorskich miejscowych organizacji polskich. 
Wyposażył oficynę, po plebiscytach, w nowe maszyny i realizował wszystkie 
zamówienia Związku Polaków w Niemczech.

Cechował go idealizm i oddanie dla sprawy polskiej. Ten idealizm wy-
rażał się też w pełnionych przez redaktora ważnych funkcjach społecznych, 
jak: członek-założyciel Związku Polaków w Prusach Wschodnich, członek 
Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Olsztynie i wiceprezes IV Dzielnicy 
Związku Polaków w Niemczech.

1 września 1939 roku do siedziby „Gazety Olsztyńskiej” przy nieistniejącej 
dziś ulicy Młyńskiej wkroczyło Gestapo. Seweryn Pieniężny został aresz-
towany i wkrótce przewieziony do obozu koncentracyjnego Hohenbruch 
niedaleko Królewca. Za swoje oddanie sprawom polskim został w przed-
dzień swoich pięćdziesiątych urodzin – 24 lutego 1940 roku – rozstrzelany.

Po ekshumacji w 1946 roku pochowano go na cmentarzu Świętego Ja-
kuba w Olsztynie. Obecnie jego prochy spoczywają w grobowcu rodzinnym 
na cmentarzu przy ulicy Poprzecznej.

Był wspaniałym człowiekiem, który wiele zrobił dla dziennikarstwa i dla 
polskości Warmii i Mazur.

Anna Wasilewska
Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Seweryn 
Pieniężny 
– prawdziwy 
bohater 
czasów 
minionych
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W gronie uczestników 
sympozjum 
pracownicy 

naukowi UWM oraz 
przedstawiciele 

Urzędu 
Marszałkowskiego 

na czele z Wiktorem 
Markiem Leykiem 

– szefem 
Kancelarii Sejmiku 

Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego

Dyskusje 
uczestników... 

– od lewej: Stefan 
Truszczyński, 

Anna Wasilewska, 
Zbigniew Puchajda, 

Tadeusz Prusiński

FOT. © JERZY PANTAK

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI

N ie pierwszy raz przychodzi mi mówić o Sewerynie Pieniężnym 
juniorze (1890-1940), polskim wydawcy, dziennikarzu, jednym 
z czołowych działaczy spod znaku Rodła okresu międzywojnia na 

tych ziemiach. Dzisiaj łączy to się ze 125. rocznicą jego urodzin i 75. śmierci. 
Żył w trudnych czasach, kiedy wszystko to, co tu było polskie – Niemcy 
starali się wymazać, usuwać. Młody Pieniężny był na pewno człowiekiem 
czynu i to wyróżniało go spośród innych warmińskich Polakach.

I
Był rodowitym Warmiakiem i wyrastał w Olsztynie w rodzinie świadomych 

Polaków, ojca także Seweryna, pochodzącego z Wielkopolski, już w 1886 
roku osiadłego w Olsztynie i matki Joanny, Warmianki, urodzonej w Kle-
barku Wielkim, siostry założyciela „Gazety Olsztyńskiej” Jana Liszewskiego. 

Nie była to więc zwyczajna rodzina, a wychowanie w niej musiało się 
odbywać w sposób niekonwencjonalny. Od najmłodszych lat Seweryn 
Pieniężny odczuwał tu trudy trwania Polaków w państwie niemieckim. 
W domu zawsze rozmawiano po polsku, a w szkole musiał posługiwać się, 
jak wszyscy uczniowie, językiem niemieckim. 

Na pewno dochodziły do niego strzępy rozmów o ograniczeniach wobec 
Polaków w Niemczech, procesach sądowych, wymierzanych redaktorom karach. 

Już jako jedenastoletni chłopiec doświadczył znaczenia tak zwanej „sprawie-
dliwości niemieckiej”. Otóż nauczyciel o nazwisku Grunwald, chcąc się zoriento-
wać czy w Olsztynie, w następstwie strajku szkolnego podpoznańskiej Wrześni, 
gdzie dzieci upomniały się o wprowadzenie lekcji religii w języku ojczystym, 
nakazał w klasie powstać tym uczniom, którzy w domu posługują się językiem 

Seweryn  
Pieniężny  
– ostatni  
redaktor  
„Gazety  
Olsztyńskiej”

dr Jan Chłosta 
OBN
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polskim. Wstało 19 chłopców w klasie młodszego syna redaktora – Władysława. 
Nauczyciel zapisał ich nazwiska. Potem powiedział: „Oto stoi ta polska banda!”. 

Wydarzenie to mały Władysław zrelacjonował w domu, a jego brat, nasz 
dzisiejszy bohater, uczęszczający do klasy wyżej, potwierdził, gdyż to samo 
opowiedział mu kolega o nazwisku Rockel. Na tej podstawie ojciec chłopców 
– Seweryn napisał artykuł potępiający zachowanie niemieckiego nauczyciela. 
Doszło do rozprawy sądowej, w której niemiecki pedagog oskarżył polskiego 
redaktora o napisanie nieprawdy. W roli świadków wystąpili dwaj synowie 
redaktora i wyłącznie oni potwierdzili obraźliwe dla Polaków słowa nauczyciela. 
Inni uczniowie, w tym także Rockel, uprzednio nastawieni przez inspektora 
szkolnego Augusta Spohna, zaprzeczyli jakoby nauczyciel Grunwald w ogóle 
coś takiego miał wypowiedział. Sąd wydał wyrok skazujący redaktora na 
zapłacenie kary w wysokości 50 marek i pokrycie kosztów całego procesu.

Seweryn Pieniężny nie chodził do polskich szkół. Ukończył zaledwie 
cztery klasy niemieckiego gimnazjum i jakiś czas przebywał w szkółce 
księdza Walentego Barczewskiego w Brąswałdzie, gdzie przygotowywano 
chłopców do podjęcia dalszej nauki w wyższych szkołach niemieckich. On 
tej nauki nie podjął. Zaczął przy boku ojca, a po jego śmierci w 1905 roku, 
pod kierunkiem stryja Władysława przysposabiać się do zawodu druka-
rza i tak jak ojciec, i stryj następnie, stał się wydawcą i redaktorem. Stryj 
Władysław wprowadził go też w nurt służby narodowej, najpierw w Polsko-
Katolickim Towarzystwie „Zgoda” w Olsztynie, a potem on samodzielnie 
rozwijał w Olsztynie Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej. 

Czy był do stanowiska redaktora przygotowany? Moim zdaniem w wa-
runkach Polaków w Prusach Wschodnich spełniał swoją rolę właściwie. 
Nie przewyższał uzdolnieniami dziennikarskimi swoich poprzedników. Nie 
pisał wierszy, jak jego wuj Jan Liszewski. Ani nie miał daru swobodnego 
przemawiania, jak jego ojciec i stryj, którzy przewodzili w końcu XIX i na 
początku XX wieku ruchowi polskiemu na południowej Warmii. A jednak 
cieszył się znacznym autorytetem wśród miejscowych Polaków. Pozyskał 
ten autorytet pracowitością i nie tylko powtarzaną chęcią kontynuowania 
dzieła przodków w znacznie trudniejszych warunkach politycznych. 

II
To Sewerynowi młodszemu zawdzięczamy, po plebiscytach w 1920 roku, 

stworzenie w Olsztynie jedynej w Prusach Wschodnich i do tego profesjonalnej 
oficyny, zdolnej do zabezpieczenia potrzeb edytorskich miejscowych organizacji 
polskich. Wyposażył oficynę w nowe maszyny i realizował wszystkie zamówienia 
nie tylko Związku Polaków w Niemczech, ale również innych polskich organizacji. 
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Trudne położenie zmuszało go do upominania się o dofinansowanie niektórych 
wydawnictw. Poza „Gazetą Olsztyńską” z dodatkami jak: „Gość Niedzielny”, „Go-
spodarz”, „Przyjaciel Dziatek” i „Życie Młodzieży”, które potem jako dwutygodnik 
Związku Towarzystw Młodzieży wydawano samodzielnie, drukowano od 1928 
roku gazetę „Mazur” z dodatkami „Gospodarz” i „Twierdzą Ewangelicką”. Mało 
kto wie, że w Olsztynie drukowano oprócz tego: „Mazurskiego Przyjaciela Ludu” 
(1923-1928), „Głos Ewangelijny” (1926-1939), „Kulturwehr” (1926-1939) pismo 
w języku niemieckim zawierające dokumentację urzędową z administracyjny-
mi władzami centralnymi i terenowymi, dalej „Głos Pogranicza” (1929-1932), 
„Poradnik Nauczycielski” (1931-1933), „Mały Polak w Niemczech” (1938-1939).

Wreszcie tłoczono tu książki między innymi Krzyżaków Sienkiewicza i do 
tego w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy, prozę Rodziewiczówny, Tołstoja, 
w przybliżeniu pół setki tytułów. Rozprowadzano je w otwartej w 1920 roku 
drugiej księgarni wraz z wydawnictwami polskimi drukowanymi w kraju. 
Tak więc do 1926 roku, istniały w Olsztynie dwie polskie księgarnie: pierwsza 
przy ulicy Dolnokościelnej 12, prowadzona przez właścicielkę wydawnictwa 
Joannę Pieniężną, oraz przy ulicy Młyńskiej 2, gdzie przeniesiono w drugiej 
połowie lipca 1920 roku wydawnictwo i redakcję „Gazety”.

Od początku władze niemieckie Olsztyna drażnił polski napis „Gazeta Olsztyń-
ska”, znajdujący się na budynku w samym centrum miasta. Bo Niemcy chcieli 
zapewne ukryć, że w mieście istniało polskie pismo. Najpierw w listopadzie 1920 
roku zarząd policji skierował do kierownika oficyny nakaz usunięcia lub zmiany 
szyldu. Jako powód nakazu, o czym podano „Gazecie”, „zeszpecenie widoku, 
jaki z tej strony przedstawia sobą zamek olsztyński. Wątpimy – pisał redaktor 
– czy nakaz ten wypływa rzeczywiście z troskliwości o piękny wygląd miasta. 
Jesteśmy raczej tego zdania, że szyld z wielkim napisem w języku polskim razić 
musi oczy tutejszych Niemców i dlatego też z błahego powodu pragnie się go 
usunąć. Wiemy przecież doskonale, że przyjezdni oglądający zamek wybierają 
z pewnością inny punkt obserwacyjny, a nie Targ Rybny, którego cały wygląd 
i charakter pozostawia dużo do życzenia” (Z Warmii, „Gazeta Olsztyńska”,  
nr 142 z 25 XI 1920). Kiedy kierownik wydawnictwa umieścił na budynku napis 
„Gazeta Olsztyńska” w biało-czerwonym kolorze, to policja zażądała zmiany 
kolorów („Gazeta Olsztyńska”, nr 256 z 31 X 1924). Odtąd na budynku, aż do 
momentu rozebrania domu przez polskich jeńców na początku drugiej wojny 
światowej, widniał napis biało-czarny. 

Kilkakrotnie władze miejskie Olsztyna próbowały zmienić siedzibę 
redakcji i drukarni „Gazety”. Wciąż odmawiały też zgody na odnowienie 
elewacji tego budynku. Zawsze pojawiała się ta sama argumentacja, że 
w związku ze zmianą układu komunikacyjnego miasta właśnie ten dom 
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został przeznaczony do rozbiórki (zob. J. Chłosta, Majątek plebiscytowy 
na Warmii, Mazurach i Powiślu, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 
1988, nr 3-4, s. 383). Nie zdecydowali się jednak na wysiedlenie polskiego 
wydawnictwa gdzieś na skraj miasta. Ksiądz Wacław Osiński, jako prezes 
Rady Nadzorczej Banku Ludowego, bo budynek stanowił własność banku, 
uzależnił przeniesienie redakcji i drukarni od przydzielenia identycznego 
lokalu i do tego nie na peryferiach Olsztyna. Nie można wykluczyć, że nakaz 
przymusowego opuszczenia budynku przez wydawnictwo napotkałby od 
razu na zastosowanie retorsji wobec niemieckich gazet w Polsce.

Szkoda tylko, że po odbudowie Domu „Gazety Olsztyńskiej”, na obecnym 
Targu Rybnym nie umieszczono napisu z czerwonymi literami na białym 
tle, który przez jakiś czas widniał na budynku, a jedynie czarnymi, na które 
nakazały zamienić władze niemieckie.

III
Młody Pieniężny nabywał dalszych doświadczeń u boku bardziej wy-

trawnych dziennikarzy: Stanisława Nowakowskiego, Ludwika Łydki, Ka-
zimierza Jaroszyka i Wacława Jankowskiego. Pozwoliły mu one po 1933 
roku z pomocą Wacława Jankowskiego, wydawać polskie gazety. Jankowski 
został wówczas skreślony z listy członków Związku Prasy Niemieckiej. 
Pozostał tylko Pieniężny. I on zgodnie z hitlerowską ustawą prasową, 
mógł być w Prusach Wschodnich redaktorem odpowiedzialnym za treści 
zamieszczone w „Gazecie Olsztyńskiej” i w „Mazurze”. Jankowski pozostał 
jednak w Olsztynie do czasu wysiedlenia w początkach stycznia 1939 roku.

Pieniężny pisał wtedy radujące serca Warmiaków felietony w gwarze warmiń-
skiej jako „Kuba spod Wartemborka gada” i poważne artykuły wstępne. W roli 
felietonisty był niedościgniony. Jak nikt inny – znał gwarę warmińską i w niej 
potrafił przekazać, często między wierszami treści, których trudno było zawrzeć 
w zwyczajnych artykułach prasowych. Gwarowy tekst Pieniężnego zawierał 
zazwyczaj wiele wyrażeń niemieckich z rozmysłem osobliwie zniekształconych. 
Wiązał w tych gadkach wielką politykę z drobnymi sprawami miejscowymi. 
Drwił niekiedy z niemieckich urzędów i tym cieszył serca Warmiaków.

Nie uniknął procesów sądowych. Pierwszy raz już w 1912 roku jako redak-
tor zastępujący, powołanego do wojska na przeszkolenia stryja Władysława, 
znalazł się na ławie oskarżonych.  Dokonał przedruku artykułu z polskiej 
gazety, wydawanej na Pomorzu, o traktowaniu uwięzionego w twierdzy 
kłodzkiej ks. Edmunda Gryglewicza, któremu nie pozwolono odbierać 
polskich gazet ani korespondencji. O ile tekst wydrukowany w Toruniu nie 
wzbudził zainteresowania władz pruskich, to w Olsztynie młody Pieniężny 
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został skazany przez Sąd Krajowy na zapłacenie 200 marek kary. W latach 
międzywojnia tych procesów było więcej.

Na zlecenie Bund Deutscher Osten w 1937 roku przygotowano nawet ze-
stawienie wszystkich procesów, jakie kiedykolwiek od 1886 roku wytoczono 
redaktorom „Gazety Olsztyńskiej”. Aż trzy razy Seweryn junior stanął przed 
sądem niemieckim, ale nigdy nie nakazano mu odbycie kary w murach wię-
zienia, co wcześniej zdarzyło się innym redaktorom: stryjowi Władysławowi 
Pieniężnemu, Ludwikowi Łydce, Kazimierzowi Jaroszykowi i Wacławowi 
Jankowskiemu. Należy sądzić, że przygotowane zestawienie wszystkich pro-
cesów z 1937 roku, miało posłużyć do odebrania Pieniężnemu członkowstwa 
Związku Prasy Niemieckiego, aby tym doprowadzić do zamknięcia „Gazety”. 
Jednak w takich sytuacjach Polacy stosowali już zasadę retorsji. Zamknięcia 
polskiego pisma w Olsztynie spotkałoby się zapewne z zawieszeniem debitu 
na kilka pism niemieckich w Polsce, a tego Niemcy chcieli uniknąć.

IV
Wzorem przodków Seweryn Pieniężny potwierdzał swoje i „Gazety” 

związki z Kościołem katolickim, przez publikacje, w samych zawoła-
niach podtytułowych:

- tradycyjnego pozdrowienia: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”;
- „Ojców mowy, Ojców wiary, brońmy zgodnie: młody, stary!” – autorem 

tego ostatniego dwu wersu, który po raz pierwszy pojawił się w 1893 roku 
w „Gazecie” był Andrzej Samulowski. 

Zachował też dodatek religijny „Gość Niedzielny”. Wanda i Seweryn Pieniężni 
wraz z dziećmi najczęściej uczestniczyli w niedzielnej mszy świętej w dzisiejszej 
konkatedrze św. Jakuba o godzinie 10.15, na których polskie kazania wygłaszał 
ks. Jan Hanowski. Z olsztyńskim proboszczem rodzina utrzymywała przyjazne 
kontakty. Za pośrednictwem tego duchownego Pieniężny dowiadywał się o waż-
nych wydarzeniach w Kościele lokalnym. Prawie codziennie ksiądz Hanowski 
często odwiedzał księgarnię „Gazety Olsztyńskiej” na dzisiejszym Targu Rybnym, 
gdzie odkładano mu „Gazetę”. Jak wspominała Władysława Knosalina: niekiedy 
wypijał z Sewerynem „czarną bonę” czyli kawę, a potem z „Gazetą” w taki sposób 
włożoną do bocznej kieszeni płaszcza, aby przechodnie postrzegali, że on katolicki 
ksiądz jest czytelnikiem polskiego pisma, powracał na plebanię. 

V
Był Seweryn Pieniężny typowym Warmiakiem. Wyróżniał się pracowitością 

i oszczędnością, humorem w dobrych czasach, jak i w niedoli, potwierdzili 
to nawet więzieni w Hohenbruch Polacy, jak podtrzymywał ich w nadziei na 
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przetrwanie, okazywał wesołość i dobroduszność, złączoną pewnym rodzajem 
bystrości przyrodzonej. Życie nauczyło go być wobec obcych nieco ostrożnym. 
Nie łatwo przywykł do nowości, chociaż o ich korzyściach był raczej przekona-
ny. Dowodem tego była modernizacji drukarni. Nie stronił przed kieliszkiem 
koniaku i dobrego wina w niedzielne popołudnie – jak wspominali Władysława 
Knosalina i Jan Boenigk, często zapraszani do domu Pieniężnych. 

Był dobrym ojcem, potwierdzały to wypowiedzi córek Ewy i Marii oraz 
liczne fotografie z wycieczek z całą czwórką, przykładnym mężem, dbającym 
o rodzinę, człowiekiem towarzyskim, szarmanckim wobec kobiet, pamiętał 
zawsze o imieninach przyjaciół, urodzinach swoich wielu chrześniaków, 
w zwyczaju warmińskim wszak należało obierać majętnego ojca chrzestnego. 
Nosił się z nadzwyczajną elegancją, może nawet nieco przesadną jak na war-
miński zaścianek, najczęściej miał na sobie ciemny garnitur, kiedy wchodził 
do drukarni nakładał biały nakrochmalony fartuch. Tę jego elegancję po-
twierdził incydent z rozprawy sądowej w Nidzicy, gdzie sądzono niemieckich 
napastników, którzy w Jedwabnie napadli na organizatorów szkoły polskiej 
w Dębowcu Wacława Jankowskiego i Jana Boenigka, kiedy sędzia wziął 
Pieniężnego za konsula polskiego w Olsztynie, a więc urzędnika obcego dla 
Niemców państwa i omyłkowo nakazał mu opuszczenie sali rozpraw.  

VI
Przydatność i kwalifikacje ostatniego wydawcy i redaktora „Gazety” doce-

niali także Niemcy. Potwierdzali jego przygotowanie do pracy i to, że „potrafił 
nadawać odpowiedni ton w swoich gazetach, który odpowiadał umysłowości 
polskiej ludności. I chociaż polskie gazety są dotowane przez Związek Polaków 
w Niemczech, to Pieniężnemu nie łatwo jest prowadzić polską drukarnię. 
Posiada idealizm i oddanie dla sprawy polskiej”. Ten idealizm wyrażał się też 
w pełnionych przez redaktora ważnych funkcjach społecznych jak: członek 
założyciel Związku Polaków w Prusach Wschodnich, członek Rady Nadzorczej 
Banku Ludowego w Olsztynie i Wiceprezes IV Dzielnicy Związku Polaków 
w Niemczech. za swoje oddanie sprawom polskim został w przeddzień swoich 
pięćdziesiątych urodzin 24 lutego 1940 roku rozstrzelany w hitlerowskim obo-
zie Hohenbruch, dzisiejszym Gromowie, nad Mierzeją Kurońską. Komendant 
Pust akurat dobrał do zgładzenia więźniów, którzy potrafili tam w nieludzkich 
warunkach, budzić nadzieję na przetrwanie. Takimi byli przede wszystkim 
Seweryn Pieniężny, obok niego Jan Maza i Leon Włodarczak. 

I to chciałem powiedzieć o Sewerynie Pieniężnym juniorze, z okazji tych 
ważnych i okrągłych rocznic.

dr Jan Chłosta
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Seweryn Pieniężny został aresztowany przez Gestapo 7 września 1939 
roku w budynku redakcji „Gazety Olsztyńskiej”. Trafił do obozu kon-
centracyjnego w Hohenbruch, na południe od Kłajpedy (dziś Gromowo 

w rejonie sławskim Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej). Tam  
24 lutego 1940 roku, w przeddzień swoich pięćdziesiątych urodzin, został dotkliwie 
pobity przez pijanego komendanta obozu – niejakiego Pusta i jego pomocników. 
Następnie wraz z nauczycielem Janem Mazą, spółdzielcą i komendantem hufca 
wschodniopruskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech Leonem Wło-
darczakiem oraz krawcem Gałężowskim został rozstrzelany. Przed śmiertelnym 
strzałem w potylicę jeńcy sami musieli wykopać sobie groby. Ich zwłoki przysypał 
zmarzniętą ziemią Tadeusz Pezała, były kierownik szkoły polskiej w Purdzie. 

W październiku 1946 roku ówczesny wojewoda olsztyński Zygmunt 
Robel podjął inicjatywę sprowadzenia szczątków pomordowanych działaczy 
polskich w Prusach Wschodnich. 

Z Olsztyna do leżącego wówczas na terenie Litewskiej Sowieckiej Socja-
listycznej Republiki Hohenbruch udała się delegacja w osobach dyrektora 
Banku Ludowego Juliusza Malewskiego oraz prezesa Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Czesława Rychlika. Przy pomocy radzieckich władz 
administracyjnych i sanitarnych odnaleziono i ekshumowano szczątki zasłu-
żonych Warmiaków: Seweryna Pieniężnego, Jana Mazy i Leona Włodarczaka, 
które spoczywały niedaleko obozu przed ogólnym cmentarzyskiem. Jak 
podały „Wiadomości Mazurskie”: „Jest rzeczą znamienną, że w uzębieniu 
śp. Seweryna Pieniężnego nie znaleziono dwóch złotych mostków, tylko 
ślady po ich wybiciu. Fakt ten nie jest dziwny dla nikogo, kto zna sposoby 
wzbogacania się SS-manów, bezpośrednich wykonawców mordu”.

Olsztyńskie 
uroczystości 
pogrzebowe 
Seweryna 
Pieniężnego 
w 1946 roku

dr Marcin Wakar 
OBN

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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Szczątki ofiar zostały przewiezione do Bartoszyc 29 października 1946 
roku, gdzie na ich spotkanie przybyła Wanda Pieniężna – wdowa po zamor-
dowanym redaktorze, wicewojewoda – ppłk Tadeusz Koral z urzędnikami 
oraz przedstawiciele Polskiego Związku Zachodniego i Związku Byłych 
Więźniów Politycznych. Po nabożeństwie miejscowy proboszcz odprawił 
przy trumnie egzekwie oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. 
Następnie sformułował się kondukt żałobny, który przy biciu w dzwony  
i w asyście Wojsk Ochrony Pogranicza odprowadził szczątki do rogatek 
miasta. Tam trumnę udekorowano znakiem Rodła oraz barwami pań-
stwowymi i więźniarskimi oraz licznymi wieńcami. Następnie złożono 
w specjalnie przygotowanym na tę okazję samochodzie. Zanim kolumna 
dotarła do Olsztyna raz jeszcze zatrzymała się w Lidzbarku Warmińskim, 
gdzie szczątki bojowników o polskość Warmii uczczono „Hymnem War-
mińskim” odśpiewanym przez chór młodzieżowy. 

Trumna ze szczątkami do Olsztyna dotarła 29 października o godzinie 
17.30 i została złożona w kruchcie katedralnej. W środę, 30 października, 
po nabożeństwie wieczornym, we wspólnej trumnie zawierającej szczątki 
Seweryna Pieniężnego, Jana Mazy i Leona Włodarczaka złożona została urna 
z prochami nauczyciela i działacza polskiego na Śląsku Opolskim, Warmii 
i Mazurach – Ryszarda Knosały, który zmarł w przeddzień wyzwolenia 
obozu koncentracyjnego w Dachau.

1 listopada na olsztyńskim Placu Jedności Słowiańskiej, przy nieist-
niejącym już obelisku ku czci poległych Warmiaków i Mazurów zapalono 
znicz i zaciągnięto wartę honorową. Wokół ustawiły się poczty sztandaro-
we oraz ustawiono czworobok oddziałów wojskowych i milicyjnych. Choć 
uroczystość nie była bezpośrednio związana ze sprowadzeniem szczątków 
pomordowanych w Hohenbruch patriotów, to udział w niej wziął Czesław 
Rychlik, który zaapelował o pamięć o tych, którzy oddali swe życie w walce 
o polskość Warmii i Mazur.

Uroczystości pogrzebowe sprowadzonych szczątków Seweryna Pieniężne-
go i jego towarzyszy zaplanowano na 2 listopada. Rozpoczęły się o godzinie 
9 rano uroczystą mszą żałobną w konkatedrze pod wezwaniem św. Jakuba. 
Przyozdobiona znakiem Rodła i pasiastym sztandarem byłych więźniów 
politycznych trumna ze szczątkami Seweryna Pieniężnego i jego przyjaciół 
stanęła na wysokim katafalku po środku nawy głównej. Honorową straż przy 
niej pełnili żołnierze Wojska Polskiego, Kadra Morska i Harcerze. Samą 
Mszę celebrował administrator apostolski, ks. dr Teodor Bensch, w asyście 
licznie zebranego duchowieństwa. Atmosferę podkreślały pieśni żałobne 
chóru katedralnego. Kazanie wygłosił ks. kanclerz Stanisław Kobyłecki. 
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Mówił: „W dniu dzisiejszym [...] chowamy uroczyście szczątki najlepszych 
synów tej ziemi. Cała Polska chyli czoła przed ich bohaterską ofiarą, ostat-
ni hołd im oddaje, gdyż zwyciężyli i oto powracają do Ojczyzny w chwale 
wielkiej, by w ziemi ukochanej, za którą życie oddali, spocząć na wieki”. 

Po zakończeniu nabożeństwa trumna została wyniesiona na ramionach 
najbliższych przyjaciół tragicznie zmarłych patriotów i złożona na lawecie 
armatniej. Przed gmachem katedry uformował się kondukt pogrzebowy. 
Na jego czele stanęły delegacje olsztyńskich szkół, dalej poczty sztandarowe 
i żałobnicy z ponad trzydziestoma wieńcami. Za nimi młodzi marynarze 
z Kadry Morskiej nieśli na purpurowych tarczach nadane pośmiertnie 
Krzyże Grunwaldu III klasy. Następnie szło duchowieństwo w żałobnych 
szatach prowadzone przez księdza Jana Hanowskiego. Bezpośrednio za 
trumną podążała najbliższa rodzina zamordowanych, przedstawiciele władz 
cywilnych i wojskowych z wicewojewodą Koralem i generałem brygady 
Konstantym Kontrymem na czele. Wzdłuż trasy prowadzącej od katedry 
ulicami Pieniężnego, 1 Maja, Aleją Wojska Polskiego do cmentarza św. 
Jakuba, Seweryna Pieniężnego i jego przyjaciół żegnała tłumnie zgroma-
dzona ludność Olsztyna. Konduktowi towarzyszyły dwie orkiestry: kolejowa 
i wojskowa, które grały na przemian marsze żałobne.

Na cmentarzu św. Jakuba, przy otwartej mogile, stanęły poczty hono-
rowe ze sztandarami. Wśród uroczystej ciszy, jako pierwszy głos zabrał 
Tadeusz Koral: „Przepełnione żałobą są nasze serca – mówił – ale i dumą, 
że oto spełniły się marzenia tych, którzy życie swe oddali za Polskę. Wróciła 
Polska na te ziemie, wyzwolone krwią żołnierza polskiego pod mądrym kie-
rownictwem Rządu Jedności Narodowej. Żegnamy dziś doczesne szczątki 
wielkich synów Warmii. Niech dzień ten będzie zapoczątkowaniem nowego 
rozdziału w historii warmińsko-mazurskiej. Żegnamy bowiem bohaterów, 
którzy padli za Polskę, a jak jedna jest Polska, tak jeden jest naród Polski 
i jeden jest lud polski. Niech od dnia dzisiejszego zniknie podział na Po-
laków, Warmiaków i Mazurów, niech od dzisiaj będą tylko Polacy. Polacy 
z Warszawy, z Olsztyna czy Kętrzyna”.

Co ciekawe, prasa nie odnotowała więcej żadnych przemówień, a takowe 
z pewnością miały wówczas miejsce. Następnie wojsko trzykrotnie oddało 
salwę honorową i trumnę ze szczątkami patriotów opuszczono do grobu, 
który zaraz zniknął pod stosami wieńców.

Kolejnym elementem uroczystości była akademia w Teatrze Miejskim 
w Olsztynie. Szczegółową relację z niej podały „Wiadomości Mazurskie” 
w artykule zatytułowanym „Śmierć wasza pomszczona została”. Jak do-
wiadujemy się z niego, sala Teatru im. Stefana Jaracza była wypełniona po 
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brzegi publicznością składająca się z Warmiaków, Mazurów przesiedleńców 
z Wileńszczyzny i osadników z innych części kraju. Na tę okazję scena Teatru 
udekorowana została godłem państwowym, czyli orłem bez korony. Pod 
nim umieszczony został znak Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycz-
nych. Po obu stronach umieszczono znak Rodła – symbol Związku Polaków 
w Niemczech, którego członkami byli pomordowani. Na wielkich zielonych 
festonach umieszczone zostały hasła: „Cześć bohaterom, z których ofiary, 
krwi i życia powstała Polska” oraz „Wieczna cześć i chwała bojownikom 
o polskość Warmii i Mazur”. Wartę honorową ze sztandarami pełnili byli 
więźniowie w autentycznych więziennych pasiakach.

Uroczystą akademię ku czci pamięci zamordowanych patriotów otworzył 
przewodniczący Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Byłych Więźniów 
Politycznych w Olsztynie Czesław Rychlik. Następnie swe wspomnienia 
dotyczące walki o polskość Warmii i Mazur wygłosił zasłużony nauczyciel 
szkół polskich w dawnych Prusach Wschodnich – Jan Boenigk. Wymieniał 
wiele ofiar germańskiego terroru. Przypomniał pochodzącego z Cieszyna 
nauczyciela Jerzego Lanca, który został zamordowany w 1932 roku w swym 
domu w Piasutnie na Mazurach. Przypomniał Reiholda Barcza ze Szczytna 
oraz nauczycieli: Jana Bauera z Szonfałdu – czyli dzisiejszego Unieszewa, 
Józefa Wotta z Nowej Kaletki, Franciszka Sarnowskiego ze Skajbot, Pawła 
Hansa z Naterek, Roberta Gransickiego z Plusek i Tadeusza Pezałę z Purdy. 
Przywołał postać zamordowanego w 1920 roku działacza Mazurskiej Partii 
Ludowej Bogumiła Linkę, przywódcę młodzieży mazurskiej Walentego 
Habandta, a także Alfonsa Żurawskiego z Kajn, Franciszka Nerowskie-
go z Łęgajn i Antoniego Szczepańskiego z Ramsowa. Wspomniał także 
Maksymiliana Golisza, nauczyciela polskiego ze Szczecina, który zginął ze 
słowami na ustach: „Śmierć moja pomszczona będzie śmiercią dziesiątków 
mych katów hitlerowskich”. Najwięcej jednak czasu w swym przemówieniu 
poświęcił ostatniemu redaktorowi i wydawcy „Gazety Olsztyńskiej” – Se-
werynowi Pieniężnemu. 

Jak relacjonowały przemówienie „Wiadomości Mazurskie” z 3 listopada 
1946 roku: „Po klęsce plebiscytowej, gdy zapanowała beznadziejność, on 
jeden nie zachwiał się, lecz pozostał na najtrudniejszym posterunku. Rzucał 
w rzesze Warmian i Mazurów słowa wiary, krzepiąc ich do wytrwania, do 
oczekiwania na sprawiedliwość dziejową. Seweryn Pieniężny przeczuwał 
ten moment, lecz go nie doczekał. Siepacze w okropny sposób zamordowali 
go w obozie Hohenbruch w dniu 23 lutego 1940 r. [tu błąd, został zamordo-
wany 24 lutego – przyp. MW]. W tymże dniu i o tej samej godzinie ponieśli 
klęskę męczeńską nauczyciel Jan Maza i Stefan Włodarczak, kierownik 
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spółdzielni rolniczej w Olsztynie. Zaledwie matka ziemia utuliła szczątki 
bohaterów, gdy z Dachau nadeszła wieść o śmierci krzewiciela oświaty 
Ryszarda Knosały. Śmiertelne szczątki tych bohaterów wróciły dziś do 
ziemi rodzinnej na wieczny spoczynek”. 

Następnie w imieniu Rządu Jedności Narodowej wicewojewoda ppłk 
Tadeusz Koral pośmiertnie odznaczył Krzyżem Grunwaldu III klasy Seweryna 
Pieniężnego, Józefa Grotha, Ryszarda Knosałę, Jana Mazę, Antoniego Szcze-
pańskiego i Leona Włodarczaka. Ordery odebrały rodziny pomordowanych.

Ponadto odznaczeni pośmiertnie zostali: Jan Bauer, Robert Gransiński, 
Jegertal Jagiełłka, Ernst Kościński, Jerzy Lanc, Bogumił Linka, Robert 
Małłek, Wojciech Olszewski, Tadeusz Pezała i Franciszek Sarnowski. 
Olsztyńskie uroczystości pogrzebowe Seweryna Pieniężnego i jego przyjaciół 
zakończył krótki koncert.

Warto wspomnieć, że w 2011 roku, z inicjatywy Jarosława Czubińskiego, 
Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie, w miejscu kaźni warmińskich 
działaczy odsłonięto pomnik autorstwa olsztyńskiego plastyka Janusza 
Wierzyńskiego. Autor powyższych słów miał honor uczestniczyć w uro-
czystościach jego odsłonięcia.

dr Marcin Wakar

FOT. © MARCIN WAKAR
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Olsztyńskie Zakłady Graficzne są 
jedną z największych i najbardziej 
rozpoznawalnych marek na rynku 

poligraficznym. Dzięki 70-letniemu 
doświadczeniu, pracy całych pokoleń 

drukarzy i wysokiej jakości produktów, 
zbudowano silną pozycję w branży 

poligraficznej, nie tylko w Polsce, ale 
również na rynkach zagranicznych.

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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Kamienica firmy 
Haricha, u zbiegu 

dzisiejszych ulic  
11 Listopada 

i Skłodowskiej- 
-Curie, w której 

mieściło się 
wydawnictwo 

i drukarnia;  
po II wojnie 

światowej 
pierwsza siedziba 

Olsztyńskich 
Zakładów 

Graficznych

Początki Olsztyńskich Zakładów Graficznych sięgają lipca 1945 roku, 
kiedy to przystąpiono do organizacji pierwszej w Olsztynie drukarni 

państwowej. Na jej pomieszczenia wybrano budynek znajdujący się w sa-
mym centrum miasta, przy ul. 22 Lipca (obecnie 11 Listopada). Przed wojną 
funkcjonowały w tym miejscu najstarszy zakład drukarski i wydawnictwo, 
należące od 1841 roku do rodziny Harichów. 

Zarys
70-lecia

FOT. © ARCHIWUM

FOT. © ARCHIWUM
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O ficjalne otwarcie Państwowej Drukarni w Olsztynie odbyło się 
15 listopada 1945 roku. W firmie pracowało wówczas zaledwie 
dwanaście osób, do końca 1946 roku zatrudnionych było tam już 

jednakże przeszło stu pracowników. 
Istotnym wydarzeniem dla Drukarni Państwowej było wydrukowanie 1 maja 

1947 roku pierwszego numeru „Życia Olsztyńskiego” – kolumny o charakterze 
lokalnym zamieszczanej w nieco zmienionym „Życiu Warszawy”. Dziennik 
ukazywał się sześć razy w tygodniu (oprócz poniedziałków). Autorami tekstów 
poświęconych sytuacji krajowej i międzynarodowej byli dziennikarze warszawscy, 
informacje regionalne zamieszczano na oddzielnych stronach pisma, przygotowy-
wanych i drukowanych w Olsztynie. Z biegiem czasu ilość materiałów lokalnych 
zmniejszono do jednej kolumny, a teksty te tylko przygotowywano w Olsztynie, 
a następnie przesyłano do redakcji w Warszawie, która kwalifikowała je do druku. 

Od 1951 roku, kiedy ukazywać się zaczął „Głos Olsztyński”, nakład pi-
sma systematycznie malał. Podjęto wówczas, z przyczyn ekonomicznych, 
decyzję o likwidacji pisma. Ostatni numer „Życia Olsztyńskiego” ukazał 
się 31 maja 1960 roku. 

Drukarnię Państwową w Olsztynie przemianowano w styczniu 1948 
roku na Państwowe Olsztyńskie Zakłady Graficzne. Kolejna zmiana nazwy 
nastąpiła w styczniu 1951 roku, od kiedy to firmę zaczęto nazywać Olsztyń-
skimi Zakładami Graficznymi – Przedsiębiorstwem Państwowym. 

Nowa siedziba 
OZGraf przy 
zbiegu ulic 
Dworcowej 
i Towarowej, 
lata 60.

FOT. © ARCHIWUM
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W tym czasie firma otworzyła ponadto swoje filie w Ostródzie i Działdo-
wie. Od tego momentu produkcja Zakładów, obok właściwych sobie usług 
poligraficznych, na wiele lat związała się z drukiem olsztyńskiej prasy. Oprócz 
„Głosu Olsztyńskiego” do produkowanych w Olsztynie tytułów należały mię-
dzy innymi: „Gazeta Mazurska”, „Nasza Praca”, „Głos Lidzbarski”, „Nasza 
Kolejowa”, a od roku 1955 także miesięcznik kulturalny „Mazury i Warmia”. 

Pierwszą książką, którą wydrukowano w Olsztyńskich Zakładach Gra-
ficznych był Wilczy Szaniec – dawna kwatera Hitlera z 1963 roku.

Od 1960 zaczęto planować dalszy rozwój olsztyńskiej poligrafii, efek-
tem, czego miała być budowa nowej drukarni. Budowę rozpoczęto jednak 
dopiero pięć lat później, uroczyście wmurowując akt erekcyjny pod budowę 
12 czerwca 1965 roku na terenie przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i To-
warowej. Dzisiejsze Olsztyńskie Zakłady Graficzne OZGraf Spółka Akcyjna 
wciąż mieszczą się w gmachu, którego budowę rozpoczęto właśnie wtedy. 

24 stycznia 1970 roku zakłady otrzymały imię Seweryna Pieniężnego, 
przedwojennego wydawcy i redaktora „Gazety Olsztyńskiej”, zamordowa-
nego w 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym w Hohenbruch. 
Uroczystość nadania imienia odbyła się w Salach Kopernikowskich olsztyń-
skiego Zamku. Oficjalne otwarcie Olsztyńskich Zakładów Graficznych im. 
Seweryna Pieniężnego odbyło się 23 stycznia 1971 roku. 

Olsztyńskie 
Zakłady 

Graficzne,
2015

FOT. © ARCHIWUM
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Lata siedemdziesiąte były dla Olsztyń-
skich Zakładów Graficznych okresem 
wyjątkowego rozwoju; zmodernizowane 
przedsiębiorstwo szybko zaklasyfikowało 
się do czołówki najprężniej działających 
w ówczesnym województwie olsztyńskim. 
Natomiast lata osiemdziesiąte to dalszy 
ciąg prac zmierzających do modernizacji, 
przede wszystkim parku maszynowego. 

Na fali Sierpnia ’80 w Olsztyńskich 
Zakładach Graficznych w październiku 
1980 roku powstał Komitet Założycielski 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Przewodni-
czącym Komitetu Założycielskiego został 
Romuald Rudziński, wiceprzewodniczą-
cym Józef Nowak i Leonard Ratajczak, sekretarzem zaś Wiesław Tusiński. 
Pod koniec 1980 roku na 629 pracowników zakładu do „Solidarności” 
należały 524 osoby, co stanowiło 83 procent załogi. 

17 sierpnia 1981 roku działacze NSZZ „Solidarność” Olsztyńskich Zakła-
dów Graficznych zdecydowali o przystąpieniu do ogólnopolskiego protestu 
„Dni bez prasy” ogłoszonego przez Krajową Komisję Porozumiewawczą 
Związku. Akcja, która miała trwać 19 i 20 sierpnia 1981 roku przekształciła 
się w najdłuższy strajk w Regionie Warmińsko-Mazurskim.

Msza polowa 
w OZGraf
podczas strajku 
1981 roku

FOT. © KAZIMIERZ DĄBROWSKI

Seweryn 
Pieniężny 
– patron 
Olsztyńskich 
Zakładów 
Graficznych; 
popiersie 
w Izbie Pamięci 
OZGraf

FOT. © BOGUSŁAW KŁAPKOWSKI
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5 września strajk, po 19 dniach, zostaje zawieszony ze względu na roz-
poczynający się Krajowy Zjazd „Solidarności”. Jako symbol strajku pozo-
stała ukwiecona brama techniczna zakładu, a na zewnętrznym murze hali 
produkcyjnej, obok miejsca, gdzie w dniach strajku odbywały się polowe 
msze św., umieszczono krzyż, który wisi do dzisiaj.

13 grudnia 1981 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z gen. Woj-
ciechem Jaruzelskim na czele wprowadziła w Polsce stan wojenny. W ramach 
realizacji operacji o kryptonimie „Jodła” internowano dwóch działaczy „Soli-
darności” spośród pracowników Olsztyńskich Zakładów Graficznych Józefa 
Nowaka i Andrzeja Zarzyckiego. Internowano ich w Ośrodku Odosobnienia 
wydzielonego z jednego z oddziałów Zakładu Karnego w Iławie, skąd zostali 
zwolnieni 22 marca 1982 roku. Aby pomóc rodzinom internowanych dzia-
łaczy, pracownicy OZGraf organizowali zbiórki pieniędzy. Niektórzy z pra-
cowników zakładu włączyli się w działalność podziemną, która polegała na 
systematycznym kolportażu „Rezonansu” i innych pism, a dzięki wynoszonej 
z zakładu farbie i czcionkom ukazywały się pisma i ulotki.

Na czterdziestolecie Olsztyńskich Zakładów Graficznych, w roku jubileuszo-
wym 1985, zainstalowano między innymi rolową maszynę offsetową Ultraset 
RO-72-3, arkuszową maszynę offsetową Planeta P-23 SW, falcerki Multi Efekt, 
zbieraczki LBW, czy Zirkona Forta R 660. W następnych latach wprowadzono 
ponadto nową linię Wohlenberg służącą do opraw broszurowych, taśmowiec 
LBW 745, niciarki Aster, krajarkę Seypa PMC. Niewiele przedsiębiorstw wo-
jewództwa mogło w tak dobrej kondycji technicznej i ekonomicznej obchodzić 
swoje półwiecze, a tak właśnie było w 1995 roku w przypadku OZGraf.

Po pięćdziesięciu dwóch latach swego istnienia, 24 grudnia 1997 roku, 
dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Olsztyńskie Zakłady 
Graficzne im. Seweryna Pieniężnego zostało skomercjalizowane i przekształ-
cone w jednoosobową spółkę akcyjną. Spółka została wpisana do rejestru 
handlowego pod nazwą: OZGraf – Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka 
Akcyjna kilka dni później, 31 grudnia 1997 roku. 

Olsztyńskie Zakłady Graficzne OZGraf S. A. nie są już firmą państwową, 
Skarb Państwa sprzedał drukarnię Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu 
– KOMPAP S. A. z Kwidzyna. W dniu 28 grudnia 2010 roku podpisano umowę 
sprzedaży 909 500 akcji spółki OZGraf – Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, stanowiących 85 procent kapitału zakładowego 
spółki, za sumę niemal 17 mln złotych. Pozostałe 15 procent akcji trafiło w ręce 
pracowników. OZGraf S. A. jest obecnie spółką zależną od KOMPAP S. A.

13 grudnia 2011 roku przypadła 30 rocznica wprowadzenia stanu wo-
jennego w Polsce. Dla upamiętnienia wydarzeń, Regionalna Sekcja Oświaty 
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i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie oraz Delegatura Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Olsztynie, zorganizowały konkurs plastyczny pod hasłem:  
„Orła WRON-a nie pokona. Polska stanu wojennego”. Olsztyńskie Zakłady 
Graficzne objęły honorowy patronat nad konkursem oraz zaangażowały 
się w propagowanie jego idei. W konkursie wzięli udział uczniowie Pań-
stwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie oraz studenci Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Efektem działań był wydrukowany 
przez OZGraf kalendarz, ilustrujący zwycięski plakat – wykonany przez 
Elżbietę Szymczuk oraz jedenaście prac wyróżnionych. 

Obecnie w strukturze produkcji Olsztyńskich Zakładów Graficznych 
dominują książki w oprawie złożonej szytej i bezszwowej, albumy, wy-
dawnictwa encyklopedyczne i podręczniki szkolne, których udział sięga 
95 procent. W ofercie firmy znajdują się ponadto różnego rodzaju druki,  
jak foldery reklamowe, plakaty, kalendarze, ulotki.

Proces przygotowania materiałów do druku jest jednym z najważniejszych 
etapów produkcji, od którego zależy jakość finalna produktu. Olsztyńskie 
Zakłady Graficzne wychodząc naprzeciw klientom wdrożyły kompletne 
rozwiązania internetowe KODAK InSite Prepress Portal, usprawniające 
system zarządzania przepływem prac. Pliki przesyłane są za pośrednictwem 
Internetu, a następnie wstawiane bezpośrednio do odpowiednich zleceń. 
Podgląd i akceptacja pracy odbywa się on-line. 

OZGraf dysponuje maszynami i urządzeniami pozwalającymi na realizację 
prawie każdego zamówienia. Posiada pełnoformatowe maszyny: Heidel-
berg Speedmaster CD 102 z wieżą lakierującą do druku czterokolorowego, 
ośmiokolorowy Heidelberg Speedmaster SM 102 z możliwością drukowania 
4+4 i KBA Rapida 75E. Kontrola wydrukowanych odbitek odbywa się za 
pomocą systemu Heidelberg ImageControl.

Firma dysponuje także urządzeniami do uszlachetniania wydruków: lami-
nowania folią w formacie B1, jak również lakierowania punktowego lakierami 
UV w formacie B2. Natomiast posiadane maszyny introligatorskie zapewniają 
wykonanie najwyższej jakości opraw, zarówno twardych, prostych i zeszytowych. 
Kompletna linia introligatorska firmy Kolbus-Sigloch pozwala na wykonanie 
opraw szytych, jak i bezszwowych, z grzbietami zaokrąglonymi i prostymi. 
OZGraf posiada także urządzenie do tłoczenia okładek folią lub na „sucho”.

W bieżącym roku OZGraf – Olsztyńskie Zakłady Graficzne S. A. obchodzą 
70. rocznicę swego powstania. Z tej okazji w Olsztynie, w dniach 11-12 czerw-
ca 2015 roku, odbędą się uroczystości jubileuszowe, w tym między innymi 
wernisaż wystawy o dziejach OZGraf w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.
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1945
15 listopada – oficjalne otwar-

cie Drukarni Państwowej w Olszty-
nie w kamienicy przy ul. 22 Lipca  
(w miejscu drukarni niemieckiego 
wydawcy Haricha). Zakład zatrudnia 
dwanaście osób, dysponuje trzema 
maszynami dociskowymi, dwoma 
maszynami płaskimi pełnoforma-
towymi i jedną maszyna płaska pół-
formatową.

1946
31 grudnia – Drukarnia Państwo-

wa w Olsztynie zatrudnia 105 osób. 
Działa Związek Zawodowy Pracow-
ników Przemysłu Poligraficznego 
(125 członków).

1947
1 maja – ukazuje się pierwszy 

numer „Życia Olsztyńskiego”, dru-
kowanego w Drukarni Państwowej 
jako mutacja „Życia Warszawy”.

1948
1 stycznia – Drukarnię Pań-

stwową w Olsztynie przekształcono 
w Państwowe Olsztyńskie Zakłady 
Graficzne. Podlegają im również 
drukarnie w Działdowie, Mławie, 
Ostródzie i Przasnyszu.

1951
1 stycznia – W miejsce POZGraf 

powstają Olsztyńskie Zakłady Gra-
ficzne – Przedsiębiorstwo Państwowe 
z drukarniami w Olsztynie, Działdo-
wie i Ostródzie.

1956
19 listopada – Na fali popaź-

dziernikowych przemian powołano 
samorząd robotniczy.

1960
16 listopada – Minister kultury 

i sztuki zatwierdza założenia pro-
jektowe budowy nowej drukarni 
w Olsztynie.

1965
12 czerwca – Na działce u zbiegu 

olsztyńskich ulic Towarowej i Dwor-
cowej wiceminister kultury i sztuki 
Kazimierz Rusinek wmurowuje akt 
erekcyjny pod budowę kompleksu 
hal oraz wieżowca Olsztyńskich Za-
kładów Graficznych.

1970
24 stycznia – W Salach Koper-

nikańskich olsztyńskiego Zamku 
nadano decyzją ministra kultury 
i sztuki Olsztyńskim Zakładom Gra-
ficznym imię Seweryna Pieniężnego 
(1886-1940), przedwojennego wy-
dawcy i redaktora „Gazety Olsztyń-
skiej”.

1971
23 stycznia – Uroczyście z udzia-

łem wiceministra kultury i sztuki 
Kazimierza Rusinka otwarto nową 
inwestycję budowlaną jako siedzibę 
Olsztyńskich Zakładów Graficznych 
w Olsztynie przy ulicy Towarowej 2.

1975
2 grudnia – W Olsztyńskich Za-

kładach Graficznych drukowano 
„Trybunę Ludu” i „Kurier Polski”, 
w związku z pożarem w drukarni 
Domu Słowa Polskiego w Warszawie.

1976
30 marca – Olsztyńskie Zakłady 

Graficzne przejęły pod swój zarząd 
drukarnie akcydensowe w Ostródzie, 

Kalendarium 
najważniejszych 

wydarzeń
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Działdowie i Mławie (około 200 pra-
cowników).

1980
24 października – Powstaje Ko-

mitet Założycielski Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”.

1981
18 sierpnia – Zastrajkowała część 

drukarzy działu gazetowego OZGraf.
19 sierpnia – „Dzień bez prasy”. 

Partyjną „Gazetę Olsztyńską” wydano 
jako druk powielaczowy formatu A-4 
w piwnicach Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR.

20 sierpnia – Komitet Strajkowy 
OZGraf wysuwa postulaty. Głównym 
jest odwołanie przez „Dziennik Tele-
wizyjny” kłamstw na temat strajku 
w drukarni.

28 sierpnia – W sprawę straj-
ku w Olsztyńskich Zakładach Gra-
ficznych zaangażowane są władze 
partyjne, wojewoda, prokuratura 
wojewódzka oraz lokalny posłowie 
na Sejm. Do OZGraf przyjeżdża jako 
mediator Jacek Kuroń.

5 września – Strajk, po 19 dniach, 
zostaje zawieszony ze względu na 
rozpoczynający się Krajowy Zjazd 
„Solidarności”. 

13 grudnia – W Polsce ogłoszono 
stan wojenny; spośród pracowników 
Olsztyńskich Zakładów Graficznych 
internowano Józefa Nowaka i An-
drzeja Zarzyckiego. „Gazeta Olsztyń-
ska” ukazała się na drugi dzień, jako 
jeden z nielicznych dzienników 
w skali kraju.

1983
7 marca – W Sądzie Wojewódz-

kim w Olsztynie zarejestrowano 
Związek Zawodowy Pracowników 
Olsztyńskich Zakładów Graficznych 
im. Seweryna Pieniężnego.

1986
2 maja – Rozpoczęto montaż 

Planety P-24 SW, nowoczesnej ar-
kuszowej maszyny offsetowej do 
druku dwustronnego.

1989
30 marca – Zawiązała się grupa 

inicjatywna w celu reaktywowania 
w Olsztyńskich Zakładach Graficz-
nych  „Solidarności”. Wkrótce (20 
kwietnia) powstała Tymczasowa 
Komisja Zakładowa NSZZ „Soli-
darność”.

1995
28 lutego – Zakończono moderni-

zację działu fotoskładu uruchamiając 
studio DTP, dysponujące naświetlar-
ką AccuSet 1200, skanerem Arcus 2 
oraz komputerami Macintosh.

1996
21 września – Z inicjatywy 

Olsztyńskich Zakładów Graficznych 
na dziedzińcu olsztyńskiego Zamku, 
w historycznej oprawie, przepro-
wadzono chrzest 70. adeptów sztu-
ki drukarskiej.

1997
24 grudnia – Dotychczasowe 

Przedsiębiorstwo państwowe pod 
nazwą Olsztyńskie Zakłady Graficzne 
im. Seweryna Pieniężnego zostało 
skomercjalizowane i przekształco-
ne w jednoosobową spółkę akcyjną. 
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Spółka została wpisana do rejestru 
handlowego pod nazwą: OZGraf – 
Olsztyńskie Zakłady Graficzne Spół-
ka Akcyjna.

2010
28 grudnia – Podpisanie umo-

wy sprzedaży 909 500 akcji spół-
ki OZGraf – Olsztyńskie Zakłady 
Graficzne Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Olsztynie, stanowiących 85 procent 
kapitału zakładowego spółki, za sumę 
niemal 17 mln złotych. Pozostałe 15 
procent akcji trafiło w ręce pracow-
ników. OZGraf S. A. jest od tego mo-
mentu spółką zależna od KOMPAP 
S. A. notowanej na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych.

2011
Zakup linii do pakowania w fo-

lię, falcerki, linii do zeszytów Bravo 
Plus, maszyny do układania książek, 
maszyny do montażu okładek DA 
270, maszyny offsetowej Heidelberg 
SM 102 2P.

3 września – O godzinie 12 – 
rozpoczęto obchody 30. rocznicy 
strajku w Olsztyńskich Zakładach 
Graficznych. Uroczystość rozpoczęto 
polową mszą św. pod pamiątko-
wym krzyżem, następnie w zakłado-
wej świetlicy wyświetlono film śp. 
Wiesława Chojnowskiego w czasów 
strajku. Odbyła się także promocja 
nowej książki Renaty Gieszczyń-
skiej pt. Strajk w OZGraf 1981. 
O cześć drukarza, o prawdę i wia-
rygodność słowa. Dokumentująca 
przebieg strajku publikacja została 
wydrukowana i sponsorowana przez  

FOT. © IRENEUSZ ST. BRUSKI
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OZGraf S. A. Po raz pierwszy ujaw-
niono w niej materiały m. in. na 
temat działań wymierzonych w dru-
karzy przez olsztyńską Służbę Bez-
pieczeństwa.

13 grudnia – W 30. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce zorganizowano konkurs pla-
styczny pod hasłem: „Orła WRON-a 
nie pokona. Polska stanu wojen-
nego”.

2012
Zakup nowej linii CtP Magnus 

800, krajarki.
2013
Olsztyńskie Zakłady Graficzne 

zajmują I miejsce w corocznym ran-
kingu polskich drukarń dziełowych 
organizowanym przez „Magazyn 
Literacki KSIĄŻKI”. Do udziału 
w rankingu zakwalifikowało się 36 
drukarń z całej Polski. 

Czerwiec – I konferencja dla 
klientów Olsztyńskich Zakładów 
Graficznych pod hasłem: „Poroz-
mawiajmy o książce...”.

2014
Styczeń – wykonanie zobowią-

zań inwestycyjnych w stosunku do 
Skarbu Państwa (2011 – podniesienie 
kapitału akcyjnego z 1 mln złotych, 
2013 – podniesienie kapitału akcyj-
nego o kolejne 2 mln złotych). Łącz-
nie w okresie prywatyzacji od 2011 
do 2013 roku dokonano inwestycji 
w formie zakupów środków trwa-
łych w wysokości 8,9 mln złotych. 
Pozytywne zakończenie pierwszego 
etapu restrukturyzacji firmy.

Wrzesień – II konferencja dla 
klientów Olsztyńskich Zakładów 
Graficznych pod hasłem „W poszu-
kiwaniu klucza do sukcesu na rynku 
wydawniczym”. 

– I turniej Olsztyńskich Zakła-
dów Graficznych tenisa ziemnego 
dla wydawców.

Grudzień – Departament Dzia-
łań Poprywatyzacyjnych Minister-
stwa Skarbu Państwa potwierdził 
oficjalnie przyjęcie i zrealizowanie 
przez OZGraf S. A. I spółkę matkę 
KOMPAP S. A., wszystkich zobo-
wiązań poprywatyzacyjnych. Tym 
samym proces prywatyzacyjny został 
zakończony. W branży poligraficznej, 
obok prywatyzacji siostrzanej firmy 
BZGraf, został uznany za przeprowa-
dzony z sukcesem.

2015
11-12 czerwca – Uroczyste obcho-

dy 70-lecia istnienia Olsztyńskich 
Zakładów Graficznych S. A., którym 
patronuje Seweryn Pieniężny.
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Władze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
kadencji 2014-2017

Prezes 
Krzysztof Skowroński

Zarząd Główny
Piotr Legutko (Kraków) – wiceprezes 
Agnieszka Romaszewska-Guzy 

(Warszawa) – wiceprezes 
Stefan Truszczyński (Warszawa) 

– sekretarz generalny 

Jadwiga Chmielowska (Katowice) 

– skarbnik 
Teresa Bochwic (Warszawa)

Jolanta Hajdasz (Poznań)

Józef Matusz (Rzeszów)

Wojciech Reszczyński (Warszawa)

Zbigniew Rytel (Warszawa)

Andrzej Stawiarski (Kraków)

Marcin Wolski (Warszawa)

Tadeusz Woźniak (Gdańsk)

Prezesi Honorowi SDP
Stefan Bratkowski

Krystyna Mokrosińska

Główna Komisja Rewizyjna
Halina Żwirska (Katowice) 

– przewodnicząca 
Waldemar Wiśniewski (Łódź) 

– zastępca przewodniczącej
Wanda Nadobnik (Warszawa) 

– sekretarz
Adam J. Socha (Olsztyn)

Zbigniew Zawada (Wrocław)

Naczelny Sąd Dziennikarski
Wiesław Johann (Warszawa) 

– przewodniczący 
Andrzej Radomiński (Warszawa) 

– wiceprzewodniczący 
Piotr Górski (Poznań) – sekretarz 

Maria Giedz (Gdańsk)

Roman Graczyk (Kraków)

Andrzej Klimczak (Rzeszów)

Grzegorz Mika (Katowice)

Elżbieta Węcławska-Sauk (Łódź)

Janusz Wikowski (Gdańsk)

Komisja Interwencyjna SDP
Ireneusz St. Bruski (Olsztyn) 

– przewodniczący 
Witold Gadowski (Kraków) 

– wiceprzewodniczący
Anna Fastnacht-Stupnicka (Wrocław) 

– sekretarz  
Monika Kacprzak (Bydgoszcz)

Wojciech Pokora (Lublin)

 

Rzecznik Dyscyplinarny
Tomasz Szymborski (Katowice)
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1. Oddział Białostocki SDP
Prezes: Agnieszka Czarkowska

Adres koresp.: 15-328 Białystok  

ul. Świerkowa 1 (Polskie Radio Białystok)

Tel. 85 744 20 00, fax 85 744 24 72 

e-mail: aczarkowska@radio.bialystok.pl

 

2. Oddział Dolnośląski SDP 
(Wrocław)
Prezes: Tomasz Orlicz

Adres: 50-977 Wrocław  

ul. Kazimierza Wielkiego 9/501  

Tel. 608 207 440 

e-mail: tomaszorlicz@o2.pl

 

3. Oddział Gdański SDP
Prezes: Tadeusz Woźniak

Adres: 81-626 Gdynia  

ul. Graniczna 6/15

Tel. 889 239 323  

e-mail: t.wozniak@wp.pl  

t.wozniak8@chello.pl

 

4. Oddział Kielecki SDP
Prezes: Janusz Kania

Adres koresp.: 25-520 Kielce  

ul. Targowa 18 

(Redakcja dziennika „Echo Dnia”)

Tel. 41 368 22 08, fax 41 368 22 18 

e-mail: jan@echo-dnia.com.pl

 

5. Oddział Krakowski SDP
Prezes: Krzysztof Gurba

Adres: 31-011 Kraków  

ul. Szczepańska 1

Tel. 12 422 39 18, fax 12 637 13 12 

e-mail: sdp_krakow@interia.pl

 6. Oddział Kujawsko-Pomorski 
SDP (Bydgoszcz)
Prezes: Anita Nowak

Adres: 85-072 Bydgoszcz  

pl. Weyssenhoffa 5/5

Tel. 608 368 675; e-mail: redita@wp.pl

7. Oddział Lubelski SDP
Prezes: Jacek Przesmycki

Adres: 20-109 Lublin, Królewska 3

e-mail: jacek.przesmycki@gmail.com

 

8. Oddział Łódzki SDP
Prezes: Zbigniew Natkański

Adres: 90-111 Łódź, ul. Moniuszki 4a 

Budynek YMCA, Tel. 42 630 33 87 

e-mail: znatkanski@gmail.com

9. Oddział Poznański SDP
Prezes: Anna Kopras-Fijołek

Adres: 60-765 Poznań  

ul. Berwińskiego 5, Tel. 798 512 555 

e-mail: a.fijolek@jarocinska.pl

10. Oddział Rzeszowski SDP
Prezes: Józef Matusz

Adres koresp.: 35-959 Rzeszów, Rynek 7 

(Redakcja „Rzeczpospolitej”)

Tel./fax 17 85 328 65; e-mail: 

sdprzeszow@poczta.fm, j.matusz@wp.pl

 

11. Oddział Stalowowolski SDP
Prezes: Dionizy Garbacz

Adres koresp.: 37-450 Stalowa Wola 

ul. 1 Sierpnia 12 (Redakcja „Sztafety”)

Tel. 15 642 25 01 

e-mail: sztafeta@sztafeta.pl

Oddziały Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
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Prezes Oddziału
Ireneusz St. Bruski

Zarząd Oddziału
Andrzej Dramiński – wiceprezes 
Zbigniew Piszczako – sekretarz 
Grzegorz Radzicki – skarbnik 

Komisja Rewizyjna
Krzysztof  Berent – przewodniczący 
Adam J. Socha – sekretarz 

Grzegorz Wadowski

Komisja Członkowska
Jan Rosłan – przewodniczący 
Zbigniew Wytrążek – sekretarz 
Krystyna Dembczyńska

Sąd Dziennikarski
Bożenna Ulewicz

Rzecznik Dyscyplinarny
Joanna Wańkowska-Sobiesiak

Władze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP 
kadencji 2013-2016

12. Oddział Szczeciński SDP
Prezes: Piotr Jasina

Adres koresp.: 71-875 Szczecin 

ul. Nowy Rynek 3

Tel. 91 481 33 34, fax 91 433 48 64 

e-mail: piotr.jasina@gs24.pl

 

13. Oddział Śląski SDP 
Prezes: Grzegorz Zmuda

Adres koresp.: 40-953 Katowice  

ul. Ligonia 29, tel. 693 770 659 

e-mail: zmudag@interia.pl

14. Oddział Środkowopomorski 
SDP (Koszalin)
Prezes: Tadeusz Sznajderski

Adres: 75-363 Koszalin

ul. Limanowskiego 15, tel. 94 34 15 964 

e-mail: sdp.koszalin@wp.pl

15. Oddział Warmińsko- 
-Mazurski SDP (Olsztyn)
Prezes: Ireneusz St. Bruski

Adres koresp.: 11-041 Olsztyn 

ul. Hozjusza 12/3

Tel. 531 507 527; e-mail:  

sdp.olsztyn@wp.pl, bruski@wp.pl

16. Oddział Warszawski SDP
Prezes: Marcin Wolski

Adres: 00-366 Warszawa 

ul. Foksal 3/5, pok. 17

Tel. 22 827 75 35, fax 22 827 87 20

e-mail: o.warszawski@sdp.pl
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Członkowie Honorowi SDP
Erwin Kruk

Zenon Złakowski

Członkowie zwyczajni
Łukasz Adamski

Andrzej Badurek

Krzysztof Berent 

Ryszard Borkowski

Ireneusz St. Bruski

Andrzej Zb. Brzozowski

Konrad W. Brzozowski

Jan Choiński 

Joanna Cortés-Mika

Łukasz Czarnecki-Pacyński

Krystyna Dembczyńska

Ryszard Dobek 

Ewa Domaradzka-Ziarek

Andrzej Dramiński

Bohdan Dzitko

Uwe Hahnkamp

Tamara Jesionowska

Anna Kajaniec

Ewa Karaśkiewicz

Piotr Kardela

Zdzisława Kobylińska

Robert Kowalski

Krzysztof Kozłowski

Jan Krakowiak

Adam Krzykowski 

Zbigniew Kukuć

Anna Kwiatkowska 

Elżbieta Mierzyńska

Henryk Monkiewicz

Jacek Panas

Jerzy Pantak

Andrzej Pieślak

Zbigniew Piszczako

Zbigniew Połoniewicz 

Tadeusz Prusiński

Grzegorz Radzicki

Arkadiusz Rejs

Mirosław Rogalski 

Jan Rosłan 

Martyna Seroka

Marek Sokołowski

Adam J. Socha

Paweł Staszak 

Wojciech Szalkiewicz

Bożenna Ulewicz 

Bolesław Uryn

Grzegorz Wadowski

Joanna Wańkowska-Sobiesiak

Paweł P. Warot

Zbigniew Wytrążek

Adrian Zacharewicz

Jacek Zawadzki

Kandydaci
Henryk Plis

Sławomir Moćkun

Sebastian Bona-Kuchejda

Członkowie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie
Stan na dzień 31 maja 2015 r.





Wstęp – Ireneusz St. Bruski
Słowo Prezesa OZGraf – Piotr K. Ciosk

Słowo Sekretarza Generalnego SDP – Stefan Truszczyński

I. Szlak Pamięci Seweryna Pieniężnego
Pomnik Seweryna Pieniężnego obok OZGraf

Grób Seweryna Pieniężnego na cmentarzu komunalnym 
Bazylika konkatedralna św. Jakuba

Tablica na budynku siedziby redakcji przy ul. Staszica 12
Tablica na budynku siedziby redakcji przy ul. Stary Rynek 11

Głaz poświęcony Sewerynowi Pieniężnemu obok Domu „Gazety Olsztyńskiej”

II. Laur Dziennikarza Warmii i Mazur
Geneza „Lauru Dziennikarza”
Laudacja (Bożenna Ulewicz)

Laureaci roku 2015
Podziękowania Laureatów

Wywiady z Laureatami

III. Konkurs im. Seweryna Pieniężnego
Geneza Konkursu

Konkurs im. Seweryna Pieniężnego 2009-2013
Konkurs za rok 2014

Nagroda Główna za rok 2014 – Mirosław Sochacki 
Wywiad z Mirosławem Sochackim (Błażej Torański)

Wyróżnienie Honorowe – Beata Brokowska
Wywiad z Beatą Brokowską (Andrzej Zb. Brzozowski)

Wyróżnienie Honorowe – Alicja Kulik
Wywiad z Alicją Kulik (Andrzej Zb. Brzozowski)

Wyróżnienie Honorowe – Adam Jerzy Socha
Wywiad z Adamem J. Sochą (Andrzej Zb. Brzozowski)

Wyróżnienie Honorowe – Bożenna Ulewicz
Wywiad z Bożenną Ulewicz (Andrzej Zb. Brzozowski)

IV. Sympozjum o Sewerynie Pieniężnym
Seweryn Pieniężny – prawdziwy bohater czasów minionych (Anna Wasilewska)

Seweryn Pieniężny – ostatni redaktor „Gazety Olsztyńskiej” (Jan Chłosta)
Olsztyńskie uroczystości pogrzebowe Seweryna Pieniężnego (Marcin Wakar)

V. Olsztyńskie Zakłady Graficzne – 1945-2015
Zarys 70-lecia

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

Dodatek
Władze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Oddziały Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Władze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie

Członkowie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie
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