Jeśli Ojczyzna jest domem naszym,
język jest dachem ten dom osłaniającym!
A dom najpierwej obumiera od dachu!
Chrońmy go i brońmy
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Dwudziesta,
a jednak pierwsza!

Tytuły Mistrzów
Mowy Polskiej zdobyli:

Udało się za trzecim razem, już nie czekaliśmy
na odmrożenie. W ostatnim możliwym terminie
zdecydowaliśmy się na zorganizowanie jubileuszowej
– dwudziestej Gali Programu Społecznego Mistrz
Mowy Polskiej w Internecie. To bardzo nietypowe ale
ciekawe wydarzenie okazało się wielkim wyzwaniem
nie tylko organizacyjnym! Całość poprowadził
z niezwykłą precyzją Paweł Sztompke. Zaszczycili nas
swoją wirtualną obecnością Adam Struzik, Marszałek
Województwa Mazowieckiego i Rafał Trzaskowski,
Teresa
Prezydent m. st. Warszawy. W imieniu Rady Programu
Jerzy Sosnowski
Budzisz-Krzyżanowska
wypowiedział się Kamil Dąbrowa. Przedstawiliśmy
zdjęcia z dwudziestu minionych lat, ale ta sentymentalna
podróż nie zakłóciła tego co najważniejsze – pokazania
kunsztu tegorocznych Nominowanych. Udało się! Bez
większych komplikacji połączyliśmy się ze wszystkimi
Jurorami, a oni po wysłuchaniu wypowiedzi
Nominowanych odbyli równie burzliwą, jak co roku
w realnej przestrzeni, dyskusję. Decyzją Jurorów
Laureatami dwudziestej edycji Programu Społecznego
Mistrz Mowy Polskiej zostali: Teresa BudziszKrzyżanowska, Tomasz Raczek, Jerzy Sosnowski
i Henryk Talar. Laudacje uzasadniające ten wybór
wygłosili prof. prof.: Halina Zgółkowa, Jolanta Tambor,
Tomasz Raczek
Henryk Talar
Marian Kisiel i Jan Mazur. Bardzo ciekawy przebieg
miało głosowanie w plebiscycie Vox Populi. Spośród
ponad 16 tysięcy głosów oddanych za pośrednictwem
Internetu, sms-ów oraz kartek pocztowych, po
jednej trzeciej wpłynęło na dwie osoby. Najwięcej
głosów uzyskali ex aequo Aleksandra Buszta-Bąk
oraz Jarosław Szymczyk, co ogłosiła Danuta Hanna
Jakubowska, rzecznik prasowy firmy LEK-AM,
długoletniego partnera Programu. Uroczystość,
jak zawsze zakończyło zaproszenie na kolejną galę.
Zaproszenie wystosowali Bogdan Wenta, Prezydent
Kielc oraz Augustyna Nowacka, dyrektor Kieleckiego
Centrum Kultury. To w KCK, we wrześniu 2021 r.
już w realnej rzeczywistości ma odbyć się kolejna,
dwudziesta pierwsza gala finałowa Programu Mistrz
Mowy Polskiej.
Składamy serdeczne podziękowania wszystAleksandra Buszta-Bąk
Jarosław Szymczyk
kim, bez których ten Program nie mógłby trwać a jego
historia toczyć się dalej. Przede wszystkim Jurorom,
Mistrzom, Patronom i Partnerom oraz wszystkim sympatykom Programu. Do zobaczenia w innej – mamy nadzieję lepszej – rzeczywistości. Całość relacji z dwudziestej gali można zobaczyć na Facebooku oraz Youtubie.

Laureaci Vox Populi:

Szanowni Państwo,
zapoczątkowany w 2000 r. program Mistrz Mowy Polskiej cieszy się wielką popularnością, uznaniem
i niesłabnącą renomą. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem objąć honorowym patronatem tegoroczną,
jubileuszową edycję programu wyłaniającego najlepszych mówców w Polsce oraz doceniającego inicjatywy,
placówki i instytucje krzewiące kulturę języka ojczystego.
Ostatnie dwie dekady były w Polsce czasem dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych.
Demokratyzacja życia, otwarte granice i związana z tym migracja zarobkowa, a przede wszystkim olbrzymi
rozwój środków masowego przekazu wpływają również na słownictwo i styl naszych wypowiedzi. Dlatego tak
ważne jest, by uświadamiać, szczególnie młodym ludziom, potrzebę przestrzegania reguł poprawnej polszczyzny
i zachowania jej bogactwa. Szczególnego znaczenia nabierają współcześnie słowa Jarosława Iwaszkiewicza:
„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym. Broniąc go, bronimy istoty naszej
kultury”. Bez wątpienia ocalenie piękna języka ojczystego, o co z takim poświęceniem walczyli nasi przodkowie,
jest warunkiem umacniania narodowej tożsamości oraz poczucia wspólnoty wszystkich Polaków.
Program Mistrz Mowy Polskiej od dwudziestu lat inspiruje nas do posługiwania się staranną
i swobodną polszczyzną oraz czerpania pozytywnych wzorców językowych. Laureaci konkursu to wyróżniające
się osobowości życia publicznego, które z lekkością wyrażają swoje myśli, mówią mądrze i ciekawie, a słuchanie
ich jest przyjemnością i zachęca do podjęcia interesującej dyskusji. Posługując się piękną polszczyzną potrafią
nas zaskakiwać, wzruszać i bawić, a tym samym rozwijają naszą wrażliwość i świadomość językową.
Zdobycie tytułu Mistrza Mowy Polskiej i Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej to powód do dumy i satysfakcji.
Mam nadzieję, że będzie również zachętą do jeszcze większej aktywności społecznej, dzielenia się z innymi
swoją wiedzą oraz nieprzeciętną, językową intuicją.
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Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,
promowanie i kultywowanie tradycji pięknej polszczyzny to ważny cel. Język jako najdoskonalszy
sposób porozumiewania się spełnia, zwłaszcza w skomplikowanych realiach współczesności, niebagatelną rolę.
Może nie tylko przekazywać informacje, kształtować poglądy, wpływać na postawy czy opinie, ale przez to
oddziaływać na rzeczywistość – kulturową, społeczną, polityczną. Jest nie tylko środkiem porozumiewania
się, niekiedy okazuje się być efektywnie wykorzystywanym narzędziem. Mistrzowie języka, niezależnie od
praktykowanych obszarów działalności, zdają się posiadać niemałą siłę.
Polszczyzna jest naszym dobrem szczególnym, istotną osnową narodowej tożsamości. Na jej filarach
budowaliśmy przez stulecia poczucie współodpowiedzialności za kraj, była naszym orężem w walce o narodowe
przetrwanie, pozwalała na zachowanie pokoleniowej ciągłości, w obliczu wydarzeń i spraw niełatwych,
umożliwiała skuteczne porozumienie.
Mistrzów języka i Mistrzów polskiej mowy mieliśmy w historii i polskiej kulturze niemało.
Docenialiśmy ich, niektórych docenił także świat nagradzając literackim Noblem. Dbałość, staranne, świadome
i komunikatywne posługiwanie się polską mową – zwłaszcza przy aktualnych tendencjach do globalizacji, także
kulturowej – jest przejawem swoistego, właściwie pojmowanego językowego patriotyzmu. Wszyscy zaś, którzy
w swej działalności publicznej używają polszczyzny rozumnej i pięknej, z całym jej bogactwem, stają się dla
innych punktem odniesienia, przykładem, wzorcem. Godne podkreślenia jest przypadające w bieżącym roku
20-lecie Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
Wszystkim laureatom jubileuszowego konkursu gratuluję, a organizatorom życzę wytrwałości
w kontynuowaniu tej doniosłej i jakże istotnej dla kultury polskiej inicjatywy.
						
						
						
						

Rafał Trzaskowski
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
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O polszczyźnie do potomności,
czyli Mistrzowie Mowy Polskiej
o języku ojczystym
Prof. zw. dr hab. Halina Zgółkowa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Każde pokolenie ma własny głos,
Każde pokolenie chce wierzyć w coś,
Każde pokolenie rozwieje się,
A nasze – nie!
Droga na sam szczyt,
A tam nie ma nic,
Tylko ślady po…pokoleniach
Jacek Cygan

P

rzytoczony wyżej tekst Jacka Cygana to manifest pokolenia; każdego pokolenia,
także Autora – Mistrza Mowy
Polskiej AD 2019. W tej głębokiej
poetyckiej formie zawiera się refleksja nad przemijaniem i trwaniem pokoleń, zwłaszcza nad głosem, czyli językiem pokolenia.
Moje trwanie jako członkini jury w programie Mistrza
Mowy Polskiej od samego początku, czyli od dwudziestu lat
upoważnia mnie – jak mniemam
– do szczególnych refleksji przesiąkniętych sentymentami, liryzmem i odpominaniem. A więc
w tym duchu: patetycznie i wspomnieniowo o mowie polskiej tak,
jak ją traktują dotychczasowi Mistrzowie. Bodaj najbardziej patetycznie potrafiła o polszczyźnie
mówić Mistrzyni Barbara Wachowicz, która tak płomiennie
przekonywała nas wszystkich,
wszystkie przeszłe i przyszłe pokolenia, że patriotyzm to przede
wszystkim piękna polszczyzna.
Przez dwadzieścia lat
Wawrzynem Mowy Polskiej wyróżniliśmy kilkudziesięciu laureatów. Znacznie dłuższy jest
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jednak poczet tych, których najpierw nominowaliśmy, a potem
wyróżniliśmy tytułem Mistrza
Mowy Polskiej. Spośród pierwszych Mistrzów z roku 2001 tylko
Krystyna Czubówna jest jeszcze
wśród nas, a pozostali – Stefania
Grodzieńska, Gustaw Holoubek,
Jeremi Przybora, Bohdan Tomaszewski i Barbara Wachowicz
to pokolenie minione, czyli rozwiane. Ale wszyscy kandydaci na
Mistrza i sami Mistrzowie pozostawili na szczycie swój ślad. Na
corocznych galach mówili o swoim rozumieniu polszczyzny. I te
ich refleksje zostawili nam, którzy
teraz możemy je przywoływać,
ocalać od zapomnienia.
Każda kolejna gala rozpoczyna się od ofiarowanego naszemu Programowi tekstu Jeremiego
Przybory, czyli od Herbatki, bo
Mistrz Przybora nauczył nas, że
Piosenka jest dobra na wszystko.
W swojej poezji pozostawił ślad
w postaci polszczyzny, która przez
kilka pokoleń jest powtarzana, nucona, pamiętana i cytowana. Inna
Mistrzyni – Magda Umer – reprezentantka następnego po Mistrzu
Jeremim pokolenia – tak to ro-

zumie: Przede wszystkim czuję
się uczennicą mistrza nad mistrzami Jeremiego Przybory. (…)
Jeśli dobrze mówię po polsku, to
zawdzięczam to właśnie jemu,
ponieważ słuchałam jak mówił
i czytałam to, co napisał.
O
dwupokoleniowości
w wymiarze mistrz – uczeń
mówi także Wojciech Mann:
Wykorzystam ten [mistrzowski]
tytuł, dający mi nieco większy
niż miałem autorytet, do skłonienia mojego syna do czytania
książek. (…) Chciałbym, aby on
w tym świecie elektroniczno-komputerowym zachował świadomość własnego języka.
Piękne mówienie jest
wszak swoistą sztuką, ale sztuką
jest także słuchanie, a nawet mowa
milcząca. Oto refleksja na ten temat Mistrza z innego pokolenia
– Macieja Stuhra: Moje pokolenie
z mistrzami mowy miało tyle
wspólnego, że ich kiedyś słyszało.
W tej sytuacji myślę, że Mistrz
Mowy Polskiej powinien umieć
również milczeć. I jeszcze na temat milczenia Mistrz Andrzej Poniedzielski:
Ot, należeć chciałbym tylko,

do tych, którzy – bywa –
nie mają nic do powiedzenia
A mimo to – milczą.
Mówić tak, aby zasłużyć na tytuł Mistrza, to nie tylko
mówić „pięknie”, ale i mądrze.
Oto takie oczekiwania. Najpierw
Andrzej Seweryn, aktor i reżyser:
(…) dobre wysławianie się nie jest
warunkiem mądrości, natomiast

Andrzej Poniedzielski
dobre wysławianie się nie przeszkadza mądrości. I dwoje ludzi
telewizji. Najpierw Grzegorz Markowski: Bardziej niż o formę naszego języka martwię się o jego
treść, a Beata Tadla dodaje:
W momentach stresujących, gdy
myśl przegania słowo, zdolność
radzenia sobie z polszczyzną
jest szczególnie cenna.
Pobrzmiewa tu ulubiona przeze mnie fraza stanowiąca
tytuł tekstu Haliny Kurkowskiej:
Polszczyzna ludzi myślących;
czyli mądrych. Ale mądrość
to nie jedyny atrybut polszczyzny
mistrzowskiej. Oto wypowiedź
Władysława Bartoszewskiego:
Chciałbym być pod wrażeniem
blasku, jaki bije od przyzwoitych ludzi, czyli posługujących
się piękną polszczyzną. Oczywiście konweniuje ta wypowiedź
z ulubionym słowem tego Mistrza
– przyzwoitość.
Polszczyzna,
zwłaszcza piękna, mistrzowska bywa
źródłem emocji i satysfakcji
osobistych – zarówno po stronie mówiącego, jak i uczestnika
słuchającego innych. Oto emocje Mistrzyni Grażyny Barsz-

czewskiej: Język polski to język
emocji, potrafi wyśpiewać, wyszeptać najintymniejsze chwile,
potrafi krzyknąć, pożartować,
a potrafi nawet poflirtować pikantnie. Zaś Barbara Wachowicz dodaje: Nie ma dla mnie do
dziś radości większej niż obcowanie z mistrzami języka polskiego naszej literatury (…) Ileż
barw, olśnień, wzruszeń, emocji
i refleksji. Piękne mówienie
wzrusza też Jana Kobuszewskiego: Zawsze, jak słucham pięknej
mowy polskiej, napływają mi do
oczu łzy radości.
Marta Kielczyk o uczestniczeniu w biesiadach i dyskusjach:
Prawdziwą ucztą słowa są długie dyskusje nie tylko o języku, ale
z wykorzystaniem pięknego języka polskiego. A Leszek Mikos
dodaje: (…) W każdych okolicznościach mówcie pięknie, do
rzeczy i krótko – dacie prawdziwą ulgę otoczeniu.
Grażyna
Lutosławska
– cytując słuchacza radiowego,
który podziwia Barbarę Krafftównę – sławi polszczyznę, która
czyni życie piękniejszym: Kiedy
człowiek słucha pięknie powiedzianych słów, które mówi ktoś,
kto uśmiecha się do życia, to
i piękniej żyć się chce.
Powinności zawodowe, czyli zobowiązanie do używania pięknej
polszczyzny są dostrzegane bardzo często. Widzą je nie tylko ludzie mediów i aktorzy. To piękno
niejedno ma oblicze. Oto wypowiedź Mistrza mediów Bogusława Kaczyńskiego: Utrzymać
dyscyplinę języka, zachować
jego piękno, plastyczność, tę naturalną śpiewność i frazowanie;
frazowanie tak jak oddychanie
jest moją pasją, moim zadaniem.
Mistrzyni sceny Anna Dymna
o swoim zawodzie: Sądzę, że my
aktorzy jesteśmy zobowiązani
do tego, aby przekazywać mowę
polską następnym pokoleniom.
To przecież wizytówka naszego
narodu. Radiowa rozmówczyni

z dziećmi, Katarzyna Stoparczyk
wysoko ceni słowo dziecięce: Jestem bardzo wdzięczna za słowa, zwłaszcza od dzieci, bo one
najpiękniej potrafią definiować
ten nasz niełatwy świat.
Dostrzegają ów obowiązek zawodowy także przedstawiciele innych profesji. Na przykład
przewodniczka po Zamku Malborskim: (…) przewodnicy powinni być ambasadorami pięknego polskiego języka (Marta
Szewczyk). I lekarz Arkadiusz
Jawień: To największa satysfakcja, jeśli widzę efekty mojego wykładu czy też rozmowy
z chorym, gdy przekazane słowo zamienia się w oczekiwany
czyn. I jeszcze leśnik, czyli specjalista od piękna natury, Adrian Wiśniowski: Mowa ojczysta określa mnie i moje miejsce
na ziemi. (…) Przedzieranie się
przez gąszcz słów pomaga mi
w zrozumieniu istoty lasu.
Polszczyzna jest wartością wieloraką dostrzeganą przez
większość Mistrzów. Zacznijmy
od narzędzia opisywania świata.
Bez nazwania pewnych kategorii – przedmiotów, ich własności,
stanów ducha itp. nie da się ich
dostrzec. Oto wypowiedź Michała Żebrowskiego: Dla mnie polszczyzna to kolory, zapachy,
smaki, moje dzieciństwo, miłość,
przyjaźń, wiara i zwątpienia.
Jak inaczej mógłbym poznawać
siebie?
Julia Hartwig zwraca
uwagę na pewien rodzaj przejrzystości języka: Wszyscy używamy
języka, ale mało kto zastanawia
się nad tym, ile mu zawdzięczamy i ile jesteśmy mu dłużni.
W podobny sposób podkreśla interpersonalną wartość języka jako
zjawiska społecznego służącego
budowaniu więzi międzyludzkich
arcybiskup Tadeusz Gocłowski: Mowa polska jest skarbem
największym. Ona bowiem to
wszystko przenika i przybliża.
Nade wszystko łączy nas ze sobą.
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Pozwala na dialog, a ten wyzwala miłość, braterstwo.
Język to także narzędzie
sztuki. Przede wszystkim jest nią
literatura, ale szeroko rozumiana.
Literaturą żywi się bowiem także
teatr, film, media. Oto ta wartość
w ujęciu Janusza Kukuły, reżysera zwłaszcza teatru radiowego,
czyli teatru wyobraźni: Język stanowi o tym, że coś jest literaturą. Tylko język. Jest wrażliwy.
Czasem bywa nadwrażliwy, jak
twórcy, którzy za jego sprawą
powołują nowe światy. Jest pełen niepokoju jak czasy, w których żyjemy. Czuły na zmiany.
(…) I najważniejsze: język opowiada historie o nas, bo jest
w nas.
Mistrzowie poczuwają się
także do ochrony polszczyzny zagrożonej z różnych stron. Przede
wszystkim jednak przestrzegają
nas przed niestosownymi sposobami jej używania. Aktorka Anna
Seniuk kontynuuje przestrogi
formułowane już w latach osiemdziesiątych przez Tadeusza Różewicza, który w wierszu Przyszli
obejrzeć poetę sugerował obronę
naszej publicznej komunikacji
przed bylejakością. Oto słowa
Mistrzyni: Kiedy patrzę wokół
mam wrażenie, że mówi się za
dużo, byle jak i byle co, przez co
słowo traci swój sens. Natomiast
Edward Marszałek wskazuje, jak
unikać nagminnie używanych

we współczesnej polszczyźnie
wulgaryzmów: Jeśli chcesz kogoś wyzwać, nie musisz używać słów na k… lub ch… Możesz
ulżyć sobie, mówiąc np. „Ożesz
ty kiksjo zgiętoostrogowa”; miast
nazywać człowieka małej inteligencji wystarczy rzec: „tęposz
niski”; czyli z lingwistycznymi
chwastami walcz za pomocą
nazw roślin szlachetnych, a nawet chronionych.
Jeszcze inną plagą naszego języka ojczystego jest agresja
w jego użyciu. Wojciech Pszoniak
wskazuje, że (…) trzeba unikać
i walczyć o to, aby [nasz język] nigdy nie stał się bronią zwróconą
przeciw człowiekowi. Natomiast
z emigracyjnej perspektywy moc
języka jako oręża obronnego dostrzega Jan Nowak-Jeziorański:
Jedynym instrumentem, jedynym orężem, jakim mogłem się
posługiwać, była mowa polska.
(…) Traktowałem to polskie słowo jako główny oręż, przy pomocy którego możemy osiągnąć
nasze cele.
Wojciech
Młynarski
uogólnia tę perspektywę deprecjacji wszystkiego wokół – języka
także – pytając retorycznie, ale
i dramatycznie w refrenie jednego ze swoich tekstów: Co by tu
jeszcze spieprzyć panowie? Odpowiedzi udziela Mistrzowi Wojciechowi nie byle kto, bo inna
Mistrzyni działająca w podobnej

kabaretowej konwencji: Na spienionym z wściekłości oceanie
tłucze się jeszcze balia z rozbitkami pięknej polszczyzny.
Drodzy Państwo! To wy jeste-

Wojciech Młynarski
ście pasażerami tej balii miotanej wśród groźnych bałwanów.
Ratownikami polskiego języka.
Pokażcie im ten język.
Wróćmy na koniec tego –
z konieczności mocno niepełnego
– przeglądu do postulatu Stefanii
Grodzieńskiej i wyraźmy w imieniu Mistrzów nadzieję i życzenie.
Nadzieja w tym, że i nasze pokolenie – jak wszystkie poprzednie
– pozostawi swój ślad w polszczyźnie. I że będzie to ślad gwarantujący trwanie polszczyzny
pięknej, mistrzowskiej. A więc
toast wzniesiony przez Mistrza
Artura Andrusa:
Na koniec wzniosę toast:
Język polski niech żyje. Nie tylko dlatego, że z niego ja żyję. Po
prostu wart jest tego, żeby żyć.

Dwadzieścia lat Programu
Społecznego Mistrz Mowy Polskiej
Piotr Pankanin

Bogdan Borusewicz, Piotr Pankanin i prof. Adam Bednarek
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elowo podkreślam, projekt
jest inicjatywą
i pomysłem o charakterze społecznym. Uży-

cie tego przymiotnika jest niezbędne
by zrozumieć istotę projektu. Przez
lata które minęły, nigdy nikomu
z inicjatorów nie przyszło do
głowy by zrobić to inaczej, by

przekształcić to w jakiś mniej lub
bardziej dochodowy interes. Idea
popularyzowania pięknej mowy
ojczystej jest na tyle oczywista,
że w naturalny sposób skupia wielu, bardzo wielu ludzi chętnych w
tym uczestniczyć. Mam nadzieję,
że minie kolejne dwadzieścia lat
i chętnych do realizacji tego zacnego projektu nadal nie zabraknie.
Inicjatorem pomysłu Mistrza Mowy Polskiej był Bogdan
Chojna, autor popularnego w swoim czasie programu promującego
polską gospodarkę „Teraz Polska”.
To on sformułował organizacyjną
i merytoryczna stronę przedsięwzięcia. Poszukiwał sponsorów
i trafił również do mnie. Odpo-

Bogdan Chojna
wiadałem w tamtym czasie za
działania wizerunkowe w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Idea dbałości o dobrą
polszczyznę świetnie wpisywała
się w dbałość o wysoką jakość
produktów opuszczających firmę.
Bardzo szybko udało się przekonać do sprawy kierownictwo
Wytwórni i na kilkanaście lat
PWPW była jednym z głównych sponsorów projektu Mistrz
Mowy Polskiej. Wzruszają mnie
często inni sponsorzy (nie zawsze
wielcy) tacy jak choćby wytwórca pysznych serów „Lazur” czy

„Poczta kwiatowa” obdarowująca Mistrzów pięknymi kwiatami.
Przepiękne jest to, że cały czas
przy programie trwają – przez
lata. Bogdan Chojna swoją silną
osobowością, talentem i pracowitością rozkręcił projekt.
W realizacji programu
dzielnie pomagał mu sekretarz
Rady Programu MMP Henryk
Smuczek. Henryk był cichym,
spokojnym człowiekiem zawsze
obecnym w pobliżu Bogdana.
Znałem jego jedną zabawną słabostkę – uwielbiał krówki. Dbałem, by nigdy ich nie zabrakło
kiedy mnie odwiedzał. Henryk miał
wielką cierpliwość i umiejętność
kontaktowania się z bardzo różnymi
ludźmi z którymi na co dzień przyszło nam pracować. Kiedy po pięciu latach pomyślnego rozwijania
się Programu Mistrz Mowy Polskiej
Bogdan Chojna tragicznie zmarł
wydawało się, że projekt może nie
przetrwać. Sześć lat po Bogdanie
zmarł również pokonany przez chorobę Henryk Smuczek.
Na szczęście szefowanie Programowi przejął, wcześniej już z nami współpracujący
krewniak Bogdana Chojny, Piotr
Kossakowski, człowiek o równie
dużym temperamencie i głębokiej determinacji jeśli idzie
o niezmącone trwanie Programu.
Takie projekty jak Mistrz Mowy
Polskiej cierpią zawsze na niedopinający się budżet. Nawet największe finansowe kłopoty nie
są w stanie zmącić optymizmu
Kossakowskiego. Mówi wtedy –
„może będzie trochę inaczej niż
planowaliśmy, ale damy radę!”
Gdy realizuje się doroczne finały
Programu w różnych miastach
w Polsce trzeba również pozyskać przychylność lokalnych
władz – szczególnie samorządów.
Są niezbędne w pozyskaniu korzystnego lokalu na uroczystość
finałową, odpowiednich hoteli, dobrej firmy cateringowej,
jak również przekonaniu lokalnej społeczności o tym, że właśnie trafia się coś wyjątkowego!

W tych sprawach i wszystkich
innych osobą niezbędną Piotrowi Kossakowskiemu jest Danuta
Hanna Jakubowska. Bez Danusi
nic się nie dzieje i nic nie ma prawa
się dziać. Danusia zna wszystkich
i wszyscy znają Danusię. Danka
jest osobą niezbędną – i tyle!
Realizacja tego niezwykłego Projektu skupia dziesiątki
ludzi. Nie sposób ich wszystkich
wymienić. Są pośród nich również Mistrzowie Mowy Polskiej,
którzy mimo wielu ograniczeń
znajdują chęć i czas by włączać się w prace organizatorów
i członków rady programowej.
Na koniec muszę wspomnieć jeszcze o dwóch osobach.
Pierwsza z nich to Paweł Sztompke, dziennikarz z radiowej jedynki. Paweł poprowadził zdecydowaną większość uroczystości
nominacyjnych jak i finałowych
Mistrza Mowy Polskiej. Ten klasycznie radiowy talent towarzyszy uczestnikom większości uroczystości tak, że bez niego trudno
je sobie wyobrazić. Paweł stał się
po latach jednym z niezbędnych
atrybutów tego projektu. No i to
jego poczucie humoru….
Drodzy Państwo, po każdej corocznej edycji Mistrza Mowy
Polskiej pozostają wydawnictwa
internetowe i papierowe. Wszystkie ilustrowane są fotografiami. Są
to zdjęcia w pełni profesjonalne
i wykonane z największym kunsztem. Kompozycyjnie bez zarzutu. Autorem tych zdjęć w przytłaczającej większości jest Artur
Tkaczyk. Wiem, że wkłada w nie
całą swoją fotograficzną precyzję
i pasję. Arturze, chcesz czy nie –
też stałeś się częścią tego fascynującego projektu! Nikt nie wie jak
długo jeszcze Mistrz Mowy Polskiej będzie kontynuowany jako
Program Społeczny. Chciałbym,
żeby to trwało jeszcze wiele, wiele
lat.
Piotr Pankanin,
członek Rady Programu
Warszawa, 18 listopada 2020 r.
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O przyjemnościach, pożytkach
i kłopotach laika buszującego
na polu języka
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

J

ubileusz 20 lat konkursu
Mistrz Mowy Polskiej i moje
kilkunastoletnie uczestnictwo
w jury tego konkursu stanowią
dla mnie dobrą okazję do zastanowienia się nad tym, co o języku polskim, obok specjalistów –
językoznawców czy polonistów,
mogą i powinni wiedzieć i powiedzieć niespecjaliści: potoczni
użytkownicy tego języka, przedstawiciele innych dyscyplin naukowych oraz osoby posługujące
się tym językiem jako narzędziem
pracy – od dziennikarzy do osób
publicznych.
Wiedza o języku polskim jako języku narodowym,
jego odmianach, historii, współczesnych przemianach, kontaktach z innymi językami nie
dotyczy tylko materii języka,
pozwala ona także lepiej zrozumieć historię Polaków – społeczeństwa, państwa i kultury
polskiej – oraz ich stosunków
z sąsiadami. Jako socjolog, zajmujący się także socjologią
języka, miałem zawsze świadomość niedostatków swojej
fachowej wiedzy językoznawczej i filologicznej; niemniej
owa materia językowa zawsze
mnie fascynowała. Starałem się
szukać rozmaitych informacji

10

a nawet ciekawostek, zwłaszcza takich, które zwykle są
niezauważane albo wykraczają poza potoczne oczywistości,
a pobudzają do refleksji i stawiania sobie rozmaitych pytań.
Poniżej chciałbym wskazać na
kilka najciekawszych obszarów
wykorzystania takich informacji.
1. Historia języka jest
historią nieustannych zmian.
Dotyczy to także relacji pomiędzy normą a użyciem; wiadomo,
że użycie zwykle mniej lub bardziej odbiega od normy, a co ważniejsze, coś traktowane niegdyś
jako błędne, może stać się normą.
Coraz powszechniejsze, choć traktowane ciągle jako niepoprawne,
stają się np. dzisiaj opisowe formy stopniowania przymiotników
(bardziej skuteczny zamiast skuteczniejszy). Warto jednak wskazać, że tak ewoluowały np. języki
romańskie, łacińskie stopniowanie przymiotnika „drogi” - carus,
carior, carrissimus - przybrało się
we francuskim postać cher, plus
cher, le plus cher. Język staroangielski, używany po normańskim
najeździe jedynie wśród anglosaskiego ludu, utracił rodzaje oraz
całą prawie odmianę rzeczowników (poza saxon genitive). W obu
tych przypadkach, uproszczenia

traktowane przez niektórych ówczesnych jako dowód upadku języka, stały się normą, znakomicie
zresztą ułatwiającą naukę tych
języków. Tendencja do wprowadzania nowych form wynikać
może także za zmian kulturowych
i politycznych. W wielu współczesnych językach próbuje się
dzisiaj wprowadzać feminatywy
czyli żeńskie nazwy dla zawodów
czy urzędów. W języku polskim
formy marszałkini, ministra czy
gościni są dziś dla wielu osób
dość denerwujące, stały się jednak – także w oświadczeniu Rady
Języka Polskiego – dopuszczalne.
Za jedno dwa pokolenia zostaną
zapewne powszechniej zaakceptowane.
2. Przysłowia i powiedzenia języka odbijają bardzo często
tradycyjne dominujące niegdyś
formy aktywności i powszechnie
znane obiekty. W języku polskim
widać zwłaszcza olbrzymią rolę
rolnictwa oraz konia. Mówi się
więc „pole pracy kulturalnej”,
„niwa literatury”, „plon albo pokłosie czyjejś działalności”, „ugory albo odłogi kulturalne”, „żniwo
jakichś trudów”. Zaprawdę trzeba samemu spróbować użyć kosy
(poziomo, tuż przy gruncie) by
w pełni zrozumieć celność powie-

dzenia „trafiła kosa na kamień”.
Przypomnijmy sobie z kolei kilka
„końskich” przysłów: „w sto koni
nie dogoni”, „baba z wozu koniom
lżej”, „darowanemu koniowi nie
patrzy się w zęby” (NB. to samo
powiedzenie pojawia się np. w języku hiszpańskim), „koń ma cztery nogi i też się potknie”, „łaska
pańska na pstrym koniu jeździ”,
„pańskie oko konia tuczy”, „konia kują a żaba nogę podstawia”.
Przemiany znaczenia słów odbijają także niekiedy perspektywę
elity, charakterystyczny jest np.
pejoratywny dziś sens przymiotników pospolity, ordynarny czy
wulgarny. W przysłowiach ujmuje się coś odleglejszego przez porównanie do czegoś dobrze znanego; ciekawe może zatem być
np. to, kiedy „konia” zastąpią w tej
roli powszechnie znane obiekty
i czynności cywilizacji technicznej a zwłaszcza Internetu.
3. Fascynujące jest pochodzenie słów. Dotyczy to, po
pierwsze, słów pochodzących
od wspólnego indoeuropejskiego
przodka, a potem z prasłowiańskiej wspólnoty językowej. Języki słowiańskie rozchodziły się
stosunkowo późno, polski i czeski do końca XII wieku prawie
w ogóle się nie różniły, a w średniowiecznej polszczyźnie żdać
oznaczało czekać, a wrzemię
czas, co odpowiada dzisiejszym
słowom rosyjskim. Interesujące
są polskie słowa, które wyszły
z użycia: np. rozsierdzie oznaczające gniew czy wiele określeń
pokrewieństwa w tym np. jątrew(ka) oznaczająca żonę brata
męża (a związana etymologicznie
ze słowem jątrzyć). Polski język
standardowy utracił słowo rzyć
(zachowane jedynie na Śląsku),
a funkcjonującemu nadal słowu
półżydek dobudowano fałszywą
etymologię i fałszywą ortografię.
Po drugie, niezwykle ważne są
kalki i pożyczki językowe, pokazujące znakomicie wielowiekowe związki z sąsiadami, wpływ

i przenikanie się kultur. Język
polski pożyczał z wielu języków
– m.in. łaciny, francuskiego, niemieckiego. Wystarczy wskazać
np. że chleb to ogólnosłowiańska
pożyczka ze starogermańskiego,
a z niemieckiego do polskiego
przeszły cegła, rynek, waga, rycerz, puchar. Prowadzona niekiedy walka z pożyczkami okazuje się bardzo trudna; mimo
rozpisania specjalnego konkursu
podomka nie wyparła szlafroka. Można wskazać, że znacznie częściej pożyczał angielski,
w którym ponad 25 tysięcy słów
pochodzi z języków romańskich,
najczęściej z francuskiego, rzadziej
prosto z łaciny. Pokazane jest to
znakomicie w książce Anthony
Lacoudre’a Niesłychana historia
słów francuskich w angielskim.
Jak Anglicy mówią po francusku
wcale o tym nie wiedząc. Z francuskiego wywodzą się np. słowa:
very, car, mail, esquire, jail, corner, gay, czy choćby wszystkie
słowa w nazwie Central Intelligence Agency (CIA). Dzięki m.in.
tym właśnie pożyczkom angielski
stał się znacznie bogatszy i elastyczniejszy (jak widać nie użyłem formy bardziej elastyczny).
Dzisiaj to zarówno francuski jak
i polski zalewane są słowami
angielskimi, w Polsce wymawianymi i zapisywanymi zresztą
bardzo niekonsekwentnie. Mówi
sie np. barmanka, sportsmenka
i bizneswoman. Uszy też puchną,
gdy przez dominację angielskiego
piękne greckie słowo nike czytane jest z angielska „najki”.
4. Znajomość historii
i etymologii słów własnego języka i niektórych choćby elementów języków sąsiednich jest niezwykle przydatna przy uczeniu
się języków obcych. Ważne jest
tu zwłaszcza systemowe porównywanie języków pokrewnych.
W szkole nigdy nie mogłem odróżnić co to po rosyjsku ugol
i ugoł, a dopiero potem zdałem
sobie sprawę, że polskie odpo-

wiedniki to węgiel i węgieł. Łańcuch to po włosku catena, po
hiszpańsku cadena, po francusku chaine, a stąd i po angielsku
chain. Warto też przyswoić sobie

Po posiedzeniu Rady Programu w Malborku, maj 2019 r.
w miarę poprawną wymowę kilku konsekwentnie zapisujących
dźwięki języków europejskich,
np. włoskiego (c i g przed e oraz
i wymawiane są odpowiednio jak
cz i dż, a dodanie h sprawia, że
ch wymawia się jak k, a gh jak g)
czy hiszpańskiego. Ciekawe jest,
że poprawną wymowę przejęli
dość szybko komentatorzy i kibice sportowi, śledzący zmagania
w ligach obu futbolowych potęg.
Edukacja językowa dokonuje się
jak widać w różny sposób.
Wiedza i refleksja na temat
języka uczy zatem rodzimej tradycji i kultury oraz pozwala lepiej zrozumieć historię własnego narodu
i państwa. Uświadamia jednak
także wspólnotę pochodzenia
z wieloma innymi kulturami,
a także wpływ roli sąsiedztwa
i wielowiekowego wpływania
na siebie i przenikania się kultur.
Pomaga wreszcie w uczeniu się
innych języków i przez to lepszego zrozumienia innych kultur.
Taką wiedzę i refleksję połączone
z głębokim umiłowaniem języka polskiego i świadomością jego
związków z innymi językami reprezentują, a co chyba jeszcze
ważniejsze potrafią z sukcesem
przekazywać innym licznym osobom i środowiskom wyłonieni
w ciągu dwóch już dekad Mistrzowie Mowy Polskiej.
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Mistrz Mowy Polskiej ma 20 lat
Prof. dr hab. Jolanta Tambor
Uniwersytet Śląski w Katowicach

„

Dwudziestolatki, to ja i Ty.
Zapytaj ojca, zapytaj matki,
jakie się wtedy ma sny. Ja
mam dwadzieścia lat, Ty masz
dwadzieścia lat…”, śpiewał Maciej
Kossowski.
Program Mistrz Mowy
Polskiej obchodzi dwadzieścia
lat. Ogromnie mi żal, że nie dane
mi było uczestniczyć w nim od
początku. Żałuję, bo przedsięwzięcie zacne, udział w nim zaszczytny, spotkania więcej niż
atrakcyjne. Poznałam wspaniałych ludzi. Mistrzów i tych, którzy postanowili Mistrzów nagradzać i fundować wielu ludziom
w całej Polsce niezwykłą przyjemność słuchania mistrzowskich
wystąpień podczas regionalnych
finałów. Mistrzowskich pod każdym względem – treści i formy,
dowcipnych i sentymentalnych,
wspomnieniowych i futurystycznych, anegdotycznych i refleksyjnych, ale zawsze wygłoszonych
nienaganną polszczyzną, wolną
od usterek, uproszczeń i kiksów.
Polszczyzną pięknie szumiącą i szeleszczącą jak „deszcz
jesienny” u Staffa, drżącą jak korale królowej Karoliny, syczącą
i mazurzącą jak dysc i sikawica,
co uleje i usiece, nosową jak sęk,
wąs, bąk i mężne serca Polaków
i wreszcie miękką i łagodną
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jak „iskiereczka”, która
„mruga na Wojtusia”.
Trudno
wspomnieć
wszystkich Mistrzów,
bo ich wymienienie
zajęłoby łamy tej jubileuszowej wypowiedzi
w całości, trudno wymieniać niektórych, bo
byłoby to nad wyraz niesprawiedliwe, bo każdy
zasługuje na to, by mówić o niej
czy o nim ciągle i ciągle, i wciąż,
i nieustannie.
Banalne jest dziś stwierdzenie, że „ile znasz języków,
tyle razy jesteś bogaty”. Prawdę
o profitach ze znajomości wielu
różnych języków zna dziś każdy.
Dziś już wiemy, że droga do językowej globalizacji i uniwersalizacji świata jest – na szczęście
– daleka. Wiemy też, że to znajomość języka własnego, dbałość
o ten język, przenikliwość, chęć
poznania jego tajników, sekretów
i ogromu bogactwa, jakie skrywa i odkrywa przed użytkownikami jest niezwykłą wartością.
Znajomość własnego języka
otwiera drogę do innych języków.
Co znaczy „znać własny
język”? Tego uczą nas Mistrzowie, to pokazują nam Mistrzowie. To w ich ustach język polski
jest „giętki”, potrafi powiedzieć
„wszystko, co pomyśli głowa”,
to oni sprawiają, by nasz wspólny
język polski: „czasem był jak piorun jasny, prędki, A czasem smutny jako pieśń stepowa, A czasem
jako skarga nimfy miętki, A czasem piękny jak aniołów mowa…”.
Mistrz Mowy Polskiej
wszedł w wiek pełnej dojrzałości,
nie jest już nastolatkiem. To program, który jest nam niezwykle

potrzebny, program, który każe
pamiętać, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu język. Język,
którym wyrażamy siebie, język,
który pozwala nam przekazywać
uczucia, myśli, przemyślenia, mądrość wielu pokoleń, prawdy,
objawienia, naukowe prawa. Jak
ważny jest język w naszym życiu przekonaliśmy się w obecnej
bardzo trudnej sytuacji epidemii.
Kiedy siedzimy sami w domach,
staramy się podporządkować nakazom, zakazom, obostrzeniom
służącym naszemu wspólnemu
dobru, zdrowiu, ale jakże ciężkim,
trudnym. Te trudne chwile pozwala nam przetrwać także język.
Polski, piękny, dobry.
Mnóstwo dobrych, ciepłych, przyjaznych i dających
otuchę słów płynie zewsząd: od
hierarchów kościelnych, od sióstr
i braci zakonnych, od artystów,
śpiewaków, pisarzy, aktorów,
nauczycieli i od zwykłych ludzi,
którzy w Internecie, w swoich
postach, wpisach i filmikach dają
pocieszenie, ukojenie, wyciszenie.
Jak wiele pięknych słów oferuje nam język polski na każdą
sytuację. Bogactwo synonimów
(bo oprócz pocieszenia i ukojenia także otucha, pokrzepienie,
wsparcie…) i obfitość rodzin językowych jest niezmierna. Język
polski, jak w zasadzie wszystkie
języki słowiańskie, ma ponad
70% wyrazów pochodnych, motywowanych, derywatów czy jak
jeszcze chcielibyśmy je nazwać.
Każdy wyraz staje się
źródłem następnych. Potrafimy
tworzyć nowe wyrazy od wszystkich części mowy. Rzeczownik
serce jest podstawą dla serdecznego, serduszka, sercowego, piesz-

czotliwego serdeńka. Czasownik
czuć tworzy uczucie, odczucie, samopoczucie. Przymiotnik miły daje
miłość, miłosny, przymilny. Nawet
wykrzykniki ach i och pozwalają
stworzyć czasowniki achać i ochać.
Dlatego tak wiele potrafimy wyrazić językiem. Ale żeby dobrze
operować językiem, aby wyrazić
to wszystko, „co pomyśli głowa”,
musimy swój własny język znać,
rozumieć, umieć użytkować.
Bo przecież musimy znać
różnice między kierownikiem
i kierowcą – choć obaj po prostu ‘kierują’, kierownicą i kierowniczką – choć -ica w innych
okolicznościach tworzy też nazwy
żeńskie (lwica, tygrysica, anielica
i diablica), między dziecinnym
i dziecięcym – choć jeden i drugi ma związek z dzieckiem, skórnym i skórzanym – choć każdy
z nich pochodzi od skóry, między
owocowym i owocnym – choć
oba nazywają wydawanie owoców. Ważne jednak, by nasze
wysiłki w dążeniu do poznawania polszczyzny i jej poprawnego
i pięknego używania były owocne.
Możemy tworzyć sami
nowe słowa, piękne i śmieszne,
żartobliwe i natchnione. Ale nie
zmieniajmy sensu słów o ustalonym dobrym znaczeniu, by ukryć
prawdę, nie mówmy słów takich,
jak elita czy elity z pogardą. Bo
właśnie elity zawsze ciągnęły
narody, ludzkość w dobrą przyszłość, pozwalały się rozwijać
i wciąż podążać do góry i do przodu. Nasi Mistrzowie to elita w najlepszym rozumieniu tego słowa.
Ludzie, którzy mają wpływ na
kształtowanie postaw, idei, poglądów, widzenia świata. Dobrych
postaw, światłych idei, szerokich poglądów i widzenia świata
w całym jego bogactwie, różnorodności, wielobarwności. Wiesław Sztumski napisał w „Sprawach Nauki” (14.12.2016): „Słowo
elita, stosowane w nauce od około
dwustu lat, wywodzi się z łacińskiego słowa eligere (‘wybierać’),
albo ze starofrancuskiego eslite

(lub eslit), które jest imiesłowem
czasu przeszłego od czasownika
eslire lub exlegere (‘wybierać’).
W zasadzie, wszystkie potoczne
rozumienia i naukowe definicje
elity zawierają słowa kluczowe:
wybór, wybierać albo wybrany
(również wyborowy, wyselekcjonowany na drodze konkursów,
testów, badań opinii publicznej
itp.) na podstawie kryterium jakości, czyli stwierdzenia co najmniej jednej cechy wyróżniającej
in plus jakiś zbiór ludzi spośród
innych”. Czyli wypisz, wymaluj nasi Mistrzowie. Wybrani!
Na podstawie kryterium jakości! W drodze konkursu! Mający
zresztą więcej niż jedną cechę dodatnio wyróżniającą ich z ogółu!
To elitarne grono osób, zasługujących na najwyższy szacunek
i najwyższe uznanie. Za to, co robią na co dzień. I za to, jak to robią, jak mówią, jak piszą, jak się
z nami porozumiewają.
Oni
podnoszą
prestiż języka i grupy nim się posługującej, czyli nas Polaków
i wszystkich używających języka polskiego. Oni powodują, że
język polski staje się modny, że
języka polskiego chcą się uczyć
ludzie na całym świecie, że polski
zyskuje status cennego dobra dla
potomków polskich emigrantów
w czwartym, piątym, szóstym pokoleniu, którzy język przodków w
nowym miejscu zamieszkania utracili. Funkcja prestiżowa jest jedną
z najważniejszych funkcji języka.
Grupa świadoma swej tożsamości i dumna ze swego dziedzictwa jest grupą dla zbiorowości,
w której uczestniczy, wartościowszą. Możliwość posługiwania się
swoim językiem na swoim terytorium w wybranych sytuacjach
daje grupie i jej członkom poczucie poszanowania i równouprawnienia, które potrzebne jest człowiekowi dla osiągania właściwej
kondycji społecznej.
Użytkownicy języka reagują wzmożeniem działań związanych ze swoim językiem w mo-

mencie poczucia zagrożenia tegoż
języka. W kilka lat po przełomie
1989 r. w wielu państwach – a na
pewno w Polsce – wyrażano obawy, czy wraz z postępującą inte-

Ignacy Gogolewski i prof. Jolanta Tambor
gracją ze światem, z dostępem do
uniwersum nie nastąpi unifikacja
językowa. Często wyrażano obawy, że zdominuje nas wszystkich
język angielski. Zalew angielskich
zapożyczeń w różnych sferach
życia: informatyce, kosmetologii,
muzyce, subkulturach młodzieżowych, a także po prostu na ulicach (nazwy sklepów, restauracji,
ogłoszenia i reklamy itp.) niektórych przerażał.
Wielu
językoznawców
uspokajało, twierdząc, że moda
minie. Uwielbiana przeze mnie
moja uniwersytecka szefowa Irena Bajerowa wielokrotnie powtarzała w wystąpieniach i artykułach, że nie ma się czego obawiać,
że język obroni się sam, jak bronił się już wielokrotnie w historii
przed barbaryzmami, latynizmami, galizcyzmami, rusycyzmami,
germanizmami… Ogrom zapożyczeń angielskich był spowodowany w dużej mierze napływem
desygnatów, przedmiotów, procesów, technologii, wcześniej nieznanych. Desygnaty przychodziły
wraz ze swymi nazwami, język
polski – choć skłonny do tworzenia neologizmów – nie nadążał
bowiem z „produkcją” nowych
rodzimych nazw dla starych (na
Zachodzie) faktów. Dziś napływ
anglicyzmów wyraźnie osłabł.
Wszyscy
uznaliśmy,
iż chcemy znać język angielski,
bo on się przydaje w życiu, jednak
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mówiąc po polsku, chcemy mówić
po polsku. Dla lepszej ochrony języka, tego narodowego dziedzictwa,
narodowego skarbu uchwalono 7
października 1999 r. Ustawę o języku polskim. W Preambule do
Ustawy podane zostały podstawowe przyczyny jej uchwalenia, czyli
to, iż „język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej
kultury” i „że polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej,
różnorodnej kulturowo Europy, a
zachowanie tej kultury i jej rozwój
jest możliwy tylko poprzez ochro-

nę języka polskiego”. W Preambule
wspomina się o historycznym doświadczeniu zaborów, kiedy próbowano poprzez rugowanie języka
polskiego wynarodowić Polaków
i o konieczności ochrony tożsamości
narodowej także i dziś w procesie
globalizacji.
W rok później, w rok po
Ustawie ruszył program Mistrz
Mowy Polskiej, który jak nakazuje Ustawa służy „dbaniu
o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej
jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego

rozwoju języka jako narzędzia
międzyludzkiej komunikacji”.
Zatem uczmy się od
Mistrzów, dbajmy, doskonalmy,
twórzmy i stwarzajmy, by na
pewno kiedyś PROGRAMOWI
Mistrz Mowy Polskiej zaśpiewać
najpierw „czterdzieści lat minęło”, potem po śląsku obejść jubileusz 50-lecia „Abrahama”, gdzieś
po drodze zanucić „wesołe jest
życie staruszka” i wreszcie pełnym głosem odśpiewać „sto lat”.
Vivat Program, vivant
Danusia Jakubowska i Piotr
Kossakowski, vivant Mistrzowie!

Konieczność wyrzeczenia
Prof. dr hab. Marian Kisiel
Uniwersytet Śląski w Katowicach

R

oger Caillois pisał w swojej
Sztuce poetyckiej, że poetą
zostaje się wtedy, kiedy czyta się innych poetów. To na początku. Później autor wyzwala się
„od tych wpływów i wyrabia sobie własny styl, który z kolei wywiera wpływ na innych” (tłum.
A. Frybesowa). Nie każdemu
jednak się to udaje. Poezja przeglądająca się w doświadczeniach
innych, to zjawisko najczęstsze.
Czytając wiersz, jakbyśmy patrzyli w lustro, w którym odbija się znana nam rzeczywistość.
Język, do jakiego sięga poeta, jest
prawie zawsze wysoki, dostojny
i hieratyczny. A my mamy dziw-
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ne przekonanie, że jest to
mowa „oblizywaczy odstawionych talerzy”, jak
Tadeusz Peiper zwykł
mówić o poetach niezadających sobie trudu
walki z językiem, stawiającym opór wysłowieniu.
Wysłowienie
poetyckie może być podobne „do chodzenia
i tańca”. Ta obserwacja Paula
Valéry’ego stała się punktem wyjścia do zakwestionowania przez
Tadeusza Różewicza poezji dawnego typu. W XX wieku poeta stanął przed „koniecznością wyrzeczenia”. Poezją – pisał Różewicz
– rządzą Muzy. „Językiem Muz”
są „maski” i „kostiumy”, retoryczny wdzięk poezji. Ale wybuchła
II wojna światowa i wszystko się
zmieniło. Trzeba było dać „odpowiedź nie w języku Muz, lecz
w języku ludzkim”. Zerwać maski
i kostiumy, „szatę słów i frazesów”, pożegnać się – jak mówił
Stanisław Brzozowski – z „aktorstwem w pisaniu”.

„Aktorstwo w pisaniu”
jest bowiem mówieniem na cudzą
odpowiedzialność, nie rozwiązuje
problemu, ale sytuuje go w przestrzeni estetyki. Tymczasem poeta
zawsze sytuuje się wobec życia,
nie może uciekać przed żądaniami
swojego „ja”. Często poniesie porażkę, ale zawsze będzie to porażka
języka, za pomocą którego nie potrafił odpowiedzieć na te żądania.
Zamiast mowy hieratycznej, natrętnie moralistycznej, duszącej się w kadzidlanych
oparach patosu, warto sięgnąć
do języka potocznego, albowiem
nie mówimy inaczej niż mówimy.
Może uda nam się z niego – jak
pisał Valéry – „wydobyć czysty,
idealny głos zdolny komunikować bez słabości, bez widocznego wysiłku, bez obrażania uszu
i bez naruszania efemerycznej
sfery uniwersum poetyckiego
ideę pewnego mnie cudownie
wyższego od ja” (tłum. B. Baran).
Wyrzeczenie zawiera
w sobie pojęcie skromności. Nie
tylko w poezji.

Potrzebujemy wytchnienia
Rozmowa z Jerzym Trzeszczyńskim
Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych
„Pro Novum” Sp. z o.o.

Krzysztof Gosztyła, Ewa Trzeszczyńska i Jerzy Trzeszczyński

P

iotr Kossakowski: Panie Prezesie, znamy się od kilku lat
z Programu Solidna Firma
i widzę, że po raz kolejny Pan i Pana
Firma potwierdzacie Waszą „solidność”. Byliście pierwszą Firmą, której zaproponowaliśmy współpracę przy konkretnym audiobooku,
wierszach Cypriana Kamila Norwida wybranych i przeczytanych
przez Krzysztofa Gosztyłę. Aprobatę otrzymaliśmy od ręki, choć okres
pandemii nie jest najszczęśliwszy
dla takich przedsięwzięć.
Jerzy Trzeszczyński: Bo im czas
trudniejszy, tym bardziej potrzebujemy wytchnienia i pozytywnych akcentów. Oczywiście
każdy tego wytchnienia szuka na
własną rękę, ale dla mnie takie
obszary są dwa – muzyka i literatura. Dla mnie nawet kilka taktów
jakiegoś utworu albo parę stroniczek książki to wehikuł pozwalający nie tylko przenieść się w inny
świat, ale też niezwykle inspirujący. Przyznaję, że na co dzień nie

sięgam po poezję Norwida, choć
na pewno ją doceniam, ale dodatkowym atutem jest osoba pana
Krzysztofa Gosztyły, który potrafi
z tekstu wydobyć jego melodię
i sprawić, że odkrywamy w nim
to, czego sami czytając ten sam
tekst nie potrafilibyśmy wydobyć. Odpowiednia intonacja, frazowanie – nawet wśród aktorów
nie jest to powszechna umiejętność, a w interpretacji Literatury
pięknej, poezji może sprawić, że
utwór, który nawet czytaliśmy
kilka razy, odbieramy zupełnie
inaczej, pełniej.
Ostatnio słuchałem Pana
Gosztyły czytającego „Pana Tadeusza”, zresztą dowiedziałem
się o tym audiobooku od Niego
i muszę przyznać, że kolejny raz
pomógł mi po nowemu odczytać
znany mi od dawna tekst. Uświadomiłem sobie, że utwór Adama
Mickiewicza nasycony jest muzyczną ekspresją i że jest on tak
aktualny jakby Poeta wręczył go
Panu Gosztyle tuż przed rozpoczęciem czytania.
Muzyka, literatura – to nie jest zbyt
częste, żeby firmy finansowały takie
projekty. Markę łatwiej promować
sponsorując drużynę sportową.
Pewnie tak, tyle że nam nie zależy
na tym, by w ten sposób promować markę. Markę Pro Novum
budujemy w polskiej energetyce od prawie 35 lat w oparciu
o merytoryczne, techniczne, inżynierskie kompetencje i myślę, że
całkiem nieźle nam to wychodzi.
A z drugiej strony dla

nas, dla mnie takie projekty
jak ten audiobook to nie tylko
przekazanie pieniędzy. Dla nas
i dla mnie osobiście to są po prostu ważne projekty – chodzę na
koncerty, które pomagamy finansować, przyjaźnię się z muzykami i kompozytorami, których
wspieramy, nagranie wierszy
Norwida odsłuchałem jak tylko
dostałem link i chętnie posłuchałbym kilku najważniejszych
dla mnie dzieł w wykonaniu
Pana Gosztyły.
A te najważniejsze dla Pana dzieła
albo najważniejsi twórcy to kto?
Najważniejsi dla mnie pisarze to
Jorge Luis Borges oraz Samuel
Beckett. Wydaje się, że niektóre
swoje utwory pisali z myślą o przeczytaniu ich przez Pana Krzysztofa
Gosztyłę. Jeśli się nie mylę, Beckett
posiadał muzyczne wykształcenie,
grał na fortepianie i miał ambicje
pisać muzycznie zorientowane teksty. Ich muzyczność jest najlepiej
„słyszalna” w angielskim oryginale.
Możliwe, że usłyszelibyśmy muzykę także w tłumaczeniach Antoniego Libery. Z tego co wiem on także
posiada muzyczne wykształcenie.
Myślę, że nie tylko mnie sprawiłby
Pan Gosztyła wielką satysfakcję,
gdyby zdecydował się nagrać audiobooki z wybranymi testami Borgesa i Becketta. Deklaruję pomoc,
nie tylko w wyborze odpowiednich
tekstów.
Zapamiętam, może kiedyś uda się
zrealizować dla Pana takiego audiobooka.
To byłby dla mnie najlepszy prezent!
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Język zwierciadłem życia
i kultury człowieka
Prof. dr hab. Jan Mazur
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

K

onkursy Mistrza Mowy
Polskiej i Kuźni Mistrzów
Mowy Polskiej cieszą się
od wielu lat dużym zainteresowaniem różnych środowisk,
a świętujący w bieżącym roku
swoje dwudziestolecie konkurs
Mistrza Mowy Polskiej zgromadził wśród swoich laureatów nie
tylko osobistości ze świata kultury, mediów, polityki, lecz także ze
świata zawodów życia codziennego, takich jak np.: lekarz, leśnik czy
rolnik. Warto więc przy tej okazji
poznać bliżej poglądy niektórych
laureatów, zarówno na rolę języka
w ich życiu, jak też w życiu całego
społeczeństwa, a także zapoznać
się z ich oceną stanu współczesnej
polszczyzny, a w tym kontekście
z oceną przeprowadzanego przez
Stowarzyszenie Solidna Firma
konkursu Mistrza Mowy Polskiej,
tegorocznego jubilata. Na te tematy przeprowadziłem rozmowę
z Panią Barbarą Krafftówną, laureatką tego konkursu w roku 2007.
Wybór osoby nie był
przypadkowy, bowiem Pani Barbara jest dziś ikoną polskiego
środowiska artystycznego, mającą w swoim dorobku zarówno
wiele ról teatralnych, filmowych
i kabaretowych, jak i znakomite
wykonanie wielu piosenek. Jak
mało kto zna więc język polski
od strony warsztatowo-interpre-
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tacyjnej, a z racji przebywania
w różnych miejscach naszego
kraju i życia poza krajem potrafi spojrzeć na bogactwo polszczyzny w jej odmianach regionalnych i komunikacyjnych,
na jej rolę poza granicami kraju
w aspekcie komunikacyjnym,
integracyjnym i tożsamościowym
oraz ocenić stan naszej mowy
ojczystej z perspektywy lat.
Pani Barbara podkreśla,
że język jest naszym dobrem, towarzyszącym nam od pierwszych
tygodni życia, najpierw jako pewnego rodzaju sygnały naszych
uczuć i uczuć najbliższych, potem
jako element poznawania otaczającego nas świata, wreszcie jako
narzędzie komunikacji, poznawania kultury i kształtowania tożsamości środowiskowej, regionalnej
i narodowej. Język jest niejako
włączony w krwiobieg naszego
istnienia oraz rozwój osobowości jako jednostki społecznej. Dla
wielu, a dla aktora szczególnie,
język jest też narzędziem pracy,
wykonywania zawodu. Z tych
właśnie względów język zasługuje
na szczególny szacunek zarówno
jednostki, jak i grupy społecznej,
a także całego narodu i państwa.
Pani Barbara uważa, że
miała pod tym względem fantastyczną bazę, wyssaną z mlekiem
matki. To od niej dowiedziała się,

że pokazywane palcem „O! O!”,
to nie było „O! O!”, tylko krzesło,
to od rodziców i w szkole nauczyła się dwóch odmian polszczyzny,
literackiej i użytkowej. Wojna
i powojenne koleje życia umożliwiły Pani Barbarze obcowanie
z ludźmi posługującymi się nieco innymi odmianami, jak gwara
wiejska czy język małych miast,
a wreszcie język skupisk polonijnych, pozwoliły na głębsze refleksje nad rolą języka ojczystego
w życiu człowieka, niezależnie od
odmiany tego języka. Te refleksje
nad wartością języka ojczystego
intensyfikowały ponure czasy
okupacji niemieckiej i rugowanie
języka polskiego z wielu obszarów komunikacyjnych. Do dziś
Pani Barbara pamięta z dzieciństwa, że słuchacz dokładnie
oceniał niuanse naszego języka – do kogo się odzywamy, jak
się wyrażamy, jak reagujemy
w przypadkowych sytuacjach.
Dlatego o nasz ojczysty język
trzeba nie tylko dbać, trzeba go
doskonalić, aby był dobrym
i sprawnym narzędziem, żeby
był giętki i adekwatnie wyrażał
to, co pomyśli głowa. Wspomina, jak do roli Honoratki, Ślązaczki, w serialu Czterej pancerni
i pies przygotowywał ją na boku,
przed zdjęciami, Gustlik, kolega
po fachu, Franciszek Pieczka, ro-

dowity Ślązak, który uczył jej nie
tylko gwary śląskiej (języka Ślązaków), lecz także wskazywał na
to, że oprócz języka musi być ta
energia wewnętrzna, odpowiedni oddech, odpowiedni ton głosu
i odpowiednie zachowanie się,
czyli mimika i gesty. Wszystko
to nadawało granej postaci walorów autentyzmu, niezależnie
od okoliczności i było wyrazem
nie tylko sprawności zawodowej,
lecz także szacunku dla regionu
i odbiorcy dzieła.
Innym przykładem doskonalenia języka jako warsztatu
pracy były ciężkie i długie ćwiczenia wymowy przedniojęzykowozębowego ł pod okiem p.
Haliny Gallowej. Pani Barbara podaje przykład ćwiczonego zdania:
Całować całe ciało.
Lata pracy, osobiste doświadczenia i obserwacje zmian
we współczesnej polszczyźnie
z jednej strony, z drugiej zaś obserwacje językowych zachowań
wielu wykształconych Polaków,
w tym tzw. elit politycznych, języka współczesnej młodzieży,
mediów i języka komunikacji
potocznej, wręcz narzucają negatywną ocenę wielu zjawisk,
obserwowanych każdego dnia.
Niechlujstwo językowe, brutalizacja i wulgaryzacja polszczyzny
oraz zalew zapożyczeń obcych,
szczególnie angielskich, wszystko
to szerzy się nie tylko w Polsce,
lecz także poza jej granicami, niesione przez kolejne fale emigracji.
Obserwowane na każdym kroku lekceważenie reguł naszego
języka i różnych aspektów komunikacji językowej wiąże Pani
Barbara z ogólnym zjawiskiem
braku dbałości o polszczyznę w
oficjalnej komunikacji publicznej,
w mediach i – niestety – w szkole. Szkoła nie spełnia dziś pod
tym względem roli autorytetu,
nie spełniają jej instytucje zaufania publicznego, jak np. Kościół,
nie pełnią tej roli media, a z racji znikomego czytelnictwa także i książka. Bardzo negatywnie

wpłynęła na polszczyznę komunikacja internetowa i rozwój telefonii komórkowej. Młodzieżowe
fora komunikacji internetowej
odznaczają się nie tylko ekspresją, często wulgarnością i skrótowością komunikacji, lecz także
lekceważeniem podstawowych
zasad pisowni i interpunkcji. Ten
brak poszanowania zasad pisowni i interpunkcji, pełności tekstu,
opanowali także dorośli, korzystający z telefonii komórkowej,
ponieważ każdy kolejny znak
oznaczał zwiększenie kosztów
smsa. Stąd powszechnie pisze
się l zamiast ł, o zamiast ó, e, a,
zamiast ę, ą, nie licząc stosowania skrótów tekstowych metodą
kombinacji cyfr i krótkich słów
zapożyczonych, najczęściej z języka angielskiego. Powszechne są
więc przekazy w rodzaju 4u, co
ma oznaczać for you, czyli dla ciebie. Nie dziwi więc ta tendencja
do skrótowości, ekspresywizacji
komunikacji, nie tylko potocznej,
i wprowadzania do niej słownictwa slangowego i żargonowego,
wulgaryzmów i zapożyczeń obcych. Tego typu wzorce powielają współczesne media w pogoni
za zwiększeniem oglądalności
i słuchalności. Nikogo nie dziwią
dziś w ustach młodzieży słowa
i zwroty takie jak: spoko, nara,
siema, skoro dla jurorów w popularnych audycjach telewizyjnych
normalne i powszechne są słowa
wokal, muza, a dla dziennikarzy
news, briefing, czy różnego rodzaju room’y lub używane na antenie nie kumasz? i tym podobne.
Stąd też wysoka ocena,
stawiana przez Panią Barbarę
konkursowi Mistrz Mowy Polskiej. Jak stwierdza, jest on wspaniałą rzeczą, nie bójmy się jej
szumnie nazwać narodową. To,
co zostaje na taśmach, przemówienia, komentarze, wywiady,
to bezcenna dokumentacja naszej mowy w jej pięknym i godnym naśladowania wykonaniu.
Pani Barbara podkreśla rolę polszczyzny laureatów jako wzorca,

nie tylko dla młodzieży. Tym
ważniejsze jest, że laureatami zostają ludzie różnych środowisk
i zawodów. To ich przykład i autorytet zachęca do tego, by bardziej zwracano uwagę na swój
język, by częściej przebijała się
świadomość, jak należy, a jak
nie należy mówić, by zanikła
bylejakość, która jest dookoła
nas wszędzie słyszana.

klęcząc przed Mistrzynią: prof. Jan Mazur i Arek
Kraszkiewicz, ówczesny wiceprezydent Wejherowa
Jako laureatka konkursu
Mistrz Mowy Polskiej Pani Barbara czuje się tym zaszczycona,
a o samym tytule mówi, że był
i jest bezcenny, nie tylko dla Niej.
Jest też świadoma społecznej roli
laureata tego konkursu nie tylko
w swoim środowisku, lecz także
poza nim, zarówno w kraju, jak
i poza jego granicami, w środowiskach polonijnych. Nadzieję
daje też coraz większa popularność konkursu Kuźnia Mistrzów
Mowy Polskiej, w którym udział
biorą instytucje aktywnie działające na rzecz propagowania pięknej polszczyzny zarówno wśród
młodzieży, jak i dorosłych.
Do tej wysokiej oceny
konkursu i tytułu Mistrz Mowy
Polskiej Pani Barbara dołącza życzenia dla organizatorów, żeby nie
śmieli go zmieniać i żeby kontynuowali tę wspaniałą rzecz. Marzy Jej się taki wzrost świadomości językowej Polaków, żeby nie
trzeba było podejmować uchwał
prawnie chroniących język polski
tak, jak chroni się hymn, flagę i godło naszego kraju.
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Przypominamy mistrzów…
Grażyna Barszczewska.
Pół wieku pracy aktorskiej

fot. Andrzej Makuch

Prof. dr hab. Bolesław Faron
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

P

odczas Gali Finałowej
ósmej edycji Programu
Społecznego Mistrz Mowy
Polskiej w dniu 22 września 2008
roku w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
Grażyna Barszczewska odebrała
ten zaszczytny tytuł. W uzasadnieniu decyzji Jury stwierdziło,
że przyznaje go za „wzorcowe
posługiwanie się słowem, nacechowane wartościami artystycznymi, pięknem zarówno słowa
znaczącego, jak i brzmiącego,
tudzież za nieustanne pielęgnowanie zasad dykcji i wartości wymowy scenicznej, czyli
pieczołowitości w zakresie tradycyjnego kunsztu aktorskiego”. Laureatka zaś, przyjmując
dyplom i statuetkę, stwierdziła m.in.: „język polski to język
emocji, potrafi wyśpiewać, wyszeptać najintymniejsze chwile,
potrafi krzyknąć, pożartować,
a potrafi nawet poflirtować pikantnie. Jest w nim wszystko”.
W br. Grażyna Barszczewska
obchodzi jubileusz 50-lecia pracy aktorskiej, pracy etatowej, co
trzeba podkreślić, gdyż nieczęsto się to zdarza w tym zawodzie. Przypomnijmy zatem, choć
w maksymalnym skrócie, przebieg jej drogi artystycznej. Wydział
Aktorski
Państwowej
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Wyższej
Szkoły
Teatralnej im. Ludwika
Solskiego
w Krakowie (dzisiaj
Akademia
Sztuk Teatralnych) ukończyła
w 1970 roku. Tuż po studiach
została zatrudniona w Teatrze
Ludowym w Nowej Hucie (1970–
1972), po dwóch sezonach przeniosła się do Teatru Ateneum
w Warszawie, pracowała tu do
1983 roku. Od tej pory na stałe
związała się z Teatrem Polskim
w Warszawie, gdzie – poza przerwą w latach 1995–1997 na grę
w zespole wrocławskiego Teatru Współczesnego – występuje do dzisiaj.
Związana też była z kabaretem Dudek Edwarda
Dziewońskiego.
Nasza Mistrzyni
jest artystką wszechstronną, poza podstawowym jej
miejscem, w którym realizuje swoją pasję, teatrem,
występuje w filmach, telewizji, w radio. Posiada
w swoim dorobku artystycznym ponad dwieście
ról dramatycznych i komediowych
w teatrze, filmie i telewizji. Występowała na estradzie, śpiewa i nagrywa płyty. Uprawia dydaktykę,
ucząc kultury języka w prywatnej
szkole wyższej. Należy do osób
niezwykle pracowitych, świetnie zorganizowanych, solidnych
i odpowiedzialnych. Jej kalendarz
wypełniony jest po brzegi zajęcia-

mi w różnych placówkach kultury. Jest przy tym osobą skromną,
stroniącą od tabloidów, nie dała
się dotąd skusić na udział w reklamie, aczkolwiek w pełni świadomą wartości swojego kunsztu
artystycznego. Koledzy aktorzy
zwracają uwagę na takie jej cechy
osobowościowe, jak otwartość na
ludzi, życzliwość, chęć pomocy,
zwłaszcza młodym, a poza teatrem działalność charytatywną,
przede wszystkim dla chorych ze
stwardnieniem rozsianym.
Debiut sceniczny Grażyny Barszczewskiej w roli Niny

Zariecznej w Czajce Antoniego
Czechowa w 1970 roku został
życzliwie przyjęty przez krytykę teatralną. Znana krakowska
dziennikarka Krystyna Zbijewska
pisała o przedstawieniu w Nowej
Hucie: „Rola tytułowa, sceniczny debiut studentki czwartego
roku PWST Grażyny Barszczewskiej, który stanowi zara-

zem jej dyplomowy egzamin […]
wypadł doskonale. Trudną głęboką rolę Niny Zariecznej gra
młodziutka artystka z pełną
uczucia, urzekającą prostotą,
umiejąc zarazem w scenie finałowej wydobyć silne akcenty
dramatyczne” („Dziennik Polski” 1970, nr 90). W Ateneum
grała m.in. Klarę w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry
w reżyserii Jana Świderskiego.
O roli tej napisał Witold Filler,
że była „[…] uroczą ozdobą tego
przedstawienia: precyzja mówienia wiersza łączy się z precyzją
zabawy psychologicznej, rola
mieni się wszystkimi kolorami”
(„Ekspres Wieczorny” 1976, nr
124). Z wielu ról w Teatrze Polskim
w Warszawie wymienić trzeba
m.in. postać Podstoliny w Zemście
Aleksandra Fredry, występowała w spektaklach: Burza Williama
Szekspira, Królowa śniegu Hansa
Christiana Andersena, Dziewczynki Ireneusza Iredyńskiego. To tylko
wybrane przykłady.
Grażyna Barszczewska
posiada również bogaty dorobek
w serialach telewizyjnych i w filmie, jak w Dyrektorach w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego,
w Karierze Nikodema Dyzmy Jana
Rybkowskiego i Marka Nowickiego. Postać Niny Ponimirskiej
z Kariery Nikodema Dyzmy jest
jej najważniejszą rolą komediową. W filmie Roberta Glińskiego
Wszystko, co najważniejsze o Oli
i Aleksandrze Wałach występowała jako Barbara Zielińska, „Prezydentowa”, wcześniej w Spowiedzi dziecięcia wieku Alfreda de
Musset, w Aniele w szafie Stanisława Różewicza i w Łabędzim śpiewie, komedii Roberta Glińskiego.
U Stanisława Różewicza grała
z Jerzym Trelą, który tak o jej
aktorstwie powiedział: „Cenię
Grażynę za to, co teraz często
jest pomijane, lekceważone – za
szacunek do wartości słowa, do
języka. Pięknie mówi”. W 1999 r.
wcieliła się w postać pani Frankfurter w filmie Jakub Kłamca

w reżyserii Petera Kassowitza
i zagrała Stolnikową w Panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy.
Aktorka próbuje swych
sił jako scenarzystka i reżyserka
Scen niemalże małżeńskich Stefanii Grodzieńskiej, czy adaptacji
prozy Wiesława Myśliwskiego
Niezatańczone tango, gdzie gra

postać Matki. Ten ostatni spektakl bardzo wysoko ocenił wymagający od siebie i od innych
autor powieści: „Spektakl przygotowała rewelacyjnie – powiedział. Nie spodziewałem się takiego sukcesu. […] Oglądałem to
przedstawienie z zachwytem […]
Stworzyła matkę dynamiczną,
rozwijającą się, pełną sprzeczności, energii smutku. Połączyła diametralnie różne nastroje
w kreacji tej postaci. Grała na
wszystkich możliwych tonach.
Aktorstwu pani Grażyny po prostu się wierzy”.
Nie sposób w krótkiej
notatce przypomnieć wszystkie
role, wszystkie dokonania Grażyny Barszczewskiej. Odnotujmy jeszcze, że np. w roku 2018
w teatrze zagrała pięć ról. Kilka
obcych słów po polsku, rola Ester
w Teatrze Żydowskim w Warszawie i Teatrze Polskim, Duchy.
Musical spirytystyczny, rola Burdelmama II RP, Pożar w Burdelu,
Król Szczepana Twardocha, rola
Ryfka z Palestyny, Deprawator
Macieja Wojtyszki, rola Janina
Miłosz oraz Szli, Krzycząc: Polska.
Wszystkie spektakle w Teatrze

Polskim w Warszawie. W radiu
występowała w czterech słuchowiskach, w jednym filmie Plan
B w reż. Kingi Dębskiej i serialu
Szóstka, a także w Teatrze Telewizji we Fryderyku Piotra Witta
w roli Księżnej de Vaudemont.
Tak wygląda rejestr jej prac
z każdego niemal roku.
Fragmentarycznie tutaj
odnotowane jej prace potwierdzają z naddatkiem słuszność decyzji
Jury z roku 2008, przyznającej jej
tytuł Mistrza Mowy Polskiej.
W opublikowanej przez
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
w Warszawie w roku 2019 rozmowie Grażyna Barszczewska. Amantka z pieprzem, przeprowadzonej
przez Grzegorza Ćwiertniewicza
znajduje się taki fragment:
„Jesteś Mistrzynią Mowy
Polskiej, podobnie jak Jeremi
Przybora, Gustaw Holoubek czy
Władysław Bartoszewski. Strach
się do ciebie odezwać”…
„Po tej nagrodzie ja sama bałam
się do siebie odezwać! To bardzo
zobowiązujące wyróżnienie, ale
nie czuję się mistrzynią, co najwyżej czeladniczką uczącą się od
mistrzów. Terminuję. Piękny, bogaty, pełen humoru jest nasz język
w ich ustach”. Termin „poprawna
polszczyzna” wcale nie znaczy: pozbawiona jędrności, pazura, sztywniacka czy nudna. 		
Wystarczy posłuchać takich mistrzów jak Ernest Bryll czy
Józef Hen – bohaterowie przedostatniej edycji Złotego Lauru Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Nie
każdy też, kto mądrze myśli, potrafi
to wyrazić słowami, bo »jeden jest
wymowny, a drugi nie«, jak mówi
wielki mistrz pióra Wiesław Myśliwski”.
Zachęcam do lektury tej mądrej, elegancko wydanej książki. Większość
cytatów w tym tekście pochodzi
z tego wydawnictwa. Może jeszcze
dodam, że mężem Grażyny Barszczewskiej jest inż. Alfred Andrys,
absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przyjaciel artystów, m.in. Zbigniewa Cybulskiego.
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akie mamy czasy! Przedziwne, wszystko jest ZAMIAST! Nominacje, po raz dwudziesty, do tytułu Mistrz Mowy Polskiej miały być jak co roku, w czerwcu, w Sali
Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Jednak czas zatrzymał się nagle,
niby na chwilę, ale zmienił bieg wielu zdarzeń, a wiele z nich już się nie odbędzie. Przeminęło – choć oczywiście zgodnie z zasadą nic w przyrodzie nie ginie, program Mistrz
Mowy Polskiej, po raz dwudziesty powinien się odbyć! Życie wymusiło inne rozwiązania,
wiele wydarzeń przeniosło się do Internetu, ale przecież nic nie zastąpi kontaktu z żywym
człowiekiem. Jednak pełni odpowiedzialności, zrezygnowaliśmy w tym roku z Kuźni Mistrzów – bo związane jest to z organizacją spotkania, dyskusją, a następnie zaproszeniem
nominowanych placówek, z których w normalnych czasach przyjeżdżało od kilku do kilkunastu osób.
Zostaliśmy przy wyborze Mistrzów Mowy – głosowanie, choć wirtualne, zostało
przeprowadzone sprawnie i bez większych perturbacji. Te dziesięć osób, reprezentujących
różne branże i wykonujących różne zawody ma wspólną cechę, tak ważną dla każdego
dotychczas Nominowanego – wszyscy mówią pięknie i mądrze. Andrzej Matul, cytując
naszego wieszcza Juliusza Słowackiego „chcę aby język giętki powiedział wszystko co
pomyśli głowa”, rozwinął i uświadomił nam sens tej poetyckiej frazy, że należy mieć coś
do powiedzenia, następnie zastanowić się, co się chce powiedzieć i do kogo się adresuje
swoją wypowiedź, a potem dopiero mówić – najlepiej prosto i jasno. Taki wydźwięk
mają też wypowiedzi nowo nominowanych do tytułu Mistrz Mowy Polskiej.

20

Rozczytać Norwida
Teresa Budzisz-Krzyżanowska
Aktorka teatralna i filmowa, wychowana na tekstach wspaniałych klasyków, z ogromną przyjemnością rozwiązywała zagadki i szukała szyfrów, a rozczytanie Norwida to według niej wielka trudność, ale i ogromna przyjemność. Cytuje fragment poematu „Rzecz o wolności słowa”,
a następnie stwierdza: „Mówię, więc oczekuję odpowiedzi, to ma być rozmowa, a żeby z kimś rozmawiać trzeba włożyć trochę serca i wysiłku,
wówczas to ma sens”.

Język polski jest moją miłością
Aleksandra Buszta-Bąk
Druga nominowana to Aleksandra Buszta-Bąk – muzyk – muzykolog – muzealnik, a do tego pasjonatka podróży dalekich i bliskich. Język polski był, jest
i będzie dla niej niematerialnym dobrem i skarbem, o które zawsze trzeba się
troszczyć i dbać. Od 2003 roku pracuje w Zamku Królewskim w Warszawie
jako organizatorka życia muzycznego i autorka corocznych cykli koncertowych.
Ważne są treści jakie przekazuje do widzów uczestniczących w organizowanych przez nią koncertach. Jako muzyk uważa, że wszystkie języki są dla niej
melodią, „która przepływa przez moje uszy, głowę i serce”.

Blisko ludzi
Urszula Dudziak
O muzyce mogłaby powiedzieć wiele trzecia z nominowanych Urszula
Dudziak – wokalistka jazzowa i kompozytorka. A przecież skromnie, choć
z wielką radością dyskontuje – jest wielu mistrzów i mistrzyń mowy polskiej, ale bardzo się cieszę, że to właśnie ja mam to wyróżnienie.

Niedojdy, które polszczyzny nie szanują!
Roman Dziewoński
Dziennikarz radiowy i muzyczny Roman Dziewoński w chwilach wolnych
od reżyserowania, pisze zabawne i mądre teksty, wykorzystując z lekkością
wszystkie niuanse języka polskiego. Warto posłuchać krótkiej wypowiedzi,
którą nieformalnie nazwałam: „Odą do niedojd, które polszczyzny nie szanują!” Wykorzystuje tu frazy i brzmienie podobne, ale przecież co innego
znaczące: marzyć przychodzi - ma żyć bowiem jeden z drugim!
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Tradycja i nowoczesność
Sebastian Karpiel - Bułecka
Muzyk i autor tekstów. Jest czynnym architektem, specjalizuje się w budownictwie regionalnym, łącząc elementy tradycyjnego stylu zakopiańskiego
z nowoczesnymi technologiami. Podobnie z powodzeniem próbuje swych
sił w muzyce poważnej, jazzie, śpiewa z wybitnymi osobowościami świata Opery. Współtworzy też projekt „Głosy Gór” ukazujący wpływ muzyki
i tradycji góralskiej na twórczość wybitnych polskich kompozytorów XX w.
Do tej pory Kapela Sebastiana Karpiela-Bułecki koncertuje promując kulturę ludową skalnego Podhala.

Kiedy byłem małym chłopcem
Tomasz Raczek
Krytyk filmowy i publicysta, teatrolog, autor programów telewizyjnych
i radiowych, wydawca Instytutu Wydawniczego Latarnik im. Zygmunta
Kałużyńskiego. Kiedy byłem małym chłopcem – opowieść o odbiorze filmów, poszukiwaniu właściwych słów, które oddadzą to, co poczuł oglądając film. Wybitny krytyk filmowy, redaktor naczelny „Playboya”, ale także
miesięcznika „Film”. Wciąż szuka odpowiednich słów, by określić ten film,
który właśnie obejrzał.

Zatracić się w tańcu i poszeleścić
Jerzy Sosnowski
Pisarz, publicysta, felietonista, dziennikarz telewizyjny i radiowy, historyk
literatury polskiej, krytyk literacki, nauczyciel akademicki.
„Lubię mówić po polsku, chodzi jeszcze o szeleszczenie – gdy cytuje
Leśmiana mówi, że to piękne wersy i stwierdza – „Leśmian szeleścił jak
nikt.” Apeluje, żeby nie bać się błędów językowych, lepiej zatracić się w tańcu
i poszeleścić!

Niezwykle cenię kompetencje językowe i erudycję
Jarosław Szymczyk
Komendant Główny Policji. Generał. Służbę w policji pełni od 1990 roku.
W 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filologicznym UŚ
w Katowicach. Ceni mądrość i ostrożność w formułowaniu myśli i poglądów. Z uznaniem słucha błyskotliwych wypowiedzi najlepszych mówców.
„To właśnie nasza mowa, język którym posługujemy się od dziecka jest
elementem naszej tożsamości!... jestem dumny, że znalazłem się w gronie
Nominowanych”.

22

Opowieść o aniołach opiekuńczych
Henryk Talar
Aktor teatralny i filmowy. Snuje przepiękną opowieść o aniołach opiekuńczych – „zawsze potrzebowałem uczestnictwa, potrzebuję do dzisiaj drugiego człowieka w tym moim zmaganiu się z żywiołem jakim jest życie”.
Bardzo osobista refleksja, wspomina ludzi, którzy go ukształtowali od najmłodszych lat. Henryka Talara wzruszające osobiste wspomnienia.

Język był zawsze niezwykle istotnym elementem
Michał Wawrykiewicz
Adwokat, w tym zawodzie język był zawsze niezwykle istotnym, najważniejszym elementem. Od tego czy adwokat umiejętnością szermierki językowej
potrafił przekonać sąd do swoich argumentów - zależał wyrok.Teraz siła
argumentów tkwi w dowodach, ale język jest nadal istotnym elementem.
W przestrzeni publicznej stara się tłumaczyć z hermetycznego języka prawniczego na język ogólnie zrozumiały zawiłości prawa konstytucyjnego
i zawiłości prawa europejskiego.

Tak w skrócie, ale z najlepszej strony, przedstawiają się nasi tegoroczni Nominowani.
Warto się o tym przekonać, słuchając ich pełnych wypowiedzi na stronie
www.mistrzmowy.pl. Kto zostanie Mistrzem Mowy VOX POPULI dowiemy się na jubileuszowej XX finałowej gali.
REKLAMA
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GDYBY MURY UMIAŁY MÓWIĆ
Edyta Tybura

Mistrzowie Mowy Polskiej 2019r.

Malbork, urocze miasto położone nad rzekąNogat zna chyba każdy, a to za sprawą najpotężniejszej twierdzy średniowiecznej Europy – kompleksu zamkowego, będącego siedzibą Zakonu Krzyżackiego. To tu w okazałym wnętrzu Wielkiego Refektarza, ponad 700 lat temu wybierano wielkich mistrzów zakonnych i gdyby tylko mury potrafiły mówić, usłyszelibyśmy
wiele inspirujących dysput i historii.
Jednak tego jednego wieczoru, 30 września 2019 r., zgoła inne gremium dokonywało wyboru
Mistrzów, a słowa które dało się usłyszeć brzmiały dalece odmiennie od germańszczyzny.
Pod sklepieniem Refektarza unosiło się echo czystej, pięknej polszczyzny w wykonaniu nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polskiej.

D

eszczowy jesienny nastrój tego dnia, znikał tuż po przekroczeniu progu Wielkiego
Refektarza. Zresztą strugi deszczu bijące
w kamienne posadzki przywoływały na myśl sceny z ekranizacji sienkiewiczowskich „Krzyżaków”

co tylko delikatnie podkreślało historyczny walor
miejsca. Goście przybywali zewsząd i tuż przed
pierwszym dźwiękiem smyczków kwartetu inicjującego galę finałową, widownia zapełniła się
w komplecie. Uroczystość rozpoczęła się – już

Widownia zapełniła się w komplecie. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: Barbara Krafftówna, Danuta Hanna Jakubowska, Tomasz
Organek,Katarzyna Pakosińska, Marta Szewczyk, Janusz Sibora, Jacek Cygan, Andrzej Seweryn
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tradycyjnie – wykonaniem hymnu programu -–
utworem „Herbatka” Jeremiego Przybory w interpretacji kwartetu smyczkowego Strings Avenue.
Zapach wiekowych murów, aura tajemnicy i duch
średniowiecza towarzyszył wydarzeniu przez cały
czas. Wśród przybyłych gości pojawiły się znamienite postaci: członkowie Jury Programu, Akademii
Mistrzów Mowy Polskiej, Marszałek Senatu – Bogdan Borusewicz, włodarze miasta Malborka – z
Burmistrzem Markiem Charzewskim na czele i licznie przybyli przedstawiciele lokalnych instytucji
m.in. dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum

odbijają się dzieje całego zamku; gdzie wielcy mistrzowie wydawali swoje uczty dla gości z zachodniej Europy, gdzie swoich gości i poselstwa przyjmowali królowie polscy, gdzie wreszcie rezydowali
cesarze niemieccy i inni notable. Bo to jest miejsce
najbardziej godne”
Również Burmistrz powitał przybyłych
zwracając się m.in. tymi słowy:
– Tu odbywały się najważniejsze dla historii tego
miejsca wydarzenia. Z tego, co wiem, wielkich mi-

Zgromadzonych gości powitał dyektor
Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda
Zamkowego w Malborku, który witając gości powiedział: – [..] I cóż ja mogę tutaj powiedzieć? Że się
cieszę – wiadomo. Że jest to dla nas zaszczyt – to też
wiadomo. Ja powiem tylko tyle, że jesteśmy wzruszeni, dlatego że Malbork to jest dla nas taka perełka,
nasz skarb, który przekazywany jest od XIII wieku
z rąk do rąk. To jest nasza najbardziej reprezentacyjna sala – Wielki Refektarz, gdzie jak w soczewce

Redaktor Jarosław Gugała wręczył Nominację w kategorii Kuźni
Mistrzów Mowy Polskiej Festiwalowi Stolica Języka Polskiego

Jacek Cygan wraz z kwartetem smyczkowym Strings Avenue poderwał publiczność
odśpiewując fragmet piosenki „Niebuszko” swojego autorstwa
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Katarzyna Pakosińska czarowała publiczność uśmiechem
i humorystycznymi opowieściami
strzów też tutaj wybierano, więc dzisiaj dokonamy
tu wyboru wielkiego mistrza mowy polskiej tym
razem, ale myślę, że to porównanie jest jak najbardziej na miejscu.
Po powitaniach swoje wystąpienia zaprezentowali bohaterowie tego wieczoru, Nominowani
do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Wśród nich: Jacek
Cygan, Andrzej Seweryn, Tomasz Organek, Katarzyna Pakosińska, Janusz Sibora – znawca protokołu dyplomatycznego oraz przedstawicielka tutejszej
społeczności – Marta Szewczyk – muzyk i przewodniczka po zamku. Niestety nie wszyscy mogli być
obecni na uroczystości, zabrakło Piotra Fronczewskiego, Szymona Hołowni, Katarzyny Nosowskiej,
Wojciecha Pszoniaka, Kamila Stocha i Włodzimierza
Szaranowicza. Część z nich przemówiła do zgromadzonych gości z ekranu telebimu na scenie. Trudno
tu mówić jedynie o słownej interpretacji wystąpień,
a to za sprawą Jacka Cygana który zaintonował jedną
z piosenek swojego autorstwa, wciągając w rytm lekkiej zabawy zaskoczoną publiczność. Ta, uwiedziona
formą prezentacji Nominata z satysfakcją odśpiewała wspólnie fragment piosenki „Niebuszko”.
Kandydaci jak zwykle prezentowali wysoki
poziom wypowiedzi, które przenosiły zasłuchaną publiczność na różne poziomy emocji: było zabawnie,

czasem z pewną dozą ironii, momentami poważnie
i refleksyjnie a wszystko wypowiedziane starannie dobieranymi słowami, godnymi prawdziwych mistrzów.
Chwila wytchnienia przyszła wraz z krótką
przerwą podczas której mogliśmy usłyszeć znane
motywy filmowe w ciekawej aranżacji kwartetu
Strings Avenue.
Podczas niełatwych obrad Jury, które miały
wyłonić zwycięzcę, a odbywały się w sąsiadującej
z Refektarzem komnacie, na scenie dokonano prezentacji placówek nominowanych do tytułu Kuźni
Mistrzów Mowy Polskiej. O laury walczyło pięć instytucji: Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie, Festiwal
Stolica Języka Polskiego ze Szczebrzeszyna, Działdowska Kuźnia Słowa, Konkurs Krasomówczy na
Zamku w Gołubiu-Dobrzyniu oraz Redakcja Programu II Polskiego Radia i to dziennikarzom tej rozgłośni członkowie Akademii Mistrzów Mowy Polskiej
zdecydowali się przyznać wyróżnienie. Nagrodę
w imieniu nieobecnych odebrał Paweł Sztompke.
Szczęścia nie kryli przedstawiciele Działdowskiej
Kuźni Słowa z panią Renatą Buczyńską na czele, do
tej bowiem placówki trafiła nagroda publiczności
i tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej Vox Populi.
Temperatura i napięcie na widowni wzrosły
wraz z pojawieniem się na scenie zacnego gremium
jurorskiego w składzie: prof. prof.: Jolanta Tambor,

Tytuł Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi
zdobył Tomasz Organek

Nominowane placówki w kategorii Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej wraz z Mistrzami z lat ubiegłych
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Halina Zgółkowa, Adam Bednarek i Marek Ziółkowski. Był to sygnał, że decyzje zapadły, nim jednak
ogłoszono werdykt obrad, zaprezentowano wyniki
głosowania publiczności. Tytuł Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi trafił do znanego muzyka i autora
powieści „Teoria opanowywania trwogi” – Tomasza
Organka. Nagrodę – statuetkę „Słonecznika” wręczył artyście Marek Charzewski – Burmistrz Miasta
Malborka. Do obecnego na scenie laureata dołączyli
za chwilę kolejni zwycięzcy dziewiętnastego plebiscytu – członkowie Jury zdecydowali się uhonoroPrzedstawiciele Konkursu Krasomówczego na Zamku
w Golubiu-Dobrzyniu odebrali nominację z rąk Szymona
Sędrowskiego i Adriana Wiśniowskiego

Przedstawiciele Działdowskiej Kuźni Słowa nie kryli radości
z otrzymanego wyróżnienia Vox Populi
wać (w kolejności alfabetycznej) – Jacka Cygana, Katarzynę Pakosińską, Andrzeja Seweryna oraz Martę
Szewczyk, która nie kryła łez wzruszenia. Wejściu
Każdego z nagrodzonych towarzyszyło krótkie uzasadnienie werdyktu Jury.

Zwieńczeniem uroczystości – jak co roku
– było ogłoszenie laureata nagrody specjalnej
Jury programu – Wawrzynu Mowy Polskiej. Ceremonia miała wyjątkowy charakter, albowiem tytuł ten przyznano Janowi Kobuszewskiemu, który
zmarł na dwa dni przed galą finałową. Laudację
na cześć artysty wygłosiła Katarzyna Stoparczyk,
która niejednokrotnie miała szczęście rozmawiać
z aktorem w czasie swoich radiowych audycji.
Wspominkowe wystąpienie widownia podsumowała długą owacją na stojąco ku czci zmarłego.
Przechadzając się po zacisznych korytarzach malborskiego zamku dało się wyczuć ducha
średniowiecza, teraz w jego murach pozostanie także echo wspaniałej polszczyzny - gdyby tylko one
umiały mówić…
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„Do trzech razy sztuka”

fot. Katarzyna Piwecka

Zawsze traktowałam trójkę jako liczbę magiczną i przynoszącą szczęście. Od dzieciństwa byłam fanką tej słynnej radiowej,
prezentowanego w Luwrze obrazu „Św. Anna Samotrzecia” Leonarda da Vinci, trzy razy… A nie, to akurat dwa. Choć powtarzam mężowi, że gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta.
Jako kobieta, która lubi dorzucić swoje trzy grosze, a nie pleść
trzy po trzy, jechałam trzydziestego września na galę do Malborka z
trzema życzeniami. Aby spędzić jak najlepiej wieczór, spotkać wspaniałe osobistości i zawalczyć po raz trzeci o tytuł Mistrza Mowy Polskiej.
Według powiedzenia „do trzech razy sztuka”, miałam spore szanse jako
już dwukrotnie do tytułu nominowana. Choć na dwoje babka wróżyła.
Wchodząc do Wielkiego Refektarzu Muzeum Zamkowego w Malborku zaniemówiłam. Wbrew obiegowej opinii, że nigdy nie milknę
i potrafię przegadać samą siebie. By poczuć się swobodniej nuciłam,
z tego co pamiętam trzykrotnie, piosenkę autorstwa Zenka Laskowika. Trzykrotnie, bo tyle czasu zajęło mi dotarcie na wyznaczone mi
wśród licznie zgromadzonej publiczności miejsce „Czarować masy
mogą tylko artyści Pięknymi słowy wdziękiem ujmować…”
Ukłoniłam się Andrzejowi Sewerynowi, pomachałam Jackowi Cyganowi i usiadłam obok Tomka Organka. Przypadek? :-) Gdy
trzy razy wchodziłam na scenę na prezentację mojej polszczyzny, myślałam, że przecież mogłam wieść normalne życie. Mogłam pracować
w bibliotece albo szkole. Albo być panią domu z gromadką dzieci.
Albo nawet lekkoduchem i hałaburdą. W każdym razie normalnym
człowiekiem, który nie musi się tak wystawiać na widok publiczny.
Taka jest jednak kolej rzeczy, gdy chce się nadludzkim wysiłkiem
ominąć normalność i zaspokoić wszechogarniającą potrzebę: po
pierwsze piękna, po drugie odrealniania rzeczywistości i po trzecie
wprawiania świata w zachwyt. Tych trzech marzeń nie da się niestety zrealizować w hermetycznym zaciszu i izolacji. BRAWA!
Teraz jako Mistrzyni Mowy Polskiej będę się chwalić tytułem całemu światu. Bo wszyscy wiemy, że jak człowiek sam tego
nie zrobi, to nikt w tym celu nawet palcem nie ruszy. Prawda jaka
głęboka myśl?
P.S. Mam jeszcze głębszą dziękując za przeczytanie tej spontanicznej impresji: prawdziwa głupota pokona zawsze sztuczną inteligencję. (to nie ja, żeby nie było, to Julian Tuwim). :-)
Katarzyna Pakosińska
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„Nie bój się marzyć”
Każda dziewczynka marzy o tym żeby zostać królewną.
W prawdziwym życiu nie jest łatwo, ale przy odrobinie fantazji
wszystko jest możliwe. W moim przypadku nie było to trudne do
zrealizowania. Otoczenie zamku malborskiego, muzyka, zamiłowanie do muzyki dawnej, piękne stroje z epoki i nagle marzenia
stają się rzeczywistością.
Pozwólcie więc, że na początku wybiorę bajkową narrację…
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami żyła sobie
mała Marta. Kiedy przychodzili do niej rówieśnicy namawiała ich do zabaw związanych z przedstawieniami aktorskimi lub
śpiewem. Hipnotyzowało ją to, jakby przenosiła się do innej krainy. Choć kusiły ją inne dziedziny artystyczne (teatr), czuła że to
właśnie muzyka jest jej przeznaczeniem. Właśnie dlatego mała
Marta rozpoczęła naukę gry na gitarze klasycznej. Koncertowała,
wygrywała konkursy… Mijały lata a Marta rosła. Coraz bardziej
analitycznie patrzyła na świat zostawiając dziecięce marzenia, aby
w dorosłości szukać spełnienia w innej branży…. Czy tutaj historia się kończy? Otóż nie. :)
To był czas, w którym odstawiłam na bok marzenia, aby
poszukać swojej drogi życiowej. Byłam spełnioną mamą, ukończyłam studia ekonomiczne, jednak w pracy którą wykonywałam
nie mogłam się do reszty zatracić, ponieważ w moim sercu była
zawsze muzyka. Śp. Prof. Janusz Jędrzejewski, który uczył mnie
przedmiotu harmonii w szkole muzycznej zawsze powtarzał,
że „muzyka nie da się tak łatwo zdradzić”. Tak właśnie się stało w moim przypadku. Wróciłam do zawodu muzyka i do pasji
przewodnickiej po kilkunastu latach przerwy. Od 2009r. Zamek
Malborski stał się miejscem, w którym nierozerwalnie trwały
i towarzyszyły mi: słowo oraz muzyka. Spełniając swoje marzenia widziałam ile pozytywnych emocji daję też innym. Przebrana w piękną suknię renesansową stałam się „damą z lutnią”
na etacie, która słowem i dźwiękiem przenosiła zwiedzających
w czasie. Na zawsze pozostaną w moim sercu szczere interakcje
z najmłodszymi, zwłaszcza z małymi dziewczynkami, dla których
widok „królewny” był wielkim wydarzeniem. Praca i pasja, której
oddajemy się bez reszty przynosi nam sukcesy. Dziesięć ostatnich
lat mojej pracy jest tego przykładem, a najwspanialszym zwieńczeniem tej rocznicy nominacja do Programu Mistrz Mowy Polskiej 2019. Trudno wyrazić słowami radość i ogrom wdzięczności
jaką wtedy czułam. Znalazłam się w znamienitym gronie artystów, których szanowałam i podziwiałam od lat. Finał programu
odbył się w gotyckich wnętrzach Zamku Malborskiego. Spadła
na mnie ogromna odpowiedzialność. Reprezentowałam swoją
społeczność lokalną. Nie mogłam ich zawieść. Kiedy stanęłam
na scenie w Wielkim Refektarzu poczułam spokój tego miejsca.
W miejscu, w którym setki lat temu gospodarzami byli wielcy mistrzowie zakonni na jednej scenie pojawili się mistrzowie pięknej
polszczyzny – Mistrzowie Mowy Polskiej 2019 – a ja wśród nich.
Jeśli ktoś mnie pyta, czy warto wracać do marzeń, które
w pędzie życia zgubiliśmy po drodze opowiadam bajkę o miejscu,
w którym muzyka i słowo splata się w piękną historię.
Marta Szewczyk
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„Rok temu w Malborku”

fot. H. Prus

To było zaledwie rok temu, a wydaje się w innym świecie. Wielki Refektarz Zamku w Malborku zaskoczył mnie cudownym sklepieniem
wspartym jedynie na trzech smukłych kolumnach. Tu miał się rozegrać
ostatni akt XIX Edycji Konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Kiedy prowadzący wieczór redaktor Paweł Sztompke ogłosił, że każdy z nominowanych
będzie miał dwie minuty na wygłoszenie swojego expose, przez głowę
przelatywały mi różne pomysły. Wybrałem ten najbardziej ryzykowny.
Postanowiłem zaśpiewać pewien swój wiersz z publicznością. – A co, jeśli
ci ludzie zgromadzeni przed tobą w Refektarzu nie zechcą śpiewać? – tłukło
mi się z mózgu, kiedy już ze sceny patrzyłem na kilkaset osób siedzących
przede mną. – Przecież to wariactwo, nie znają ani słów, ani melodii, w ogóle nie znają tej piosenki – podpowiadał drugi wewnętrzny głos. Ale było już
za późno. – Szanowni Państwo – zacząłem pełen obaw – mam taki dziwny
zawód, który polega na łączeniu słów z muzyką. Zróbmy razem mały eksperyment – kontynuowałem – przeczytam najpierw swój wiersz Niebuszko,
a potem spróbujemy jego fragmenty razem zaśpiewać, żeby zobaczyć, jak
muzyka zmienia słowo, jak język poddaje się muzycznej frazie. Widziałem
w oczach widzów ogniki zainteresowania. Powiedziałem wiersz, a potem
zaintonowałem melodię, którą do tych słów ułożył Stanisław Soyka. I nagle
stał się cud! Ludzie śpiewali, ich głosy odbijały się od ostrołucznych okien
i unosiły się pod refektarzowe niebo. Jak to pięknie brzmiało! Idealna akustyka tej ogromnej zamkowej sali spowodowała, że widzowie doskonale się
słyszeli, byli zaskoczeni, jaki uzyskaliśmy wspólnie efekt, mieli z tego radość
i satysfakcję! Dlatego z każdą zwrotką śpiewali lepiej. Co śpiewali?
Miłe niebo, niebuszko,
Proszę cicho: „Nie burz go!”
Mojego kruchego
Porządku ziemskiego,
Co nawet w dniu klęski
Jest dla mnie nieziemski.
To tylko pierwsza zwrotka, jakże jednak znamienna. Bo dzisiaj, po roku, ten
„kruchy porządek ziemski” został zburzony. Tamten śpiew jest dzisiaj nie do
powtórzenia, niemożliwe jest takie zgromadzenie, taka wspólnota głosów,
taka wspólnota ducha. Być może po to jest ta społeczna akcja, ten konkurs wybierający Mistrza Mowy Polskiej, by przeżyć coś takiego, jak moje
dwie minuty z publicznością, w Wielkim Refektarzu Zamku w Malborku.
Zapamiętam je do końca życia.
							
Jacek Cygan
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Halooo?… Dzień dobry
Panie Janku!
Halooo?… Dzień dobry Panie Janku!
- O! dzień dobry Pani Kasiu, znowu Pani do mnie dzwoni.
- Tak, i znowu będę pana namawiała na spotkanie. Pan
to już wie.
- Tak, tak. I znowu nie będę mógł się zgodzić, prawda?
Ale zadzwoni Pani za miesiąc?
- Tak Panie Janie. I za kolejny też!
Jak można się domyślić do spotkania nie doszło
nigdy. Dosyć szybko zorientowałam się też, że nigdy
dojść nie miało. Sensem i celem stały się telefoniczne
rozmowy. Jak promienie słońca, które przeszywały niebo w szary dzień. Bo ja na te rozmowy czekałam. Jak się
okazało, Pan Jan też.
O czym rozmawialiśmy? O zakupach w pobliskim
warzywniaku. O wybitnym dyrygencie, który mieszkał
po sąsiedzku. I o ptakach. Tak! O ptakach było najwięcej. Bo Pan Jan całymi dniami potrafił się w nie wpatrywać. I tęsknić. Za czym? Myślę, że za wolnością. By
móc wyrwać się tak jak dawniej i pofrunąć. Do ludzi, do
sztuki, do swoich dawnych spraw. By znowu mieć zdrowe nogi, zdrowy kręgosłup i serce.
W tym sercu od niemal 70 lat miała swoje miejsce ta sama kobieta. Żona. I każda z tych rozmów
była także o Niej. Bo Pani wie? Ta moja Hania taka słaba. A ja się martwię, żeby jej tu broń Boże samej
nie zostawić. To była dla mnie jedna z piękniejszych lekcji o dojrzałej, spełnionej miłości. Miłości, która
w jesieni życia dawała nagrody. Za wytrwałość. Bo Pan Jan przez te wszystkie lata po prostu był. Jak
kamień milowy. Jak kotwica, opoka, jak Zawisza Czarny. Skąd to wiem? Bardziej się domyślam. Z tych
rozmów, z których ważna była także pierwsza, kiedy to biegłam przez rynek starego Miasta. Skręciłam
w jedną z wąskich uliczek i zastygłam. Ponieważ w słuchawce usłyszałam Jego głos. Emanowało z niego
rozczulające ciepło. Była w tym głosie troska, ale także autentyczne zainteresowanie człowiekiem, którego wówczas Pan Jan przecież jeszcze nie znał.
- Dobrze, dam ci dziecko ten numer. Ale pamiętaj! To numer prywatny.
- Dobrze Pani Danutko. Będę strzegła go jak niepodległości.
Pani Danutka spojrzała na mnie uważnie. Stała w głębi. Na ostatnim
schodku, prowadzącym w dół do jej niewielkiego mieszkania przy Brzozowej. Wcześniej cały dzień spędziłyśmy razem. Wtedy nie wiedziałam,
że był to nasz ostatni wspólny dzień.
- A! to od Danusi ma Pani mój numer? Niemal krzyknął do słuchawki
Pan Jan.
- Wie Pani? Ja ją bardzo poważnie lubię.
I tak to się zaczęło. Nasze rozmowy przez telefon. Co miesiąc. Choć jedna
była inna. Tego dnia siedziałam w radiowym studiu, Pan Jan natomiast
w swoim pokoju. Rozmowa została zarejestrowana. Zatem proszę przywołać w pamięci aksamitną głębię głosu Pana Jana, który brzmiał tak:
- Ja nad tym długo myślałem. I właściwie całe życie nad tym myślę, że człowiek do końca powinien
zostać dzieckiem. Dziecko to najcudowniejsza istota na świecie, ponieważ jest pełne ufności. A wie Pani?
Ja wciąż jestem dużym chłopcem, który ma swoje bardzo malusieńkie radości i całkiem duże smutki.
I wciąż uważam, że chłopięctwo dla bardzo starego Pana, jest czymś zbawiennym. Moi szefowie jak Dudek
Dziewoński czy Kazio Dejmek mieli do mnie pretensje, że ja wszystkie trudne sytuacje potrafię obrócić
w żart. A ja im tłumaczyłem, że uśmiechem można zwojować dużo więcej niż awanturą. Nie chcę mówić
o polityce, ale dzisiejszy podział społeczeństwa bardzo mnie irytuje. A ja całe życie słucham tego małego
chłopaczka, który ciągle jest we mnie. On ma cudowne, radosne spojrzenie nie tylko na świat, ale także
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na ludzi. Tak potrafi Wiesio Michnikowski czy Franio Pieczka. A to ważne. Bo dzięki temu lżej się zasypia.
I wydaje mi się, że to jest wielki dar, który należy w sobie kultywować i uprawiać. Bo kultura to jest uprawa, prawda? Przecież leśnicy mówią, że na tej kulturze wyrośnie sosna, a na innej graby, więc uprawiać
w sobie to chłopięctwo to jest piękny dar. A wie Pani? Jak byłem mały to miałem bardzo surową Ciocię.
I przed Świętami Bożego Narodzenia, a miałem wtedy nieco ponad trzy lata, Ciocia zapytała: - Jasiu, a Ty
co byś chciał dostać pod choinkę?
Odpowiedziałem najgrzeczniej jak umiałem: Chciałbym Ciociu dostać konika.
– A po co Ci konik? - zdziwiła się Ciocia Janinka.
– A żeby kochaną Ciocię kopnął – odpowiedziałem bez wahania i natychmiast usłyszałem tubalny śmiech
mojej Cioci. I to świadczyło o tym jakim była mądrym, radosnym i szlachetnym człowiekiem. I tacy właśnie ludzie otaczali mnie od najmłodszych lat. I do końca ich długiego życia byliśmy ze sobą bardzo blisko.
Powiedział Pan Jan, a ja wracam do tej rozmowy za każdym razem, kiedy próbuję złapać pion i
sięgnąć po wartość, która nigdy nie rozmieni się na drobne.
Kasia Stoparczyk

Złoty Laur Akademii Mistrzów Mowy Polskiej
W 2013 roku na wniosek Barbary Wachowicz po raz pierwszy wręczono Złoty Laur Akademii
Mistrzów Mowy Polskiej – nagrodzony został wówczas prof. Lech Ludorowski z Lublina, a w roku 2014
nagrodę odebrał prof. Kazimierz Nowosielski z Gdańska. To specjalne wyróżnienie za propagowanie
najlepszych wzorców polszczyzny przyznawane jest przez Akademię Mistrzów Mowy Polskiej
skupiającą laureatów tego tytułu. Kolejni wyróżnieni to: w 2015 r. – Dariusz Domański, w 2016 r.
– prof. Franciszek Ziejka z Krakowa, w 2017 r. – Łucja Brzozowska z Wilna. W 2018 r. Akademia
uhonorowała poetę Ernesta Brylla i prozaika Józefa Hena, a w 2019 r. wyróżnieni zostali, co warto
podkreślić w czerwcu(!), pisarka Olga Tokarczuk oraz tłumacz Carlos Marrodan Casas.

OLGA TOKARCZUK
Udało nam się z tym Noblem dla Olgi Tokarczuk! Bo z tym literackim Noblem różnie bywa. Czasem go w ogóle nie przyznają, czasami
przyznają, a ktoś go nie odbiera. Bywa, że nagrodzony (nagrodzona)
przy bliższym poznaniu rozczarowuje albo okazuje się zgoła postacią
niesympatyczną. Z Panią Olgą wszystko jest inaczej. Nie wypowiem
się o tym co najważniejsze, o pisarstwie. Nie chciałbym, by moje
niewyszukane pochwały były jak nietrafiony urodzinowy prezent.
Mogę natomiast wyrazić radość z powodu jej rzadkich wywiadów
i wystąpień medialnych.
W czasach powszechnego natarcia złego gustu Pani Olga występuje w dobrym stylu, tak mówi i tak wygląda, że publiczność staje po jej
stronie. Odczuwa wagę wyważonej, refleksji i spokojnego rozliczania
świata. Z jej ostatniej książki zacytuję to, że nie uważa się za twórcę
postaci i rzeczywistości, którą w swym pisarstwie przedstawia. Jest
jak „duola która sprowadza je na świat i to wszystko”. W bardzo podobny sposób mówił o swoim tworzeniu Lutosławski. W czasach postnowoczesnych bardzo cieszy mnie u Pani Tokarczuk powaga przepleciona delikatnym poczuciem humoru. Na mój własny użytek hołubię wdzięczny żartobliwy pomysł, by
korzystając z zachowanych relikwii w przyszłości klonować świętych. Dzięki temu na świecie przybyło
by dobrych ludzi.
Krzysztof Zanussi
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CARLOS MARRODAN CASAS
Jest dowodem na to, jak bardzo uchodźcy mogą
wzbogacić kraj, który da im schronienie. Jego rodzice
musieli uciekać przed represjami z owładniętej wojną
domową Hiszpanii. Pochodzili z Aragonii, więc z geopolitycznej logiki wynikało, że uciekną przez Pireneje do
Francji. Tam w Tuluzie w 1948 roku przyszedł na świat.
Jednak los rzucił go wkrótce dużo dalej. W wieku trzech
lat pojawił się na warszawskim, przepraszam „praskim”,
co lubi podkreślać, podwórku. W domu mówił z rodzicami po hiszpańsku. Na praskim podwórku… wiadomo!
Otulony aragońską hiszpańszczyzną i polszczyzną z Pragi zmierzał zgodnie z lingwistyczną i kulturową
logiką wprost na polonistykę UW, gdzie uwieńczył studia
pracą magisterską napisaną u samego Artura Sandauera.
A działo się to w czasie, gdy do wrót polskiej literatury
zaczynała nieśmiało stukać a wkrótce łomotać geniuszem swoich autorów - literatura latynoamerykańska.
Był we właściwym miejscu i czasie! Trochę szkoda, że porzucił własne ambicje pisarskie, ale coś za coś.
Jego pisarski talent i językowe kompetencje dały nam – polskim czytelnikom rozkosze poznawania dzieł
takich autorów jak Mario Vargas Llosa, Gabriel Garcia-Marquez, Pablo Neruda czy Octavio Paz.
Wymieniłem czterech pierwszych z brzegu listy pisarzy tłumaczonych przez Carlosa Marrodana
Casasa a to wszystko laureaci literackiej nagrody Nobla. To pokazuje i dobry gust tłumacza i zaufanie, jakim obdarzyły go tak wybitne osobowości. W tym miejscu można by kontynuować listę wybitnych pisarzy
języka hiszpańskiego, których Carlos Marrodan Casas spolszczył i uczynił mieszkańcami naszego polskiego
świata literatury, ale warto wspomnieć również, że jest wielkim mistrzem translatoryki i mentorem dla
całego pokolenia swoich studentów. Jego oddanie literaturze hiszpańskiej objawiało się także w formie
wieczorów poezji Koła Naukowego Iberystów, w czasie których my - jego uczniowie mogliśmy przedstawiać swoje tłumaczenia hiszpańskojęzycznych poetów i bardów.
To za sprawą Carlosa bard naszego pokolenia - Jacek Kaczmarski poznał twórczość katalońskiego
pieśniarza Lluisa Llacha, co zaowocowało powstaniem polskiej wersji pieśni Llacha, znanej u nas jako
„Mury” Kaczmarskiego. Po latach LluisLlach powiedział, że oddaje tę pieśń Polakom, bo stała się nieformalnym hymnem polskiej Solidarności. To właśnie znak firmowy Carlosa Marrodana Casasa: tak tłumaczyć, jakby się pisało samemu. Jakby rzeczywistość z książki autora z drugiego końca Europy czy świata,
była naszą sprawą. Wspólnym humanistycznym przesłaniem. Dlatego staje się oczywistym, co powinniśmy zrobić z tym Złotym Laurem Akademii Mistrzów Mowy Polskiej… Pódźmy z nim do Hiszpana!
Jarosław Gugała

JÓZEF HEN
Zapiski fana jego twórczości...
		
Urodził się w 1923 roku, więc jego perspektywa jest imponująca. Przeżył więcej niż większość jego czytelników potrafi ogarnąć swoją świadomością czy wyobraźnią. Przeżył wiele, ale jest
młody, aktywny i wciąż mu zależy a o starości pisze tak: „Starość
/…/niekoniecznie nas w środku zmienia - zmienia się świat dokoła
nas: schody stają się wyższe, zakupy cięższe, krawężniki w gorszym
stanie, druk bledszy, aktorzy mają gorszą dykcję… Świat się zepsuł.”
(W „Boy Żeleński. Błazen – wielki mąż”) „Dopóki się przejmujesz
czyjąś śmiercią, czyimś odejściem z twojego kręgu, należysz jeszcze do klanu żywych. Jesteś w pewnym sensie młody…” (tamże)
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Józef Henn, Ernest Bryl i członkowie Akademii Mistrzów Mowy na Zamku Królewskim w Warszawie, czerwiec 2018 r.
Dzieckiem już nie jest, ale uważa, że od dzieci można się uczyć. „Dzieci rodzą się neutralne światopoglądowo i jeśli chodzi o ich narodowość - w kołysce są zdecydowanie kosmopolityczne. A dobroć? Dobroci
trzeba się nauczyć. Nabierając doświadczeń.” (w „Pingpongista”)
Pisze o trudnych sprawach, które są niezmiennie ważne i wciąż skądś wypływają… „Ideologia – piękne
słowo, które można przyjąć do każdej obrzydliwości… Używałem go nie rzadziej niż inni młodzi ludzie.
Kim byłem? Narodowcem – to mało. Narodowym chrześcijaninem… Narodowy chrześcijanin – przecież to sprzeczność sama w sobie...” (tamże). Jest polskim Żydem, który przetrwał. Jako Żyd, jako Polak
a przede wszystkim jako człowiek, artysta, wciąż zadziwiony i przejęty światem.
„Herr Hitler nie miał co do tego wątpliwości. Na swojej kwaterze, gdzie zamęczał otoczenie potokiem
słów, on gadał, gadał a oni musieli słuchać, czasem mogłoby się wydawać, że sięga się po władzę, żeby móc
się wygadać, on tam powiedział bez ogródek: albo jesteś nazistą albo chrześcijaninem – razem to się nie
trzyma kupy. Może wyraził się inaczej. Drażnił go ten Żyd na krzyżu, który mówił: „Miłujcie nieprzyjacioły
wasze”. Który mówił, że jak cię uderzą w jeden policzek, to nadstaw drugi. A kto suknię twoją chce wziąć,
puść mu i płaszcz. I powtarzał: „nie zabijaj”. Który wybaczył jawnogrzesznicy. A kto jest bez grzechu niech
w nią kamieniem rzuci. I że słońce Boże, mówił, wschodzi na złych i na dobrych, a deszcz bóg spuszcza na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I zemstę trzeba zostawić Bogu, jego to sprawa. Co te wszystkie nakazy
i zakazy mają wspólnego z „narodowym egoizmem?” Są jego zaprzeczeniem. Nie twierdzę, że nie można po
chrześcijańsku kochać własnego narodu. Można, tyle, że ten patriotyzm nie może być zwrócony przeciw
innym, nie może być sycony nienawiścią… Nienawidzisz - więc nie jesteś chrześcijaninem… „
„Nienawiść zastanawia, dlaczego sprzymierza się z kłamstwem, dlaczego nawożona jest przez
kłamstwo. /…/ Kłamcy nie uważają, że kłamią/…/ich brednie są prawdą tworzonej przez nich rzeczywistości”.
(tamże). Chodzi swoimi drogami. Często pod prąd. I tam właśnie znajduje to, czego nie dostrzegają inni.
„Irytują króla (Stanisława Augusta Poniatowskiego) trzy polskie przesądy /…/ po pierwsze ksenofobia, niechęć do obcych; po wtóre – ucisk poddanych; po trzecie katolicka nietolerancja. Nie wolno się spieszyć.
Żeby zwalczyć te przesądy, trzeba kroczyć powoli, delikatnie…” (w „Mój przyjaciel król”) Mimo wszystko
wierzy w siłę dobrej woli. W ludzi, którzy idą pod prąd, by zmienić ludzką naturę, choć wie, jak to trudne.
„Montaigne’a nie interesują spory dogmatyczne, na przykład sprawa obecności cielesnej Boga
w chlebie i winie, zagadnienie Trójcy, czyśćca i odpustów, dziewiczości i boskości Marii, grzechu pierworodnego, nic z tego co tak pasjonuje jego współczesnych. Nie interesują go różnice doktrynalne między
kalwinistami a luteranami, krytykuje ich nie za niewłaściwe pojmowanie dogmatów, ale za konsekwencje
polityczne reformatorstwa. Reformują religię, ale nie są w stanie zreformować człowieka i jego obyczajów
– oto co jest najistotniejsze dla Montaigne’a” (W „Ja, Michał z Montaigne”)
Nie odpuszcza rzeczywistości i współczesnym. Komentuje konwulsje dzisiejszego świata pisząc
dziennik pod tytułem „Ja, deprawator”. Wielkim pisarzem jest! A na Złoty Laur Akademii Mistrzów Mowy
Polskiej zasługuje od co najmniej pół wieku!
Jarosław Gugała

34

ERNEST BRYL
Spotkanie
Wiele razy stałem przed tym domem. To piękne miejsce
w Warszawie. Czasami świeciło słońce, czasami padał deszcz. Kiedyś
zobaczyłem Go stojącego na schodach swojego domu. Patrzył w niebo. Pomyślałem wtedy, że On patrzy w niebo w każdym swoim wierszu. Każdym swoim wierszem. Kiedy podszedłem, powiedział cicho:
„Zobacz, jakie niebo jest dzisiaj błękitne.”
Patrzyłem w niebo, jak każdy z nas, wiele razy, ale w tej chwili zobaczyłem coś więcej niż kolor nieba. Ujrzałem słowo „błękit” i słowo „niebo”, bo powiedział to On – Ernest Bryll, jeden
z największych polskich poetów. Jego słowa widać.
Ernest Bryll widział tak wiele, znał tak wielu, był w tak wielu miejscach, napisał tak wiele pięknych, mądrych, dobrych, czułych, delikatnych, odkrywczych wierszy, że wie o ludziach, o życiu, o świecie
więcej niż my. Na pewno więcej niż ja. Nauczył mnie miłości do przymiotników i drzew. Nauczył mnie
wiary w siłę poezji. Nauczył mnie, że wiersz jest jak kropla wody. A Was czego nauczył? Może Polski?
Wiele lat temu napisałem dla Niego wierszyk:		
Ernest jest dzisiaj smutny
Nasze sny śpią pod Jego płotem
Na jego kolanach
Bo przed Jego domem
I marzą, żeby znalazł chwilkę
I razem będą marzyć
Usnęły sny
I je pogłaskał jak swojego psa
Że są na świecie
I nie słychać pasji wg św. Jana
I one położą głowy
Wiersze cierpliwe jak jesień
Jak to możliwe?
Janusz Kukuła
REKLAMA
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Język i mowa sytuacyjna
Czesław Czaja
Prezes Zarządu PRONET-COLOR Sp. z o.o.

P

oprawność
zachowania
i mowy w zależności od sytuacji i otoczenia dotyczy
nas wszystkich.
Rzadkością jest wśród ludzi szeroko pojętej kultury: profesorów, aktorów, mężów stanu, polityków, ludzi gospodarki na wysokich
stanowiskach – ogólnie rzecz biorąc „kreatywnego” społeczeństwa
używanie mowy narodowego języka literackiego w każdej sytuacji
i w każdym środowisku.
Najczęściej dostrzeganym
zjawiskiem w polskiej mowie, to
odmiany języka narodowego, powstające w różnych grupach społecznych.
Zachowanie priorytetu mowy
i języka narodowego w polskim
społeczeństwie w znacznym
stopniu zależy od ludzi, dla których obcowanie ze słowem wpisane jest w ich zawód. Do nich
należą poloniści, w szerokim tego
słowa zakresie, pedagodzy, szczególnie w szkołach podstawowych
i średnich, dziennikarze, medialni
celebryci i ludzie kreujący polską mowę w mediach. Mowa jest
narzędziem komunikacji. Może
interpretować
rzeczywistość,
a więc wpływać na zachowanie
społeczeństwa, jak i jednostki
w różnych sytuacjach.
Dla mnie, człowieka działającego w naszym kraju w sferze
gospodarczej, ważna jest mowa
komunikatywna. Używa jej więk-
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szość polskiego społeczeństwa.
Tu pojawia się podział języka komunikatywnego na język i mowę,
która scala społeczeństwo lub
dzieli. Dotyka nas to szczególnie
w mowach sytuacyjnych na naszej scenie politycznej, ale nie tylko, również w rozmowach i negocjacjach gospodarczych. To nasza
mowa i język, jakiego używamy,
buduje relacje społeczne, kształtuje szacunek społeczny, wpływa
na zachowania nowego pokolenia. Buduje wzorce.
Jakie bariery mowy i języka istnieją, aby zachować sytuacyjną poprawność językową?
Czy człowiek powinien
budować swoją silną osobowość
mającą wpływ na otoczenie poprzez używanie jednego narodowego, powszechnego języka
w każdej sytuacji, od globalnej
w strukturach społecznych po
dom, rodzinę, przyjaciół?
Czy w ramach integracji
społecznej, inteligencji, a także
kompetencji człowiek może lub
czasami powinien dostosowywać
się do środowiska społecznego,
używając w zależności od sytuacji, w której zafunkcjonował
gwary ludowej, żargonu miejskiego, odmian mowy polskiej
używanej w środowiskach spojonych działalnością zawodową jak
aktorów, żołnierzy, marynarzy
i innych zawodów mundurowych? Czy w domu, w rodzinie

chcąc mieć większą komunikatywność z dziatwą używać slangu
młodzieżowego?
Jaki potok słów z tej odmiany polszczyzny przedostanie
się do mowy i języka narodowego, a ile z języka narodowego
obroni się w tych odmianach polszczyzny?
To pozostawiam już naszym zacnym naukowcom. Niech
oni kreują najlepsze rozwiązania.
Patrząc wstecz na historię życia języka i mowy polskiej wydaje się, że ta alternatywa może
istnieć równolegle. Przywołam
tylko dwa przykłady, ale jakże
znamienite w swoim wyrazie.
Język i mowa niezapomnianego
profesora Zina, nikt nie wyobraża sobie innej alternatywy komunikowania się z otoczeniem.
W drugim przypadku to sposób
odbioru naszego świętego, Papieża Jana Pawła II, jak był silny
jego kontakt słowny i sytuacyjny, który swobodnie nawiązywał
z różnymi naszymi polskimi społecznościami jak Górale, Kaszubi,
studenci, naukowcy etc.
Ktoś kiedyś wysnuł tezę,
iż mowa i język wyznaczają granicę oraz zarys ludzkiego poznania.
Pamiętając o tym kochajmy naszą piękną polską mowę w każdej
sytuacji i w każdym środowisku,
w jakim się znajdziemy.
Z wielkim szacunkiem
Czesław Czaja.
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Danuta Szaflarska*

2005

2015

Maciej Stuhr, Andrzej Turski, Magda Umer

Piotr Hankus, Janusz Kukuła,
Grzegorz Miecugow, Magdalena Zawadzka,
Paweł Sztompke*

2006

2016

Bogusław Kaczyński, Marta Kielczyk,
Krzysztof Kolberger, Zbigniew Krajewski

2007

Przemysław Babiarz, Jadwiga Barańska,
Henryk Błażejczyk,
ks. Adam Boniecki, Irena Santor*

2017

Leszek Długosz, Barbara Krafftówna,
Andrzej Matul, Anna Seniuk,
Irena Kwiatkowska*

Kinga Baranowska, Krzysztof Gosztyła,
Jarosław Gugała, Piotr Jacoń,
Joanna Kołaczkowska, Joanna Kulmowa*

2008

2018

Grażyna Barszczewska, Tomasz Sianecki,
Kuba Strzyczkowski, Stefan Stuligrosz,
Władysław Bartoszewski*

Halina Frąckowiak, Grzegorz Kajdanowicz,
Grzegorz Markowski, Mikołaj Pietraszak-Dmowski,
Katarzyna Stoparczyk, Franciszek Pieczka*

2009

2019

Ignacy Gogolewski, Urszula Guźlecka,
Krzysztof Jakubiec, Iwona Schymalla,
Danuta Michałowska*

Jacek Cygan , Tomasz Organek,
Katarzyna Pakosińska, Andrzej Seweryn,
Marta Szewczyk, Jan Kobuszewski*

2010

2020

Artur Andrus, Beata Tadla, Jerzy Trela,
Stanisław Tym, Ryszard Kaczorowski*

Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Aleksandra Buszta-Bąk,
Jerzy Sosnowski, Jarosław Szymczyk,
Tomasz Raczek, Henryk Talar

* zdobywcy Wawrzynu Mowy Polskiej

2001
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KUŹNIE MISTRZÓW MOWY POLSKIEJ
2011
Teatr Polskiego Radia
IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

2012
Cała Polska czyta dzieciom
Amatorski Teatr Parabuch z Warszawy

2013
Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki
„Jedynka Dzieciom” audycja Programu 1 Polskiego Radia

2014
Jarosławskie Potyczki Ortograficzne, Redakcja Językowa Polskiego Radia
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

2015
Zespół Szkół Leśnych w Lesku
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi

2016
VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV w Warszawie
Zespół Artystyczny GAWĘDA

2017
Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, „Mówiąc inaczej” - internetowy vlog
Pauliny Mikuły, Zagadkowa Niedziela - audycja dla dzieci Programu 3 Polskiego Radia

2018
Poradnia Językowa PWN
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie

2019
Działdowska Kuźnia Słowa
Redakcja Programu 2 Polskiego Radia
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