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Janina Ochojska-Okońska i Jerzy Turowicz podczas inauguracji Medalu Świętego Jerzego,
Kraków 1996
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Znajomości, które uskrzydlają

Janina Ochojska Zacznę od bardzo osobistego wyznania: dla mnie Jerzy Tu-
rowicz, w trudny do opisania sposób, cały czas jest. Zawsze wierzyłam, że tak 
długo, jak będzie ważny dla iluś ludzi, to pamięć o nim przetrwa. Od pewnego 
czasu towarzyszy mi poczucie, że my, którzy go znaliśmy, nie zrobiliśmy niemal 
nic, by pamięć o panu Jerzym była ciągle żywa. Zatrzymaliśmy go dla siebie, nie 
zadaliśmy sobie trudu, by młodym ludziom opowiedzieć, dlaczego tak go kocha-
liśmy. To jest coś, czego się wstydzę i co bym chciała zmienić. 

Są takie osoby, które swoją działalnością, tym, co po sobie pozostawiły, ile 
z siebie dały innym, unaoczniły nam, jak Pan Bóg działa poprzez ludzi.

Joanna Podsadecka „Empiryczne dowody na istnienie Boga”? 

J.O. Właśnie tak. Do tego grona zaliczyłabym: Jerzego Turowicza, księdza 
profesora Józefa Tischnera, profesora Stefana Świeżawskiego, Jana Pawła II 
i jeszcze kilka osób, które miałam honor w życiu poznać albo podziwiać z daleka. 
Fakt, że w naszej polskiej rzeczywistości, właściwie w tym samym czasie, zaist-
niały takie osobowości – jest dla nas wszystkich darem i zarazem zobowiązaniem. 
Warto przyglądać się drodze mistrzów. Jerzy Turowicz, o którym będziemy roz-
mawiać, do moich mistrzów niewątpliwie należał.

J.P. Co w nim było takiego, że słowo „mistrz” wypowiada pani bez wahania?

J.O. Przede wszystkim był w nim taki rodzaj energii, który bardzo trudno opi-
sać, a który robił wielkie wrażenie. Być może najlepiej ubrał to w słowa profesor 
Leszek Kołakowski: „Myślę sobie, że Jerzy Turowicz był człowiekiem dobrym 
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z natury, nie zaś z kultury, nie z doktryny jakiej, nawet nie z wiary. Taki po prostu 
był, takim go Pan Bóg stworzył, by światu dobro rozdawać. Mam poczucie, że 
każdy stawał się lepszy w jego obecności. Są tacy ludzie, choć pewnie małoliczni, 
a ich obecność obala złowrogie podejrzenie, że świat jest dziełem Złego”. 

Jakiś czas temu czytałam wywiad rzekę z Władysławem Bartoszewskim. 
W trakcie lektury myślałam o panu Jerzym. On – podobnie jak Bartoszewski – 
nigdy nie sprzeniewierzył się swoim ideałom. Całe jego życie było nakierowane 
na służenie innym. Nie wchodził w układy. Nie brał udziału w rzeczach kompro-
mitujących. Nie siedział co prawda w więzieniach, jak wspomniany Władysław 
Bartoszewski, ale to nie znaczy, że nie przeżywał trudnych momentów – cho-
ciażby ten, kiedy „Tygodnik Powszechny” był zawieszony. Zwłaszcza to pierwsze 
zawieszenie, w 1953 roku, było ciężkie do zniesienia, bo nie było wiadomo, czy 
będzie można jeszcze kiedyś redagować to pismo. 

Dzieło świadczy o człowieku. Z Turowiczowskiego ducha zrodził się „Tygo-
dnik Powszechny”. Młodzi ludzie uważają, że praca na Wiślnej jest zaszczytem. 
Dla ambitnych dziennikarzy dostanie się do „Tygodnika” jest ważnym etapem, 
nobilitacją. Bo jeśli tam pisałem, to już coś znaczę.

Jerzy Turowicz miał wpływ na zmianę sposobu myślenia w Kościele. Udział 
w II Soborze Watykańskim i ogromne zaangażowanie w zrozumienie zmian, ja-
kie niósł, a wreszcie wprowadzanie ich w życie, stało się treścią jego życia. Uwa-
żał, że Kościół powszechny powinien być Kościołem społecznym, otwartym. 
Dzieło pana Jerzego, które do tej pory nie zostało opisane, jest ogromne. Wiemy 
wiele o tym, czego dokonał Jan Paweł II czy ksiądz profesor Tischner, a o Jerzym 
Turowiczu – obawiam się – wie coraz mniej ludzi. 

J.P. Uważa pani, że został w cieniu? 

J.O. Został w cieniu, ale też był człowiekiem, który się chował za swoim 
sukcesem. Zaszczyty, które go spotykały, zawsze przyjmował z zakłopotaniem. 
Był niesamowicie skromny, niesamowicie.

Proszę zobaczyć, jak mówimy o Janie Pawle II. Istnieje przede wszystkim w sfe-
rze emocjonalnej, wciąż budzi wzruszenie: przypominamy sobie, jak umierał, 
jak był wybierany, jak przyjeżdżał do nas, obchodzimy rozmaite rocznice. O jego 
nauce pamiętamy o wiele słabiej. Nie wystarczy wracać do wrażeń, emocji, bo 
to, w dłuższej perspektywie, się nie obroni. Zapomnimy, o co tu tak naprawdę 
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chodziło. W przemówieniach, pismach Jan Paweł II uświadamiał nam, ile życie 
daje możliwości, ile potrafi my z siebie dać, gdy wybierzemy właściwie. Pokazywał, 
że wiara, wierność, miłość pozwalają budować rzeczy najpiękniejsze. Podobnie ro-
bił pan Jerzy. Nie wystarczy prezentować ludziom, którzy go nie znali, jego roze-
śmianych oczu i łagodnego uśmiechu, bo nie poczują tego, co my czuliśmy, gdy na 
nas patrzył. Trzeba wrócić do jego tekstów, przypominać, jakie stanowiska zajmo-
wał w obliczu palących społecznie problemów, ukazywać jego wybory, ścieżkę ży-
ciową, by rozbudzić tęsknotę za życiem, którego sens wykracza poza codzienność.

J.P. Motywował panią do działania?

J.O. W jego obecności czułam się lepsza, ale też chciałam robić coś więcej, bo 
zależało mi, żeby być kimś, kto zasługuje na jego przyjaźń. Oczywiście angażo-
wałam się w działalność społeczną nie tylko dla niego – chciałam zajmować się 
czymś, co dawałoby pomoc najsłabszym. Przy panu Jerzym miałam pewność, że 
warto przezwyciężać własne słabości. 

Gdy teraz czasem myślę o moich rozmowach z nim, uświadamiam sobie, że 
podczas nich to on przede wszystkim dowiadywał się czegoś o mnie. Ja dowiadywa-
łam się o nim pośrednio, bo o sobie mówił bardzo niewiele. Oczywiście wspominał 
różne wydarzenia, ludzi, którzy stanęli na jego drodze – potrafi ł o tym interesująco 
opowiadać. Ale jednak zawsze to były opowieści o kimś albo o czymś, nigdy o nim. 

J.P. Przypomina mi się historia opowiedziana przez Jerzego Pilcha w Bezpowrotnie 

utraconej leworęczności: „Rozmowa przed kamerą, (…) oraz zaszczyt przeprowadzenia 

z Szefem wywiadu do jubileuszowego numeru »Tygodnika« to były sytuacje naznaczone 

męką i gehenną. Otóż Jerzy Turowicz jest człowiekiem, który z natury swojej nie podejmu-

je żadnych gier konwersacyjnych, zwłaszcza zaś nie podejmuje – powiedzmy – beztroskich 

gier konwersacyjnych. Ten wielbiciel i wielki znawca poezji cechuje się zarazem absolutną 

niechęcią do wypowiedzi metaforycznych, On mówi tak, tak, nie, nie, pilnie przestrzega 

zasady wypowiedzi powściągliwej, by nie powiedzieć ascetycznej, w absolutnie kłopotli-

wy, by nie rzec paraliżujący, sposób trzyma się sedna rzeczy, nie podejmuje żadnych kon-

wencji naznaczonych wieloznacznością, nie współpracuje z żadnymi niejasnościami, nie 

zajmuje go rozwiązywanie dialogowych rebusów czy zagadek. Jerzy Turowicz nie traktuje 

zadawanych mu pytań jako pretekstu do oratorskich wywodów (czynią to, jak wiadomo, 

wszyscy). Jerzy Turowicz na zadawane mu pytania odpowiada. Pamiętam, że do tego 
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jubileuszowego wywiadu przygotowałem sobie cały zestaw, jak mi się zdawało, niesły-

chanie przebiegłych, metaforycznych, niezwykle wyrafi nowanych i wręcz prowokacyjnych 

pytań. I rzecz jasna Turowicz bez mrugnięcia okiem nie podjął zabawy, bo zwyczajnie 

pewien typ zabawy nie jest w jego stylu. Zadałem mu na przykład niesłychanie daleko, 

głęboko drążące rzecz pytanie: Jakie mianowicie refl eksje towarzyszą Panu Redaktorowi, 

gdy spogląda przez okno swego gabinetu? (Z okna gabinetu Turowicza widać kurię). I On 

mi odpowiedział, że jak patrzy przez okno, to widzi kurię”1. 

J.O. Pan Jerzy miał organiczną niechęć do gawędzenia o sobie. Natomiast o fa-
scynacji innymi mógł opowiadać godzinami. I jak potrafi ł słuchać! Przyglądał się 
rozmówcy uważnie, chciał wydobyć z niego jak najwięcej; zobaczyć, co jest w nim 
najbardziej autentyczne. Pamiętam uśmiechnięte szpareczki oczu, przez które pa-
trzył dobrotliwie na człowieka. W jego obecności nie można było nie czuć się do-
brym. Gdy teraz o nim myślę, uświadamiam sobie, że nie mówił źle o innych i nie 
zabierał głosu po to, by coś zabrzmiało pięknie i jego upiększyło. To wszystko brzmi 
bajkowo, dla niektórych może nierealnie, ale opisuję rzeczywistość, która we mnie 
zapadła. Kiedy bliżej poznałam redakcję, zauważyłam, że ludzie, którzy tam praco-
wali, pisali dla „Tygodnika”, robili to – nie tylko, ale przede wszystkim – dla pana 
Jerzego, jestem o tym przekonana. Są tacy ludzie, którzy potrafi ą w innych wzbu-
dzić aktywność, pobudzić do działania. I ci, w których ta chęć działania została 
obudzona, nie pracują tylko dla idei, ale też dla tego człowieka, żeby go nie zawieść. 
Są znajomości, które nas uskrzydlają. Chyba nie należy się wstydzić mówić o tym.

J.P. Władysław Bartoszewski wspomina, że gdy w latach osiemdziesiątych został wpi-

sany do „Tygodnikowej” stopki redakcyjnej, poczuł, że jest to wyróżnienie, które zobowią-

zuje do wytężonej pracy. Nie chciał, by Jerzy Turowicz tej decyzji żałował. Adam Mich-

nik natomiast stwierdza, że aspirował do bycia redaktorem naczelnym na miarę Jerzego 

Turowicza i puszczał często polemiczne teksty, takie jakich Turowicz nie wahał się puścić 

w „Tygodniku”, tylko dlatego, że bał się, iż naczelny krakowskiego pisma zapyta, czemu 

ich nie opublikował, a on się zawstydzi.

J.O. O panu Jerzym wiele mówi to, dla ilu osobistości ważnych dla polskiej 
myśli i kultury był kimś szczególnym. Właściwie, kogo z ludzi, którzy z nim się 

1 Jerzy Pilch, Bezpowrotnie utracona leworęczność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
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zetknęli, by nie zapytać, każdy mówi niemal to samo: że przy nim, a nawet my-
śląc o nim, pewnych rzeczy nie wypadało robić; nadawał bowiem pion moralny, 
etyczny. Do dzisiaj w tym, co robię – nie tylko w działalności publicznej, ale rów-
nież w życiu prywatnym – zadaję sobie pytanie: jak by postąpił pan Jerzy? Co on 
by pomyślał? Czuję jego wzrok na sobie. Jest dla mnie, ale myślę, że dla wielu 
innych osób także – busolą. Mimo że fi zycznie go z nami nie ma, to w trochę 
inny sposób jest.

J.P. Cofnijmy się do czasu, gdy zaczęła pani czytać „Tygodnik”. Kiedy to było? I co 

wiedziała pani o Jerzym Turowiczu, nie znając go jeszcze? 

J.O. Zaczęłam czytać „Tygodnik Powszechny”, gdy rozpoczęłam studia. Wte-
dy dowiedziałam się o istnieniu Jerzego Turowicza. Uzyskanie wiedzy na jego 
temat wcześniej było niemożliwe, bo środowisko, w którym się wychowałam – 
sanatorium dla niepełnosprawnych – nie było miejscem, gdzie się o „Tygodniku” 
mówiło; nie było nikogo, kto mógłby podsunąć taką lekturę. Po raz pierwszy dała 
mi to pismo koleżanka, z którą mieszkałam na początku studiów. Dziś wiem, że 
to był ważny moment w moim życiu. Byłam wówczas taką carte blanche, osobą 
wychowaną – nie chcę powiedzieć: bezideowo, ale nie znajduję lepszego słowa. 
Dopiero na studiach zaczęła się moja świadoma droga. Wtedy nie miałam pomy-
słu na siebie, ale dokonałam wyboru – wybrałam „Tygodnik”. O stanie mojego 
ducha z tamtego okresu świadczy fakt, że gdy na pierwszym wykładzie z fi zyki 
kolega rozdawał deklaracje dotyczące wstąpienia do Socjalistycznego Związku 
Studentów Polskich, uważałam, że powinnam się zapisać. Na szczęście tych 
deklaracji wtedy zabrakło. Kilka dni po tym zdarzeniu poszłam do duszpaster-
stwa akademickiego jezuitów i tam się dowiedziałam, że zapisywać się nie nale-
ży. Mam świadomość, iż mogłam znaleźć się zarówno po jednej, jak i po drugiej 
stronie. Nie miałam ukształtowanych poglądów. Nie będąc ani po jednej, ani po 
drugiej stronie – byłam nigdzie, tak można powiedzieć. 

J.P. Ale chciała pani gdzieś przynależeć.

J.O. Nie wiem, czy chciałam. Ta świadomość dopiero później się we mnie obu-
dziła. Ale zanim się obudziła, już wiedziałam, że przynależę do tej dobrej strony. 
To dokonywało się trochę poza moją świadomością. Czasem sobie wyobrażam, 
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że gdzieś tam anioł z diabłem stoczyli walkę o moją duszę. Na szczęście anioł 
wygrał. Miałam to szczęście, że trafi łam na dobre środowisko i na kogoś, kto mi 
podsunął „Tygodnik Powszechny”. Potem – trudno mi powiedzieć, jak to się cza-
sowo rozkładało – już miałam świadomość, dlaczego nie jestem po drugiej stro-
nie. Ona bardzo szybko rosła – dzięki pismu Jerzego Turowicza i dzięki świet-
nemu duszpasterstwu akademickiemu jezuitów w Toruniu. W duszpasterstwie 
właściwie nie było spotkania, żeby się nie mówiło o tym, co napisano w „Tygo-
dniku”, w „Znaku”. To były pisma, które czytaliśmy regularnie. Formowały mój 
światopogląd, moją wiarę. Zaznajamiały mnie z problemami Kościoła. Dzięki 
„Tygodnikowi” było wiadomo, jakie książki trzeba czytać. Inspirował nasze lek-
tury. W pewnym sensie wtedy łatwiej niż dziś można było wyłowić wartościowe 
pozycje, bo wówczas tak mało książek się ukazywało, że jak Znak coś wydawał, 
to się to kupowało. Było wiadomo, że książka musi być dobra. Pośrednictwo „Ty-
godnika” polegało na drukowaniu informacji na temat nowości wydawniczych, 
a także ich recenzowaniu. Muszę też wspomnieć, że w czasach gdy studiowałam, 
ludzie „Tygodnika” przyjeżdżali do naszego duszpasterstwa – kilkakrotnie był 
w Toruniu pan Jerzy Turowicz. W taki sposób budowała się ta więź… Pamię-
tam, jak od naszego duszpasterza – ojca Wołoszyna – dostałam książkę księdza 
Michała Hellera Wszechświat i słowo. To było dla mnie – studentki astronomii 
– prawdziwe odkrycie. I nagle okazuje się, że ksiądz Heller to też człowiek z krę-
gu „Tygodnika”. Ostatnio nawet otrzymał prestiżową Nagrodę Templetona296… 
Pomimo że nie znałam osobiście ludzi, którzy tworzyli to pismo, poczułam wów-
czas, iż to jest moje środowisko. 

Pamiętam, że jak udało mi się założyć w kiosku swoją teczkę, do której wkła-
dano „Tygodnik”, traktowałam to jako niebywały sukces. Zabawne, ale człowiek 
gdzieś tam w hierarchii rósł, dlatego że miał teczkę w kiosku Ruchu. Dzisiaj 
każdy może sobie „Tygodnik” kupić. Wtedy nie było takiej możliwości, pismo 
przechodziło więc z rąk do rąk. Już nawet komentowanie tego, o czym pisało 
się w „Tygodniku”, było traktowane jak jego czytanie. Dziś nie ma tak żywych 
rozmów. Nie dlatego, że „Tygodnik” jest gorszy. Nadeszły czasy wolności. Każdy 
może wybrać sobie tytuł prasowy, który mu odpowiada, bo jest wiele mediów 

296 Nagroda Templetona (Templeton Prize for Progress Toward Research or Discoveries about Spiritual 
Realities) – wyróżnienie wręczane od 1972 roku przez Fundację Templetona w Pałacu Buckingham indywidu-
alnej osobie za pokonywanie barier pomiędzy nauką a religią. Ks. prof. Michał Heller został laureatem Nagrody 
w 2008 roku. 
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do wyboru. Nie ma takiej przemożnej potrzeby dyskusji, potrzeby wymiany 
myśli. Kiedyś poczucie wspólnoty tworzyła krótka wymiana zdań: „Czytałeś? 
– Czytałem”. I wszystko jasne. „Tygodnik” tworzył środowisko. Jak dzisiaj po-
patrzymy na polskie elity, to okaże się, że w większości należą do nich ludzie, 
którzy wychowali się na „Tygodniku”.

J.P. Co w tamtym czasie dla pani środowiska studenckiego było najsilniejszym atutem 

„Tygodnika”, tym, co przyciągało?

J.O. To było jedyne pismo, które nie kłamało. Jedyne, w którym można było, 
pomimo ocenzurowania, znaleźć prawdę. Rozmawialiśmy ze znajomymi nie tyl-
ko o tym, co się ukazywało, ale również o tym, co było wycięte – o czym świad-
czyły białe plamy na łamach. I ta wszechobecna aluzyjność… Wiadomo było, że 
wielu rzeczy nie można powiedzieć wprost. Znajdowano zatem sposoby, by prze-
mycić na łamy zakazane treści. Zaraz po wydarzeniach Grudnia ’70 Turowicz 
w komentarzu pisał: „Jedynie siła słuszności posiada moc przekonywania. Zaś 
pytania, na które nie udzielono odpowiedzi, nie przestają istnieć”. Gdy nie moż-
na było napisać o rocznicy tej tragedii na Wybrzeżu, „Tygodnik” uciekł w sym-
bole i wydrukował zdjęcie gdańskich krzyży; kiedy nie można było napisać o za-
strzeleniu Bogdana Włosika podczas demonstracji w Nowej Hucie w 1982 roku, 
na pierwszej stronie pisma z Wiślnej ukazało się zdjęcie Adama Bujaka z pogrze-
bu Włosika. Dla czytelnika, który był wyczulony na treści przemycane między 
wierszami, wymowa była oczywista.

To było pismo, które prezentowało alternatywną, w stosunku do mocno roz-
powszechnionej socrealistycznej, wizję kultury. Tworzone nie tylko dla ludzi 
wierzących, ale dla wszystkich poszukujących. Od początku swego istnienia było 
miejscem, gdzie czytelnik mógł się spierać o swoją religię. „Tygodnik” pokazywał 
mu, że nie powinien się wstydzić własnych wątpliwości; wychodził naprzeciw 
czytelnikowi, który siłował się – często z samym sobą. Nie pozostawał obojętny 
wobec jego zagubienia. Pismo z Wiślnej nie uciekało od pytań trudnych, nie-
jednokrotnie zawstydzających społeczność wierzących. Nie robiło tego jednak, 
by kompromitować Kościół.

Poza tym kształtowało nasze poczucie wolności, chęć zaangażowania społecz-
nego. Zaangażowanie w opozycję było inspirowane „Tygodnikiem”. Wierność 
prawdzie i przywiązanie do wolności, do niepodległości – to było coś, co niósł 
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ze sobą. W momencie powstawania opozycji czy w momentach, gdy byliśmy 
świadkami krzywdy innych ludzi, wiedzieliśmy, że nie możemy stać obok, że 
trzeba działać. Myślę, że nie byłoby Solidarności, gdyby nie „Tygodnik”, który 
formował ludzką świadomość.

J.P. Odejdźmy na chwilę od „Tygodnika” z czasów PRL. Porozmawiajmy o fascynacji 

Jerzego Turowicza jednym z nurtów w Kościele, umownie mówiąc – franciszkańskim. 

Bardzo interesowali go cisi, zorientowani na pomaganie biednym. Czy rozmawiał z panią 

na temat działalności Polskiej Akcji Humanitarnej?

J.O. Tak. 

J.P. Mówił, co go szczególnie w tej działalności interesuje, dlaczego ją ceni? Bo po-

dejrzewam, że cenił ją wysoko, skoro dostała pani Medal Świętego Jerzego przyznawany 

przez „Tygodnik” „za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym”.

J.O. Muszę przyznać, że to, iż Jerzy Turowicz interesował się tym, co robimy, 
i oceniał wysoko, było dla mnie nagrodą największą ze wszystkich możliwych. 
Gdy konwoje Polskiej Akcji Humanitarnej wyjeżdżały z Krakowa, pan Jerzy za-
wsze starał się być w miejscu odjazdu. Dla niego było oczywiste, że trzeba popie-
rać inicjatywę ludzi, którzy chcieli pomóc Sarajewu czy – później już szerzej – 
mieszkańcom byłej Jugosławii, podczas tej strasznej wojny, która była tak blisko 
nas. W pierwszym konwoju jechało wielu VIP-ów. Pan Jerzy też bardzo chciał 
pojechać, ale niestety, ze względu na stan zdrowia, nie mógł. Przyjechał wtedy na 
plac, żeby pożegnać się ze wszystkimi, którzy jechali. A byli to wtedy między in-
nymi Adam Michnik, Jacek Kuroń, Marek Edelman, Heniu Wujec... Pamiętam, 
że wtedy pan Jerzy długo nie mógł się z nami rozstać. Naprawdę miał ogrom-
ną chęć, by pojechać. Mówił, że jest dla niego ważne, iż przekroczyliśmy pewną 
barierę w myśleniu o pomaganiu drugiemu człowiekowi. Pomyśleliśmy o tych, 
którzy są gdzieś dalej. Nie o Polakach, ale o zupełnie obcych ludziach, którym 
podejmujemy się nieść pomoc, by okazać naszą solidarność z ich cierpieniem. 
Nawet jeśli to jest niebezpieczne. A co tu dużo mówić – było.

Tak trudno się chwalić... Ale pan Jerzy doceniał to, że ten ruch pomocy ponad 
Polską był bardzo autentyczny. Wartość tej pomocy była po pierwsze – w budowa-
niu świadomości społeczeństwa polskiego, po drugie – w dzieleniu się z innymi. 
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Nie polegała absolutnie na tym, że jacyś sponsorzy dawali nam pieniądze, a my 
robiliśmy z nimi coś, co sobie wyobraziliśmy. Pan Jerzy doceniał to, że wciągali-
śmy w Akcję bardzo wielu ludzi. Pragnęliśmy, żeby ta pomoc była wyrazem so-
lidarności wielu osób, a nie kilku sponsorów. Na tym polega prawdziwe dziele-
nie się. Pan Jerzy wszystkie sensowne sposoby pomocy drugiemu człowiekowi 
wychwytywał i głośno popierał.

J.P. Wspierał działania na rzecz pomocy dla byłej Jugosławii w czasie, gdy w Polsce 

jeszcze nie było takiej świadomości społecznej, że warto wysłać pomoc na zewnątrz. 

Ludzie raczej myśleli: „A dlaczego na zewnątrz, skoro u nas tyle biedy?”. 

J.O. To prawda. Dalekowzroczność pana Jerzego sprawiała, że na łamach „Ty-
godnika” pisano o konieczności śpieszenia z pomocą tym, którzy są w potrzebie, 
budując przy tym świadomość, że kilometry, które nas od nich dzielą, nie powin-
ny być barierą uniemożliwiającą wsparcie. W „Tygodniku” mieliśmy sojusznika, 
który utwierdzał swoich czytelników w przekonaniu, że jeżeli jesteśmy narodem, 
w którym zrodziła się Solidarność, to nie możemy odmówić pomocy, nawet gdy-
byśmy mieli dawać mało, bo nie stać nas na więcej. Potem okazało się, że jednak 
możemy dać bardzo wiele. Dla mnie sam fakt, iż dziesięć lat po zakończeniu woj-
ny prezydent Sarajewa przyznał Polskiej Akcji Humanitarnej, jako jednej z orga-
nizacji, które przyjeżdżały do tego miasta, nagrodę, było czymś niebywałym. Na-
sza pomoc, w porównaniu z pomocą ze strony innych krajów europejskich, była 
nieznaczna. Ale jako że była aktem dzielenia się, została zauważona. Ilościowo 
na pewno nie zmieniła wiele, bo tam były setki organizacji, które miały o wiele 
większe możliwości i doświadczenie niż my. My właściwie wtedy zaczynaliśmy 
– skala naszej pomocy nie była porażająca. Pan Jerzy od samego początku do-
ceniał entuzjazm, który się zrodził wokół tej inicjatywy i który później przecież 
procentował.

J.P. Dobrze mieć takiego sojusznika.

J.O. Nawet bardzo dobrze. Wsparcie dla naszej działalności w tamtym czasie 
wcale nie było czymś oczywistym. Jerzy Turowicz wykonywał gesty niepopular-
ne. Pamiętam, że gdy po dwóch pierwszych konwojach do Sarajewa postanowili-
śmy też pojechać do Serbii, wtedy pewna dziennikarka pisała na łamach „Gazety 
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Wyborczej”, że to nie ma sensu. Po co jedziemy do Serbii, skoro tam jest wszyst-
ko? A przecież Serbia rozpoczęła wojnę i to jej mieszkańcy są tymi złymi. Pan 
Jerzy uważał inaczej. Był zdania, że wojna nie jest czarno-biała. Czas pokazał, 
że miał rację. Oprawcy byli ofi arami i na odwrót. Poza tym, jakiekolwiek by były 
fakty historyczne, to trzeba pamiętać, że i z powodu wojny, i z powodu embarga, 
zwykli ludzie, którzy wcale nie chcieli wojny – cierpieli także w Serbii. Również 
tam nie było leków, żywności, prądu. Nie strzelano tam, to prawda – pod tym 
względem było lepiej. Choć i to się później zmieniło. Pan Jerzy popierał naszą ini-
cjatywę pomocy wszystkim stronom konfl iktu – zarówno Bośniakom, jak i Ser-
bom, a także Chorwatom. 

J.P. Rok po wybuchu tej wojny, w artykule Karygodna bezradność pytał: „Co na to świat 

wolny, świat zachodni?”. Pisał: „Wobec tej tragedii świat wolny, świat cywilizowany, świat 

zachodni wydaje się być całkowicie bezradny i bezsilny. Ale czy na pewno? Czy wszystkie 

środki zostały wyczerpane? Obawiam się, że nie. W takim razie owa bezradność jest kary-

godna, jest w jakimś stopniu współodpowiedzialnością za zbrodnie. Tadeusz Mazowiecki, 

który od ponad roku z ogromnym zaangażowaniem pełni powierzoną mu funkcję Społecz-

nego Sprawozdawcy ONZ ds. przestrzegania praw człowieka w byłej Jugosławii, już w pią-

tym z kolei raporcie donosi o popełnianych zbrodniach, domaga się – ze słabym niestety 

rezultatem – odpowiednich działań, oskarżając Zachód o brak politycznej woli położenia 

kresu tragedii Bośni, próbując budzić sumienie społeczeństw, mówiąc, że obojętność wo-

bec tego, co się dzieje w Bośni, jest równoznaczna ze współodpowiedzialnością”3.97. 

J.O. Tadeusz Mazowiecki obnażał swoimi raportami bezradność organizacji 
międzynarodowych. Wykazał, że wszystkie strony konfl iktu łamią prawa czło-
wieka. Gdy zobaczył, że po kilku latach jego ciężkiej harówki świat nie reagu-
je na krzyk rozpaczy Bałkanów, podał się do dymisji. Ale wykonał wielką pracę 
na rzecz pokoju i wielokrotnie w tamtym czasie gościł na łamach „Tygodnika”, 
opowiadając o sytuacji w byłej Jugosławii.

W 1994 roku zaczęliśmy jeździć z pomocą do Kosowa. To była prawdziwa po-
moc humanitarna, bo pomagaliśmy wszystkim stronom konfl iktu. Będąc tylko 
po jednej ze stron, bardzo łatwo przejąć te same emocje. Przebywając w Saraje-
wie, myślało się o złych Serbach, w Serbii – o strasznych Bośniakach. Widziałam 

397 „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 51–52.
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skutki działalności Chorwatów w serbskiej Krajinie. Zniszczone domy, a w nich 
stare kobiety, które nie uciekły, bo nie miały jak. Były całkowicie osamotnione, bo 
wieś opustoszała. Kilka staruszek wegetowało w domach, nikt im nie pomagał. 
To był efekt działalności Chorwatów. Ta wojna nie miała jednej twarzy. Zresztą, 
gdy dzisiaj myślimy o II wojnie światowej, też mamy świadomość, że po stronie 
niemieckiej były ofi ary. Tego nie można zanegować. Pan Jerzy należał do ludzi, 
którzy to rozumieli. Kiedy przyjrzymy się historii Polski XX wieku, zauważymy, 
że stanowisko „Tygodnika” i jego naczelnego w obliczu ważnych społecznie wy-
darzeń było czyste, klarowne. 

J.P. Każdemu inny moment w historii pisma z Wiślnej wydaje się ważny. Dla niektó-

rych wyjątkowo istotne było odmówienie opublikowania nekrologu Stalina, dla innych 

solidarność z Czechosłowacją w 1968 roku czy ze Stefanem Kisielewskim, gdy był szyka-

nowany. Takich decyzji, gestów ze strony „Tygodnika” można wymienić więcej.

J.O. Jak dzisiaj patrzymy na historię tamtego okresu, to intuicji pana Jerzego 
właściwie nigdzie nie zabrakło. „Tygodnik” odzwierciedlał jego wrażliwość. Kie-
dy nie wiedzieliśmy, co myśleć o pewnych wydarzeniach, wystarczyło sięgnąć po 
pismo z Wiślnej. Na przykład list polskich biskupów do biskupów niemieckich 
dla większości ludzi był niezrozumiały. A pan Jerzy rozumiał symbolikę tego ge-
stu i popierał stanowisko biskupów. Wcześniej niż inni wyczuwał, co jest istotne. 
Lekturę dotyczącą stosunków polsko-żydowskich przecież także zaczynało się 
od „Tygodnika”. Pan Jerzy wiedział, po której stronie stanąć. I zawsze okazywało 
się, że jest po tej dobrej stronie.

J.P. Co jego dziennikarstwo dało świeckim w Polsce?

J.O. Wyzwoliło chęć zaangażowania się. Nauczyło pojmować Kościół jako 
wspólnotę złożoną z indywidualności. Współczesny polski Kościół wiele za-
wdzięcza Jerzemu Turowiczowi. Oczywiście, nie tylko jemu. Był też ogromny 
wkład Stefana Wilkanowicza w rozwój laikatu świeckiego. Ale i w jego pracy 
pan Jerzy miał swój udział w tym sensie, że Stefan Wilkanowicz działał poprzez 
„Tygodnik Powszechny”. 

Obecność Turowicza na II Soborze Watykańskim; to wszystko, co o nim pi-
sał… Nie wiem, czy bez tego my katolicy w Polsce wiedzielibyśmy tyle o wadze 
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tego wydarzenia; czy tak wiele zmian w Kościele w Polsce by się dokonało. Tade-
usz Mazowiecki mówi, że pan Jerzy jako jeden z twórców formacji katolicyzmu 
posoborowego w Polsce był „autorytetem w tym zakresie na skalę światową”. 
Jestem przekonana, że ma rację.

„Tygodnik” powstał po wojnie; kraj był w takim, a nie innym miejscu historii. 
Założenie tego pisma wynikało z głębokiego przekonania, jakie żywił pan Jerzy, 
iż katolicy muszą mieć swój wkład w budowanie Polski. Już wtedy zdawał sobie 
sprawę, że katolicy nie mogą stać z boku i twierdzić: skoro nas odsunięto, bo 
teraz ktoś buduje komunizm, to dla nas nie ma tu miejsca. Turowicz zobaczył, 
że to miejsce jest – i świetnie potrafi ł je wykorzystać. Chciał, by jego pismo budo-
wało środowisko mające wpływ na wspólnotę Kościoła. To nie była tylko intuicja, 
to był plan. 

„Tygodnik” był enklawą, przystanią, gdzie ludzie, dla których nie było gdzie 
indziej miejsca, mogli je znaleźć właśnie tu. Skupiał tych, którzy rozumieli jakie 
zło i zagrożenia dla społeczeństwa polskiego niesie ze sobą system komunistycz-
ny. Wiatr wiał w oczy, a pan Jerzy trwał na swoim posterunku. Mówił: „Nigdy nie 
myślałem ani o zmianie pracy, ani tym bardziej o emigracji, co wynikało pewnie 
z poczucia odpowiedzialności za sprawy polskie i za Kościół w Polsce. Zawsze 
wyznawałem zasadę, że w każdej sytuacji można coś zrobić i należy się starać 
zrobić tyle, ile można”. 

Czytając to, co pan Jerzy napisał przed II Soborem Watykańskim, jestem 
właściwie przekonana, że jadąc do Rzymu, miał już w sobie to myślenie o Ko-
ściele jako wspólnocie, w której duch dialogu jest wyraźnie obecny. Tam niejako 
utwierdził się w przekonaniu o istotnej roli świeckich w Kościele. 

Skupił wokół pisma zarówno ważnych hierarchów, jak i osoby świeckie, które 
często dzięki niemu zaczynały rozumieć, czym jest wiara. Wiara, którą budował 
w nas Kościół instytucjonalny, przynajmniej dla mnie, była czymś bezużytecz-
nym w życiu społecznym. Dzięki „Tygodnikowi” wiedzieliśmy, że to nie jest coś 
ukrytego tylko w zakamarku serca, co się w ciszy kościoła uprawia. Ale że chodzi 
o coś, czym należy żyć na co dzień. Jak pisał ksiądz Tischner: „Można mieć pełne 
usta słów o godności człowieka, o jego wewnętrznej prawdzie i potrzebie wiary 
w człowieka, jeśli jednak za słowami nie pójdą czyny, mowa ta obróci się przeciw-
ko mówiącym”. 

„Tygodnik” wytyczał nam drogę życiową – mówię to z pełnym przekonaniem. 
Nasze rozterki, pytania odnajdywaliśmy na jego łamach.
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Wręczenie Medalu Świętego Jerzego „Tygodnika Powszechnego”,
(od prawej) Jerzy Turowicz, siostra Małgorzata Chmielewska, Janina Ochojska-Okońska, 

Jacek Kuroń i Marek Nowicki, Kraków 1996
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W moich czasach studenckich, potem w czasach opozycji, przekonania pana 
Jerzego były ważne nie tylko dla takich szaraczków jak ja, ale także dla wybitnych 
umysłów. Miał w sobie coś, co powodowało, że kształtował nie tylko społeczność 
kościelną, wpłynął również na świadomość ludzi będących poza Kościołem. My-
ślę przede wszystkim o niewierzących budujących opozycję antykomunistyczną. 
I choć często – jak mówił wspomniany ksiądz Tischner – „stali na marginesie 
Kościoła, to przecież byli w samym środku moralnej uczciwości”. Dla nich otwie-
rała się wspólna droga z „Tygodnikiem Powszechnym”. Pan Jerzy przygarniał 
ludzi z różnych stron. Dla niego nie było ważne, czy ktoś się modli, czy nie. Istot-
ne było zaangażowanie społeczne, a przede wszystkim wierność pewnym warto-
ściom, czyli kręgosłup moralny. Tylko to się liczyło.

J.P. Mówiła pani, zdaje się na łamach „Dziennika”, że wyobraża sobie niebo jako 

miejsce, w którym Jerzy Turowicz spotyka się z księdzem Józefem Tischnerem oraz Janem 

Pawłem II i mają wreszcie czas, żeby rozmawiać o tym, o czym wcześniej im się nie udało. 

Gdyby pani znalazła się w tym niebie, gdyby mogła dzisiaj spotkać się z Jerzym Turowi-

czem, to o czym chciałaby pani z nim porozmawiać?

J.O. Chciałabym porozmawiać o tym, jak z jego punktu widzenia wygląda Ko-
ściół po Janie Pawle II. Kościół, który staje wobec dyskusji o aborcji, sztucznym 
zapłodnieniu, prezerwatywach, ale również o Radiu Maryja. Gdybym spotkała 
pana Jerzego, zapytałabym też o to, jak jest w niebie (jeżeli oczywiście mógłby mi 
na to pytanie odpowiedzieć)… Dziś, gdy w polskiej rzeczywistości politycznej 
i społecznej podnoszone są zagadnienia trudne, kontrowersyjne, myślę o tym, że 
brakuje w publicznej debacie rozważnego głosu pana Jerzego. 

Kościół powinien uporać się z nagłaśnianym problemem molestowania sek-
sualnego wśród księży. Musi dać bardzo wyraźnie znak, że wie, jak sobie w takich 
sytuacjach radzić. Nie może pozwalać na to, by była niszczona ludzka godność. 
I nie powinien bezradnie czekać, aż sprawą zajmie się prokuratura. Podoba mi 
się sposób, w jaki „Tygodnik” pisze o problemie molestowania seksualnego, 
ponieważ jego stanowisko jest jasne. Staje po stronie pokrzywdzonych. Myślę, 
że pan Jerzy właśnie tego by chciał. Żeby jego prasowe dziecko stało po stronie 
ubogich, najsłabszych. Ale zarówno „Tygodnik”, ja i my wszyscy nie powinni-
śmy zapominać, że oprócz tego problemu są również inne, i dlatego nie moż-
na się tylko na tym jednym zatrzymać. W życiu społecznym pewne tematy stają 
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się bardziej aktualne z powodu zaistniałych wydarzeń. Wtedy poświęca się im 
więcej uwagi. Dobrze, że tak jest, ale ważne jest też, by w ferworze dyskusji nie 
zapomnieć o innych istotnych kwestiach, takich jak: szeroko pojęta dyskrymi-
nacja, niezrównoważony rozwój społeczeństw, wpływ nowoczesnych środków 
komunikacji na nasze życie. Jest sprawa ludzkiej godności, tęsknoty za warto-
ściami niepodważalnymi… Można by jeszcze długo wymieniać. Trzeba pamiętać 
o zachowaniu odpowiednich proporcji. W natłoku informacji łatwo zapomnieć, 
że poza ludzką słabością istnieje też Boża mądrość. Rozważnych głosów studzą-
cych głowy i stawiających problem na odpowiedniej płaszczyźnie – takich jak 
pana Jerzego czy księdza Tischnera – brakuje. Pamiętam, że gdy na początku lat 
dziewięćdziesiątych w Polsce rozgorzała dyskusja o aborcji, nagle zagarnęła całą 
przestrzeń życia społeczno-politycznego. Mówiło się tylko o aborcji. „Tygodnik” 
wtedy należał do pism, które nie sprowadzały tego problemu tylko do aspektu 
fi zyczności, co było powszechne. Mówił przede wszystkim o problemie wartości. 
Patrzył szerzej.

Myślę, że na przykład inicjatywa „Tygodnika Powszechnego”, nawołująca do 
solidaryzowania się z Tybetem poprzez wpięcie znaku Solidarności w stroje pol-
skich sportowców w trakcie igrzysk w Pekinie, na pewno by się panu Jerzemu 
podobała. Redakcja wówczas tak uzasadniała ten pomysł: „Symbol Solidarności 
nie jest symbolem politycznym ani ideologicznym. Powstał, by reprezentować 
wielki wolnościowy zryw. (…) Mamy szansę pokazać chińskim władzom i świa-
tu, że można solidaryzować się z cierpiącymi i walczącymi o wolność, nie przez 
kontestowanie, nieobecność i walkę, lecz przez jednoczenie się wokół idei poko-
ju i ludzkiej godności”. Jestem przekonana, że pan Jerzy uznawałby ten gest za 
potrzebny i ważny. To, co mi się w nim podobało, co mi się w ogóle podoba w lu-
dziach – to nieobojętność. Świadomość, że nasze zaangażowanie ma ogromny 
wpływ na obraz świata. Dzięki temu, że ludzie tacy jak Jerzy Turowicz wspierali 
moje działania, budowała się we mnie świadomość ich wagi. Bo przecież nie od 
razu wiedziałam, jakie to wszystko jest ważne. Owszem, miałam jakieś przeczu-
cie, że istotne jest wysłanie konwoju do Sarajewa, ale potem chciałam wrócić 
do mojej pracy astronoma. A tu trzeba było wysłać drugi konwój, trzeci… I tak 
poszło. Świadomość tego, co powinnam robić i jak, budowała się wraz z upły-
wem czasu. Miałam to szczęście, że znałam założyciela „Tygodnika”, że mogłam 
z nim rozmawiać, korzystać z jego rad. Chciałam, żeby pomoc udzielana przez 
Polską Akcję Humanitarną płynęła z ducha solidarności, by szanowała godność 

Rozmowy_o_Turowiczu_sklad2.indd   197 1/19/12   5:11 PM



198

GEN RYZYKA W SOBIE MIAŁ

człowieka, by była dla tego człowieka budująca, pomagała mu się usamodzielnić, 
by jednoczyła ludzi i wyznaczała nowe cele.

Pamiętam, jak otwieraliśmy w 1996 roku w Krakowie biuro Polskiej Akcji 
Humanitarnej… Zaprosiliśmy wtedy różne media, ale przyszedł tylko jeden 
dziennikarz – pan Jerzy Turowicz. To pokazuje, jaką wagę do tego przykładał. 
W 1996 roku robiliśmy niewiele w porównaniu z tym, co dzieje się dzisiaj. Jeśli 
teraz pan Jerzy patrzy na nas, na pewno mu się podoba, że jesteśmy w Afryce czy 
w Palestynie. Żałuję, że go nie ma, bo dużo mógłby mi opowiedzieć o Izraelu. 

J.P. Wróćmy do wątku, który pani pominęła, nie chcąc się chwalić. W książce Niebo to 

inni, wywiadzie rzece z panią można przeczytać, że Medal Świętego Jerzego, otrzymany 

w 1994 roku, znaczył dla pani więcej niż nagroda, która też przyszła w tym czasie – 

Kobieta Europy.

J.O. To prawda. Pierwszy raz dostałam nagrodę od środowiska, które było 
moim. Pan Jerzy do dzisiaj jest jednym z najważniejszych ludzi w moim życiu, 
więc i nagroda była niebywałym szczęściem. Dostawałam Medal Świętego Jerze-
go w tym samym roku co Jacek Kuroń – człowiek, którego podziwiałam, a który 
działał w tym samym duchu. Nawet nie potrafi ę znaleźć słów na wyrażenie tego, 
ile to wyróżnienie dla mnie znaczyło... Byłam szczęśliwa, dumna, bo znalazłam 
się pośród ludzi będących dla mnie niedościgłymi wzorami, którzy nagle zaczęli 
mówić mi tak miłe rzeczy, że nie wypada powtarzać… Byłam też trochę prze-
rażona, bałam się, że to wszystko na wyrost. Dostawałam zawrotów głowy od 
komplementów, sądziłam, że aż tyle mi się nie należy... 

J.P. Przeszła pani z Jerzym Turowiczem na „ty”?

J.O. Było mi bardzo trudno, kiedy pan Jerzy to zaproponował. Po prostu nie 
potrafi łam zacząć do niego mówić: „Jerzy”. Jakoś próbowałam się wykręcić, 
zwracać do niego bezosobowo, ale on to od razu zauważał i upominał: „Ty nie 
udawaj. Masz mi mówić: Jerzy”. Czułam, że dostaję za dużo i że muszę zrobić 
nie wiadomo co, by naprawdę na to zasłużyć. 

J.P. Za jakim światem tęsknił Jerzy Turowicz? Patrzył z optymizmem w przyszłość 

czy widział przede wszystkim zagrożenia?
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J.O. Sam fakt stworzenia „Tygodnika Powszechnego”, w takim a nie innym 
momencie, świadczy o tym, że pan Jerzy był optymistą. Nie akceptował syste-
mu komunistycznego i zniewolenia moralnego, jakie niósł, więc budował świat, 
w którym była wolność. W którym normy etyczne obowiązywały. A przecież 
wielu wydawało się, że bycie katolikiem w państwie komunistycznym jest nie-
możliwe. Turowicz stworzył przestrzeń, w której można było być sobą w sferze 
intelektualnej, kulturalnej, społecznej. Świat, którego on pragnął, był przede 
wszystkim światem budowanym na wartościach. Gdzie człowiek może rozwijać 
swoje człowieczeństwo. Ale też istnieć społecznie, bo bez tego przecież jest nie-
pełny. A jak tutaj istnieć społecznie w ustroju, w którym praca społeczna była 
jakimś dziwnym tworem, a zaangażowanie społeczne zaangażowaniem partyj-
nym? Pan Jerzy nie chciał niczego bardzo skomplikowanego, ani niemożliwe-
go. Udowodnił, że w każdych warunkach człowiek może swoje człowieczeństwo 
rozwijać i że nie ma takiej sytuacji, która zmusiłaby do wyrzeczenia się wartości. 
Że trwanie przy nich jest zwycięstwem człowieka. Że cierpienia, które na siebie 
przyjmuje, czasami upokorzenie, zapomnienie czy niespełnienie – to wszystko 
nie jest tak naprawdę ważne. Bo naprawdę liczy się tylko całkowity rachunek 
naszego życia: ile z nas dobrego zostanie w innych. Jerzy Turowicz oczekiwał 
od ludzi niemało, był wymagający, ale też wiele wymagał od siebie. Pokazywał, 
że musimy przekraczać niemoc, z którą stykamy się na co dzień. I że ważniejsze 
jest opowiedzenie się za prawdą, niż otrzymanie pracy dzięki podpisaniu jakie-
goś papierka na przykład. Uczył, jak nie być konformistą w tych trudnych cza-
sach. W czasach, w których dla wielu dostosowanie się do realiów było metodą 
przetrwania. Można było, niespecjalnie się brudząc, przetrwać, przelawirować – 
mieć lodówkę i telewizor. Pan Jerzy pokazywał, że jest jednak możliwe życie bez-
kompromisowe i że nie wymaga ono jakichś fanfar, wielkiego bohaterstwa, tylko 
po prostu wierności pewnym wartościom. 

J.P. Mówił: „W każdej sytuacji coś zrobić można i że jeśli istniejącej rzeczywistości nie 

da się zmienić, to nawet małe kroki w pożądanym kierunku są cenne”. 

J.O. W jego dobroci, skromności, pokorze była ogromna siła. Człowiek dy-
namit! Tego może nie widać na zdjęciach, gdzie zwykle jest rozbawiony czy 
zamyślony... Gdy wspominam moje spotkania z nim, oczywiście wyraźnie wi-
dzę, że to nie był kipiący energią Władysław Bartoszewski. Ale pan Jerzy swoją 

Rozmowy_o_Turowiczu_sklad2.indd   199 1/19/12   5:11 PM



200

GEN RYZYKA W SOBIE MIAŁ

konsekwencją, uporem i cichością potrafi ł zdziałać bardzo wiele. Nie chcę oce-
niać, która z tych postaw jest lepsza, każdy bowiem przyjmuje taką, jaka wynika 
z jego osobowości. Dla mnie Turowicz był jednym z mocarzy, cichych mocarzy. 
Zbudować swoje życie tak, by wpłynąć na sposób myślenia olbrzymiej grupy osób 
– to trzeba być gigantem. 

J.P. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o przestrzeni intelektualnej, którą stworzył przy uli-

cy Wiślnej 12. Ksiądz Józef Tischner w rozmowie z Turowiczem mówił: „Człowiek stwarza 

wokół siebie płaszczyzny bycia z innymi. Każdy człowiek niesie ze sobą jakąś przestrzeń, 

na której mogą się znaleźć inni ludzie. Co oni potem na niej zrobią, to już jest ich sprawa, 

ale przestrzeń to rzecz ważna. Myślę, że ta przestrzeń swobody, na której żyje »Tygodnik«, 

jest przestrzenią, którą Ty stwarzasz. Są ludzie o ciasnej przestrzeni. I oni spychają w dół 

każdego, kto się obok nich zjawi. A tutaj tego nie było. Do »Tygodnika Powszechnego« 

przychodzi się nie tylko po to, żeby dostać numer, nie tylko po to, żeby przynieść artykuł, 

czy przyjść po kolejną odmowę. Przychodzi się po coś jeszcze: żeby zobaczyć kawałek 

Polski, kawałek Kościoła, kawałek kultury. I to jest coś niezwykłego. To jest coś więcej niż 

koncepcja pisma”4.98.

J.O. Gdy na Wiślnej zjawiał się ktoś nieznany, wpadał po uszy, chciał uszczk-
nąć coś z tej atmosfery. Pamiętam czasy, gdy przyjeżdżałam do Krakowa na wy-
kłady księdza Tischnera. (Zresztą o jego fi lozofi i ładnie mówił pan Jerzy, że „jest 
to swego rodzaju polska fi lozofi a wyzwolenia”). Zaglądałam do „Tygodnika” 
właśnie po to, żeby poczuć tę atmosferę, o której krążyły legendy. Tak trudno 
opisać, co się na nią składało… Może po części udało się to Ewie Szumańskiej 
i Jackowi Żakowskiemu. Szumańska pisała o „niepowtarzalnym Tygodnikowym 
powietrzu, w którym była ludzka serdeczność, zapach kawy, papierosów i kurz ze 
starych książek”, a Żakowski o tajemnicy Jerzego, „której dziwne fl uidy odczuwa 
pewnie każdy, kto przekracza próg Jego »Tygodnika«. Fluidy spokoju pozbawio-
nego cienia obojętności i pewności, w której nie ma ani okrucha pychy”. Gdy 
w czasach studenckich wracałam z Krakowa do Torunia i mówiłam: „Słuchajcie, 
byłam w »Tygodniku«”, wszyscy mnie dotykali (śmiech) i pytali: „No i jak?”. A ja 
widziałam jedynie kawałek muru, jakiegoś człowieka… Jeszcze wtedy nie znałam 
tam nikogo, dopiero wiele lat później zaczęłam poznawać ludzi z redakcji. 

498 „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 50.
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Pamiętam pierwsze spotkanie oko w oko z Jerzym Turowiczem: byłam na 
Wiślnej po „bibułę”, którą odbierałam od Tadzia Konopki. Pan Jerzy przeszedł 
wtedy obok mnie i uśmiechnął się tak, jakbym była jego dobrą znajomą. Potem 
w Toruniu opowiadałam o tym przyjaciołom, a oni chcieli, bym opisywała każdy 
detal, opowiedziała, jak Tam jest i jaki On jest. Pewnie trudno to dziś zrozu-
mieć… „Tygodnik” po prostu w nas żył. 

Jego rola nie została wystarczająco opisana, ale mam nadzieję, że jeszcze ktoś 
to zrobi. Ludzie tacy jak ja mogą mówić o swojej drodze z nim, ale dopiero szero-
ko zakrojone badania pokazałyby, ile osób wychowało się na „Tygodniku”, co dla 
nich znaczył, jakie teksty pamiętają, co w nich zmieniły… Mówiła pani o duchu 
franciszkańskim – to jest dzieło właśnie w takim duchu; wszyscy o nim wiedzą, 
a mimo to jest dziełem cichym. Taki paradoks. 

J.P. Słyszę żal w pani głosie.

J.O. Owszem, jest mi żal, że teraz, kiedy jeszcze żyje Jacek Woźniakowski, 
Stefan Wilkanowicz, sporo ludzi ze starego „Tygodnika” – nic się nie dzieje, nikt 
nie spisuje ich wspomnień. W przywracaniu pamięci o pięknych ludziach jest coś 
szlachetnego. To działanie dalekowzroczne. Z czegoś musimy przecież czerpać… 

Jak już mówiłam, Jan Paweł II nadal jest obecny w mediach; o księdzu Tisch-
nerze przypomina wiele społecznych inicjatyw, natomiast pan Jerzy żyje w ser-
cach wielu osób, ale w mediach go brakuje. Józefa Hennelowa ma stuprocentową 
rację, gdy pisze, że „czasem zamiast mówić i mówić, warto powrócić do tych, co 
już kiedyś mówili, i to tak, iż zdołają nasycić swoją mądrością albo wrażliwością 
wiele pokoleń naprzód”. 

Powinny powstać książki o środowisku „Tygodnika Powszechnego”, „Zna-
ku”, o panu Jerzym, jego żonie, o całym tym niezwykłym zjawisku, dzięki któ-
remu przenieśliśmy przez straszne czasy komunizmu i wiarę, i patriotyzm – ten 
w najlepszym rozumieniu; taki, który nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem. 

J.P. Podziela pani opinię, że zaangażowanie polityczne z lat dziewięćdziesiątych 

zaszkodziło „Tygodnikowi”?

J.O. Na pewno nie było dobre, ale nie wierzę, żeby miało aż taki związek 
ze spadkiem sprzedaży, jak niektórzy starają się dowieść. Ludzie już o tym 
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zaangażowaniu nie pamiętają; to był incydent. Zresztą wtedy wydawało się, że 
tak powinno być. Zaangażowanie polityczne było czymś więcej niż dziś, miało 
w sobie prawdziwy aspekt społeczny. Rzeczywiście, z perspektywy czasu okaza-
ło się dla „Tygodnika” niedobre. Jako szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej dziś 
zdaję sobie sprawę, że w tym, co robię, muszę być bezstronna. Mogę mieć swoje 
prywatne przekonania, ale nie mogą się odbijać na tym, co robi PAH. Natomiast 
20 lat temu angażowałam się politycznie tak samo jak „Tygodnik”. Uważam, że 
tak należało.

J.P. Dlaczego dzisiaj „Tygodnik” ma mniej czytelników niż w czasach komunizmu, 

kiedy to wyrywano go sobie z rąk? 

J.O. Niejednokrotnie zadaję sobie to pytanie. Nie wiem, dlaczego tak jest. 
Widzę różne odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze myślę, że to problem same-
go „Tygodnika” – zastanawiam się, czy w pewnym okresie nie zamknął się sam 
w sobie? Może powinien był częściej wychodzić do ludzi? Kiedyś były organizo-
wane spotkania „Tygodnika” z czytelnikami, nie debaty na poważne tematy, ale 
właśnie ciepłe spotkania, na które przychodziło mnóstwo ludzi mających potrze-
bę bezpośredniego kontaktu. Sama w nich uczestniczyłam – początkowo jako 
widz, a potem po tej drugiej stronie. Dziś redakcja chyba dostrzega, że bez tego 
bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem nie da się funkcjonować – stąd Kluby 
Przyjaciół „Tygodnika Powszechnego” czy „Lekcje czytania” przygotowywane 
dla młodszych miłośników tego pisma. Inną sprawą jest sytuacja na rynku praso-
wym, która od czasów komunizmu zmieniła się diametralnie. Wtedy wybierali-
śmy między „Trybuną Ludu”, „Szpilkami” a „Tygodnikiem Powszechnym”. No 
jeszcze coś tam było… Ale generalnie wybór nie był wielki. I w pewnym sensie 
czarno-biały, bo można było czytać prasę upartyjnioną, podziemne pisemka albo 
„Tygodnik”.

Człowiek jest taką dziwną istotą, że jak coś jest zabronione, to go bardzo do 
tego ciągnie. Znaczna część ludzi wybierała „Tygodnik”, bo wiedziała, że jest 
w opozycji do otaczającej rzeczywistości. Że lansuje inny sposób myślenia i prze-
żywania niż ten niesiony przez nurt propagandowy. Czytając to pismo, czuli-
śmy się strażnikami pewnych wartości. Konsekwencją lektury „Tygodnika” była 
wierność pismu i wartościom przez niego propagowanym. Dzisiaj jest inaczej. 
Nie ma tej potrzeby buntu, manifestowania niezgody na rzeczywistość, takiego 
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łaknienia, by się wspierać, być razem, budować solidarność – a ona na ogół wyra-
sta z trudnych doświadczeń. Wisława Szymborska pisała w wierszu drukowanym 
na łamach „Tygodnika”: „Zaczyna padać długotrwały deszcz / do Arki, bo gdzież 
wy się podziejecie...”. Myślę, że ten tytuł prasowy przez wiele lat był właśnie taką 
arką dla ludzi, którzy nie widzieli dla siebie innego miejsca. A gdy nadeszły czasy 
wolności, skończyła się zawierucha, przed którą wielu chciało się chronić pod 
skrzydłami pana Jerzego, by nie zwariować, by pozostać sobą – skończył się też 
ważny etap w historii „Tygodnika”. 

J.P. To może rację ma Jacek Żakowski, gdy zauważa: „może dramat »Tygodnika« wpi-

sany był w jego fi lozofi ę, zalecającą obserwowanie horyzontów odległych, wybór ścieżek 

stromych, prowadzących wysoko, myślenie i pisanie pod włos, poszukiwanie racji i praw-

dy na przekór emocjom – bez złudzeń, chociaż nie bez marzeń. Bo przecież w kraju (i także 

w Kościele), rozgorączkowanym nieoczekiwanie odzyskaną wolnością, każdy, kto szedł 

naprzeciw emocjom, musiał się znaleźć w niezbyt licznej mniejszości i być potępiony przez 

rozgorączkowaną większość”5?99?

J.O. Zmieniły się realia. Wartości gloryfi kowane przez „Tygodnik” stały się 
mniej atrakcyjne, choć wydaje mi się, że ich walorów nic nie jest w stanie znisz-
czyć. Jest kwestia tego, w jaki sposób o nich mówić? Jak dotrzeć do ludzi, którzy 
myślą inaczej? Dla mojego pokolenia „Tygodnik” był źródłem informacji, a tak-
że sposobem interpretowania wydarzeń, na temat których nie zawsze umieliśmy 
sami wyrobić sobie zdanie. Dzisiaj proponowanych interpretacji rzeczywistości 
jest o wiele więcej. Jeżeli byśmy sobie wyobraziły młodego człowieka, który ma 
z dzisiejszego rynku prasowego wybrać gazetę dla siebie, to jeżeli ktoś mu nie 
poradzi, nie wskaże jakiegoś tytułu, dokonanie samodzielnego wyboru będzie 
dla niego bardzo trudne. Wachlarz możliwości bowiem jest ogromny. Jestem cie-
kawa, jak młodzi ludzie postrzegają teraz „Tygodnik Powszechny”. Co mówi ta 
nazwa tym, którzy go nie czytają? Z czym im się kojarzy? Być może tutaj byłaby 
odpowiedź, dlaczego ten tytuł przyciąga mniej ludzi niż kiedyś. Dla mnie „Ty-
godnik” był zawsze pismem elitarnym. I uważam, że takim powinien pozostać. 
Elitarność jest jego wartością. Nie znam innego tygodnika, który byłby pismem 

599 Jacek Żakowski, Pół wieku pod włos, czyli życie codzienne „Tygodnika Powszechnego” w czasach heroicznych, 
Znak, Kraków 1999.
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dla najlepiej pojętych elit. Nie wyobrażam sobie, że można by było kształtować 
swoją postawę życiową czytając… nie chcę tu wymieniać tytułów, ale przebiega-
jąc w myśli różne tygodniki, nie znajduję żadnego poza „Tygodnikiem Powszech-
nym”, który mógłby kształtować moją świadomość, stosunek do różnych spraw. 
Oczywiście i w piśmie z Wiślnej dostrzegam pewne braki. Są sprawy, o których 
chciałabym więcej poczytać. Myślę tu przede wszystkim o problemach, z jaki-
mi borykają się ludzie w różnych częściach świata. W „Tygodniku” wiele tego 
typu tematów jest poruszanych, ale mogłyby być poruszane częściej. W innych 
pismach pogłębionych analiz, które mnie interesują, nie znajduję. 

Dobrze by było, gdyby „Tygodnik” zaczął docierać do większej grupy mło-
dych ludzi. Wiem, że wychodzi im naprzeciw, silnie zaznaczając swoją obecność 
w internecie – ma swój profi l na Facebooku czy Twitterze, jest jednym z najpo-
pularniejszych tygodników w sieci. Ale trzeba czegoś więcej. Jak zapoczątkować 
w młodzieżowych środowiskach modę na ludzi, którzy czytają, a nie tylko oglą-
dają? Na tych, którzy myślą i działają, a nie tylko gadają? Moda na tak rozu-
mianą elitarność byłaby całkiem do rzeczy, prawda? Znam młodych czytelników 
tego pisma, którzy utożsamiają się z nim. Nie jestem specjalistką w dziedzinie 
promocji, nie wiem, jak docierać do szerokiego gremium, ale wiem, że wcale nie 
jest trudno skupić młodych ludzi wokół jakichś idei – poprzeczka może być usta-
wiona wysoko, wystarczy, że się pokaże, iż można żyć, tak jak się pisze; wystarczy 
być autentycznym. Widzę, jak wielu młodych ludzi garnie się do pracy w Polskiej 
Akcji Humanitarnej. Świat wartości prezentowanych przez PAH nie jest odle-
gły od tego, co pokazuje „Tygodnik”. Moje dzieło ma za sobą ojców duchowych 
w takich osobach jak Jerzy Turowicz. Pan Jerzy nie miał bezpośredniego udziału 
w tworzeniu PAH-u, ale jest ojcem duchowym tego, co robię. 

J.P. Pamięta pani z pewnością czas, gdy z różnych stron zaczęto go atakować. Za 

zaangażowanie w Okrągły Stół, za poparcie kandydatury Tadeusza Mazowieckiego na 

prezydenta, za poparcie reform Balcerowicza; za wyrażenie wątpliwości, czy zapis o war-

tościach chrześcijańskich w ustawie o radiofonii i telewizji służy ich promocji. Po tym, 

jak „Tygodnik” opublikował głośny tekst Votum separatum. O prawnych aspektach ochro-

ny dziecka poczętego, w którym, choć uznawano aborcję za zbrodnię, krytykowano pro-

jekt prawnego karania kobiet przerywających ciążę, był oskarżany przez kręgi kościelne 

o popieranie aborcji. Zarzuty z tamtego czasu można mnożyć. Rozmawiała pani z Jerzym 

Turowiczem o tym, które z nich bolą go najbardziej?
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Jerzy Turowicz
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J.O. Pan Jerzy znał swoją wartość. Nie rozmawiałam z nim nigdy na temat 
tych ataków, ale z pośrednich sygnałów wywnioskowałam, że nigdy nie zwątpił 
w sens swojej pracy. Wiedział, jakie miejsce w polskiej kulturze zajmuje „Tygo-
dnik”. Myślę, że bardziej martwił się o przyszłość swojego pisma, o to, jak będzie, 
gdy jego zabraknie. Pragnął, żeby jego dzieło przetrwało. Jerzy Turowicz nie bał 
się krytyki, jeżeli była konstruktywna. Natomiast na ideologiczną krytykę nie 
był podatny. Ani w latach dziewięćdziesiątych, ani wcześniej. Ataki kierowane 
w jego stronę przeżywał w aspekcie ludzkim. Było mu żal, że ci, którzy – jak 
się wydawało – myślą podobnie, wyznają te same wartości, nagle się odwrócili 
i zaczęli uważać, że to, co on robi, jest przeciwko nim lub ich interesom. Grzech 
„Tygodnika” – jedyny i wcale nie taki wielki – zaangażowanie polityczne, jak to 
grzech – nie był dobry, ale kto z nas wtedy mówił od samego początku, że tak się 
nie powinno? Przypominam sobie, jak w 1989 roku powstawała polska Fundacja 
EquiLibre. Byłam w to zaangażowana. Ale byłam wtedy również przewodniczącą 
koła Unii Demokratycznej w Toruniu i bardzo mieszałam tę Unię z działalno-
ścią EquiLibre. Nie robiliśmy wielkich rzeczy – sprzedawaliśmy stare ubrania, 
które przychodziły z Francji, organizowaliśmy wyprzedaże. Wtedy wierzyłam, 
że budowanie społecznego zaufania jest możliwe tylko przez społeczne zaanga-
żowanie, że na tym polega droga rozwoju Unii Demokratycznej i sposób na po-
zyskanie zwolenników. I doskonale pamiętam, że nagle te porządki zaczęły się 
mieszać. Bo powstawały struktury ułatwiające działanie, i korzystaliśmy z tego. 
Dzisiaj ktoś mógłby mi postawić z tego zarzut. A ja wtedy w ogóle nie miałam po-
jęcia, iż cokolwiek mieszam. Pamiętam, że pojawił się w Toruniu Tadeusz Mazo-
wiecki, już w czasie kampanii. Zorganizowaliśmy wyprzedaż na rzecz szkoły dla 
dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Za uzyskane pieniądze kupiliśmy ksero-
kopiarkę. To była drobna działalność, w której istotny był ferment wyzwalający 
w ludziach poważne myślenie o obywatelskim zaangażowaniu. Wokół lokalnych 
problemów zaczęły się zbierać grupki obywateli, by razem znaleźć rozwiązanie. 
Na działalność charytatywną potrzeba było środków, których nie mieliśmy. Na-
uczyliśmy się więc je pozyskiwać. Nikt nas wcześniej nie uczył, jak wykorzysty-
wać wolność do takiej działalności.

Cytowany już Jacek Żakowski, który badał losy ludzi „Tygodnika”, pytał 
w jednej z publikacji, czy to wplątanie pisma w politykę nie było działaniem 
dalekowzrocznym? Bo tu nie chodziło o interesy redakcji, a o interes kraju. 
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J.P. Żakowski zastanawiał się: „Czy (…) kiedy decydował się – jak można było są-

dzić na długo – przyszły kształt Polski, polskiego katolicyzmu, polskości, robienie tak-

tycznych uników oznaczałoby zdradę ideałów głoszonych latami? Skoro, ryzykując 

znacznie więcej niż tylko »Tygodnik«, powiedziało się non possumus w roku 1953, kie-

dy dla Polski nie miało to żadnego praktycznego znaczenia, czy można było znaleźć 

usprawiedliwienie dla zrobienia uniku w roku 1990, kiedy głos »Tygodnika« mógł re-

alnie zaważyć na szali postaw Kościoła i wyniku demokratycznych wyborów w wolnym 

nareszcie kraju?”.

J.O. „Tygodnik” poparł Tadeusza Mazowieckiego w walce o fotel prezydenc-
ki. Jak mógł tego nie zrobić, skoro Mazowiecki wyrósł na łonie „Tygodnika” 
i był częścią tego środowiska? A więc poparcie było właściwie czymś natural-
nym. My, którzy wyrośliśmy na „Tygodniku”, popieraliśmy właśnie pana Mazo-
wieckiego. Gdyż świat wyznawanych przez niego wartości był najbliżej naszego 
świata. Wtedy uważaliśmy, że tak powinno być, że nasza deklaracja musi być 
czytelna. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, z czym się wiąże partyjniactwo. Poję-
cie „partia” było dla nas pojęciem nieco abstrakcyjnym. Wiązało się z minioną 
komuną. Wtedy nawet nie używało się słowa „partia”, tylko „ruch społeczny”. 
Dlatego doszło do przemieszania porządków. Dziś może trudno zrozumieć na-
szą ówczesną lekkomyślność, naiwność, ale też entuzjazm i pewność, że z naszej 
pracy narodzi się wspólne dobro. Proszę zobaczyć, kto później zaczął tworzyć 
partie polityczne. Ludzie, którzy wyrośli z ruchu społecznego. A potem, według 
mnie, było tak, że pewne środowiska chciały wyrosnąć na opozycji wobec Mazo-
wieckiego, otwarcie popieranego przez „Tygodnik”. I dlatego pismu się dostało. 
Nie chcę wybielać nikogo, ale uważam, że mówienie tu o błędach „Tygodnika” 
czy uznawanie zaangażowania politycznego z tamtych lat za grzech lub wiel-
ką winę, jest pretekstem do tego, by pokazać się w lepszym, choć często nie-
prawdziwym, świetle. 

Może warto w tym miejscu przytoczyć historię opowiedzianą przez arcy-
biskupa Józefa Życińskiego. Ona świetnie obrazuje, jak pan Jerzy potrafi ł się 
wznieść ponad doraźne przepychanki. Arcybiskup Życiński wspominał jedno 
z otwartych spotkań – w Błoniu nad Dunajcem, na które w latach dziewięćdzie-
siątych zaprosił naczelnego „Tygodnika”. Padło wtedy pytanie o „niefortunne 
artykuły”, w których reformy Unii Demokratycznej próbowano łączyć z fi lozofi ą 
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chrześcijańską. Życiński tak to zapamiętał: „Niektórzy słuchacze nastroszyli się, 
jak gdyby oczekiwali apologetyki sugerującej, że poza Unią nie ma zbawienia, 
przynajmniej dla Polski. Tymczasem, na przekór oczekiwaniom, usłyszeli spo-
kojne wyjaśnienie: »Misja Kościoła jest w swej istocie uniwersalna. Nie wolno jej 
sprowadzać do poziomu działań jednej partii czy jednego przywódcy. W przy-
śpieszonym kursie polskiej demokracji czasem jednak temperament polityczny 
bierze górę nad teologiczną wizją Kościoła. Zdarza się to zarówno dziennika-
rzom, jak i księżom. Z podobnych uproszczeń można się jednak szybko wyle-
czyć; także przez uświadomienie sobie ceny, jaką wspólnie musimy płacić za pod-
noszenie prywatnych upodobań do rangi absolutnej prawdy«”. 

J.P. Józefa Hennelowa i Krzysztof Kozłowski, mówiąc o największym błędzie „Tygo-

dnika Powszechnego”, nie wymieniają zaangażowania politycznego (choć przyznają, że 

w latach dziewięćdziesiątych zabrakło staranności w redagowaniu „Tygodnika” – właśnie 

z jego powodu). Ojcowie Założyciele mówią o stanowisku w sprawie kurii krakowskiej. 

J.O. Oni tym żyli, a dla nas to jest historia. Dla nich było to coś na miarę 
procesów działaczy opozycyjnych z lat naszej młodości. Moje pokolenie nie żyło 
procesem kurii krakowskiej, mogliśmy sobie to wydarzenie odtwarzać jedynie 
z różnych opisów. Nie mam do „Tygodnika” pretensji o jakieś niegodne zacho-
wania. Za to, przypominam sobie teraz, ogromne pretensje miałam do Lecha 
Wałęsy, gdy w czasie posiedzenia Komitetu Obywatelskiego zaatakował Jerzego 
Turowicza. Mocno to przeżyłam.

J.P. Mocno, czyli jak?

J.O. Popłakałam się. Czułam się, jakbym dostała w twarz. No, ale także w tam-
tej sytuacji mogliśmy zobaczyć wielkość pana Jerzego. Potrafi ł zrozumieć, że są 
ludzie słabi, którzy gdy przeżywają trudne chwile, odreagowują to na innych. 
On takim osobom potrafi ł wybaczyć. Rozumiał, że nie każdy jest w stanie przez 
cały czas stać na palcach. Tamto wydarzenie zapadło mi głęboko w pamięć. Gdy 
dziś spotykają mnie czasem jakieś przykrości, przypominam sobie, co spotkało 
pana Jerzego i w jaki sposób to przyjął. Myślę wtedy: „Aaa tam. To taki drobiazg 
ta moja sytuacja”. Od Jerzego Turowicza nauczyłam się reagowania na niespra-
wiedliwość wymierzaną przez innych. Dla niego relacje między ludźmi były 
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bardzo ważne i gdy ktoś zawiódł, zdradził – bardzo go to bolało. Nigdy jednak 
nie odwdzięczał się tym samym, nie pozwalał sobie na nieeleganckie reakcje. 
Dla innych miał więcej wyrozumiałości niż dla siebie.

Pan Jerzy wniósł w moje życie tyle pięknych treści… Pokazał, że w tym zmie-
niającym się świecie pewne rzeczy mogą, a nawet powinny być niezmienne. Moje 
ciepłe uczucia dla niego do takich należą.
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