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NAJGORZEJ JEST,
KIEDY ID! "WI#TA

Nie jestem po!orn" owc" 
i czasem mnie !orci, #eby 
odpowiedzie$ na co% bar-
dziej dobitnie, zw&aszcza 
gdy !to% doty!a rodzin'. 
Ale wtedy sobie powtarzam, 
!e nie mog" ulega# hejtowi. 
Musz" dawa# przy$%ad

Z MAGDALEN! ADAMOWICZ 
ROZMAWIAJ! GRZEGORZ KUBICKI 
I MACIEJ DRZEWICKI

„Pawe!ku, pierwsze "wi#ta bez Ciebie… 
Pozosta! ogrom ciep!ych wspomnie$, 
!zy t#sknoty… I Ty na zawsze w naszych 
sercach”. To pani wpis na Facebooku 
z 26 grudnia.
– Ba!am si" tych #wi$t. I dla mnie, i dla có-
rek najsmutniejsza by!a sama my#l, %e zbli-
%a si" pierwsze Bo%e Narodzenie bez Paw-
!a. 23 grudnia rozklei!am si" zupe!nie, 
przep!aka!am ca!y poniedzia!ek. W domu, 
na ulicy, jad$c samochodem. Nie potrafi -
!am tego zatrzyma&, nawet po #mierci i po-
grzebie Paw!a nie p!aka!am tyle, co dzie' 
przed Wigili$. I jeszcze troch" w sam$ Wi-
gili", ale tylko rano. W #wi"ta nie by!o ju% 
tak (le, chyba wcze#niej wszystkie !zy ju% 
wylecia!y. 

24 grudnia rozpocz"!y#my z córkami od 
spowiedzi u ksi"dza Krzysztofa Nieda!tow-
skiego. U mnie w domu zawsze si" #miano, 
%e w Wigili" i Wielki Pi$tek, tak na ostatni$ 
chwil", to spowiadaj$ si" ju% tylko najwi"k-
si zbrodniarze. Wróci!am jednak z Brukse-
li, nie chcia!am biega& po ko#cio!ach, nie 
chcia!am szybkiej spowiedzi, %eby j$ tylko 
odklepa&. Zale%a!o mi, by z kim# szczerze, 
d!u%ej porozmawia&.

Od ksi"dza Nieda!towskiego wysz!y-
#my pozytywnie na!adowane. Zasz!y#my 
do kawiarni fi lmowej na Lawendowej. 
Mojej starszej córce, Tuni, bardzo zale-
%a!o, %eby mi j$ pokaza&. Na pó!kach sto-
j$ tam pootwierane ksi$%ki. A Tunia ko-
cha ksi$%ki. Dziewczyny zamówi!y to-
sty, oczywi#cie bez szynki, bo wigilijny 
post, a do mnie dotar!o, %e to jedna z na-
szych nielicznych Wigilii, kiedy nigdzie 
nie gnamy, nie szamoczemy si" w kuchni. 
Siedzia!y#my sobie w tej knajpce jak tu-
rystki.

Potem posz!y#my na tradycyjn$ gda'-
sk$ wigili" dla najbardziej potrzebuj$cych, 
ko!o Zbrojowni.

Prezydent Adamowicz zawsze tam cho-
dzi!.
– I my z nim, zw!aszcza dziewczyny. Byli ta-
cy, którzy odradzali Paw!owi, dziwili si", %e 
zabiera tam dzieci. Mówili, %e choroby, za-
razki, %e wiele osób jest tam nietrze(wych. 
Ale on nie s!ucha! i kiedy móg!, zabie-
ra! Tuni" i Teres". Chcieli#my, %eby dziew-
czyny si" integrowa!y, by nie %y!y w izolo-
wanym #wiecie. Tym razem przesz!y sa-
me siebie, od wej#cia rzuci!y si" do pomo-
cy. Kiedy ja rozdawa!am paczki, Teresa ser-
wowa!a bigos, a Tunia pierogi. I nie chcia-
!y wychodzi&. My#la!am, %e ich stamt$d 
nie wyci$gn".

Ludzie was poznawali?

– Zdarza!o si". Us!ysza!y#my troch" mi-
!ych s!ów, pozdrowie'. Podczas spotkania 
podesz!a kobieta, m!oda, ko!o trzydziest-
ki. Przysz!a z siedmiorgiem dzieci – z obec-
nego i poprzednich zwi$zków, jej i partne-
ra. Opowiada!a, %e jest jej ci"%ko, nie pra-
cuje. Odpowiedzia!am tak, jak robi! to Pa-
we! – %eby pomy#la!a o szkole, edukacji, 
zdobyciu zawodu i pracy. Bo Pawe! uwa-
%a!, %e edukacja pomaga w %yciu, pozwala 
si" cz"sto wyrwa& z trudnego #rodowiska, 
beznadziejnej sytuacji. Znam co najmniej 
kilka osób, które pilotowane przez Paw!a 
sko'czy!y wieczorowe szko!y, zrobi!y ma-
tur", niektóre licencjat. A o ilu takich oso-
bach jeszcze nie wiem. Dziwi!am si" Paw-
!owi, sk$d bierze na to czas. Zw!aszcza %e 
cz"sto sam dzwoni! do tych ludzi. Albo do 
dyrektorów szkó!, %eby podpyta&, jak dzieci 
z tych rodzin radz$ sobie w lekcjach. 

Jak wygl%da!a wasza rodzinna Wigilia?
– Na kolacj" pojecha!y#my do Piotra, bra-
ta m"%a, to w jego domu od lat si" spoty-
kamy. S$ tam te#ciowie i siostra te#ciowej, 
która przyje%d%a z Warszawy. Dziadek za-
wsze pilnuje, aby przed wieczerz$ porz$d-
nie si" pomodli&. Antonina czyta!a Pismo 
)wi"te, potem modlitw", jeszcze jedn$, na 
koniec jeszcze modlitw" przed jedzeniem. 
Zawsze to troch" trwa, cho& niektórzy nie-
cierpliwie spogl$daj$ ju% na jedzenie. Obo-
wi$zkowe jest te% #piewanie kol"d. Ma-
my taki chórek – ja, te#&, te#ciowa i dzie-
ci. W naszym chórku dominuje dziadek. To 

on trzyma #piewnik i zaczyna ka%d$ kol"d" 
mocnym g!osem. Ja koryguj" tylko pó(niej 
tempo. Lubimy sobie razem po#piewa&.

Potem pojecha!y#my jeszcze do moich 
rodziców. A na koniec posz!y#my z Anto-
ni$ na pasterk" do ko#cio!a #w. Jana.

W pierwszy dzie' #wi$t przywie(li#my 
te#ciów do moich rodziców. Oni chc$ za-
wsze szybko ucieka&, mówi$, %e nie chc$ 
przeszkadza&, ale tym razem uda!o nam 
si" ich przytrzyma& a% do 22. Obejrzeli#my 
wspólnie fi lm „Dwóch papie%y”. Byli szcz"-
#liwi.

Rozumiemy, &e im si# podoba!? 
– Bardzo. Te#& kr"ci! tylko nosem, %e pa-
pie% tyle tych meczów ogl$da. Mówi!, %e to 
niemo%liwe, zosta!o to przekoloryzowane, 
przecie% papie% nie ma tyle czasu. 

Wspominali"cie?
– W pierwszy dzie' #wi$t poprosi!am te-
#ciów, %eby powspominali, jak Pawe!ek by! 
ma!y. Pocz$tek by! trudny, ale potem si" 

rozkr"cili. Opowiadali o wakacjach, które 
Pawe! sp"dza! u babci w Elbl$gu.

Wspominali#my te% w drugi dzie' 
#wi$t, kiedy pojechali#my z rodzicami 
do Paw!a kuzynki. Starsze kuzynki Paw!a 
#mia!y si", %e zawsze mu z Piotrkiem ucie-
kali, chowali si" przed nim, bo Pawe! by! 
o kilka lat m!odszy. Cho& bawili si" te% ra-
zem – wchodzili na drzewa albo przez 
dziur" w p!ocie na poligon, gdzie cz"sto 
kto# ich goni!.

Co" pani% zaskoczy!o?
– Pierwszy raz s!ysza!am histori" o przy-
szywanej babci, poetce – bo tak j$ nazywa-
li, która przychodzi!a do babci Paw!a, do 
domu te#ciów. Pawe! bardzo j$ lubi!. Kie-
dy zmar!a, przyszed! te#& i powiedzia!, %e 
trzeba si" zaj$& pogrzebem, bo ona niko-
go nie mia!a. Poszli wi"c do zak!adu po-
grzebowego, a tam ich zapytali, czy us!u-
ga ma by& „full serwis”. Pawe! na to, %e 
tak. A oprawa muzyczna? Te% ma by&. Na 
pogrzebie zjawili si" tylko te#ciowie, Pa-
we! i Piotrek. Znacznie wi"cej by!o obs!u-
gi, !$cznie z orkiestr$ d"t$. Te#ciowa wspo-
mina!a, %e nie wiedzia!a, jak si" zacho-
wa&. A te#& szturcha! Paw!a, %eby mo%e ju% 
sko'czyli, a przynajmniej orkiestra. Ale Pa-
we! nie chcia!.

W #wi"ta posz!am z córkami na d!u-
gi spacer szlakiem szopek. U franciszka-
nów gra!y organy. Podszed! do nas przeor 
i powiedzia!: „Wasza te% tam gra”. Mia! na 
my#li piszcza!k" w organach, któr$ ufun-

dowali#my. Z kolei pod Piotrem i Paw!em 
podeszli do nas znajomi, rodzice kole%an-
ki Tereski z przedszkola, którzy powie-
dzieli, %e ich córka zauwa%y!a w ko#ciele, 
%e pierwsza !awka jest przez nas ufundo-
wana – jest na niej tabliczka. Byli#my te% 
oczywi#cie w Mariackim – u Paw!a, w Jó-
zefi e i El%biecie. Wsz"dzie s$ jakie# #lady 
Paw!a. On zawsze dba! o gda'skie zabyt-
ki. T!umaczy!, %e gdyby nikt tego nie robi!, 
nasz Gda'sk nie wygl$da!by tak, jak wy-
gl$da. 

Du&o rozmawiali"cie o m#&u, ojcu?
– Ka%dego dnia wspominali#my go w mo-
dlitwach, przy stole. Tak%e nasze ostatnie 
wspólne #wi"ta, które sp"dzili#my w Sta-
nach. Wszystko by!o takie… naturalne. Nie 
uznawali#my, %e o tym si" nie mówi, %e-
by nie robi& sobie przykro#ci. Pewnie, %e 
w czasie wigilii szczególnie spogl$dali#my 
na puste nakrycie, ale nie stawiali#my tam 
zdj"cia Paw!a, nie przyszykowali#my „o!-
tarzyka”.

Takie naturalne wspomnienia przycho-
dz$ te% w %yciu codziennym. Cz"sto !api" 
si" na tym, %e mówi": „A Pawe! by to zrobi! 
tak”. Kiedy ogl$da!y#my wr"czenie Nobla 
dla Olgi Tokarczuk, powiedzia!am do Tuni: 
„Gdyby tata z nami by!, to pewnie by teraz 
p!aka!”. Bo Pawe! zawsze si" w podobnych 
sytuacjach wzrusza! i #ciska! mnie wtedy 
mocno za r"k".

Cz#sto si# wzrusza!?
– Nawet wtedy, kiedy chodzi! z dzie&mi do 
kina. Na fi lmie „Coco” oboje p!akali#my.

W Stanach zachwyci! si" serialem Net-
fl ixa „Ania, nie Anna”, czyli adaptacj$ „Ani 
z Zielonego Wzgórza”. Do!$czy! do nas 
w trakcie ogl$dania – by!y ju% dwa sezo-
ny – ale szybko wszystko nadrobi! i chwa-
li!: „Jaki to m$dry fi lm, jakie dobre prze-
s!anie”. W ogóle lubi! analizowa&. Pami"-
tam dyskusje o „Harrym Potterze”, które-
go – fi lm po fi lmie – te% ogl$dali#my w Sta-
nach. Pawe! komentowa! z Antonin$, jak 
dobro wygrywa, jak to jest pokazane, jakie 
koszty trzeba ponie#&, %eby tak by!o. 

W "wi#ta w polskiej telewizji mogli-
"my obejrze' „Mi!o"' jest wszystkim”, 
komedi# kr#con% w Gda$sku, w której 
w dwóch scenach pojawia si# pani m%&. 
– To równie% ogl$dali#my w Stanach. Kiedy 
Pawe! do nas przyjecha!, mia! ten fi lm na 
pendrivie, bardzo chcia! nam go pokaza&, 
by! dumny, jak pi"knie pokazano w nim 
Gda'sk. To by!a kopia ze znakiem wod-
nym, napisem „Pawe! Adamowicz” przez 
ca!y fi lm. Takie zabezpieczenie, %eby#my 
przypadkiem nigdzie nie wypu#cili tego fi l-
mu przed kinow$ premier$.  

Jest jaki" "wi%teczny prezent od m#&a, 
który szczególnie pani zapami#ta!a?
– Pawe! nie mia! g!owy i czasu do prezen-
tów. To by!a moja domena, %eby wszystko 
zorganizowa&. Czasem tak%e prezent dla 
samej siebie (!miech). Kiedy Pawe! przy-
jecha! do Stanów, nawet si" zdziwi!am, 
gdy rozda!am ju% wszystkie prezenty, któ-
re wcze#niej przygotowa!am, pod choin-
k$ zosta! jeszcze jeden, z karteczk$ „Mag-
dusia”. To by!y eleganckie perfumy, mam je 
do dzisiaj. 

Pawe!, jak ju% robi! komu# prezent, to 
g!ównie ksi$%kowy. Czy to w rodzinie, czy 
wspó!pracownikom. I nie by!y to ksi$%-
ki przypadkowe. Sam te% lubi! najbardziej 
dostawa& takie prezenty. Wycina! nawet 
z „Wyborczej” recenzje, odk!ada! je, %eby 
pami"ta&. A dla nas by!a to cz"sto podpo-
wied(, jaki prezent mu sprawi&.

TAM BYLI&MY SZCZ'&LIWI
Jak to si# sta!o, &e ostatnie wspólne "wi#-
ta sp#dzali"cie w Stanach?
– Przed wyborami samorz$dowymi w 2018 
roku naprawd" si" bali#my – %e zrobi$ nam 
jakie# straszne #wi'stwo. Pawe! mia! na-
wet przygotowane o#wiadczenie, w dwóch 
wersjach, które w razie gdyby go areszto-
wali, mia!am wyg!osi& ja lub adwokat. Ca!$ 
t" presj" i nagonk" na Paw!a bardzo prze-
%ywa!a Antonina. Ona jest bardzo dojrza-
!a, ale to ci$gle dziecko, mia!a wtedy 14 lat. 
Pawe! by! megasilny, zawsze go podziwia-
!am, sk$d on bierze na to si!", jak daje rad". 
Ja bra!am troch" tej si!y od niego, pomaga-
!a mi te% moja wiara. Ale byli#my bez-
silni w stosunku do dziecka, które jest 

!iedy ogl"da#y$my wr%czenie 
Nobla dla Olgi To&arczu&, 
powiedzia#am do Tuni: 
„Gdyby tata z nami by#, to pewnie 
by teraz p#a&a#”
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najbardziej bezbronne. Widzieli!my, 
"e Tunia bardzo to prze"ywa, trzeba 

z ni# du"o rozmawia$, du"o jej t%umaczy$.
Chc#c j# chroni$, postanowili!my, "e 

Tunia wyjedzie na jaki! czas za granic&, do 
szko%y. My!leli!my o Szkocji, ale pojawi-
%a si& mo"liwo!$ wyjazdu do Stanów, gdzie 
mamy znajomych, u których sp&dzali-
!my wcze!niej wakacje. Oni maj# ma%y do-
mek, który zgodzili si& nam wynaj#$. Tu-
nia mieszka%a w nim razem z kobiet#, któ-
ra zajmowa%a si& domem naszych znajo-
mych. Kiedy okaza%o si&, "e ta pani mu-
si wróci$ do Polski, podj&li!my decyzj&, "e 
do%#cz& do Antoniny. Mia%am akurat pi-
sa$ habilitacj&, dosta%am urlop naukowy, 
pomy!la%am, "e wezm& Teres& i po wybo-
rach pojedziemy do Stanów. B&d& tam pi-
sa%a prac&, zajm& si& córkami, Pawe% sku-
pi si& na pracy. 

On nie by% na pocz#tku zachwycony tym 
pomys%em. Naszkicowa%am mu to tak: wy-
jad& na koniec listopada, Pawe% przyjedzie 
do nas na !wi&ta, potem my przyjedziemy 
w czasie ferii, na Wielkanoc on nas odwie-
dzi, a w czerwcu przyjedzie do nas na d%ugi 
urlop, zrobimy sobie tour po Stanach i po 
nim wszyscy wrócimy ju" do Polski. Pawe% 
si& w ko'cu zgodzi%, wszystko uda%o si& po-
uk%ada$. Czu%am wtedy ogromne szcz&!cie. 
Pomy!la%am nawet: „Bo"e, jaki ty jeste! 
szczodry”. Uda%o si& wys%a$ Tuni& do szko-
%y w Stanach, by%a tam szcz&!liwa, Pawe% 
wygra% trudne wybory, ja dosta%am czas na 
habilitacj&, nasi rodzice, cho$ starsi, "yj# 
i s# w niez%ej formie...

Kiedy do was przylecia!?
– 18 grudnia. Zale"a%o mi, "eby by% kilka 
dni przed !wi&tami, bo Tereska mia%a wy-
st&py w szkole, na które zaproszono rodzi-
ców. Pawe% zwiedzi% wtedy ca%# szko%&, po-
doba%a mu si& jej ró"norodno!$, tam ka"-
dy by% sk#d!. I tylko niewielu z USA. (#cz-
nie z pani# wychowawczyni#, która pocho-
dzi%a z Wietnamu. Zwiedzali!my te" liceum 
Tuni, które wygl#da%o jak nasz kampus 
uniwersytecki. Wiele budynków podzie-
lonych na przedmioty i dyscypliny nauko-
we, siedem kortów tenisowych, basen, bo-
isko do futbolu ameryka'skiego, ogromna 
biblioteka, sala koncertowa. A podkre!lam, 
"e i Tereska, i Tunia ucz&szcza%y do bez-
p%atnych szkó% publicznych. Cho$ one ró"-
ni%y si& od tych, które znamy z ameryka'-
skich fi lmów, pewnie dlatego, "e Santa Mo-
nica, gdzie mieszkali!my, z Malibu utwo-
rzy%y osobny dystrykt edukacyjny. Specjal-
nie opodatkowali si& nawet na rzecz inwe-
stycji w szko%y. 

Pawe% by% zachwycony, kiedy je zwie-
dza%. Robi% mnóstwo zdj&$ telefonem, któ-
rego po jego !mierci nie uda%o si&, niestety, 
odblokowa$. 

Jak sp"dzili#cie ameryka$sk% Wigili"?
– U przyjació%, Polaków. A ju" w pierwszy 
dzie' !wi#t wyruszyli!my na pó%noc, w kie-
runku San Francisco. Jechali!my nadmor-
sk# tras#, nad samym klifem. Pawe% mia% 
prawo jazdy, ale nigdy nie prowadzi%. Mó-
wi% zawsze, "e to dlatego, "e jego "ona tak 
bardzo lubi je)dzi$ i !wietnie sobie radzi. 
Ale w Stanach troch& si& ba%am. Znajomi 
mnie uspokajali, "e w USA je)dzi si& %atwo, 
dawali mi wskazówki w stylu „musisz tyl-
ko pami&ta$, "eby zatrzymywa$ si& przed 
znakiem stop na skrzy"owaniach”. Anto-
nina czyta%a w samochodzie o miejscach, 
w których jeste!my albo które mijamy. Raz 
wjechali!my na drog& w parku krajobra-
zowym. Tunia zacz&%a czyta$, "e to droga 
dla ludzi o mocnych nerwach i nie ka"dy j# 
wybiera, bo jest trudna, kr&ta i stroma. Ale 
nie by%o ju" odwrotu. 

I jak sobie pani poradzi!a?
– Jecha%am wolno. W najtrudniejszych 
miejscach by%y ograniczenia pr&dko!ci do 
15 mil na godzin&, ale nigdzie nam si& nie 
spieszy%o. Znacznie gorsze by%o to, "e ko'-
czy%a si& nam benzyna, a nie wiedzieli!my, 
gdzie jest najbli"sza stacja. Zaczyna%o by$ 
nerwowo. Po drodze mijali!my cudowne 
miejsca – ogl#dali!my przepi&kny zachód 

s%o'ca, pla"&, gdzie wyleguj# si& s%onie 
morskie – ale to na widok stacji benzyno-
wej ucieszyli!my si& chyba najbardziej.

W Stanach byli!my z naszym psem, Ze-
usem. Wszystkie miejsca, które chcieli!my 
odwiedzi$, sprawdza%am wcze!niej, czy s# 
pet-friendly. Tak"e hotele czy restauracje. 
W jednym hotelu, cho$ wcze!niej do nich 
pisa%am, "e b&dziemy z psem, za"#dali do-
datkowo 100 dolarów za jedn# noc. Musia-
%am wyja!nia$ t& sytuacj&, nie by%o %atwo, 
ale w ko'cu odnale)li naszego maila i prze-
prosili. 

Kto interweniowa! cz"#ciej w takich 
sytuacjach – pani czy m%&?
– Zawsze ja. Pawe% od razu by zap%aci%, 
przeprosi% i na koniec jeszcze podzi&kowa%.

Zeus wzbudzi% uwag& w muzeum nauki 
w San Francisco. Sprawdzili!my wcze!niej, 
"e mo"na wej!$ z psem, ale ochroniarz po-
wiedzia%: „Widz&, "e macie ze sob# przyja-
ciela”. I okaza%o si&, "e z „psami przyjació%-
mi” wchodzi$ nie mo"na. A z jakimi mo"-
na? – zapytali!my. Tylko z tzw. service dog, 
czyli psami, które s# dla nas emotional sup-
port. No to musia%am t%umaczy$, "e tak 
w%a!nie jest.

Wyjazd do Stanów to by! najd!u&szy 
urlop w czasie wszystkich kadencji pre-
zydenta.
– Pawe% wyjecha% ze Stanów 5 stycznia. To 
by%a sobota. W niedziel& chcia% odespa$, 
a w poniedzia%ek zaczyna% nowy tydzie' 
pracy, który – jak to po takim urlopie – zapo-
wiada% si& mocno napi&ty i ko'czy% si& fi na-
%em Wielkiej Orkiestry *wi#tecznej Pomocy.

PAWE! W!O"Y! PRZECIE" 
GRUB# $URT$%
W niedziel" 13 stycznia, w dniu zama-
chu, mieli#cie ze sob% kontakt?
– Pawe% zadzwoni%. U nas by%a jeszcze so-
bota, bo mi&dzy Zachodnim Wybrze"em 
a Polsk# ró"nica wynosi dziewi&$ godzin.

W Stanach pó)no chodzi%am spa$, cze-
ka%am zawsze na telefon od Paw%a. Dzwo-
ni% oko%o 23, u niego by% ju" wtedy nast&pny 
dzie', ósma rano. Ale w sobot& 12 stycznia 
zadzwoni% znacznie wcze!niej, bo ju" przed 
21, co oznacza%o, "e w Gda'sku jest dopiero 
przed szóst#. Po powrocie ze Stanów Pawe% 
)le spa%, poleci%am mu nawet tabletki zio%o-

we. Ale tak wcze!nie jak tego dnia nigdy nie 
dzwoni%. T%umaczy%, "e w nocy w ogóle nie 
móg% spa$, mia% koszmary. W ko'cu uzna%, 
"e nie b&dzie si& ju" m&czy%, si#dzie przy 
biurku i zaplanuje najbli"sze dni pracy. Bo 
Pawe% lubi% planowa$. Na siódm# mia% i!$ 
do ko!cio%a, potem jeszcze troch& popraco-
wa$ w domu, a nast&pnie wybiera% si& na 
Orkiestr&. Pami&tam, "e podczas tej rozmo-
wy, naszej ostatniej, narzeka%, "e nie mo-
"e uruchomi$ telewizora, bo znów co! wci-
sn#%, co! mu si& przestawi%o. Nie by% w tym 
dobry. Prze%#czyli!my si& wi&c na kamerk&, 
"eby si& widzie$ i "ebym mog%a go pokiero-
wa$, co trzeba zrobi$, "eby obraz w telewi-
zorze wróci%. I tak si& rozstali!my.

Dziewczyny bardzo prze"ywa%y, "e tata 
idzie sam na Orkiestr&, bo zawsze chodzi-
li razem. Zw%aszcza Teresa mia%a preten-
sje, mówi%a, "e to niesprawiedliwe, "e ona 
te" by chcia%a.

W niedziel& sz%y!my do ko!cio%a na 9.30. 
To pó% godziny spacerkiem. W Polsce by-
%a wtedy 18.30. Po drodze dzwoni%y!my do 
Paw%a, ale nie odbiera%, by% wtedy na prote-
!cie przed s#dem. Zadzwoni%y!my wi&c do 
babci, mamy Paw%a, która opowiada%a, "e 
by% u niej, zadowolony, bo zbiórka do pusz-

ki dobrze mu posz%a. Co! zjad%, chwil& od-
pocz#% i polecia% pod s#d. A potem na fi na% 
WO*P, na Targ W&glowy.

Kiedy wysz%y!my z ko!cio%a, zobaczy-
%am, "e mam dwa nieodebrane po%#cze-
nia – oba od siostrzenicy, która by%a wte-
dy w Brukseli. Oddzwoni%am do niej, a ona 
powiedzia%a %ami#cym si& g%osem: „Ciocia, 
jaki! szaleniec zrani% wujka”. „Co ona wyga-
duje – pomy!la%am. – Przecie" jest w Bruk-
seli”. T%umaczy%a, "e zadzwoni% do niej ko-
lega, który by% z Paw%em, sp&dzi% z nim nie-
mal ca%y dzie', a wieczorem zadzwoni% 
do niej prosto ze sceny. +e co! jest nie tak, 
„wujek jest reanimowany”. Jeszcze mnie 
prosi%a, "ebym nie dzwoni%a do rodziców, 
"eby ich nie denerwowa$, ale oni ju" prze-
cie" wiedzieli, bo wszystko by%o w telewizji. 
Dziewczynki sz%y wtedy kilka kroków za 
mn#. Zacz&%am dzwoni$ do Gda'ska – do 
Oli Dulkiewicz, Piotra Grzelaka, innych 
wspó%pracowników Paw%a. Nikt nie odbie-
ra%. Po chwili oddzwoni% prezydent Grze-
lak. P%aka%. Przez %zy mówi%: „Magda, sze-
fa ranili”. Krzykn&%am tylko do s%uchaw-
ki: „Bo"e, ratujcie go!”. Wtedy dziewczyn-
ki zorientowa%y si&, "e dzieje si& co! z%ego. 

Stara%am si& je uspokoi$. Je i siebie. Wie-
dzia%am, "e wioz# ju" Paw%a do akademii, 
to pewnie opanowali sytuacj&. To na pew-
no nie jest du"a rana. Pewnie to by% ma%y 
nó", scyzoryk, a Pawe% w%o"y% przecie" gru-
b# kurtk&. Tylko ta reanimacja nie dawa%a 
mi spokoju.

Kiedy dosz%y!my do domu, zadzwoni-
li rodzice. Chcieli mi powiedzie$, ale ja im 
przerwa%am, "e ju" wiem. +e Pawe% jest ju" 
w akademii, wszystko b&dzie dobrze. 

Zacz&%am szuka$ biletów do Polski, do 
Gda'ska. W najbli"szym samolocie by-
%y tylko dwa ostatnie miejsca. Nie wiedzia-
%am, co robi$. Co z dziewczynkami? Lecie$ 
sama? A mo"e tylko z Tuni#?

Ca%y czas dzwoni% telefon. Zadzwoni%a 
mama, która spotka%a si& z zaprzyja)nio-
n# lekark#. To ona powiedzia%a, "ebym nie 
czeka%a ju" ani chwili i wróci%a. Z dziew-
czynkami. Bo nie jest dobrze. Podobnego 
zdania byli inni znajomi lekarze – wszyscy 
byli ju" wtedy przy Pawle w akademii.

Spakowa%y!my si& szybko w jedn# wa-
lizk&, znajoma szuka%a nam biletów, a my 
pojecha%y!my w ciemno na lotnisko. Po 
drodze zostawi%y!my tylko Zeusa u bra-
zylijskich znajomych Antoniny. To u nich 
wzi&%am pierwsze krople uspokajaj#ce.

Wydzwania% te" do mnie Ludwik Kowal-
ski, proboszcz z Brygidy. Jeden raz, dru-
gi, trzeci... W ko'cu odebra%am i naskoczy-
%am na niego: „Nie mog& teraz rozmawia$, 
przecie" ksi#dz wie, co si& sta%o”. Popro-
si%, "ebym si& nie roz%#cza%a, mówi%, "e jest 
szansa na specjalny samolot rz#dowy. Nie 
chcia%am pomocy, ale Piotrek, brat Paw-
%a, przekona% mnie, "ebym skorzysta%a, "e 
na miejscu jest ju" naprawd& )le. Znajom#, 
która szuka%a nam biletów, poprosi%am, "e-
by bra%a byle co. Byle do Europy, byle wy-
dosta$ si& ze Stanów. Znalaz%a nam bilety 
do Londynu. Tam czeka% ju" na nas specjal-
ny samolot.

To musia!y by' koszmarne loty.
– Ca%# podró" do Londynu sp&dzi%am na 
modlitwie. Modli%am si&, p%aka%am i po-
wtarza%am, "e wszystko b&dzie dobrze. 
Dziewczyny te" dosta%y krople uspokaja-
j#ce, Tereska siedzia%a wtulona przy mnie, 
Tunia zaraz obok.

W szalonej pogoni na lotnisko nie czyta-
%am internetu, nie wiedzia%am, co si& dzie-
je, odbiera%am tylko co który! telefon. Tu" 
przed startem zadzwoni%a siostra. Powie-
dzia%a, "e Pawe% jest ju" po operacji, w%a-
!nie przy nim jest i trzyma go za r&k&. Zro-
bi%o mi si& lepiej, pomy!la%am, "e to dobry 
znak, "e b&dziemy si& nim opiekowa$.

W Londynie zaopiekowali si& nami leka-
rze, chyba wojskowi, tak"e psychologowie 
i psychiatrzy – wszyscy przylecieli tym rz#-
dowym samolotem. Dosta%am bardzo silny 
!rodek uspokajaj#cy, w%a!ciwie ot&piaj#cy. 
Kilka miesi&cy pó)niej spotka%am jednego 
z tych lekarzy, nawet mnie przeprosi%, "e 
podali mi a" tak mocne leki. Potem niewie-
le ju" pami&ta%am, tylko migawki.

Kiedy wyl#dowali!my w Gda'sku, na 
pok%ad samolotu wesz%a moja siostra. Po-
wiedzia%a, "e Pawe% nie "yje. 

Pojecha%y!my do szpitala. Nie pami&-
tam tego. Tylko jak przez mg%& pami&tam 
Paw%a. By%o mi tak przykro, "e kiedy przy-
jecha%y!my, by% ju" zawini&ty w materia%. 
Nawet nie przykryty prze!cierad%em, tylko 
zapakowany w tak# fi zelin&. Tunia wesz%a 
ze mn#, strasznie prze"y%a ten widok. Na 
szcz&!cie siostra by%a na tyle przytomna, "e 
nie pozwoli%a wej!$ Teresce. Rozpacza%am, 
podobno lekarze bali si&, "e zaraz co! zro-
bi&. Interweniowa% Piotrek, który powie-
dzia%, "e trzeba mnie natychmiast zabra$.

Pojecha%am do domu, ale zaraz powie-
dzia%am rodzicom, "e musz& wraca$ do 
szpitala. +e chc& jeszcze poby$ z Paw%em. 
Musz&. Kiedy tam dojechali!my, okaza-
%o si&, "e zawie)li ju" go do kostnicy, a pan, 
który j# zamkn#%, poszed% do domu i za-
bra% klucze. 

Wyprosili!my, "eby uda%o nam si& do-
sta$ do !rodka. Przywie)li Paw%a do ma-
%ego pokoiku, gdzie mog%am z nim poby$ 
jeszcze kilka godzin.

Dziewczyny bardzo prze!ywa"y, 
!e tata idzie sam na Or#iestr$, 
bo zawsze chodzili razem. 
Zw"aszcza Teresa mia"a pretensje, 
mówi"a, !e to niesprawiedliwe, 
!e ona te! by chcia"a

FOT. BARTOSZ BA!KA " AGENCJA GAZETA



15Gazeta Wyborcza
Sobota–niedziela, 11-12 stycznia 2020

1 RP

NAJKRÓCEJ

Jonasz

Czy Ko!ció" jest tajemnic#?

T ak si! mianowicie nazywa moj" religijn" wspólnot!. Pami!-
tam, #e swego czasu krytykowa$ ten zwyczaj translatorski 
ksi"dz profesor Tadeusz Gogolewski. Wyja%nia$, #e Ko%ció$ 
nie ma nic do ukrywania: nale#y zostawi& s$owo grecko-$aci'-

skie „misterium”. Dobra, ale instytucja owa wydaje mi si! ci"gle mimo 
stara' papie#a Franciszka jednym wielkim sekretem. Nadal utajniane 
jest w nim okropnie du#o!

Rozumiem, #e nie wszystko nale#y zaraz rozgada&. S" naturalnie 
ludzkie sprawy prywatne, intymne, publikowa& je ma prawo chyba tyl-
ko ich, by tak rzec, w$a%ciciel. S" równie# publiczne, w których obo-
wi"zuje s$usznie jakowa% dyskrecja. Zarazem jednak Biblia przekaza$a 
nam tak" obserwacj! #yciow": „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie 
wysz$o na jaw, ani nic tajemnego, co by si! nie sta$o wiadome.(Dlatego 
wszystko, co powiedzieli%cie w mroku, w %wietle b!dzie s$yszane, a co-
%cie w izbie szeptali do ucha, g$osi& b!d" na dachach” (Ewangelia )uka-
sza 12,2-3). Chodzi mi nie tylko o przera*liwe przest!pstwa ksi!#ej pe-
dofi lii, nie tylko o duchowne umi$owanie mamony. Tajemne s" na przy-
k$ad fakty nieamoralne przecie#, jak na przyk$ad rozk$ad kardynalskich 
g$osów podczas wyborów kolejnego biskupa rzymskiego: #e najwi!cej 
dosta$ kardyna$ Ratzinger i zosta$ Benedyktem XVI, a Bergoglio mniej. 
Media ujawni$y to wnet. 

Jest te# szkodliwa sk$onno%& do milczenia w sprawach jeszcze in-
nych, ale to ju# napisz! w blogu janturnau.home.blog.

NOWA LAL!A, NOWA 
BLUZ!A " WSZYST!O MA 
WP#YW
Wydawa!o si", #e ta tragedia co$ w Pol-
sce zmieni, #e nauczymy si" ze sob% 
rozmawia&. A mamy wra#enie, #e teraz 
jest jeszcze gorzej.
– To, co si! sta$o, wstrz"sn!$o lud*mi. Tak-
#e politykami czy mediami. Cho& rzeczy-
wi%cie, lepiej by$o tylko przez chwil!. Dla 
mnie wa#ne jest jednak to, #e po %mier-
ci Paw$a zacz!li%my w ko'cu g$o%no mó-
wi& o mowie nienawi%ci, #e trzeba j" zwal-
cza&, #e s$owo mo#e doprowadzi& do tra-
gedii. Wcze%niej o tym mówi$o si! w Polsce 
ma$o lub wcale, a okre%lenie „fake newsy” 
by$o u#ywane tylko w kontek%cie Trumpa. 
Nie rozmawiali%my o mechanizmie, o tym, 
do jakich tragedii mo#e doprowadzi&. 
W naszym wypadku by$a to %mier& Paw$a, 
a wcze%niej konieczno%& ucieczki z córka-
mi z Polski. 

Dobrze, #e mowa nienawi%ci i wal-
ka z ni" jest teraz tematem wszechobec-
nym. Gorzej, #e tylko niektórzy rzeczywi-
%cie chc" co% zmieni&. Niestety, wielu lu-
dzi, tak#e polityków, mówi o mowie niena-
wi%ci w sposób cyniczny. Bo sami tego j!zy-
ka u#ywaj". Dzieje si! tak po obu stronach, 
w partii rz"dz"cej i w opozycji. 

Jak z tym walczy&?
– Powinni%my zacz"& od siebie. Sama nad 
tym pracuj!, cz!sto du#o mnie to kosztu-
je. Mimo #e jestem zodiakalnym Baranem, 
nie jestem pokorn" owc" i te# mnie czasem 
korci, #eby odpowiedzie& na co% bardziej 
dobitnie. Zw$aszcza gdy niedorzeczne ko-
mentarze czy opinie dotykaj" mnie lub ro-
dzin!. Ale wtedy sobie powtarzam, #e nie 
mog!. Cho& kosztuje mnie to du#o wysi$ku, 
to chc! i musz! dawa& przyk$ad.

Mo#na jako$ zatrzyma& hejt?
– Wierz! w to. Im wi!cej b!dziemy o tym 
mówi&, tym wi!ksze mamy szanse, #eby 
co% zmieni&. Je%li nie nasze pokolenie, to 
mo#e kolejne.

To troch! jak ze %rodowiskiem natural-
nym. Dopiero niedawno zacz!li%my na-
prawd! zauwa#a&, jak zmienia si! kli-
mat i co nam grozi. Wcze%niej s$owo „eko-
logia” brzmia$o abstrakcyjnie, by$o obco 
brzmi"ce. Podobnie w$a%nie jak hejt czy 
mowa nienawi%ci. W klimacie si!gn!li%my 
dna, zacz!li%my mówi& o katastrofi e, nagle 
wszystkie rz"dy chc" co% zmieni&. No, pra-
wie wszystkie. Stajemy si! bardziej %wiado-
mi – nauczyli%my si! np. segregowa& %mie-
ci, a dla naszych dzieci to b!dzie naturalne. 

Albo ju# jest. Dziewi!cioletnia Tere-
sa strasznie prze#ywa problem zwi"za-
ny z kryzysem klimatycznym, ogl"da fi l-
my i programy. W pierwszy dzie' %wi"t 
przybieg$a rano i wo$a: „Mama, mama, ja 
ci! bardzo prosz!, obiecaj mi, przyrzeknij 
na ma$y paluszek – bo taki mamy gest – #e 
zrobisz co% w tym Parlamencie, #eby to za-
trzyma&, by nie dosz$o do katastrofy”.

I co wtedy pani pose! odpowiada?
– Na wpó$ %pi"ca powiedzia$am: „Kocha-
nie, obiecuj! ci, zrobi! co%, ju# robimy, ale 
ty te# musisz o tym my%le&. Nowa lalka, no-
wa bluzka – wszystko ma wp$yw na zmia-
ny klimatu”.

Tereska wie, ile wody i energii trzeba 
zu#y& do wytworzenia jednego T-shirtu. 
+e wa#ne jest to, #eby dawa& rzeczom dru-
gie #ycie. Je%li bluza si! zepsu$a, to b!dzie 
to %wietne ubranko dla kilku lalek, tak#e la-
lek kole#anek. Ona to lubi – z czego% zrobi& 
co%, ma taki zmys$.

My te# wierzymy w si!" edukacji, ale czy 
ona wystarczy do walki z nienawi$ci%?
– Oczywi%cie, #e nie. Potrzebne s" te# dzia-
$ania prawne i nad takimi pracujemy 
w Parlamencie Europejskim. To nie jest $a-
twe, jeden pose$, jedna inicjatywa tego nie 
za$atwi. Ale budujemy mi!dzynarodowy 
zespó$, którego celem b!dzie wypracowa-
nie rozwi"za', które pomog" powstrzy-
ma& fal! nienawi%ci w Europie. Cho& nie je-

stem pe$noprawnym cz$onkiem komisji LI-
BE, która zajmuje si! tematami praworz"d-
no%ci i sprawami obywatelskimi, jestem 
w niej mocno aktywna i dosta$am zadanie 
przygotowania raportu. Chc!, #eby ko'czy$ 
si! konkretnymi wskazówkami, co mo#-
na zrobi&, czy potrzebna jest zmiana prawa 
i w jakiej formie. Je%li raport trafi  do Ko-
misji Europejskiej, mo#e uda nam si! wy-
tyczy& %cie#k!, któr" dotrze tak#e na kon-
wencj! ONZ. Przecie# j!zyk nienawi%ci nie 
ma granic, wylewa si! na ca$ym %wiecie. 
Trzeba zrobi& tak jak przy szkodach eko-
logicznych – ten, kto niszczy klimat, mu-
si za to zap$aci&, musi za to odpowiada&. 
Odpowiedzialno%& musi oczywi%cie pono-
si& sam sprawca, ale mo#e w$a%ciciele plat-
form internetowych te# powinni za nie 
bardziej odpowiada&.

Kolejna sprawa to opieka, tak#e psycho-
logiczna, nad osobami poszkodowanymi. 
Sami to przecie# przerabiali%my, kiedy ba-
li%my si! o Antoni!. Nie atakowano jej bez-
po%rednio, ale jej ojca, a ona – bezbron-
ne dziecko – fatalnie to znosi$a. Rozma-
wiam o tym w parlamencie z kole#ankami 
z Irlandii, Szwecji i Bu$garii, które zajmu-
j" si! problemami zdrowia psychicznego 
dzieci i m$odzie#y. Mo#e te# wypracujemy 
wspóln" inicjatyw!. Mia$am nawet nadzie-
j!, #e liderk" tych prac b!dzie dziewczyna 
ze Szwecji, #e opowie nam o dobrych prak-
tykach u siebie. Ale ona odpowiedzia$a, #e 
u nich jest to tak samo powa#ny problem 
jak w ka#dym innym kraju. Nienawi%& nie 
ma granic.

A jak w Parlamencie Europejskim 
wygl%daj% wspó!praca i kontakty euro-
pos!ów z Polski? Jest szansa na wspól-
ny front?
– Kiedy sz$am do Parlamentu, nikogo nie 
zna$am. Teraz mam ju# kilku serdecz-
nych znajomych, wszyscy z ramienia Ko-
alicji Europejskiej. Je%li chodzi o europo-
s$ów z PiS, to nie rozmawia$am z #adnym. 
K$ania$am si! kilka razy starszej kole#an-
ce, która te# jest z Gda'ska, ale nigdy mi 
si! nie odk$oni$a. Zdarza$o mi si! te# jecha& 
z europos$ami PiS w jednym samochodzie 
z lotniska w Brukseli, ale nigdy nie ode-
zwali si! do mnie s$owem.

Czy pani i pani córki przesta!y$cie si" 
ju# ba&? Da si" uodporni& na ataki, które 
was spotyka!y i nadal spotykaj%?
– Nigdy si! nie da. Zw$aszcza kiedy s" to 
ataki ad personam. Najlepsza metoda to 
po prostu tego nie czyta&, nie dzieli& w$osa 
na czworo.

Mowa nienawi%ci ca$y czas si! rozprze-
strzenia. I b!dzie jej coraz wi!cej. Je#eli nie 
stworzymy ram, barier, przepisów, mo#e 
nas zniszczy&. Niestety, prawo nie jest fu-
turystyczne, tylko goni realne #ycie, mu-
si reagowa& na zmiany i nowe zagro#enia. 
Tu na razie nie ma m"drych – jaka kara, za 
co, w jakiej wysoko%ci. Nie mamy jeszcze 
nawet precyzyjnej defi nicji hate speechu 
– gdzie jest granica mi!dzy mow" nienawi-
%ci a wolno%ci" s$owa, wolno%ci" mediów? 
Tak" granic! trzeba dopiero wyznaczy& 
i wtedy ustali& konsekwencje – co si! sta-
nie, je%li j" przekroczysz. 

I koniecznie trzeba edukowa& ludzi, do 
czego przekroczenie tej granicy mo#e do-
prowadzi&. Nawet na przyk$adzie naszej 
rodziny i naszej tragedii. +

WIERSZ$POLECA$ANDRZEJ$ZAGOZDA

Ewa!Lipska*

Wyj!cie$awaryjne
Ten schodz!cy ze schodów cz"owiek
wstrzymuj!cy si# od wszelkich s!dów
przeciwnik so$ stów
rozmawiaj!cy z samym sob!
o$ ara %ar"ocznych metafor
które z t"ustych jambów
pozostawi"y mu tylko same w!tpliwo&ci
lubi archiwalne przeja%d%ki.

Urlop sp#dza w Antykwariacie
starym wielostronicowym uzdrowisku.
Kocha m"odych kolekcjonerów monet.
Fa"szerzy bankowych czeków.

Jest mo%e tylko geniuszem
skazanym na zwyk"! podró%
kolejk! podziemn!.

Zapytany przez s!siada w windzie
co s!dzi o %yciu pozagrobowym
odpowiada: to tylko wyj$cie awaryjne.

*Ewa Lipska - ur. w 1945 r. w Krakowie, poetka. 
Autorka m.in. tomów: „Przechowalnia ciemno!ci” 
(1985), „Strefa ograniczonego postoju” (1990), 
„Ludzie dla pocz"tkuj"cych” (1997), „1999” 
(1999), „Sklepy zoologiczne” (2001), „Ja” (2003), 
„Gdzie Indziej” (2005), „Pomara#cza Newtona” 
(2007) i „Pog$os” (2010).

Wiersz z tomu „Stypendy!ci czasu” (Wydawnictwo Dolno!l"skie, Wroc$aw 
1994), tutaj tekst za: Ewa Lipska „Wiersze wybrane”, Biblioteka Poetycka 
Wydawnictwa a5 pod red. Ryszarda Krynickiego, tom 85., a5, Kraków 2015

W poniedzia"ek w „Wyborczej” 
magazyn reporterów „Du%y Format”

JAKIM SYNEM BY& 
PAWE& ADAMOWICZ?
Rozmowa z Teres" 
i Ryszardem 
Adamowiczami, 
rodzicami 
zamordowanego 
prezydenta Gda#ska
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