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W rocznic´ Powstania Warszawskiego

GG∏ówne uroczystoÊci odby∏y
si´ w Warszawie, mieÊcie od-
znaczonym Krzy˝em Srebr-

nym Orderu Virtuti Militari V Klasy, mie-
Êcie udekorowanym flagami, banerami
i ró˝norodnymi powstaƒczymi symbola-
mi. „Na znak g∏´bokiego bólu i wstydu”
na budynku ambasady Niemiec opusz-
czono do po∏owy masztu flag´ paƒstwo-

wà, a uczestniczàcy w tegorocznych ob-
chodach kandydat na kanclerza Niemiec,
lider CDU Armin Laschet zapali∏ znicz
przy Murze Pami´ci w Parku WolnoÊci
przylegajàcym do Muzeum Powstania
Warszawskiego. Symbolicznym zwieƒcze-
niem trwajàcych uroczystoÊci b´dzie
ods∏oni´cie pomnika „Kobietom Powsta-
nia Warszawskiego”, usytuowanego na

placu Krasiƒskich. Rzeêba z bràzu
przedstawia trzy kobiety trzymajàce
si´ za r´ce, Êrodkowa ma na ra-
mieniu opask´ AK.

W Warszawie uroczystoÊci rocz-
nicowe rozpocz´∏y si´ ju˝ 29 lipca
z∏o˝eniem wiàzanek kwiatów przed
budynkiem Ma∏ej Pasty. W tym sa-
mym dniu, na Cmentarzu Powstaƒ-
ców Warszawskich na Woli, najwí k-
szym cmentarzu wojennym w Pol-
sce, kryjàcym prochy ponad 105.
tysi´cy ˝o∏nierzy i ofiar cywilnych,

wmurowano kamieƒ w´gielny pod Izb´
Pami´ci. W ceremonii udzia∏ wzi´∏a Prze-
wodniczàca Spo∏ecznego Komitetu ds.
Cmentarza Powstaƒców Warszawskich,
uczestniczka Powstania, Wanda Traczy-
k-Stawska, pseudonim „Atma”. 

Wa˝nym wydarzeniem by∏o zorgani-
zowane w piàtek, 30 sierpnia, w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego spo-
tkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy
oraz prezydenta Warszawy Rafa∏a Trza-
skowskiego z grupà powstaƒców i osób
zas∏u˝onych dla upami´tnienia Powsta-
nia – ich nast´pcami – harcerzami, wnu-
kami i prawnukami. Uczestniczy∏ w nim
prezes ZKRPiBWP Janusz Maksymo-
wicz. Grupa uczestników, w uznaniu za-
s∏ug, otrzyma∏a z ràk prezydenta RP od-
znaczenia paƒstwowe. 

W przeddzieƒ wybuchu Powstania,
po uroczystej mszy Êwi´tej na placu
Krasiƒskich, przed Pomnikiem Powsta-

To od nas zale˝y, czy warto by∏o
To has∏o przyÊwieca∏o tegorocznym obchodom 77. rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego. Przebiega∏y one w atmosferze powagi i skupienia
nale˝nemu temu wydarzeniu, przy zachowaniu Êrodków ostro˝noÊci 

zwiàzanych z koronawirusem. 
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nia Warszawskiego, odby∏ si´ apel po-
leg∏ych. W obecnoÊci weteranów Po-
wstania oraz najwy˝szych w∏adz paƒ-
stwa z Prezydentem Andrzejem Dudà,
oficer Dowództwa Garnizonu wzywa∏
do apelu kolejno wszystkie ugrupowania
i jednostki walczàce na ulicach Warsza-
wy, w tym liniowe dywizje 1 AWP, wal-
czàce na przyczó∏kach wspólnie z ˝o∏-
nierzami AK. Nast´pnie wieƒce z∏o˝yli
przedstawiciele w∏adz paƒstwa z Pre-
zydentem RP i premierem oraz w imie-
niu mieszkaƒców Warszawy prezydent
Rafa∏ Trzaskowski w towarzystwie pre-
zesa ZG ZKRPiBWP Janusza Maksymo-
wicza. 

Stojàc przed Pomnikiem Prezydent
Duda powiedzia∏ m.in. Powstanie by∏o
dzie∏em pokoleƒ, dlatego ˝e to oni – Ci,
którzy w 1920 roku zwyci´˝yli, utrzymu-
jàc wolnà i niepodleg∏à Polsk´ – wycho-
wali potem swoje dzieci tu, w Warszawie,
w tak silnej mi∏oÊci ojczyzny, tak wielkiej
mi∏oÊci wolnoÊci, tak wielkiej woli swo-
bodnego ˝ycia, w tak wielkim poczuciu
suwerennoÊci, ˝e Ci m∏odzi nie wahali
si´ zaryzykowaç wszystkiego, z ˝yciem
w∏àcznie, by t´ wolnoÊç odzyskaç. Aby
odzyskaç swoje miasto i swojà ojczy-
zn´. Byli gotowi zap∏aciç ka˝dà cen´...
Chylimy dziÊ czo∏a w tym Apelu Poleg∏ych,
tak˝e w tej modlitwie za dusze wszyst-
kich, którzy polegli i których pomordo-
wano, którzy ju˝ po prostu odeszli... 

Wiceprezes Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich, Jerzy Mindziukiewicz  „Jur”,
w emocjonalnym wystàpieniu podkre-
Êli∏, ˝e po pi´ciu latach niemieckiej oku-
pacji pragn´liÊmy wolnoÊci – i z naszym
doÊwiadczeniem mo˝emy dziÊ powie-
dzieç, ˝e bez wolnoÊci, bez suwerenno-
Êci ˝ycie cz∏owieka jest ci´˝kie... Apelu-
jemy wi´c do m∏odych – powiedzia∏ –
dbajcie i piel´gnujcie te wartoÊci, o któ-
re walczy∏o i przelewa∏o krew moje po-
kolenie. Odnoszàc si´ do trwajàcych
dyskusji o sensie powstania powiedzia∏,
˝e ci wszyscy, którzy nie byli pi´ç lat pod
okupacjà, nie byli poni˝ani, nie widzieli
zbrodni niemieckich, nie majà prawa,
aby oceniaç Powstanie i Powstaƒców. 

Prezydent Warszawy Rafa∏ Trzasko-
wski zwróci∏ uwag´, ˝e pami´ç o Po-
wstaniu sta∏a si´ cz´Êcià naszej naro-
dowej to˝samoÊci. 

1 sierpnia, o godzinie 17.00 zawy∏y
syreny, stan´li przechodnie, zatrzyma∏y
si´ pojazdy. Przed pomnikiem Gloria
Victis na cmentarzu wojskowym na Po-
wàzkach zgromadzili si´ przedstawi-
ciele najwy˝szych w∏adz paƒstwa, sa-
morzàdu, weterani Powstania, warsza-
wiacy, aby oddaç ho∏d Warszawskiemu
Powstaniu. Chwilà ciszy uczczono bo-
haterów, po czym zebrani odÊpiewali
Mazurka Dàbrowskiego. Modlitw´ od-
mówi∏ arcybiskup Józef Guzdek, admi-
nistrator apostolskiego Ordynariatu Po-
lowego WP. Powiedzia∏, ˝e aby sp∏aciç
d∏ug wdzi´cznoÊci wobec tych, którzy
na o∏tarzu wolnoÊci oddali swoje ˝ycie,
pami´ç nie wystarczy. Trzeba zrobiç
krok w kierunku zrozumienia, dlaczego
tak postàpili. 

Po salwie honorowej wieƒce przed
pomnikiem z∏o˝yli – Prezydent RP, mar-
sza∏ek Sejmu El˝bieta Witek, marsza∏ek
Senatu Tomasz Grodzki, prezes Rady
Ministrów Mateusz Morawiecki, prezydent
m.st. Warszawy Rafa∏ Trzaskowski. W gro-
nie Powstaƒców, wyró˝nionych asystà
przy pomniku znajdowa∏ si´ prezes ZG
ZKRPiBWP Janusz Maksymowicz. 

W dniu rozpocz´cia Powstania,
przed dziesiàtkami miejsc upami´tnia-
jàcych walki z∏o˝ono kwiaty, zorganizo-
wano wiele imprez, spotkaƒ. W godzi-
nach przedpo∏udniowych z∏o˝ono wieƒce
przed pomnikiem Polskiego Paƒstwa
Podziemnego i Armii Krajowej. W par-
ku imienia genera∏a Gustawa Orlicz-
Dreszera, przed pomnikiem „Mokotów
walczàcy 1944” podniesiono flag´ paƒ-
stwowà oraz zapalono „Ogieƒ Pami´-
ci”, który p∏onàç b´dzie przez 63 dni. 

Prezydent A. Duda z∏o˝y∏ wieniec
przed tablicami na fragmentach fabryki
J. Franaszka, w miejscu, gdzie Niemcy
zamordowali ponad 7 tys. mieszkaƒców
Woli. Wieczorem, Muzeum Powstania War-
szawskiego, b´dàce inicjatorem wi´k-
szoÊci rocznicowych przedsi´wzi´ç, zor-
ganizowa∏o wspólne Êpiewanie piose-
nek powstaƒczych pod has∏em „Warsza-
wiacy Êpiewajà (nie) zakazane piosenki“. 

Po po∏udniu, dla uczczenia pami´ci
Powstaƒców i osób cywilnych odby∏ si´
„Marsz milczenia 44“. Swój marsz, roz-
pocz´ty przy pomniku Romana Dmow-
skiego przeprowadzi∏o tak˝e Êrodowi-
sko „narodowców“. RR..  

[ Dokoƒczenie ze str. 3
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77lat temu, 18 lipca 1944 r.,
˝o∏nierze 2. Korpusu
Polskiego pod dowódz-

twem gen. W∏adys∏awa Andersa wy-
zwolili Ankon´. Zdobycie miasta by-
∏o kolejnym, po Monte Cassino,
wielkim sukcesem Polaków i przy-
czyni∏o si´ do skrócenia czasu walk
aliantów z Niemcami we W∏oszech. 

Zdobycie portowego miasta nie
by∏o zadaniem ∏atwym. Niemcy utwo-
rzyli wokó∏ Ankony lini´ umocnieƒ,
którà nazwali linià Edyty i obsadzili
dwiema dywizjami. 

Polacy zaj´li miasto i port bez jed-
nego wystrza∏u artyleryjskiego, oca-
lajàc zarówno ludnoÊç, jak i budynki. 

Wyzwolenie Ankony, a wczeÊniej
Loreto, by∏o samodzielnà operacjà prze-
prowadzonà przez polskich ̋ o∏nierzy

na froncie zachod-
nim – nie byli wspie-
rani przez brytyjskie
i amerykaƒskie jed-
nostki sojusznicze,
mieli te˝ decydujàcy
wp∏yw na przebieg dzia∏aƒ. 

Norman Davies w ksià˝ce „Szlak
nadziei” napisa∏: Monte Cassino by-
∏o testem m´stwa. Ankona mia∏a
byç okazjà do wykazania wojsko-
wych umiej´tnoÊci, takich jak pla-
nowanie sztabowe, koordynacja mi´-
dzy s∏u˝bami i taktyka frontowa. 

We W∏oszech, 17-18 lipca, odby-
∏y si´ dwudniowe uroczystoÊci upa-
mi´tniajàce to wydarzenie. Wzi´li
w nich udzia∏: kpt. W∏adys∏aw Dàbrow-
ski, uczestnik bitew o Monte Cassi-
no, Ankon´ i Boloni´, por. Janusz

Maksymowicz, prezes ZG ZKRPiBWP,
weteran AK, Powstaniec Warszaw-
ski, cz∏onek Rady do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych,
reprezentujàcy ca∏e Êrodowisko pol-
skich kombatantów, ambasador RP
w Republice W∏oskiej Anna Maria
Anders, szef UdSKiOR Jan Józef Ka-
sprzyk, w∏oska Polonia oraz burmi-
strzowie Lorety i Ankony. 

17 lipca odby∏a si´ uroczystoÊç
na Polskim Cmentarzu Wojennym
w Loreto. Burmistrz miasta, zwraca-
jàc sí  do weteranów powiedzia∏: Dzi´-

kuj´ Wam za to, ˝e
podj´liÊcie trud, by
dzisiaj tutaj przybyç.
Za to, ˝e pomaga-
cie w krzewieniu
pami´ci o tych trud-
nych chwilach. Bo
Wasze Êwiadectwo
pozwala przekazy-
waç te wartoÊci na-
st́ pnym pokoleniom,
naszym dzieciom
i wnukom.
18 lipca odby∏a si´

uroczystoÊç w Anko-
nie. Janusz Maksymo-
wicz powiedzia∏: Âwia-
domoÊç tego, ˝e pol-
scy ˝o∏nierze walczà
na tylu frontach i od-
noszà sukcesy, by∏a
dla nas otuchà i bodê-
cem. Doda∏: ˚o∏nierze
nigdy nie umierajà, ˚o∏-
nierze idà na wiecznà
wart´.               

UdsKiOR

ROCZNICA 
WYZWOLENIA 

ANKONY
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WWnocy z 5 na 6 czerwca
1944 r. rozpoczà∏ si´, b´dà-
cy najwa˝niejszym elemen-

tem operacji Overlord, desant morski
pod kryptonimem Neptun. W kierunku
Normandii p∏yn´∏o 6900 jednostek mor-
skich, w tym 4126 barek desantowych,
których zadaniem by∏o przetransportowa-
nie si∏ alianckich przez Kana∏ La Manche. 

Pierwsze p∏ywajàce jednostki desan-
towe, przystosowane do dostarczania
bezpoÊrednio na brzeg ludzi i zaopatrze-
nia, powsta∏y w czasie I wojny Êwiato-
wej. Najwi´kszà operacjà z ich u˝yciem
by∏o làdowanie wojsk alianckich,
w kwietniu 1915 r., na pó∏wyspie Galli-
poli. W lutym tego roku Królewska Mary-
narka Wojenna zamówi∏a 200 lichtug –
niewielkich jednostek do roz∏adowywa-
nia statków, nazywanych X Lighters.
Mog∏y one zabraç ok. 500 ˝o∏nierzy,
a tak˝e zwierz´ta, dzia∏a i amunicj´.
W 1920 r. Royal Navy sprzeda∏a wi´k-
szoÊç barek osobom prywatnym. 

W listopadzie 1940 r. Brytyjczycy
zwodowali jednostk´ desantowà Tank
Landing Craft (TLC), której pomys∏ bu-

dowy powsta∏ jeszcze przed II wojnà
Êwiatowà. Mog∏a ona przewieêç od
trzech do pi´ciu czo∏gów lub dziewi´ç
ci´˝arówek; by∏a tak˝e przystosowana
do transportu ok. 150 ˝o∏nierzy. 

Po ewakuacji z Dunkierki okaza∏o si´,
˝e na francuskich pla˝ach zosta∏o wiele
sprawnych brytyjskich czo∏gów. Chur-
chill poleci∏ wówczas natychmiastowe
skonstruowanie jednostki, która b´dzie
w stanie wysadziç na pla˝y lub z niej za-
braç trzy 40-tonowe czo∏gi. 

Po japoƒskim ataku na Pearl Harbor
i w∏àczeniu si´ do wojny Stanów Zjedno-
czonych, stocznie amerykaƒskie rozpo-
cz´∏y masowà budow´ ró˝nego typu
jednostek desantowych, zarówno na po-
trzeby w∏asnej armii, jak i sojuszników. 

W po∏owie 1942 r. Amerykanie i Bry-
tyjczycy porozumieli si´ w sprawie ujed-
nolicenia ich nazewnictwa. Nazw´ jed-
nostki TLC zmieniono na LCT, czyli Lan-
ding Craft Tank. Powsta∏o kilka wersji
LCT, jak i modeli innych barek desanto-
wych. 

Cz´Êç barek wycofano ze s∏u˝by ju˝
pod koniec 1944 r., a po wojnie nie by∏o

na nie zapotrzebowania zarówno
w USA, jak i w Europie Zachod-
niej. W zwiàzku z tym wystawio-
no je na sprzeda˝ na wolnym ryn-
ku w ramach programu UNRRA.
W ten sposób kilka z nich trafi∏o
do Polski. 

W 1947 r. Ministerstwo Ko-
munikacji zakupi∏o 27 jednostek
do celów transportowych. Pod-
czas holowania z Anglii dwie bar-
ki zaton´∏y. Pozosta∏e przej´∏a ˝e-
gluga Êródlàdowa i administracja
dróg wodnych. Stacjonowa∏y
w portach rzecznych w pó∏noc-

nej i zachodniej Polsce oraz w Warsza-
wie i P∏ocku. 

W 1950 r. zainteresowa∏o si´ nimi
wojsko. Marynarce Wojennej przekaza-
no 20 jednostek. Nazwano je Okr´tami
Desantowymi Ârednimi (ODS). Po dzie-
si´ciu latach s∏u˝by, z uwagi na zu˝ycie,
barki zbudowane w czasie II wojny Êwia-
towej nie nadawa∏y si´ do wykonywania
swoich zadaƒ. Do 1964 r, wycofywano
je z eksploatacji. Wi´kszoÊç z∏omowano. 

Przy nabrze˝u w Ryni nad Zalewem
Zegrzyƒskim stoi zacumowana, od jesie-
ni 1980 r., barka, która, co potwierdzajà
dokumenty, jest oryginalnà jednostkà
desantowà o numerze LCT-2135. Zbu-
dowano jà we wrzeÊniu 1942 r. w ame-
rykaƒskiej stoczni Quincy Barge Buil-
ders. Mog∏a przewieêç cztery 40-tonowe
czo∏gi i 100 ˝o∏nierzy. 

6 czerwca 1944 r. przetransporto-
wa∏a na pla˝´ „Utah” w Normandii trzy-
naÊcie jeepów, szeÊç samochodów
opancerzonych, dwie ma∏e ci´˝arówki,
jeden czo∏g i osiemdziesi´ciu ˝o∏nierzy
amerykaƒskiej 4. Dywizji Piechoty. 

Po wycofaniu jednostki ze s∏u˝by
w polskiej Marynarce Wojennej, przero-
biono jà, w 1958 r., w stoczni rzecznej
w P∏ocku na teatr, w celu upowszechnia-
nia kultury wÊród mieszkaƒców wsi. Do-
dano drewnianà, zadaszonà nadbudów-
k´ z oknami, na dachu której umieszczo-
no wielki napis „Paƒstwowy Teatr Ziemi
Mazowieckiej w Warszawie”, pod∏og´
wy∏o˝ono deskami, a poÊrodku pok∏adu
powsta∏a sala z podestem s∏u˝àcym za
scen´. Na „sali teatralnej” ustawiano
krzes∏a, a na brzegu zbità z dykty budk´
kasowà. P∏ywajàcy teatr, ciàgni´ty przez
holownik, dzia∏a∏ od maja do póênego la-
ta. Repertuar zmieniano co dwa tygo-

ZAPOMNIANA 

BARKA 

DESANTOWA

Z NORMANDII
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dnie – tyle te˝ trwa∏ jeden rejs, po któ-
rym w kolejnà tras´ z nowà sztukà wy-
rusza∏ inny zespó∏ aktorów. 

Przedstawienia zapowiadano afisza-
mi rozlepianymi we wsiach, do których
mia∏a przybiç barka, przez pracownika
teatru, podró˝ujàcego làdem. Barka cu-
mowa∏a cz´sto w miejscach, gdzie trud-
no by∏o podejrzewaç istnienie osady
ludzkiej. A dla mieszkaƒców wsi przy-
p∏yni´cie teatru by∏o wielkim Êwi´tem. 

Z uwagi na problemy techniczne,
barka przesta∏a byç p∏ywajàcym teatrem
w 1962 r. Trafi∏a do warszawskiego
Przedsi´biorstwa Budownictwa Wodne-
go jako Êwietlica wodna, a nast´pnie
przej´∏a jà Politechnika Warszawska. 

Obecnym w∏aÊcicielem barki jest
Krzysztof Paszko, którego dziadek, pra-

cownik PW, przechodzàc na emerytur´
otrzyma∏ zgod´ w∏adz uczelni na przej´-
cie jednostki. Mieszka∏ na niej 20 lat.
Kiedy okaza∏o si´, ˝e barka ma wartoÊç
historycznà, pan Krzysztof zwróci∏ si´
do Niepor´ckiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego o pomoc przy wpisaniu jej do
rejestru zabytków. 

W∏aÊciciel ryƒskiej barki uwa˝a, ˝e po-
winna byç ona wyciàgni´ta na làd i wy-
remontowana, zanim b´dzie za póêno. Je-
go zdaniem, gdyby uda∏o si´ przeprowa-
dziç jej generalny remont, mo˝na by po-
nownie urzàdziç na niej p∏ywajàcy teatr.

Nie jest to chyba jedyne rozwiàzanie.
Barka powinna byç ˝ywà lekcjà historii,
bo choç Polacy nie szturmowali pla˝
Normandii, to brali udzia∏ w tej jednej
z najwa˝niejszych operacji II wojny
Êwiatowej. 

WÊród jednostek morskich uczestni-
czàcych w operacji Neptun by∏y polskie,
m.in. krà˝ownik ORP „Dragon”, niszczy-
ciele ORP „B∏yskawica” i ORP „Piorun”,
eskortowce ORP „Kujawiak” i ORP „Âlà-
zak”. W operacji bra∏y udzia∏ liniowce,
które pe∏ni∏y funkcje transporto-
we: MS „Batory” i MS „Sobieski”
przewozi∏y ˝o∏nierzy, SS „Poznaƒ”
s∏u˝y∏ do transportu broni i zaopa-
trzenia, z kolei SS „Chorzów”, SS
„Katowice”, SS „Kmicic”, SS
„Kraków” i SS „Narew” transpor-

towa∏y zaopatrzenie do su-
chego portu Mulberry B przy
pla˝y „Gold” w Arroman-
ches, gdzie jako falochron
zosta∏ u˝yty SS „Modlin”. 

Walki marynarzy i lotni-
ków polskich w czasie làdowania
aliantów w Normandii zosta∏y, po
1990 r., upami´tnione na tablicach
Grobu Nieznanego ˚o∏nierza
w Warszawie – poÊwi´conej mary-
narzom napisem: Inwazja w Nor-

mandii 6 VI 1944, a na poÊwi´conej lot-
nikom napisem: Normandia 6 VI 1944. 

Barka w Ryni nie jest, jak na razie, je-
dynà w Polsce tego typu jednostkà. Cu-

mujàcy w Gi˝ycku statek pasa˝er-
ski „Dêwina” to oryginalna amery-
kaƒska barka desantowa LCM Mk
III (Landing Craft Mechanized) do
przewozu pojazdów mechanicz-
nych. Trafi∏a ona do Polski z Belgii,
w ramach zakupu dokonanego
przez Ministerstwo Komunikacji.
W 1948 r., kosztem 1,5 mln z∏, jed-

nostk´ przerobiono na holownik,
a w 1959 r. na lodo∏amacz. W 1995 r.
trafi∏a w r´ce prywatne i zosta∏a przebu-
dowana na statek wycieczkowy. Jedno-
razowo mo˝e zabraç 100. pasa˝erów.
Dzi´ki ma∏emu zanurzeniu, charaktery-
stycznemu dla barek desantowych, mo-
˝e p∏ywaç po p∏ytkich wodach, niedo-
st´pnych dla innych jednostek. 

W 2017 r. Brytyjczycy postanowili
wyremontowaç ostatnià, jaka pozosta∏a
w Wlk. Brytanii, bark  ́desantowà LCT-7074. 

Od poczàtku operacji Overlord do
póênej jesieni 1944 r. transportowano
nià sprz´t wojskowy z Anglii do pó∏noc-
nej Francji. W 1948 r. wycofano jà ze
s∏u˝by i zacumowano w Liverpoolu,
gdzie s∏u˝y∏a jako p∏ywajàcy klub, a na-
st´pnie klub nocny. 

W kwietniu 2010 r. barka, pozbawiona
w∏aÊciciela, cz´Êciowo zaton´∏a. Mi∏oÊni-
cy historii zebrali ok. miliona funtów 

i w paêdzierniku
2014 r. wydobyli
jà na powierzchni´. 

Ârodki potrze-
bne na remont,
5 mln funtów,
przekaza∏a Naro-
dowa Loteria oraz
Loteryjny Fundusz
Dobroczynny. Dzí -

ki temu barka jest dziÊ eksponatem
w „Muzeum D-Day” w Portsmouth, któ-
re jest filià Narodowego Muzeum Kró-
lewskiej Marynarki Wojennej. 

A w Ryni zapomniany zabytek rdze-
wieje... 

WW..  LLOOKKIISS
Korzysta∏em m.in. z artyku∏u Marcina Ko∏odziej-

czaka „Cisza Ryni, furia Utah” (tygodnik „Polityka” 
nr 23/2021). 


