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- Zgromadzi³y nas tutaj dwa wydarzenia zwi¹zane z jedn¹ ksi¹¿k¹,
a w³aœciwie z dwoma tomami jednej
ksi¹¿ki — zauwa¿y³ prowadz¹cy spotkanie Andrzej Popowicz, dyrektor
Muzeum Regionalnego.
- To pierwsza tak obszerna, tak
szczegó³owa publikacja dotycz¹ca
Pu³tuska — podkreœli³ burmistrz
Krzysztof Nuszkiewicz, zadowolony,
¿e nie min¹³ rok od promocji t. I, a ju¿
zosta³ wydany t. II „Dziejów Pu³tuska”. Podziêkowa³ wszystkim, którzy
przyczynili siê do powstania ksi¹¿ki.
- W tym roku kapitu³a konkursu,
honoruj¹c „Dzieje Pu³tuska”, nie
mia³a ¿adnych w¹tpliwoœci. Wybór
by³ jednog³oœny, a uzasadnienie proste: ta ksi¹¿ka jest potrzebna nie tylko
historykom, ale i nam, tu mieszkaj¹cym pospolitym czytelnikom, mi³oœnikom historii. Jako nie historyk,
a dziennikarz i felietonista, czytelnik,
chcê siê przyznaæ, ¿e lektura „Dziejów Pu³tuska” wci¹gnê³a mnie od razu w... mroki œredniowiecza — przyzna³ Ryszard Marut, redaktor naczelny „TC”, przewodnicz¹cy kapitu³y
„Liber Mazovia”. Laudacjê poœwiêci³
ksi¹¿kom zwi¹zanym z Pu³tuskiem,
w tym wydanym w œredniowieczu,
o których przeczyta³ w wyró¿nionej
monografii, m.in. „Z³otemu kodeksowi pu³tuskiemu”, dziœ znajduj¹cemu
siê w Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich
w Krakowie. Wspomnia³ o pierwszej
publicznej bibliotece w Pu³tusku; powsta³a, gdy kapitu³a kolegiacka
w 1522 r. wzbogaci³a siê o 200 ksi¹¿ek z ksiêgozbioru biskupa Erazma
Cio³ka i mo¿na by³o z nich korzystaæ
na miejscu. Zakoñczy³ na powstaniu

Fot. Izabela Koba

Prof. dr hab. Henryk
Samsonowicz, honorowy
obywatel Pu³tuska
i dr hab. Rados³aw Lolo,
profesor Akademii
Humanistycznej
im. A. Gieysztora, z wyboru
pu³tuszczanin, otrzymali
statuetki „Liber Mazovia”,
przyznane im jako redaktorom
naukowym najlepszej
regionalnej ksi¹¿ki roku 2016
pt. „Dzieje Pu³tuska” tom I
- do 1795 r. Uroczystoœæ
po³¹czona z promocj¹ t. II
monografii miasta nad Narwi¹
odby³a siê 12 czerwca w Sali
Rady Urzêdu Miejskiego
w Pu³tusku.
Nagrodzeni red. nauk.: prof. Henryk Samsonowicz (siedzi) z ¿on¹ Agnieszk¹ u boku i dr hab. Rados³aw Lolo (trzeci od lewej)
z burmistrzem Krzysztofem Nuszkiewiczem (pierwszy od prawej), red. naczelnym „TC” Ryszardem Marutem (pierwszy od lewej),
zastêpc¹ burmistrza Ró¿¹ Krasuck¹ i autorami (za R. Lolo od lewej): Januszem Szczepañskim, W³odzimierzem Pel¹, Zbigniewem
Morawskim i Krzysztofem Wiœniewskim

Liber Mazovia w Pu³tusku

Nagroda dla historyków
i lokalnej spo³ecznoœci
Pu³tuskiej Biblioteki Publicznej im. J.
Lelewela, w której „mo¿na znaleŸæ
wszystko”.
Redaktorzy naukowi t. I „Dziejów
Pu³tuska” prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, honorowy obywatel Pu³tuska i dr hab. Rados³aw Lolo, profesor
Akademii Humanistycznej im. A.
Gieysztora, z wyboru pu³tuszczanin,
odebrali statuetki „Liber Mazovia” i listy gratulacyjne z r¹k Ryszarda Maruta, redaktora naczelnego „TC” i Izabeli Koby-Mierzejewskiej, wchodz¹cej
w sk³ad kapitu³y konkursu dziennikarki, która przypomnia³a ideê konkursu
i zaznaczy³a, ¿e nagroda do Pu³tuska
przyjecha³a po raz drugi. Listy gratulacyjne otrzymali tak¿e wspó³autorzy:
dr W³odzimierz Pela, dr Zbigniew Morawski i dr Krzysztof Wiœniewski oraz

S³ówkiem i wêglem...
A wiêc – zaczynamy!
Od dawna irytuj¹ mnie wyst¹pienia
ludzi, którzy maj¹ gotowe recepty na
wszystko. Przypomina mi siê w takich
sytuacjach jedna ze scen bardzo znanej
polskiej komedii, kiedy to jakiœ system
komputerowy przypomina bohaterce
krzykliwym tonem: „weŸ pigu³kê, weŸ
pigu³kê! „. Tak jakby to mia³o za³atwiæ
wszelkie problemy z filmowego œwiata.
Jeden ruch, jedno lekarstwo — i ju¿ problem znika. Niestety, wci¹¿ dajemy siê
nabraæ na takie propozycje. A tych
szczególnie du¿o maj¹ politycy. Wpuœcimy tych, wypuœcimy innych, tym wyp³acimy, tym zabierzemy — i oto mamy
w kraju istny raj…
Ale, ale… Przecie¿ ta rubryka nie jest
poœwiêcona sprawom politycznym, tylko jêzykowym. Niestety jednak jêzykoznawstwo równie¿ nie jest pozbawione

wa³ prof. dr hab. Janusz Szczepañski,
wspólnie z prof. dr. hab. Adamem Koseskim, honorowym obywatelem Pu³tuska, jego redaktor naukowy. Jêzyk
wywodu okreœli³ jako „spokojny i wywa¿ony”, nawet gdy zagadnienia dotyczy³y lat od zakoñczenia II wojny do
transformacji ustrojowej. Czasy pod
panowaniem pruskim i napoleoñskie
w Pu³tusku opisa³ doc. Aleksander
Kociszewski. Prof. Janusz Szczepañski zaj¹³ siê dziejami miasta od 1815
r. poprzez powstania, odzyskanie niepodleg³oœci, wojny, okupacjê hitlerowsk¹ a¿ po pierwsz¹ dekadê Polski Ludowej. Wskaza³ czynniki miastotwórcze w XIX w. jak osiedlanie siê
zubo¿a³ej szlachty, po³o¿enie nad
sp³awn¹ Narwi¹, istnienie garnizonu
i szkó³, w tym benedyktyñskiej.
O oœwiacie i ¿yciu kulturalnym napisa³ w kilku rozdzia³ach dr Tadeusz Kowalski, a o architekturze i sztuce dr
Artur Wo³osz. Publikacja jest bogata
w ilustracje, w tym ze zbiorów Jaros³awa Gryca.
- Pu³tusk w latach 1956-1989 to
prawdopodobnie bêdzie czêœæ publi-

tych, którzy lubi¹ wydawaæ gotowe recepty, udzielaæ prostych rad i twierdziæ,
¿e tak w³aœnie byæ powinno. Dotyczy to
zw³aszcza porad natury poprawnoœciowej. A najwiêcej takich rad udzielaj¹ —
o zgrozo — nauczyciele! A ¿e s¹ one fa³szywe? Có¿, dopiero ¿ycie pozwoli zrozumieæ, ¿e i nauczyciele s¹ ludŸmi.
A przecie¿ errare humanum est. Niestety, nie wszyscy to zrozumiej¹. Ani nauczyciele, ani tym bardziej ich uczniowie.
Sk¹d taki przyd³ugi wstêp o wybitnie
egzystencjalnym charakterze? Oto bowiem kilka dni temu przysz³o mi po raz
kolejny mierzyæ siê z tak¹ prost¹ nauczycielsk¹ recept¹. Brzmia³a ona nastêpuj¹co: „nie zaczyna siê zdania od A wiêc“.
Ile osób spoœród naszych czytelników
s³ysza³o to na swoich zajêciach z jêzyka

cz³onkowie komitetu redakcyjnego
pod przewodnictwem, nieobecnego na
uroczystoœci, prof. dr hab. Adama Koseskiego, rektora AH. Pogratulowa³
im burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz,
który prof. Henrykowi Samsonowiczowi wrêczy³ obraz olejny Ryszarda
Gbiorczyka przedstawiaj¹cy ratusz,
a jego ¿onie dr Agnieszce Samsonowicz — kwiaty.
- „Dzieje Pu³tuska” to nie tylko historia miasta, jednego z najstarszych
na Mazowszu, to te¿ historia Polski.
Historia dzia³ania, twórczoœci i wartoœci, które przyœwieca³y naszym przodkom i przyœwiecaj¹ nam po dzieñ dzisiejszy — stwierdzi³ prof. Henryk
Samsonowicz.
- Ludzie powinni wiedzieæ, jak siê
robi kie³basê i politykê, a ja dodam, ¿e

ksi¹¿kê — powiedzia³ ¿artobliwie dr
hab. Rados³aw Lolo. Podkreœli³: —
„Dzieje Pu³tuska” to ksi¹¿ka ca³ej lokalnej spo³ecznoœci. To jest jej wartoœæ
dodana. Opowiedzia³, ¿e ksi¹¿ka powstawa³a 10 lat, w jej wydanie zaanga¿owa³ siê samorz¹d gminy Pu³tusk
i burmistrzowie, obecny i jego poprzednik Wojciech Dêbski, a tak¿e
pu³tuscy przedsiêbiorcy: Andrzej Grabowski, Józef £atyfowicz, Jan Kaczmarczyk, Krzysztof Gierczak i Robert
Gajda, którym podziêkowa³. Napomkn¹³ o autorach, w tym zmar³ym ks.
Tadeuszu ¯ebrowskim. Spo³ecznoœci
lokalnej pogratulowa³ ksi¹¿ki, „piêknego œwiadectwa, jakie mo¿na po sobie zostawiæ”.
Tom II „Dziejów Pu³tuska”, obejmuj¹cy lata 1795-1989, zaprezento-

kacji najchêtniej czytana, niekoniecznie ze wzglêdu na autora, ale ze wzglêdu na opisany okres — zabra³ g³os dr
Krzysztof Wiœniewski, który podj¹³
wyzwanie napisania o ww. czasach.
- Przewa¿nie monografie koñcz¹ siê
na roku 1956 lub wczeœniej. „Dzieje
Pu³tuska” koñcz¹ siê na roku 1989,
a wzbogacono je o kalendarium wa¿niejszych wydarzeñ do 2016 r. To nowatorska praca — skomentowa³ dr
Rados³aw Lolo.
Spotkanie z „Dziejami Pu³tuska”,
siódm¹ nagrodzon¹ przez kapitu³ê
„Liber Mazovia” ksi¹¿k¹, zorganizowali: Urz¹d Miejski i samorz¹d Pu³tuska, Akademia Humanistyczna im. A.
Gieysztora oraz redakcja „Tygodnika
Ciechanowskiego”.
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polskiego? Œmiem twierdziæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ. Byæ mo¿e nawet
u takich nauczycieli by³a to „przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ“, choæ dzisiaj ju¿ wiem,
¿e to pleonazm i tak nie powinniœmy ani
pisaæ, ani mówiæ. Prawda jêzykowa jest
jednak znacznie bardziej skomplikowana — i to nie tylko jeœli chodzi o „awiêcowanie“.
W gruncie rzeczy istnieje bardzo ma³o wyrazów, od których w ogóle nie wolno zacz¹æ zdania. Zakaz taki dotyczy
przede wszystkim nieakcentowanych
form zaimkowych. Nie mo¿emy uczyniæ
mi³osnego wyznania w formie: „Ciê kocham“, a sformu³owanie „Siê nie bój“
jest b³êdem sk³adniowym. Oczywiœcie
mo¿na przytoczyæ tu wyj¹tkowe „Ciê
krêcê“ i „Siê masz“. Tu jednak potoczystoœæ sformu³owañ zosta³a tak spopularyzowana przez media, ¿e jêzyk musia³
skapitulowaæ i przyj¹æ je w normie u¿ytkowej.
I na tym restrykcje jêzykowe siê koñcz¹. Zgodnie z regu³ami rodzimej sk³adni zdanie mo¿na podzieliæ niemal w dowolnym miejscu. Chodzi o to, by wyeksponowaæ myœl zawart¹ w zdaniu
stawianym zaraz po tym rozpoczynaj¹-

cym wypowiedŸ. Prof. Miros³aw Bañko
przytacza³ w swojej poradni takie przyk³ady: „Wlaz³ kotek na p³otek. I mruga“
— „Wlaz³ kotek. Na p³otek. I mruga“ —
„Wlaz³. Kotek. Na p³otek. I mruga“.
Wszystko przecie¿ zale¿y od intencji mówi¹cego, któremu sk³adnia musi byæ
podporz¹dkowana. I tyle.
W gruncie rzeczy ³atwiej jest wskazaæ
te typy wyrazów, których nie mo¿emy
mieæ na koñcu zdañ. Niemo¿liwe jest
np. zbudowanie neutralnego zdania
w stylu u¿ytkowym, w którym znajdzie
siê sam przyimek bez wyrazu uzupe³niaj¹cego tak¹ konstrukcjê (np. „Wlaz³ kotek na“). Choæ z drugiej strony wystarczy wykonaæ drobny zabieg interpunkcyjny, by zyskaæ nawet tu legitymizacjê
podobnych wypowiedzeñ („Wlaz³ kotek
na... „). I prosta prawda ju¿ nam leg³a
w gruzach.
Jaka¿ jest wiêc puenta tego wywodu?
Taka mianowicie, ¿e przywo³ane w tytule sformu³owanie „a wiêc“ nie jest wcale gorszym pocz¹tkiem zdania ni¿ wiele
innych wyrazów, w szczególnoœci spójników. Nie wy³¹czaj¹c spójnika „¿e“,
który otwiera co najmniej kilka ró¿nych
typów zdañ — a o nim te¿ nauczyciele

mówili, ¿e nie mo¿na go stawiaæ na pocz¹tku wypowiedzi.
Sk¹d zatem wziê³o siê to twierdzenie?
Otó¿ w³aœnie z chêci widzenia œwiata
w czarno-bia³ych barwach. Albo te¿
z wygodnictwa. Oto nieco mniej wyedukowanym belfrom nie za bardzo chcia³o
siê zg³êbiaæ tajników polszczyzny, a tym
bardziej — t³umaczyæ ich m³odemu pokoleniu. Po co zatem wyjaœniaæ wszelkie
zawi³oœci sk³adniowo-ortograficzno-interpunkcyjne, jeœli mo¿na m³odemu cz³owiekowi powiedzieæ, ¿e tak „nie mo¿na“? A dlaczego nie? Bo nie. I tyle…
I tak przez kolejne dziesiêciolecia idzie
plotka, ¿e nie zaczyna siê zdania od „a
wiêc“. A wiêc — co z tym zrobiæ? A co
zrobiæ z zaimkiem „który“? Który przecie¿ na pocz¹tku zdania znajduje siê nie
tylko w wyliczeniach. Albo wspomniane
„¿e“. ¯e niby co — nie mo¿na? Ale¿
mo¿na. Mo¿na. Tylko trzeba to wiedzieæ.
A z wiedz¹ na ten temat bywa ró¿nie…
A Pañstwo? Czy znaj¹ Pañstwo podobne jêzykowe prawdy absolutne, które okazuj¹ siê jednak wzglêdne? Zapraszam do kontaktu: profesor-dzemik@wp.pl.
dr JERZY S£ODZIK

