
Prawdziwy bohater
TOMASZ SARNECKI

n Dwadzie�cia lat minŒ‡o od czasu, gdy na wydziale grafiki
warszawskiej ASP zak‡ada‡em Dyskusyjny Klub Filmowy.
W pracowni foto urz„dzona by‡a ma‡a sala projekcyjna. Na jej
zapleczu sta‡y dwa wielkie projektory 35 mm o ma‡o wdziŒcznej
nazwie ÐAP-70+. Do Wytw,rni Film,w Dokumentalnych na
Pu‡awsk„ 61 jez·dzi‡em tramwajem z niema‡ym baga¿em 2
turystycznym plecakiem-stela¿em i autentycznym entuzjazmem!
Filmy, zw‡aszcza non-camerowe autorstwa Juliana Antonisza, by‡y
dla student,w katedry filmu animowanego prof. Daniela Szcze-
chury prawdziwym odkryciem. Dla mnie za� 2 fantastycznym
motywem do realizacji ukrytego celu: komponowania plakat,w
filmowych, ka¿dy bowiem seans promowa‡em specjalnym afiszem
montowanym na tablicy og‡oszeæ przy portierni w hallu g‡,wnym
wydzia‡u grafiki.

Warszawa 1989

Gdy na ulicy robi‡o siŒ niespokojnie, vis-a-vis zamykano bramŒ
Uniwersytetu Warszawskiego, Ðznik„d+ pojawia‡a milicja i wraz
z ni„ gazy ‡zawi„ce, a huk i dym przes‡ania‡y widok na Krakowskie
Przedmie�cie. Na murach karierŒ robi‡ skr,t NZS, a najczŒ�ciej
powtarzanym has‡em by‡o ÐTVP ‡¿e+. Czasem by‡o �miesznie,
czasem smutno, a niekiedy nawet ca‡kiem melancholijnie; gdy
ÐPomaraæczowa Alternatywa+ wypuszcza‡a na ulicŒ swoje krasnale.
Pojawia‡y siŒ na murach pierwsze szablony z portretami u�miech-
niŒtej Marylin Monroe i genialne w swej prostocie has‡o ÐPary¿ jest
piŒkny+.

Wa¿na debata

Czarno-bia‡y telewizor emitowa‡ wci„¿ dwa kana‡y, a prawdziwym
oknem na �wiat by‡ niedzielny program ÐHity z satelity+.
Prze‡omem sta‡a siŒ telewizyjna debata Wa‡Œsa2Miodowicz, kt,ra
odby‡a siŒ pod koniec listopada 1988 r. To by‡a prawdziwa sensacja,

co� niemo¿liwego sta‡o siŒ cia‡em! Po przyd‡ugiej, typowej dla
Ðw‡adzy+ i nudnej jak flaki z olejem wypowiedzi smutnego pana
w okularkach pad‡y s‡ynne, dzi� kompletnie ju¿ zapomniane s‡owa:
ÐDobry wiecz,r Paæstwu!+, skierowane do nas, zgromadzonych
przy telewizorach. To by‡ TEN impuls.

Do moich afiszy filmowych do‡„czy‡ wkr,tce plakat satyryczny.
By‡a to kompozycja oparta na relacji jedynie dw,ch element,w 2
koæcowego fragmentu napisu ÐSolidarno�D+, czyli samo, ledwie
czytelne Ðo�D+, oraz malutkiej postaci milicjanta: czarno-bia‡ej
fotografii odwr,conego do nas ty‡em grubaska, w koszmarnym
mundurze, z gumow„ pa‡k„ na pasie.

Trudny szlak

Poniewa¿ by‡em studentem trzeciego roku, mia‡em wybran„
specjalizacjŒ, z kt,rej na pi„tym roku zamierza‡em zrobiD
pracŒ dyplomow„ na koniec studi,w. T„ specjalizacj„ sta‡ siŒ

„Ość”, projekt plakatu „Bravo Lech”, projekt plakatu
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oczywi�cie plakat 2 chodzi‡em ju¿ do pracowni prof. Macieja
Urbaæca. Z czasem postanowi‡em, ¿e bŒdŒ mu pokazywa‡
r,¿ne pomys‡y na plakaty stricte ideowe, powstaj„ce niejako poza
trybem studi,w. PamiŒtam, ¿e bardzo kibicowa‡ mojemu za-
anga¿owaniu i cieszy‡ siŒ, ¿e znajdujŒ jeszcze czas na realizacje
w‡asnych zadaæ.

Zanim narodzi‡ siŒ plakat ÐW samo po‡udnie+ powsta‡o jeszcze
kilka 2 w zupe‡nie r,¿nych konwencjach 2 oszczŒdnych
i lapidarnych w wyrazie koncepcji. Do najbardziej zaawansowa-
nych zaliczy‡bym dzisiaj ÐBravo Lech+ i ÐWolno�D Tomku w swoim
domku+, obydwa niepublikowane i nigdy niewydrukowane
(pierwszy sfotografowali Niemcy dla magazynu ÐBrigitte+, do
artyku‡u o dzielnych polskich kobietach; drugi otrzyma‡ nawet
kiedy� nagrodŒ i... tyle go widziano, przepad‡).

Plakat wyborczy ÐW samo po‡udnie+ czeka‡ podobny los. Dla
niemal wszystkich ludzi ÐSolidarno�ci+ by‡ projektem NIE DO
PRZYJ˚CIA. Zrobi‡em cztery orygina‡y, wszystkie jako poten-
cjalne wzory do powiŒkszenia na plakat. Chodzi‡em po pro�bie,
puka‡em do wielu drzwi 2 bezskutecznie. PamiŒtam jak dzi� tzw.
panie ze styropianu, kt,re urzŒduj„c w r,¿nych komitetach
wyborczych odmawia‡y jakiejkolwiek mo¿liwo�ci druku. Prze-
ra¿enie na ich twarzach, a na ustach powtarzane jak mantra has‡o
(kt,rego g‡,wnym terminem by‡o s‡owo wylansowane w telewizji
przez partyjnego profesora Reykowskiego): ÐSkandal, to jest za
bardzo KONFRONTACYJNE!+

Niespodzianka

W sukurs przyszed‡ mi pan Henryk Wujec. To on zadecydowa‡, ¿e
projekt z Gary Cooperem ujrzy �wiat‡o dzienne. Orygina‡ z ASP
odebra‡a osobi�cie pani Janina Jankowska, dziennikarka Polskiego
Radia, a pan Henryk wys‡a‡ ten wzorzec do drukarni zwi„zkowej
we Francji, gdzie zaoferowano pomoc drukarsk„ dla dojrza‡ego
plakatu wyborczego. PiszŒ Ðdojrza‡ego+, bowiem by‡ to ju¿
absolutnie ostatni moment na druk. DziesiŒciotysiŒczny nak‡ad
wyl„dowa‡ na warszawskim OkŒciu p,z·nym wieczorem 3 czerwca,
a skoro �wit rozpoczŒto rozklejanie na ulicach Warszawy. Podobno
kilkaset plakat,w zmarnowa‡o siŒ jeszcze na samym lotnisku, gdzie
w strugach deszczu wy�lizgnŒ‡a siŒ i rozbi‡a o beton jedna z paczek...

W niedzielŒ 4 czerwca, w s‡oneczn„, piŒkn„ pogodŒ, w samo
po‡udnie na ulice stolicy Polski zawita‡ Gary Cooper ÐSolidarno�ci+.
Jedyny sprawiedliwy, kt,ry podobnie jak w filmie z 1952 r.
postanowi‡ przywr,ciD mieszkaæcom miasta wolno�D, a uzurpato-
rom wymierzyD sprawiedliwo�D. ÐJaki pomys‡, jaka strategia!+; ÐJacy�
zachodni profesjonali�ci to zrobili+. Ðfle te¿ wytrzymali z tym
plakatem do ostatniej chwili!+ ÐGenialny pomys‡, to jest jak krzy¿.
Zobacz, ten napis!+; ÐI ten szeryf!+ 2 s‡ysza‡em na Nowym Qwiecie,
na placu Konstytucji pod ÐNiespodziank„+, na placu Zbawiciela.

Prawdziwy bohater

Jednak¿e to nie Gary Cooper by‡ dla mnie wzorem, nie amant
amerykaæskiego kina, nie fabularny bohater. ChoD nie zdawa‡em

Porucznik artylerii 8 pal Janusz Sarnecki z żoną Heleną,

Warszawa, ok. 1933 r., fot. archiwum autora

„W samo południe 4 czerwca 1989”:

plakat wyborczy Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Warszawie
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sobie wtedy w pe‡ni sprawy, czy to autentyczny zbieg okoliczno�ci,
czy pod�wiadome dzia‡anie. Pewno�D co do rozumienia tych
przeczuD przysz‡a dopiero po latach. Bo w domu zawsze by‡y
rodzinne zdjŒcia 2 tak dobrze znane, setki razy ogl„dane, ¿e a¿
zwyczajne. Ma‡e, lekko po¿,‡k‡e, ciŒte na krawŒdziach w charak-
terystyczny Ðz„bek+. Pierwsze por,wnanie by‡o zaskakuj„ce 2

przecie¿ ON jest jak Gary Cooper! Ten sam krok, cieæ pod polsk„
rogatywk„, jak pod rondem kapelusza Stetson. Kapitan Janusz
Sarnecki z 25. kaliskiej DP, poleg‡y w niemieckiej zasadzce
w Qladowie nad Bzur„ 18 wrze�nia 1939 r., m,j dziadek!

Kiedy w 1999 r., na zaproszenie Gene Autry Museum of the
Western Heritage, przyby‡em do Los Angeles, mia‡em okazjŒ
odczuD, jak wielk„ sympati„ cieszy siŒ m,j plakat w Stanach. Na
wystawie ÐWestern Amerykaæski 2 Polish Poster Art and the
Western+ wrŒcz z nabo¿eæstwem traktowano plakat i podkre�lano
warto�ci przeniesione tak daleko, zza oceanu do Polski. Gdy
skonfrontowano tam zdjŒcie postaci przedwojennego oficera,
dostrze¿ono niezwyk‡e podobieæstwo. Fikcja literacka scenariusza
filmowego sprzed blisko p,‡ wieku, wyre¿yserowana w dobie
amerykaæskiego maccartyzmu, zosta‡a zestawiona z motywem
daleko wcze�niejszym, postaci„ realn„ 2 z polskim obroæc„,
kt,remu przysz‡o zgin„D w walce za ojczyznŒ. Warto r,wnie¿
wspomnieD, ¿e zar,wno Gary Cooper jak i Janusz Sarnecki byli
urodzeni w tym samym 1901 roku...

Wzburzone fale

Paradoksem mo¿na nazwaD to, co spotyka‡o ten projekt (i po�rednio
tak¿e mnie) ju¿ po 1989 r. CzŒsto odmawiano mi praw,
bezwstydnie oszukiwano, udawano, ¿e nie mo¿na by‡o znalez·D
autora... Szczytem za� bezczelno�ci i arogancji by‡y dzia‡ania
wydawnicze producent,w tzw. reprint,w plakatu, a zw‡aszcza
czŒ�ci prasy. Zarabiano na tym od samego pocz„tku, a mnie
m,wiono 2 ÐAle¿ oczywi�cie, panie Tomaszu, ¿e plakat jest pana
autorstwa, ale wie pan, teraz ten plakat przecie¿ jest ju¿ w‡asno�ci„
ca‡ego narodu!+. I to w tym samym czasie, gdy polski minister
spraw zagranicznych, prof. Bronis‡aw Geremek, podczas uroczys-
to�ci przyjŒcia Polski do NATO, w zakoæczeniu swojego
przem,wienia w Independence Hall Biblioteki Kongresu USA
m,wi‡ 2 ÐTen plakat pom,g‡ nam wygraD!+. W tym samym 1999 r.
dotar‡a do mnie wiadomo�D, ¿e m,j dawny projekt zakwalifikowa‡
siŒ w Victoria & Albert Museum w Londynie do wystawy stu
najwa¿niejszych plakat,w XX w.

Polska

Rok bie¿„cy jest czasem kolejnych rocznic, por,wnaæ, trudnych
podsumowaæ i radykalnych wniosk,w. Dwudziestolecie 19182
1939 2 wyznaczone wojnami i naznaczone �mierci„ najcenniej-
szych generacji Polak,w 2 by‡o okresem wyj„tkowym pod
ka¿dym wzglŒdem. Gdy spogl„damy na kolejne dwudziestolecie:
198922009 2 choD Ojciec QwiŒty Jan Pawe‡ II odkry‡ przed nami
wolno�D Ðdan„ i zadan„+ 2 Rzeczpospolita ukazuje ca‡kowicie inne
oblicze. Brak �wiadomo�ci historycznej idzie w parze ze z‡udnym
przekonaniem o dobrodziejstwach konsumpcyjnego stylu ¿ycia.

Wa¿ne, by symbole potrafi‡y przemawiaD niczym szeryf
z plakatu. Ale staj„ przed nami prawdziwe autorytety 2 z kart
historii dziej,w ojczystych! Postacie z krwi i ko�ci, najwspanialsi
obroæcy ojczyzny z 1939 r., autentyczni bohaterowie polskich
los,w, na klŒskŒ urodzaju kt,rych nigdy nie powinni�my narzekaD.
Bo komu mamy dzi� zawdziŒczaD ka¿dy promyk szczŒ�cia
wsp,‡czesnego ¿ycia? n

Tomasz Sarnecki – grafik, rysownik, plakacista (najważniejsze wystawy:

The power of the poster, Victoria & Albert Museum, Londyn, 1998;

Western Amerykański Polish Poster Art and the Western, Autry Museum

of Western Heritage, Los Angeles 1999), absolwent Wydziału Grafiki ASP.

Przewodniczy ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Historycznemu „Cyta-

dela”, które w sierpniu 2008 r. zorganizowało na UW wystawę

poświęconą pułkownikowi Marianowi Porwitowi.

„Wolność Tomku w swoim domku”,

projekt plakatu

Tomasz Sarnecki: projekt plakatu i wizytówka;

„Autry Museum of the Western Heritage”, Los Angeles, 1999 r.
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