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Dr Teresa Kaczorowska – pisarka, poetka, dziennikarka, wykładowca – po 8 latach pracy została 
nagle odwołana przez zarząd powiatu ciechanowskiego ze stanowiska dyrektora Powiatowego Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Liczne sądy unieważniły to odwoła-
nie. Władze samorządowe ignorują ich wyroki.

I N T E R W E N C J A

Ludzie się burzą, gdy słyszą 
o krzywdzie. Mówią: „to nie-
możliwe”. A jednak!

Czyż można wyrzucić bez-
karnie człowieka z pracy? Bez uzasad-
nienia. Człowieka sukcesu, przez wiele 
lat pracującego ze świetnymi wynikami. 
Wyrzucić i upierać się przy tym posta-
nowieniu wbrew decyzjom państwo-
wej władzy, wbrew prawu i poczuciu 
sprawiedliwości.

Okazuje się, że tak. Że można!
Władza samorządowa może kpić 

sobie z władzy państwowej, a wybrani 
przez społeczeństwo stróże Konstytucji 
są bierni i obojętni.

Dr Teresa 
Kaczorowska 
z Ciechanowa

Ogromny jest wieloletni dorobek twór-
czy pani dr Teresy Kaczorowskiej – 
doktor nauk humanistycznych, badacz-
ki dziedzictwa narodowego, pisarki, 
poetki i dziennikarki, prezes Klubu 
Publicystyki Kulturalnej Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich, prezes 
Związku Literatów na Mazowszu, wy-
dającej rocznie od trzech dziesięcio-
leci 300-stronicowe Ciechanowskie 
Zeszyty Literackie. Jest wykładowcą 
akademickim, autorką kilkunastu ksią-
żek oraz setek artykułów naukowych 
i prasowych. Pisze o zbrodni katyń-
skiej, o zbrodni augustowskiej z lip-
ca 1945 roku, o Marii Konopnickiej, 
o Marii Skłodowskiej-Curie, o Macieju 
Kazimierzu Sarbiewskim, o Witoldzie 
Gombrowiczu.

Ma w dorobku cztery zbiory poe-
zji. Współpracuje z „Rzeczpospolitą”, 
„Gazetą Polską”, „Dziennikiem Związ-
kowym” z Chicago, z „Białym Orłem” 
w Bostonie, z periodykiem „Znad Wi-
lii” w Wilnie, „Krynicą” w Kijowie. Zo-
stała uhonorowana licznymi nagroda-
mi w Polsce i za granicą – Kongresu 
Polonii Amerykańskiej, Honorową Od-
znaką Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Była stypendystką Funda-
cji Kościuszkowskiej w Nowym Jor-
ku. W 2015 roku wraz z uczestnikami 
Międzynarodowego Motocyklowego 
Rajdu Katyńskiego przebyła 10 tysięcy 
kilometrów przez pięć państw z War-
szawy do Tobolska i napisała o tym 
książkę bogato ilustrowaną wykona-
nymi przez siebie fotografi ami. Odby-
wa spotkania autorskie, dużo jeździ po 
Polsce i świecie, jej książki tłumaczone 
są na wiele języków.

Teresa Kaczorowska przez 8 lat, 
wybrana przez poprzednie władze, by-
ła dyrektorem Powiatowego Centrum 
Kultury i Sztuki. Placówki ważnej i po-
pularnej w Ciechanowie, domu tętnią-
cego życiem, który odremontowała, 
oddłużyła i zapewniła środki na roz-
wijającą się prężnie działalność pra-
cowni artystycznych dla mieszkańców 
miasta i powiatu – dorosłych, młodzie-
ży i dzieci, na organizowanie szkoleń 
malarskich, rzeźbiarskich, na konkur-
sy zespołów i solistów, na prowadze-
nie koncertów i spotkań autorskich 
z ciekawymi ludźmi kultury i sztuki. 
To wszystko rozwijała do ostatnich 
wyborów samorządowych. Nowa wła-
dza, zarząd starostwa – pani Joanna 
Potocka-Rak, starosta powiatu, pan 
Stanisław Kęsik, wicestarosta, Andrzej 
Liszewski (kierownik kina „Łydynia” 
w Ciechanowie) – postanowili zwolnić 
z pracy bez uzasadnienia dyrektorkę 

Teresę Kaczorowską. I w 2019 roku 
to się stało.

Zlekceważeni

Zaskoczeni i zatroskani artyści, wybit-
ni obywatele miasta, powiatu, a także 
ludzie, którzy poznali działalność pla-
cówki, napisali i opublikowali w prasie 
apel-protest:

„Nagłe odwołanie dyrektor dr Te-
resy Kaczorowskiej ze stanowiska bę-
dzie ogromną, niepowetowaną stratą 
dla Powiatowego Centrum Kultury 
i Sztuki. Dotychczas nie było na tym 
stanowisku osoby tak pracowitej, za-
angażowanej, oddanej sprawie krze-
wienia kultury. Zaistniała sytuacja do-
prowadzi niewątpliwie do obniżenia 
poziomu działalności placówki oraz 
zniweczenia niezwykle bogatej oferty 
kulturalnej świadczonej przez nią dla 
społeczeństwa”.
Podpisali się wówczas, w 2019 roku:
• Robert Kołakowski – poseł na Sejm RP,
• Maciej Wąsik – podsekretarz stanu,
• prof. Bibiana Mosakowska – honoro-
wa obywatelka miasta,

• Hanna Długoszewska-Nadratowska – 
dyr. Muzeum Szlachty Mazowieckiej,

• Krzysztof Gadomski – wicedyrektor 
MDK w Przasnyszu,

• Jacek Gałężewski – artysta plastyk,
• Wojciech Gęsicki – muzyk, poeta,
• Wiktor Golubski – poeta,
• Arkadiusz Gołębiewski – reżyser fi l-
mowy, dziennikarz,

• Krzysztof Skowroński – prezes SDP,
• Paweł Nowacki – producent fi lmowy 
i telewizyjny,

• Artur Wiśniewski – prezes Stowarzy-
szenia TAK dla Rodziny,

• Piotr Jędrzejczak – reżyser teatralny,
• Piotr Kaszubowski – historyk, prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przas-
nyskiej,

• Jolanta Hajdasz – wiceprezes SDP,
• Michał Kaszubowski – muzyk, pedagog,
• Zdzisław Kruszyński – artysta malarz,
• Ewa Krysiewicz – pedagog,
• Artur Lis – dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Łochowie,

• Krzysztof Hartwicki – sekretarz Za-
rządu Związku Literatów na Mazow-
szu,

• Jan Ruman – redaktor naczelny „Biu-
letynu IPN”,

• Wanda Mierzejewska – poligraf,
• Tadeusz Myśliński – artysta fotografi k,
• Andrzej Pawłowski – były wicestaro-
sta ciechanowski,

• Marcin Wikło – dziennikarz,
• Marek Piotrowski – muzealnik, poeta,
• Maria Pszczółkowska – katolickie sto-
warzyszenie Civitas Christiana,

• Joanna Rawik – aktorka, piosenkarka, 
dziennikarka,

• Krzysztof Sowiński – artysta plastyk, 
prezes Stowarzyszenia Pracy Twórczej,

• Jacek Stachiewicz – prezes Związku 
Piłsudczyków w Ciechanowie,

• Jacek Sumeradzki – artysta malarz, 
rzeźbiarz,

• Bożena Śliwczak-Galanciak – była 

dyrektor Domu Kultury w Ciecha-
nowie,

• Barbara Tokarska – dziennikarka,
• Krzysztof Turowiecki – poeta,
• Andrzej Walasek – artysta malarz,
• Ryszard Wesołowski – prezes Akcji 
Katolickiej w Ciechanowie,

• Dariusz Węcławski – wiceprezes Za-
rządu Literatów na Mazowszu,

• Tadeusz Woicki – dziennikarz,
• Alina Zielińska – pedagog.

Protest został zlekceważony.

Golgota sądowa

Po kolei. 23 września 2019 roku dr Te-
resa Kaczorowska nagle, po 8 latach 
pracy, została odwołana przez zarząd 
powiatu ciechanowskiego ze stanowi-
ska dyrektora Powiatowego Centrum 
Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej 
w Ciechanowie (dwa lata przed zakoń-
czeniem jej „kadencji”). Zarząd powia-
tu w odwołaniu nie podał przyczyn. 
Starosta Joanna Potocka-Rak tydzień 
później, na sesji powiatu publicznie 
zarzuciła dyr. Kaczorowskiej „liczne 
nieprawidłowości”, strasząc ją proku-
raturą i kodeksem karnym.

Teresa Kaczorowska odwołała się 
od decyzji zarządu ciechanowskiego 
powiatu do Wojewody Mazowieckiego, 
który 8 stycznia 2020 roku unieważnił 
jej odwołanie.

Starostwo zaskarżyło jednak de-
cyzję wojewody do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
który 24 czerwca 2020 roku skargę od-
dalił. WSA podał w uzasadnieniu, że 
23 września 2019 odwołano Kaczo-
rowską z istotnym naruszeniem prawa, 
a tym samym uchwała o jej odwołaniu 
przez zarząd powiatu jest nieważna. 
Starostwo w Ciechanowie odwołało 
się jednak od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego do najwyższej 
instancji – do Naczelnego Sadu Admi-
nistracyjnego w Warszawie. I 26 marca 
3031 roku – też przegrało: „Wyrok jest 
prawomocny” – napisano.

Powiat przegrał też sprawę z T. Ka-
czorowską w Sądzie Pracy w Ciechano-
wie, który 3 marca 2021 r., po trwają-
cym półtora roku procesie zasądził dla 
niej odszkodowanie oraz zwrot kosztów 
sądowych.

Starostwo w Ciechanowie znowu 
się odwołało, ale 12 lutego 2022 r. Sąd 
Okręgowy w Płocku (II instancja) pod-
trzymał wyrok.

I jeszcze jedno. Nękanie Teresy Ka-
czorowskiej ze strony Starostwa Po-
wiatowego w Ciechanowie nie usta-
je. (Bo przecież nikt w starostwie nie 
płaci z własnej kieszeni na adwokatów, 
dojazdy. Oczywiście ogromne koszty 
z tego tytułu ponosi walczący o spra-
wiedliwość).

Po kilku zarzutach przekazanych 
do Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych (już umorzonych), w rok 
po odwołaniu ze stanowiska dyrektor 
Powiatowego Centrum Kultury i Sztu-
ki w  Ciechanowie, starosta Joanna 

Potocka-Rak zarządziła ponowną kon-
trolę w PCKiSZ i na jej podstawie za-
skarżyła ponownie byłą dyrektor do 
Rzecznika Dyscypliny Finansów Pub-
licznych w Warszawie. Nie dopatrzono 
się tam jednak naruszeń fi nansów przez 
Teresę Kaczorowską i uniewinniono 
ją od zarzutów starosty. Prawomocne 
orzeczenie z 9.07.2021 r. jest dostępne 
w internecie.

Przeciąganie sprawy. Teresa Kaczo-
rowska miała zawarty ze starostwem 
kontrakt na kierowanie Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciecha-
nowie do 31 sierpnia 2021 r.

Wszyscy byli 
odwróceNI…

Pod takim tytułem napisał kiedyś książ-
kę Marek Hłasko. No to się zwracam 
do tych odwróconych ciechanowskich 
posłów i senatora. Jest ich jedenaścio-
ro. Żeby przynajmniej wiedzieć, komu 
nie pomogliście, poczytajcie sobie to, 
co napisała pisarka-poetka.

Zacznijmy od senatora.
Panie Janie Mario Jackowski, już 

drugi raz jest Pan ciechanowskim se-
natorem. Na pewno był Pan gościem 
Powiatowego Centrum Kultury i Sztu-
ki. Polecam okazały, pięknie wydany 
album z ważnej patriotycznej podroży 
Teresy Kaczorowskiej z 58 motocykli-
stami na 56 potężnych motorach: Kro-
nikę XV Międzynarodowego Motocyklo-
wego Rajdu Katyńskiego od Warszawy 
do Tobolska. Tekst i zdjęcia Teresy Ka-
czorowskiej. Kiedyś – Panie Senatorze 
– pasjonował się Pan fotografowaniem. 
Na pewno doceni Pan album.

Panie b. Ministrze Łukaszu Szu-
mowski, Panie Pośle ciechanowski! 
Już się Pan pandemią nie zajmuje. 
W  Ciechanowie jest sprawa. Pilna. 
Przecież jest Pan energiczny. Krzyw-
dy należy naprawiać. Kto ratuje choć 
jedną osobę…

Polecam Listy do Marii Konopnic-
kiej. To piękne wiersze Teresy Kaczo-
rowskiej.

Panie Pośle Macieju Wąsiku!
Przecież Pan wiele może. Podpisał 

Pan protest przeciw odwołaniu dyrek-
tor Centrum. Teraz trzeba ją do pracy 
przywrócić. Wierzę, że nie zabraknie 
Panu „ani woli, ani siły” w tym działa-
niu… jak krzyczał na kuligu Zagłoba 
do Kmicica.

„Ciechanowskie Zeszyty Literac-
kie”, jest ich już kilkadziesiąt, m.in. 
o Wiktorze Teofi lu Gomulickim (po-
zytywiście), o Bolesławie Biegasie (arty-
ście i literacie) – o tych, co „nie rzucają 
ziemi”. Państwo posłujący z tej ziemi: 
Pani Anno Cicholska, Panie Marku 
Opioło, Panie Macieju Małecki, Panie 
Jacku Ozdobo – Wszyscy Państwo są 
posłami Prawa i Sprawiedliwości. A nie 
ma tego w Ciechanowie.

Niech Państwo poczytają „Zeszy-
ty”, które od lat wydaje dr Kaczorow-
ska. I książki: o zbrodni katyńskiej 
– Dzieci Katynia, i o obławie augu-
stowskiej – zbrodni mniej znanej, do-
konanej w lipcu 1945 roku. Zatrzy-
mano wówczas i uwięziono ponad 7 
tysięcy mieszkańców tych ziem, za-
mordowano około 2 tysięcy. Zrobi-
li to Rosjanie (zaangażowano 47 tys. 
żołnierzy Armii Czerwonej i NKWD), 
ale pomagał Korpus Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego.

Polecam posłom Arkadiuszowi 
Iwaniakowi (SLD), Marianowi Kier-
wińskiemu i  Elżbiecie Gapińskiej 
(z  Koalicji Obywatelskiej) Obławę 
Augustowską (269 stron), Dziewczy-
ny Obławy Augustowskiej (296 stron) 
i Było ich 27 (stron aż 445). To wielo-
letnia mrówcza praca, poszukiwania 
i umiejętność rozmawiania z ludźmi 
zamkniętymi w cierpieniu, po gehen-
nie, która ich spotkała. Gdyby nie pani 
Teresa Kaczorowska, o ludziach, ofi a-
rach i świadkach zbrodni mniej byśmy 
wiedzieli. Praca – tym razem reporterki 
– wiele mówi o niej samej.

W Panu wielka nadzieja, Panie Po-
śle Piotrze Zgorzelski! 

Reprezentuje Pan PSL, a przecież 
to chyba Wy na Mazowszu rządzicie. 
Może przekona Pan kogo trzeba, że 
krzywdę, jaka spotkała dr Teresę Ka-
czorowską, należy naprawić. Polecam 
reportaż Pani Teresy (tym razem jako 
dziennikarki) pt. Jadwiga chciała po-
mścić męża („Rzeczpospolita” 20–21.
VII.2019; to było wtedy, gdy dyrektor-
kę Centrum wyrzucono z pracy). Re-
portaż o zbrodni i karze. Nagrodzony 
w konkursie SDP.
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