Niebezpieczny zawód
Jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje naprawdę lub czasem pozornie. Nasza dziennikarska wszechobecność jest tym,
co pociąga w zawodzie. Nieustanny ruch, przygoda, spotkania
z nowymi ludźmi i sytuacjami. Ale właśnie te elementy niosą
ze sobą największe zagrożenia. To oczywiste, że spotykamy się
z wielkim ryzykiem – kiedy pracujemy w krajach objętych wojną.
Kiedy relacjonujemy rzeczywistość w miejscach, gdzie dominuje
świat przestępczy, czy tam gdzie dotykamy styku biznesu i polityki – czyli interesów mafii. Statystyki stawiają nasz zawód
w czołówce najniebezpieczniejszych.

Andrzej Klimczak

W skali globalnej, porwania i zabójstwa dziennikarzy są na porządku dziennym. Tam gdzie
trwa odkrywanie prawdy, tam zawsze będą też ci, którzy za wszelką cenę tę prawdę chcą
ukryć.
Nie na próżno też, przez wiele lat, środowisko dziennikarzy było poddawane procesom, które
miały odebrać tej branży wiarygodność i zaufanie społeczne. Zawód, który utracił szacunek
społeczeństwa, przez to społeczeństwo nie będzie chroniony. Proces tworzenia negatywnych
stereotypów i opinii o mediach trwa nadal, a ryzyko – choć najczęściej niegrożące śmiercią
fizyczną, pozostaje nie mniej tragiczne – skazuje na wykluczenie, bezrobocie czy ostracyzm
społeczny.
Gdy mowa o ryzyku zawodowym dziennikarzy, każdy natychmiast myśli o korespondentach
wojennych czy dziennikarzach śledczych. Czy ktoś zastanowił się jednak nad ryzykiem, jakie
ponoszą dziennikarze mediów regionalnych, lokalnych czy samorządowych?
System zarządzania mediami w kraju odziedziczyliśmy w spadku po poprzedniej epoce.
Często nad zmianami prawa prasowego czy nadzoru nad mediami kontrolę sprawowali
i sprawują nadal ludzie tej minionej epoki. A jeśli nawet nie, to pozostały systemowe wzorce,
które nie pozwalają na rzetelną ochronę dziennikarskiej niezależności.
Zarządzający mediami oraz ich polityczni mocodawcy nie oczekują niezależnego dziennikarstwa. Oczekują od dziennikarzy posłuszeństwa i unikania tematów, które pokazując
prawdę, mogłyby skompromitować lub zaszkodzić w karierze.
Każdy z żurnalistów, który wyłamie się z takich ram, naraża się natychmiast na niebezpieczeństwo zwolnienia z pracy lub innych równie dotkliwych kar. W Polsce nie wypracowano
systemu obrony takich dziennikarzy. Byle burmistrz czy wójt zaprzyjaźniony z wydawcą,
pod byle pozorem może się pozbyć niepokornego dziennikarza i na dodatek załatwić, aby
ten nie dostał żadnej pracy w budżetówce nie tylko na terenie miasta czy gminy.
Może wreszcie w naszym kraju warto by pomyśleć o stworzeniu jednego, silnego związku
zawodowego, który skutecznie chroniłby dziennikarzy przed samowolą urzędników i nie
tylko lokalnej władzy. Warto pamiętać, że dobrze prawnie chronieni dziennikarze stanowią
o stopniu demokratyzacji życia i ochronie społeczeństwa przed gospodarczym i politycznym
gangsterstwem.r
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Tekst Stefan Truszczyński

W Polsce jest ok. 100
zakładów karnych.
Wyroki odsiaduje
w nich ponad 70 tysięcy
więźniów. Od kilku lat
Zakład Karny w Rawiczu
kierowany przez
dyrektora pułkownika
Jarosława Banasika
organizuje doroczny
konkurs „Szpalty za
kratą”. To wyzwanie dla
więziennych zespołów
redakcyjnych pracujących
z pasją i coraz bardziej
profesjonalnie.
W ostatnim konkursie wzięło udział
15 redakcji. Pierwsze miejsce zajął periodyk „Piąty Południk” wydawany
w Areszcie Śledczym w Lublinie, drugie
– „Zamczysko” z Zakładu Karnego w Nowogardzie, trzecie – „Zamek” z Zakładu
Karnego w Wierzchowej.
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Już trzykrotnie byłem jurorem
w tych konkursach, reprezentując Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Oceniali również koledzy z „Forum Penitencjarnego”, „Panoramy Leszczyńskiej”,
„Radia ELKA”, „Życia Rawicza” oraz z Zakładu Penitencjarystyki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Oceny były wysokie.
O czym piszą redaktorzy-więźniowie? O czym czytają ich koledzy zza krat
– Grudziądza, Kluczborka, Hajnówki,
Białołęki, Bielska-Białej, Oleśnicy, Opola, Trzebini, Uherzec Mineralnych, Załęża, Kłodzka i Rawicza?

Miłość
O to jest sprawa. W więzieniu szczególnie. „Informator GAZK” z Uherzec Mineralnych w Bieszczadach na Dzień Kobiet publikuje zdjęcie pięknej brunetki
z długimi włosami i wydatnym biustem
w stroju plażowym, ale nie bikini. Piękność patrzy nam głęboko w oczy, siedzi
podparta z uniesioną w górę nogą, ale
dolna część kostiumu i gołe uda są już

media w kraju
za mgłą, przykryte tekstem okazjonalnym właśnie na 8 marca.
Wszystkiego najlepszego życzy
redakcja każdej pani, ale cały
tekst jest ironizującą historią
o świętowaniu wszelakim – ludowców, drukarzy i hutników,
a nawet z cytatem – śmiesznym
dziś – Gomułki o wszędobylskiej
roli kobiet.
ięzienne periodyki
golizną – może i pożądaną – jednak nie
epatują. Oczywiście są cenzurowane. Ale w dwumiesięczniku
osadzonych w ZK w Rawiczu pt.
„Ocenzurowano” na stronach
poświęconych wspomnieniom
o wiośnie, czytam: „pasją było także poznawanie nowych
dziewczyn i zdobywanie ich
serc. Szczególnie gdy zrzucały
zimowe ciuszki ubierając się
w atrakcyjne wiosenne stroje.
Niestety te absorbujące zajęcia
Okładka z „Piąty Południk” nr 03/2017 – konkursowej
źle wpłynęły na moje postępy
zwycięskiej gazetki redagowanej w Areszcie Śledczym
w nauce...”.
w Lublinie. Gratulacje za zajęcie I miejsca w roku
No proszę, jak racjonalnie
ubiegłym.
i delikatnie.
Dużo jest w tych gazetkach
refleksji więziennych i wspomnień. Anopertraktować. Przy ciemnych włosach
nimowy „SXW” pisze: „Pewnego dnia
powinna mieć śniadą karnację, może
stąd wyjdę i... wtedy znajdę sobie dziewtakże piegi (jeśli niezbyt dużo).
czynę. Czy ona już wie, że jesteśmy sobie
Najważniejsze jednak będzie jej
usposobienie. Powinna być pogodna
przeznaczeni? Moja dziewczyna będzie
szczupła, ale bez przesady. Mam 175 cm
a nawet wesoła, chociaż bez przesady, bo
wzrostu, więc ona nie powinna być zbyt
nie lubię bezsensownego chichotu. Byłowysoka. Tym bardziej że chciałbym, aby
by miło, gdyby realizowała się w jakimś
przynajmniej niekiedy chodziła na wyso„kobiecym” zawodzie – nie chciałbym
kich obcasach. Chciałbym też, aby miatraktorzystki, spawaczki lub kierowcy...
ła włosy ciemne, do ramion, raczej proTIR-a (!), chociaż oczywiście powinna
ste, ale w tej sprawie mogłaby ze mną
umieć prowadzić samochód. 

W
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chciałbym móc porozumiewać się nawet bez słów, poprzez wspólny system
wartości, czyli bezproblemowe oddzielanie tego co ważne w życiu, od spraw
błahych. Gdzie jesteś, moja dziewczyno?!”.
Ludzie listy piszą. Piszą pamiętniki.
Ale w wypadku tu cytowanych siła słowa jest chyba znacznie większa niż na
wolności.

Zbrodnia

O

Niepokorni, niezłomni, wyklęci
„Zamczysko” nr 121.

Nade wszystko powinna jednak
mieć instynkt macierzyński, ponieważ
planuję założyć prawdziwą, tradycyjną rodzinę z dwójką dzieci. Oczywiście jestem zwolennikiem partnerstwa
w małżeństwie przy równoczesnym sensownym i sprawiedliwym podziale obowiązków (do uzgodnienia).
szystko to, o czym dotychczas napisałem, nie miałoby
sensu bez uczuć. Są one dla
mnie bardzo ważne – wierzę w miłość.
Niekoniecznie „ślepą”, raczej rozsądną,
trwałą, w której będzie miejsce zarówno
na głęboką przyjaźń, jak i na wspaniały
seks. Z moją dziewczyną, przyszłą żoną,

W
8

wielkich zbrodniach jest sporo
– katyńskiej, wołyńskiej. Teksty, zdjęcia. Są fotografie najbardziej drastyczne – tysiące zmasakrowanych szczątek ludzi po odkopaniu
dołów śmierci w lesie w Katyniu. Są opisy krwawej niedzieli 11 lipca 1943, gdy
o trzeciej nad ranem oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim
pod hasłem „Śmierć Lachom”.
Szczegółowe opisy zbrodni są potrzebne, wszyscy ludzie w Polsce muszą
o nich pamiętać (gazetki: „Na sądowej”
– ZK Opole, „Zgórki” – Bielsko-Biała).
Podobnie jak i o bohaterach – AK-owcach, żołnierzach wyklętych („Piąty
Południk” Areszt Śledczy w Lublinie).
W ogóle historia zajmuje dużo miejsca
w więziennych periodykach. Wybór tematu jest przemyślany, a opracowania
– własne (!) – staranne. Kawał dobrej
roboty redakcyjnej.
Gazetki więzienne są potrzebne.
Wiedza ogólna – bieżąca i historyczna, poradnictwo dla ludzi w ich sytuacji (prawne, bankowe), edukacja – dużo
skrótowych słowników języków obcych,

rozrywka – umysłowa i instruktarze ćwiczeń fizycznych.
O konkretnych przestępstwach,
zbrodniach – niewiele. To temat najwidoczniej tabu. Niemożliwe, by więźniowie
nie rozmawiali o tym między sobą. Ale
by było to drukowane – chyba nie chcą.
hociaż są wyjątki. Oto (w „Zamczysku” – ZK w Nowogardzie) pisze skazany („Maciek”): „Często
zaślepieni chęcią osiągnięcia zamierzonego celu, który według mniemania
przyniesie korzyści, dążymy do niego
za wszelką cenę. Błędnie jako priorytet,
stawiamy sobie możliwy zysk, przez co
nie poddajemy rozważaniom tego, co
możemy stracić. Gdyby postawić na szali
z jednej strony to, co zyskamy, a z drugiej to, co stracimy, to ta druga niewątpliwie przeważyłaby. Wielu osadzonych
odbywających kary w ZK, którym zadano by pytanie: Co straciłeś popełniając
przestępstwo, zapewne powiedziałoby:
„Wolność”. Jest to kara fizyczna będąca
finalnym faktem oczywistym, ale samo to jest równoważnią szali, relacją
wina-kara. Szale przeważają zazwyczaj
niedostrzegalne dla większości wartości emocjonalne i społeczne. Poprzez
swój czyn w wielu przypadkach tracimy miłość bliskich, szacunek i poważanie wśród społeczeństwa, sympatie
i co najgorsze zaufanie. Jesteśmy już postrzegani przez pryzmat przestępstwa
i ciężko jest odbudować wcześniejsze relacje i dobrą opinię na swój temat. Można by rzec, że tracimy ówczesnego siebie na rzecz innego, gorszego „Ja”, wśród
ogółu stajemy się kimś innym, obcym.
Taki wizerunek z nami zostaje, nawet
gdy uświadomimy sobie już swój błąd
i będziemy chcieli go naprawić. Znam

C
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to z własnego przypadku i gdybym miał
szansę powrócić do feralnego momentu
w swym życiu, z obecnym doświadczeniem nie popełniłbym tego błędu”.
To ważne wyznanie. Szkoda, że podobnych rozliczeń z samym sobą jest
mało.
Publikowane są też zdjęcia bibliotek
oraz przekonujące artykuły zachęcające
do czytania. Ale czy dostępne są więźniom również beletrystyczne powieści
kryminalne? Nie wiem.
W każdym razie – być może aby nadrobić ten temat – w Wierzchowie (gazeta „Zamek”) do Zakładu Karnego 

Okładka z „Głosu Białołęki” – z zapowiedzią
artykułów, śmigłowcem i żołnierzem polskim
– jednym z 70 tysięcy, którzy dotychczas
w ciągu 35 lat brali udział w 58 pokojowych
i humanitarnych misjach.
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P

omoc specjalistów od więziennictwa uzupełnia pomoc duchowa.
Jest wiele możliwości uczestnictwa w mszach świętych – dla katolików,
ewangelików, dla Świadków Jehowy.
Skrucha jest sprawą bardzo intymną. Oczywiście chodzi o tę prawdziwą. Różne są do niej drogi. Więzienna
prasa jednym z narzędzi.

Skrucha i Powrót

Królowa kryminału – Katarzyna Bonda
z okładki „Zamku” nr 119.

zaproszono Bondę. Nie 007-Bonda, a pisarkę od kryminałów właśnie Katarzynę Bondę, piękną blond czterdziestolatkę o szerokim uśmiechu, która urodziła
się w Hajnówce w rodzinie pochodzącej
z Białorusi. Wydała już osiem powieści
i została okrzyknięta królową albo mistrzynią polskiego kryminału. Na spotkaniu autorskim w ZK w Wierzchowie
powiedziała: „ja wśród was czuję się jak
zwykły amator”. Udzieliła też pisemku
„Zamek” (nr 119) ekskluzywnego – jak
napisano – wywiadu.
Gazetki więzienne są środkiem. Cel
– człowiek w karnym odosobnieniu, by
mógł po wyjściu z więzienia zacząć życie
na nowo. A to trudne.
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Rodzina ponad wszystko – to ważny
element resocjalizacji. Nie tylko dla skazanych, ale i dla ich rodzin. By zamienić
hasło w działanie, warto poznać propozycje fundacji resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” (szczegółowa,
obszerna informacja w miesięczniku
„Zamczysko”).
Projekt skierowany jest przede
wszystkim do rodzin narażonych na wykluczenie społeczne. Proponowane są
wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne
dla rodzin – matek z dziećmi. Spotkania
dla rodzin w zakładzie karnym, indywidualne spotkania z rodzinami przedstawicieli grup wsparcia.
poro miejsca więzienne gazetki
poświęcają zachętom do różnych
form współdziałania – wychowawców, więźniów, pokrzywdzonych.
To wszystko w ramach poszerzenia wiedzy ze znajomości prawa. Przydatne to
i cywilom. Np. mediacje, czyli porozumienie. Aby uniknąć stresu w trakcie
spotkania stron, angażuje się mediatora.
Mediacje dzielą się na trzy grupy: gospodarcze, karne oraz cywilno-rodzinne. To
jest droga do uniknięcia kary, a umożliwiająca zadośćuczynienie i naprawienie szkody.

S

W

iadomo, że za kratki trafiają
niestety również ludzie niewinni. Mamy tego ostatnio
nawet dramatyczne przykłady. Ale były
i działania władz niezwykle drastyczne
i niesprawiedliwe.
Oto opis wydarzeń po 13 grudnia,
gdy nastąpił stan wojenny, Artura O.
(zamieszczony – „Zamek” IV 2017) o 13
lutego 1982 – dacie, która najbardziej
wryła się w jego pamięć: „Tego dnia,
wszyscy internowani w ZK Wierzchowo zostali „spałowani”. Powodem było
przemycenie na wolność podczas widzenia, urządzenia, którym byli podsłuchiwani. Resztę „kryształów”, jak je
nazywali, zdemontowano i pochowano.

bieżące, najnowsze i ciekawie redagowane. Wśród interesujących zdjęć dostrzegamy fotki z Marsa przedstawiające odkryte tam piramidy wprost identyczne
wobec znanych z Kairu. To, co znajduje
się w Gizie 8 kilometrów od stolicy Egiptu, z największą wzniesioną prawie 5 tysięcy lat temu piramidą Cheopsa – stoi
według tych zdjęć jakby żywcem przeniesione również na Marsie. Złudzenie
optyczne? W każdym razie bardzo ciekawe („Zamek” nr 119).
Czy wiecie co to kalistenika? A warto. To trening dla skazanych. Indywidualny. Do wykonania nawet w celi (albo
w naszym często małym pokoiku). Niby
to zwykłe pompki, przysiady, podcią-

Zabić czas, oddalić złe myśli, czekać, trwać i wierzyć,
że wszystko, co ma być dobre, w końcu przyjdzie.
Następstwem tych działań były szczegółowe przeszukania cel mieszkalnych
tzw. kipisze i użycie siły wobec internowanych”.

Zabić czas

R

ozrywki umysłowe, ćwiczenia fizyczne. Wszystkie gazetki dużo
miejsca temu poświęcają. Są więc
oczywiście krzyżówki – szyfrokrzyżówki i wykreślanki, rozmaite łamigłówki,
zagadki i humoreski. Pisze się także
o grach komputerowych, publikuje ogłoszenia konkursowe na wiersze i prozę.
Jest nauka origami, czyli jak robić zwierzęta z papieru.
Dużo miejsca zajmują informacje
o aktorach i filmach – polskich, zagranicznych. I to wszystko są doniesienia
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gnięcia – ale opisane technicznie, a precyzyjne wykonanie według fachowych
zasad daje wielokrotnie lepszy efekt niż
gimnastyka byle jaka.
„Dobrze pamiętam swój pierwszy
dzień w odosobnieniu. Brudną, zapuszczoną celę z małym oknem, deskami na
podłodze i wiszącą szmatą, która miała dawać złudne wrażenie intymności.
Zaraz spotkam się z kimś, kto mi powie,
jak tutaj żyć. Bo przecież więzienie to
też jest życie”.
Zabić czas, oddalić złe myśli, czekać,
trwać i wierzyć, że wszystko, co ma być
dobre, w końcu przyjdzie.
Szpalty zza krat – to ważne gazetki.
Dobra inicjatywa kierujących więziennictwem. To trening przed być może
w przyszłości podjęciem pracy w zawodzie żurnalisty. r

11

media za granicą

NA UKRAINIE

Polskie

media
Tekst Konstanty Czawaga

Za czasów komuny, na początku lat 60.,
w Kołomyi nauczyłem się czytać po polsku
ze „Szpilek”, „Panoramy”, „Kobiety i życie”
oraz gazet PRL-owskich, które można było
nabyć w kioskach nawet miasteczek na
Ukrainie. Obecnie tam są sprzedawane jedynie
czasopisma polskie wydawane w tym kraju.
12

Majdan 2014. Od lewej: Eugeniusz Sało, Ola Hnatiuk, Konstanty Czawaga.

N

owa prasa polska powstała
w tych regionach Ukrainy, gdzie
mieszkańcy używają języka
polskiego. Według ostatniego spisu powszechnego z 2001 r. polska mniejszość
na Ukrainie liczyła oficjalnie ok. 146 tys.
osób. Również przeprowadzone analizy
dotyczące liczby posługujących się alfabetem łacińskim na zachodniej Ukrainie
oraz w ponad 250 punktach nauczania
języka polskiego wskazują, że ta liczba
jest o wiele większa. Polacy są rozsiani
na terenie państwa ukraińskiego. Gęściej zamieszkują obwody: żytomierski
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(ok. 50 tys.), chmielnicki (23 tys.), lwowski
(ok. 20 tys.), Kijów (ok. 7 tys.), tarnopolski
i winnicki (po ok. 3,5 tys.) oraz iwano-frankiwski (stanisławowski – ok. 3 tys.).
Odrodzenie mediów polskich na
Ukrainie jest ściśle związane z założeniem polskich organizacji społeczno-kulturalnych oraz wskrzeszeniem
ćwierć wieku temu struktur Kościoła
Łacińskiego na terenach tego kraju.
Już w grudniu 1988 r. podczas walnego zebrania założycielskiego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
(TKPZL) zadeklarowano reaktywowanie 
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media za granicą
jednego z najstarszych codziennych
pism polskich „Gazety Lwowskiej”, która
była wydawana we Lwowie jeszcze w latach 1811–1944. Pierwszy Prezes Zarządu
Głównego TKPZL prof. Leszek Mazepa
zaangażował do wydania tej gazety Bożenę Rafalską, lwowiankę, absolwentkę

media za granicą
„Lwowskie Spotkania” i dwutygodnika
„Kurier Galicyjski”.
2000 r. redaktor Bożena Rafalska powołała i poprowadziła
nowe pismo kulturalno-społeczne „Lwowskie Spotkania”. Tytuł nawiązywał do emigracyjnego, polskiego

W

„Kurier Galicyjski” jako niezależne pismo Polaków na
Ukrainie stał się wydawnictwem mającym największy
nakład spośród innych polskich gazet (8,5 tys. egz.).
polonistyki w Instytucie Pedagogicznym
w Wilnie, która pracowała w przeniesionej w 1953 r. ze Lwowa do Wilna redakcji „Czerwonego Sztandaru” – jedynej
wówczas gazety polskojęzycznej na terenie ZSRR. Dzięki wsparciu „Wspólnoty Polskiej” oraz pomocy dziennikarzy
z Rzeszowa pierwszy numer wskrzeszonej „Gazety Lwowskiej”, która stała się
organem TKPZL, ukazał się 24 grudnia
1990 r. Wtedy było to pierwsze i jedyne
pismo polskie na terenie Ukrainy. Społeczno-kulturalne pismo „Gazeta Lwowska” stała się dwutygodnikiem. Nakład
wynosił 3000 egz., objętość minimalna
12 stron. Gazeta wychodziła nieregularnie. Najpierw drukowano ją w Rzeszowie, później korzystano z drukarni
w Przemyślu oraz zakładu poligraficznego w Stalowej Woli. Potem została zawarta umowa z drukarnią lwowskiego
wydawnictwa „Wysoki Zamek”. W 2007 r.
pismo zostało kolejny raz zawieszone.
Redaktorami naczelnymi „Gazety Lwowskiej” byli kolejno: Bożena Rafalska, Irena
Masalska oraz Emil Legowicz.
Na początku XXI w. z zespołu „Gazety Lwowskiej” powstały dwie nowe polskie redakcje we Lwowie – kwartalnika

14

pisma „Editions Spotkania” i miał być
ukłonem w stronę św. pamięci Jana Andrzeja Stepka, który był jednym z głównych inicjatorów reaktywacji „Gazety
Lwowskiej”. W latach 2004–2012 gazeta ukazywała się co miesiąc, od 2012
roku jako kwartalnik. Przedstawiał on
na swoich łamach obszerne publikacje
związane z polskimi i wielokulturowymi tradycjami Lwowa oraz innych sąsiednich terenów. Korzystano wówczas
z drukarni w Przemyślu.

Narodziny gwiazdy
Ze skromnej wkładki do „Gazety
Lwowskiej” zatytułowanej: „Z Grodu Rewery” narodził się „Kurier Galicyjski”
– dwutygodnik wydawany od 2007 r.
z siedzibą w Iwano-Frankiwsku (byłym
Stanisławowie). Gazetę o statusie ogólnoukraińskim z prawem dystrybucji poza granicami Ukrainy założył jej obecny redaktor naczelny, Mirosław Rowicki
(pseudonim Marcin Romer), warszawiak, architekt z wykształcenia, który
mieszkał na stale w Iwano-Frankiwsku
(Stanisławowie), a w 2018 r. przeniósł
się do Lwowa.

„Kurier Galicyjski” jako niezależne piPolskie słowo
smo Polaków na Ukrainie stał się wydaww centrum Ukrainy
nictwem mającym największy nakład
spośród innych polskich gazet (8,5 tys.
1992 r. w Kijowie ukazał się po
egz.). Gazeta ma dwie redakcje: lwowską
raz pierwszy po II wojnie świai iwano-frankiwską. Wspomagają gazetę
towej dwutygodnik „Dziennik
korespondenci z różnych miast Ukrainy.
Kijowski” prowadzony przez redaktora
Z redakcją współpracują autorzy z Polski
naczelnego, Stanisława Panteluka. Była
oraz innych krajów euto druga z kolei polska
ropejskich. „Kurier Galigazeta w niepodległej
cyjski” dysponuje swoUkrainie. Gazetę o tym
W 1992 r. w Kijowie
ją wersją internetową:
samym tytule wydawaukazał się
no w Kijowie wcześniej
(http://www.lwow.com.
po raz pierwszy
pl/kurier-galicyjski/ga– w latach 1906–1920.
po II wojnie
zeta.html, numery arTo nowe polskie pismo
światowej
chiwalne: http://www.
społeczne, ekonomiczduszki.pl/kurier_galine i literackie było dodwutygodnik
cyjski, i swój portal (htdatkiem do ukraińskiej
„Dziennik
tp://www.kuriergalicyjgazety „Hołos Ukrainy”,
Kijowski”
ski.com.
która traktowana byprowadzony
espół „Kuriera
ła jako oficjalny organ
przez redaktora
Galicyjskiego”
prasowy parlamentu
naczelnego,
wydaje dodatek
Ukrainy. Publikowano
dla dzieci – miesięczw niej materiały zwiąStanisława
nik „Polak Mały” pod rezane z życiem Polaków
Panteluka. Była
dakcją Marii Baszy. Kuna Ukrainie Środkowej.
to druga z kolei
rier wzbogacają: portal
Pisano o głównych wypolska gazeta
internetowy, programy
darzeniach w Polsce
w niepodległej
radia internetowego,
i relacjach polsko-ukraUkrainie. Gazetę
telewizji internetowej
ińskich. Gazeta porusza
i audycje radiowe „Na
współcześnie tematy
o tym samym
Polskiej Fali”. Produkohistoryczne, społeczne,
tytule wydawano
wane są też filmy dokulturalne i in. „Dzienw Kijowie
kumentalne. Redakcja
nik Kijowski” z nakławcześniej – w latach dem 3,5 tys. egz. dotowspółpracuje z war1906–1920.
szawskim Radio WNET
wano z miejscowego
oraz innymi mediami
budżetu i dofinansowyw Polsce. Redakcja „Kuwano przez Fundację
riera Galicyjskiego” jest współorganizato„Pomoc Polakom na Wschodzie”. Część
rem licznych konferencji międzynarodonakładu była rozprowadzana bezpłatnie
wśród organizacji założonego w Kijowie
wych i spotkań polityczno-kulturalnych,
Związku Polaków na Ukrainie. 
tworzy wystawy okolicznościowe.

W

Z
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media za granicą
Prasa Żytomierszczyzny
Po roku 1991 powstały też polskie
gazety regionalne. Trzecim periodykiem, wydawanym w języku polskim
na Ukrainie i pierwszą polską gazetą

naczelnym jest Irena Perszko. Tygodnik
jest gazetą Polskiego Towarzystwa Naukowego. Czasopismo ma charakter
społeczny, polonijny, historyczny, literacki. Średni nakład 800–3000 egz. Liczba
stron – 4. Gazeta ma też wersję inter-

Trzecim periodykiem, wydawanym w języku polskim
na Ukrainie i pierwszą polską gazetą na Żytomierszczyźnie
stała się, wydawana w Berdyczowie od końca 1994 r.
„Mozaika Berdyczowska”.
na Żytomierszczyźnie stała się, wydanetową (http://www.ptnz.org.ua/gazeta.
wana w Berdyczowie od końca 1994 r.
Od sierpnia 2006 r. otrzymuje dotacje
„Mozaika Berdyczowska”. Obecnie proz Państwowego Komitetu Narodowości
i Migracji Ukrainy.
wadzona przez redaktor naczelną Larysę Wermińską. Na początku „Mozaika”
była redagowana w Berdyczowie i jedNa zachód od Kijowa
nocześnie w Warszawie – w redakcji
„Rzeczpospolitej”. W 1995 r. ukazały się
Winnicy od sierpnia 2012 r.
cztery numery, w 1996 – pięć, od 1997
ukazuje się polonijny miegazeta została zapowiedziana już jasięcznik „Słowo Polskie”,
ko dwumiesięcznik, choć w niektórych
kolportowany w obwodach winnickim,
latach ukazywało się mniej niż sześć
chmielnickim i żytomierskim (portal
i wersja PDF gazety:
numerów. Jest określana jako charytahttp://www.wizyt.net,
Stowarzyszenie
http://www.slowopoltywne pismo kulturalno-oświatowe. Istnieje
skie.org). Gazeta skruPomocy
wersja internetowa,
pulatnie bada sytuację
Wydawnictwom
gdzie można zapoznać
Polaków nie tylko na
Katolickim na
Podolu, lecz także na
się z materiałami gazeUkrainie KAIROS
wschodniej Ukrainie,
ty od roku 2010 (http://
wydaje w Kijowie
wspierając medialnie
moz berd.com.ua, [dokwartalnik
stęp 15.09.2014]).
np. Polaków w Mariupoównież w 2002 r.
lu oraz terenach stre„Krynica”
w Żytomierzu
fy działań wojennych
(red. nacz.
został założony
na Donbasie. „Słowo
Dorota Jaworska)
i wydawany w języku
Polskie” patronuje naw nakładzie
polskim i ukraińskim
ukowym konferen1500 egz.
tygodnik „Gazeta Polcjom międzynarodoska”. Jego redaktorem
wym na Podolu, żywo

W

R
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Od lewej: Konstanty Czawaga, Eugeniusz Sało, Mirosław Rowicki, Elżbieta Lewak.

reaguje na wydarzenia życia politycznego. Szczególnie zwraca uwagę na relacje
ukraińsko-polskie.
„Głos Podola” ukazuje się pod redakcją Henryka Kaczurowskiego – gazeta,
której wydanie wznowiono w 1992 r.
w Kamieńcu Podolskim (najpierw pod
tytułem „Obiektyw Jarmoliniecki”).
Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie KAIROS
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wydaje w Kijowie kwartalnik „Krynica”
(red. nacz. Dorota Jaworska) w nakładzie
1500 egz. Jest to pismo mniejszości polskiej na Ukrainie, które przeważającą
część swoich publikacji poświęca problematyce religijnej i kościelnej, katolickim tradycjom, dziedzictwu cywilizacji
łacińskiej na Ukrainie oraz obecności
Polaków nad Dnieprem.
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media za granicą
Polska prasa na Wołyniu

media za granicą

P

ismo „Wołanie z Wołynia”, choć
formalnie jest periodykiem reNa Wołyniu, w Łucku od 2009 r.
ligijno-społecznym rzymskokaprzy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej
tolickiej diecezji łuckiej, służy także
imienia Ewy Felińskiej w tym mieście
utrzymywaniu więzi dawnych mieszukazuje się dwutygodnik „Monitor Wokańców Wołynia z obecnymi środowiłyński” (red. nacz. Walenty Wakoluk)
skami Polaków i parafiami, które się
o dość dużym nakłaodrodziły. Służy też podzie (5 tys. egz.) i dysjednaniu polsko-ukratrybuowany głównie
ińskiemu. Materiały
W 2007 r.
w obwodach wołyńna łamach czasopisma
w Czerniowcach
skim, rówieńskim i taroraz książki dotyczą
dzięki pomocy
różnej problematyki:
nopolskim. Prezentuje
redakcji
kontakty katolickoteksty polskojęzyczne
ukraińskiej gazety
przetłumaczone na ję-prawosławne, wysiłki
„Bukowina”
zyk ukraiński (wersja
ekumeniczne, stosunki
internetowa: http://
polsko-ukraińskie, kulzostało odrodzone
www.monitor-press.
tura i osiągnięcia myśli
najstarsze polskie
com). Oprócz tego, zefilozoficznej Ziemi Woczasopismo w tym
spół redakcyjny „MW”
łyńskiej, wybitni Womieście, (powstałe
próbuje tworzyć filmy.
łynianie. Można tam
w 1883 r.) „Gazeta
Na szczególną uwaznaleźć też poezję rePolska Bukowiny”.
gę zasługują też polskoligijną związaną z Wojęzyczne Media katolicłyniem. Sporo uwagi
Miesięcznik
kie. W 1994 r. w Ostrogu
poświęcono tematyce
Obwodowego
(obwód rówieński) pakrajoznawczej.
Towarzystwa
rafia rzymskokatolicka
Kultury Polskiej
pw. Wniebowzięcia NajPolacy na
im. Adama
świętszej Maryi Panny
Bukowinie
Mickiewicza
w Ostrogu, a właściwie
i Pokuciu
proboszcz ks. Witold
w Czerniowcach
Józef Kowalów, który
W 2007 r. w Czerpublikuje
przyjechał z podhaniowcach dzięki pomowszystkie artykuły
lańskiego Poronina,
cy redakcji ukraińskiej
w po polsku i po
rozpoczął wydawać regazety „Bukowina” zoukraińsku.
ligijno-społeczny dwustało odrodzone najmiesięcznik „Wołanie
starsze polskie czasoz Wołynia”. Posiada on
pismo w tym mieście,
dwie wersje językowe, polską i ukraiń(powstałe w 1883 r.) „Gazeta Polska
Bukowiny”. Miesięcznik Obwodoską. W Ostrogu powstał też ośrodek, który zajmuje się publikowaniem książek o
wego Towarzystwa Kultury Polskiej
tematyce historycznej i religijnej.
im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach

publikuje wszystkie artykuły po polsku
i po ukraińsku.
Wydawanie „Kuriera Stanisławowskiego”, który ukazywał się w Stanisławowie w latach 1885–1939, zostało
wznowione w 2005 r. przez Obwodowe
Polskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze „Stanisławów” w Iwano-Frankiwsku.
Obecnie wydawcą dwutygodnika „Kurier
Stanisławowski” jest redaktor Orest Bezzubiak), wspólnie ze Stowarzyszeniem
Europejski Klub Stanisławowa.
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Na dalekim wschodzie
Ukrainy

N

iedługo przed wojną na Donbasie, były Lwowiak Ryszard Zieliński (1941–2008) założył i redagował miesięcznik „Polacy Donbasu”
– pismo Towarzystwa Kultury Polskiej
Donbasu, drukujące teksty po polsku
i po ukraińsku. Polacy z Donbasu mieli
też swój dwumiesięcznik „Źródło”, wydawany przez Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalne w Mariupolu, oraz
kwartalnik „Wieści Polonijne”, wydawany przez Centrum Oświaty i Kultury
Polskiej „Krakowianka” w Stachanowie.
W tych wydawnictwach drukowano teksty w trzech językach – polskim, rosyjskim, ukraińskim.
W 1990 r. Związek Miłośników Polskiej Kultury „Polonia” w Połtawie założył kwartalnik „Od Wisły do Worskły”
(red. nacz. Wiktor Bondar), a w 1999 r.
w Charkowie miejscowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej założyło miesięcznik „Polonia Charkowa” (wersja internetowa: http://polonia.kharkov.ua/pl/
media-pdf.html. W Krzemieńcu (obwód tarnopolski) była zarejestrowana

Ekipa „Kuriera Galicyjskiego” przed Belwederem.

polska gazeta „Wspólne Dziedzictwo”
(red. nacz. Jadwiga Gusławska).

Tuż za polską granicą

S

zereg organizacji polskich na
Ukrainie wydaje swoje biuletyny. We Lwowie ukazuje się „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie” (red. nacz. Teresa Dutkiewicz), w Drohobyczu (obwód lwowski)
– Pismo Zjednoczenia Nauczycieli 
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media za granicą
Polskich na Ukrainie „Głos Nauczyciela”
(red. nacz. Adam Chłopek). We Lwowie
założono miesięcznik „Harcerz Kresów”
(red. nacz. Stefan Adamski) – Pismo Harcerstwa Polskiego na Ukrainie.
W 1993 r. parafia św. Bartłomieja
w Drohobyczu zarejestrowała kwartalnik religijno-społeczny archidiecezji
lwowskiej obrządku łacińskiego pod tytułem „Radość Wiary” (red. nacz. o. Kazimierz Piotrowski). Pierwsza redakcja
znajdowała się w Domu Redemptorystów w Truskawcu. Gazetę drukowano
w Przemyślu. Po odzyskaniu Pałacu Arcybiskupów Lwowskich redakcję prze-

media za granicą
naczelnym audycji i jednocześnie prezesem „Polskiego Radia Berdyczów” jest
dr Jerzy Sokalski. Polskie Towarzystwo
Naukowe w Żytomierzu prowadzi „Radio
polskie” w tym mieście i program telewizyjny „Jestem Polakiem”.
ziałalność mediów polskich na
Ukrainie nie jest możliwa bez
wsparcia finansowego z Polski.
Ostatnio, od 2013 r., Fundacja „Wolność
i Demokracja” prowadzi projekt pomocy mediom polskim na Ukrainie „Polska
Platforma Medialna Wschód na Ukrainie”, który ma na celu podniesienie poziomu merytorycznego i graficznego uka-

D

W eterze Ukrainy obecne są polskojęzyczne audycje radiowe.
W sobotę od 9.00 do 13.00 w lwowskim Radiu Nezałeżnist
106.7 FM trwa program „Radia Lwów”, a w niedzielę
od 19.15 do 21.15 – „Program katolicki”.
niesiono do Lwowa. Został zmieniony
format i szata graficzna. Artykuły drukowano po polsku i po ukraińsku. Po kilku latach rozwoju kwartalnika wydanie
„Radości Wiary” zostało zamknięte z powodu braku dofinansowania z Polski.
eterze Ukrainy obecne są polskojęzyczne audycje radiowe. W sobotę od 9.00 do 13.00
w lwowskim Radiu Nezałeżnist 106.7 FM
trwa program „Radia Lwów”, a w niedzielę od 19.15 do 21.15 – „Program katolicki”. W Berdyczowie (obwód żytomierski)
organizacja „Polskie Radio Berdyczów”
od 2010 r. przygotowuje cotygodniową
polskojęzyczną audycję „Polska Bliżej”,
która sprzyja odradzaniu się życia polskiego w regionie. Radio cieszy się popularnością zarówno wśród młodzieży, jak i u osób starszych. Redaktorem

W
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zujących się na Ukrainie polskich gazet,
programów radiowych, telewizyjnych
oraz portali internetowych. Polega on
na wprowadzeniu do polskich mediów
na Ukrainie, w większości tworzonych
przez dziennikarzy amatorów, zasad obowiązujących w mediach profesjonalnych.
Zauważono, że odbiorcami polskiej prasy
oraz radia i telewizji w różnych terenach
Ukrainy są w większości Polacy starszego
i średniego pokolenia. Natomiast przekaz mediów elektronicznych jest skierowany przede wszystkim do młodszego
pokolenia mieszkającego w większych
miastach, z dostępem do Internetu – we
Lwowie, w Żytomierzu, Winnicy, Stanisławowie, Chmielnickim. W ramach
projektu opieką objęto 14 czasopism,
pięć audycji radiowych i radiów internetowych, cztery audycje telewizyjne

i telewizje internetowe oraz cztery duorganizacja ma działać według lokalże informacyjno-publicystyczne portale
nego statusu stolicy Ukrainy, jej aspiinternetowe.
racje promieniują na cały kraj, gdzie
mają powstawać oddziały terenowe
olscy badacze zwrócili uwagę na
podniesienie poziomu językowew obwodach w celu przekształcenia orgo, ponieważ przez brak na Ukraganizacji w ciało ogólnokrajowe. Podinie prasy z Polski, lokalne gazety służą
stawowym celem statutowym Stowaczęsto jako materiał dydaktyczny przy
rzyszenia jest zjednoczenie wysiłków
nauczaniu języka polskiego. Jest on cojego członków w dążeniu do obrony ich
raz bardziej popularny, również wśród
prawnych interesów dla wszechstronneUkraińców, którzy stanowią coraz więkgo rozwoju polskojęzycznych środków
szą część czytelników polskiej prasy.
masowego przekazu. Stowarzyszenie
Według nieoficjalnych
ma na celu prowadzedanych jest on trzecim
nie swojej działalno(po rosyjskim i angielści w różnych formach
W 2005 r. zostało
m.in. wydawniczej, orskim) pod względem
zarejestrowane
popularności językiem
ganizując konferencje
Stowarzyszenie
na Ukrainie. W efeki seminaria, dyskusje,
Dziennikarzy
cie zwiększa się zasięg
konkursy dziennikarPolskich na
oddziaływania mediów
skie, utrzymując konUkrainie – pierwsza takty z zagranicą. Niepolskich na Ukrainie.
Dlatego Fundacja WiD
stety, po 13 latach od
niepaństwowa
założenia, Radzie Kooprócz zapewnienia
organizacja non
pomocy merytorycznej
ordynacyjnej Stowaprofit dziennikarzy
i technicznej polskim
rzyszenia nie udało się
polskojęzycznych
mediom prowadzi stały
zrzeszyć większości
mediów na
ich monitoring, zarówpolskich dziennikarzy
Ukrainie.
no pod względem jakona Ukrainie. Natomiast
ści, jak i terminowości
w Warszawie podczas
ich przygotowania oraz
konferencji „Polskie
media na Wschodzie”, zainicjowanej
kolportażu na terenie Ukrainy, a także
w zakresie potrzeb odbiorców.
przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Fundację
„Wolność i Demokracja” oraz Studium
Stowarzyszenie Dziennikarzy
Europy Wschodniej Uniwersytetu WarPolskich we Lwowie
szawskiego powołano Stowarzyszenie
W 2005 r. zostało zarejestrowane
„Federacja mediów polskich na WschoStowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
dzie”, zrzeszające dziennikarzy polskich
na Ukrainie – pierwsza niepaństwowa
z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Część
organizacja non profit dziennikarzy
polskich dziennikarzy na Ukrainie jest
polskojęzycznych mediów na Ukrainie.
też członkami Stowarzyszenia DzienniChociaż zgodnie z zapisem w statucie
karzy Polskich. r

P
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Podróże po terenach Związku
Sowieckiego zacząłem na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
To był czas, gdy ZSRR chylił się
ku upadkowi. Kolejne republiki byłego
Sojuza coraz głośniej domagały się
większej niezależności od Moskwy,
a także pełnej niepodległości. Zmierzch
imperium wisiał w powietrzu. Szczerze
mówiąc, mało kto przewidywał,
że rozpad ówczesnego kolosa nastąpi
tak szybko, a młode państwowości
zaczną wyłaniać się niczym
przysłowiowe grzyby po deszczu.
Tak więc część moich peregrynacji
przypadła na czas ostatnich lat
i miesięcy istnienia Sowietów,
a część już na okres powstawania
niepodległych państw na terytoriach
posowieckich.

Z walizką
Tekst Krzysztof Renik

po Związku
Sowieckim

22

Msza święta przed zamkniętym kościołem katolickim
na Małej Gruzińskiej w Moskwie.

G

łównym powodem mojego podróżowania, po jeszcze sowieckim
terytorium, było zbieranie wywiadów i przeprowadzanie rozmów do
wydanej na początku lat dziewięćdziesiątych książki pt. „Podpolnicy – rozmowy z ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie,
Białorusi i Ukrainie”. Współpracowałem
wówczas intensywnie z wydawanym
przez Jezuitów miesięcznikiem „Przegląd Powszechny” i to właśnie podczas
redakcyjnych rozmów zrodził się pomysł
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przyjrzenia się bliżej procesowi odradzania się religijności na terenach jeszcze
wówczas sowieckich. Łatwiej było jednak o tym rozmawiać, aniżeli pomysł
zrealizować.
Aby wyjechać za granicę ZSRR, konieczne było pisemne zezwolenie poświadczone przez odpowiedni urząd
w Polsce oraz zaproszenie do którejś
z sowieckich republik. Otrzymałem je od
Albiny Czyblis (Czebele), szefowej ówczesnego Stowarzyszenia Polskiego 
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„Promień” w Daugavpilsie na
Łotwie. Daugavpils to dawny
Dyneburg, ważne miasto regionu o historycznej nazwie
Inflanty Polskie. Zaopatrzony
w stosowny papier mogłem ruszyć w drogę.

Był grudzień 1990 roku

W

siadłem do pociągu
relacji Berlin – Leningrad – taki wówczas przejeżdżał przez Warszawę, i ruszyłem w pierwszy etap
podróży. Pociąg był prawie pusty. Za oknem przesuwały się
zimowe krajobrazy. Wreszcie
Kuźnica Białostocka, a po drugiej stronie Grodno. Sowiecka służba graniczna otoczyła
pociąg, rozpoczęło się sprawdzanie dokumentów, a potem
przeglądanie bagażu. Co będzie, gdy znajdą magnetofon?
Gdy znajdą kasety do nagrań
w liczbie kilkunastu, a może
Sakra biskupia bpa Jana Pawła Lengi w Krasnoarmiejsku
w Kazachstanie. Błogosławi bp Jan Olszański.
i aparat fotograficzny wzbudzi
ich podejrzenia? Wjazd na teren Związku Sowieckiego okazał się jednak bezproblemowy, choć nie
stronę milicjantom, gdyby pytali o cel
ukrywam sowiecką odprawę paszportomojego przyjazdu. Oczywiście odwiedziwo-celną przeżywałem dość nerwowo.
ny u znajomych lub krewnych. Z kłopoociąg zatrzymywał się poza Grodtu wybawił mnie postawny mężczyzna,
nem jedynie w Wilnie. Na peronie
który wyłonił się z budynku oznaczonepatrole milicji i wojska. Siedziago szyldem naczelnik stacji.
łem w wagonie i udawałem, że mnie nie
– Pan Renik? Do pani Albiny? – zapyma. W Daugavpilsie podobnie. Byłem
tał śpiewną, kresową polszczyzną. Był to
jedynym pasażerem, który o zmroku
Władysław Nowicki, jeden z założyciewysiadał z pociągu na słabo oświetloli Stowarzyszenia „Promień”. Wiedział
ny peron. Nerwowo zastanawiałem się,
o moim przyjeździe, a milicjanci zobaco powiedzieć zbliżającym się w moją
czywszy, że wita mnie sam naczelnik

P
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Daugavpilsu, mogłem
legalnie, w zgodzie
Pociąg zatrzymywał się poza
z sowieckimi przepisaGrodnem jedynie w Wilnie.
mi poruszać się jedyNa peronie patrole milicji
nie w promieniu trzyi wojska. Siedziałem w wagonie dziestu kilometrów
od miasta. Moje plai udawałem, że mnie nie ma.
ny sięgały natomiast
Kamieńca Podolskiego, Stryja, Hoszowa,
Chmielnickiego, czyli dawnego Płostacji zrezygnowali z jakichkolwiek pytań.
skirowa, Żytomierza, Winnicy i oczyamieszkałem u pana
wiście Lwowa na terenie ówczesnej soWładysława Awgucewieckiej Ukrainy, Pińska, Baranowicz,
wicza, wdowca, także
Nowogródka, Grodna, Głębokiego, Braczłonka Stowarzyszenia „Prosławia i kilku jeszcze pomniejszych
mień”. Pan Władysław przez
miejscowości na sowieckiej Białorusi,
dwa miesiące gościł mnie
a także Wilna, Mejszagoły, Kowna na
w swoim domu, a ja wyruszaLitwie, nie mówiąc już o kilku miejscołem w podróże po Łotwie, Liwościach na Łotwie z Rygą włącznie. Te
twie, Białorusi i Ukrainie. Prowszystkie miejsca leżały nieco dalej niż
blem z tymi podróżami był
trzydzieści kilometrów od Daugavpilsutaki, że mając zaproszenie do
-Dyneburga. 

Z

Greckokatolicka liturgia przed zamkniętą
cerkwią na zachodniej Ukrainie.

ze Wschodu
W kolejce po chleb

J

edna z łotewskich podróży zawiodła mnie do Brasławia i Głębokiego.
W Głębokim nagrywałem wywiad
z ówczesnym proboszczem miejscowej
parafii, a dzisiejszym biskupem w Irkucku, księdzem Cyrylem Klimowiczem.
Dzień był – szczególny 31 grudnia 1990
roku. Sylwester. Po nagraniu wracałem
do Dyneburga pod wieczór. Autobus był
pusty. W Brasławiu przymusowy postój.
Na kolejny autobus musiałem poczekać około dwóch godzin. Zaszedłem do
opustoszałego bufetu dworcowego. Dwie
barmanki stały oparte o wysłużoną ladę.
Były zasłuchane w piosenkę sączącą się
ze sfatygowanego głośnika: Amierican
boj wazmi mnie z soboj. Ot, sylwestrowe
marzenie młodych bufetowych z Brasławia, na sowieckiej wówczas Białorusi.
Przed północą dotarłem do Dyneburga. Pan Stanisław czekał z kolacją – dzielił

ze Wschodu
się tym, co było dostępne w sklepach, czyli śledzie z puszki i po kieliszku wódki.
O północy dotarliśmy do siostry Władysława, by wznieść noworoczny toast.
Oczywiście było „Sowietskoje Igristoje”.
I piękne chóralne śpiewy, bo towarzystwo, w którym witaliśmy Nowy Rok 1991,
to byli członkowie chóru z Daugavpilsu.
Z pobytu w Daugavpilsie-Dyneburgu utkwił mi w pamięci, oprócz wielu
innych i taki obrazek: siódma rano. Wydelegowany przez Stanisława po chleb
stoję w długiej kolejce. Kilkadziesiąt
osób czeka na dostawę pieczywa, którym jest coś w rodzaju razowca twardego niczym cegła. Mimo grudnia siąpi
uporczywa mżawka. Czekamy ponad godzinę. W ciągu tej godziny słyszę rozmowę dwóch starszych kolejkowiczów.
– Wielkiem krajem jesteśmy.
– O tak, Związek Sowiecki jest potężny, przecież wczoraj wysłaliśmy w kosmos Japończyka!

Kazachstan procesja po konsekracji bpa Jana Pawła Lengi
w Krasnoarmiejsku.

Dwie barmanki

To nie była ironia,
kupić odpowiednich
stały oparte
to była duma z sowiecbiletów, ponieważ nie
o wysłużoną ladę.
mogłem podróżować
kiego państwa. Nic to,
Były zasłuchane
że w kolejce po chleb
poza ów mityczny prow piosenkę
trzeba stać godzinami,
mień trzydziestu kiloważne, że dzięki nam,
metrów od Dyneburga.
sączącą się ze
ludziom sowieckim,
Z pomocą przyszła mi
sfatygowanego
Japończyk jest w kocórka Władysława Nogłośnika:
smosie.
wickiego. Była stomaAmierican boj
każdą podróżą
tologiem i leczyła zęby
wazmi mnie
poza Dyneburg
pracownicy Aerofłotu.
z soboj.
czułem się coraz
Czyż trzeba tłumaczyć,
pewniej. Mimo wiary
że ta ostatnia kupiła biw potęgę Związku Solety lotnicze z białoruwieckiego ludzie przeczuwali, że zbliża
skiego Mińska do Wilna, a potem do Rygi
się kres imperium, a sowieckie prawa
dla znajomego swojej dentystki?
i przepisy wylądują niebawem w koszu.
I tutaj mała dygresja i kilka słów
o wydarzeniach, które rozegrały się
Dlatego też i egzekwowanie tych przepisów stawało się coraz bardziej nijanieco później. Dzięki córce Władysłakie. Być może dlatego w trakcie owych
wa udało mi się wiosną 1991 roku podwumiesięcznych podróży zdecydowalecieć Aerofłotem do Kazachstanu. Cełem się także na loty samolotami Aelem tej podróży było zrobienie wywiadu
rofłotu. Oczywiście sam nie mogłem
z pierwszym biskupem Azji Środkowej
księdzem Janem Pawłem Lengą, dzisiaj biskupem emerytem rezydującym
w Licheniu. Na konsekrację biskupią
ówczesnego księdza Lengi chciałem dotrzeć do północnego Kazachstanu. Odbywała się ona w Krasnoarmiejsku-Tajnszy
w północnym Kazachstanie. Za jedyne
trzy dolary kupiłem za pośrednictwem
owej pracownicy Aerofłotu bilet na rejs
Ryga – Karaganda.

Z

Kłopoty zaczęły się na
lotnisku w Rydze
– A zezwolenie macie? – zapytał
milicjant sprawdzający pasażerów
zmierzających do samolotu. Oczywiście nie miałem. Wyłuskał mnie z kolejki i pyta.
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To teraz możesz nagrać
ten wywiad

księdzem Janem Ol– A wy, po co do
Czy takie
Karagandy? – postanoszańskim, późniejszym
wiłem mówić prawdę.
peregrynacje niosły biskupem kamieniecWyjaśniłem, że jadę na
ko-podolskim. W czaze sobą w tamtych
uroczystości konsekrasie gdy byłem na Ukralatach jakieś
cji pierwszego biskupa
inie, ksiądz Olszański
ryzyko? Chyba
katolickiego w Azji. Zabył na swoistym zesłatylko jedno – gdyby
ciekawiło go to.
niu w maleńkiej wiow szeregach
– A kto to taki bisce Manikowce, kilkaskup? – pyta, a ja oddziesiąt kilometrów od
sowieckich służb
powiadam pytaniem.
Kamieńca. Dotarłem
pojawiło się
– Masz naczelnika?
do tej osady wczesnym
zapotrzebowanie
– Oczywiście!
popołudniem. Tak się
na złapanie
– Biskup, to taki nazłożyło, że właśnie tego
szpiega, to taki
czelnik w Kościele wydnia Radio Watykańskie
delikwent jak ja
znaczony przez rzymprzekazało informację,
skiego papieża.
iż ksiądz Olszański zobyłby świetnym
– To może i wy jestanie biskupem...
materiałem do
steście z Rzymu? – pyta
W maleńkiej, chywykazania, że
zaniepokojony.
lącej się ze starości
służby są czujne.
– Nie, ale związki
chacie przywitał mnie
z Rzymem mam – niesam nominat. Serdeczco blefuję. Milicjant zany, gościnny, ale i nieco
stanawia się chwilę i z niepokojem pyta.
nieufny. Gdy proszę o wywiad do plano– A jak będziecie wracali?
wanej książki, odmawia zdecydowanie.
– Może pociągiem, może samolotem,
– Możesz przenocować, odpocząć po
dokładnie nie wiem...
podróży, ale żadnego wywiadu, żadnego
– To wracajcie pociągiem, tam nie
nagrywania.
sprawdzają dokumentów – oddaje mi
rezygnowany spędzam w chapaszport i odprowadza do samolotu.
cie popołudnie i wieczór. Przed
Wiem już, że koniec sowieckich porządpółnocą mój gospodarz pyta, czy
nie poszedłbym się pomodlić do kaplików zbliża się nieubłaganie.... Do rozwiązania Związku Sowieckiego pozocy, która pełni rolę wiejskiego kościostało jedynie kilka miesięcy. Nastąpiło
ła. Idziemy przez podwórze, otwieramy
to w grudniu 1991 roku.
drzwi do świątyni, a w niej już kilkadziele wróćmy do czasu zbierania masiąt osób czeka na swego duszpasterza.
teriałów do książki „Podpolnicy”.
Ksiądz Olszański zaczyna modlitwę różańcową. Po kolei wszystkie tajemnice
Już oswojony nieco ze światem
schyłkowego sowietyzmu wyruszyłem
różańca, na kolanach przez kilka godzin.
z Daguavpilsu na Ukrainę. Przez Lwów,
Gdzieś koło trzeciej nad ranem zesztywStryj do Kamieńca Podolskiego. Chcianiały wstaję. Wychodzimy i wtedy słyłem spotkać się z kapłanem-legendą
szę słowa:

– Ja was z tymi nartami nie przepuszczę. Zostawcie je w przechowalni
bagażu.
Nagranie trwało czterdzieści pięć
Kobieta z przechowalni wyrzuciła
minut. Jest w nim mowa o sowieckich
mnie natychmiast. Żadnych nart nie
represjach wobec ludzi
przyjęła. Ale po jakimś
wierzących, o wywózczasie przyszła nowa
kach ludności polskiej
zmiana celników.
z Kresów do Kazach– Puściłbym was,
stanu i na Syberię,
gdybyście mieli tylko
także o tym dlaczego
jedną parę. Z dwoma
ludzie modlili się najnie da rady.
– Jak jedną? Jedna
częściej nocami – bo
tak było bezpieczniej.
dla mnie, druga dla żoGdy wracałem kilny – staram się przeka dni później przez
konać służbistę. ZaPłoskirów, Winnicę
myślił się na moment.
i Żytomierz na Biało– Słusznie powieruś, potem przez Litwę
dzieliście, dla żony też
do Dyneburga, kasetę
trzeba coś przywieźć.
z nagraniem z ManiNiczego więcej nie
kowców chroniłem nimacie?
Krzysztof Renik
– Niczego – z wraczym prawdziwy skarb.
żenia właściwie zapoakich nagranych
mniałem o moich nagranych kasetach.
kaset miałem wówczas wiele. Pozostawał problem, jak je wywieźć
Po chwili siedziałem już w pociągu do
z Sowietów, by radzieckie służby mi ich
Warszawy.
nie zabrały. Wedle ówczesnych przepizy takie peregrynacje niosły ze
sów powinienem je zgłosić celnikom,
sobą w tamtych latach jakieś rya oni mieli je prawo, a może i obowiązyko? Chyba tylko jedno – gdyzek przesłuchać. To byłoby lekko licząc,
by w szeregach sowieckich służb pojatrzydzieści godzin nagrań....
wiło się zapotrzebowanie na złapanie
Ktoś znający komorę celną w Grodszpiega, to taki delikwent jak ja byłby
nie podzielił się ze mną dobrą radą:
świetnym materiałem do wykazania,
że służby są czujne. Bo przecież nie– Musisz mieć coś bardzo widocznego, czego nie wolno wywozić. Zabiorą
raz w Związku Sowieckim, a potem na
ci od razu i może nie będą sprawdzać
obszarze posowieckim słyszałem takie
bagażu.
stwierdzenie: gdzie turyści i dziennikaKupiłem dwie pary nart biegowych.
rze – tam i szpiedzy. Ta sowiecka, a dziś
Sprzętu sportowego nie wolno było wyrosyjska, dziedziczna obsesja może być
wozić. Gdy tylko wszedłem do hali odrównież problemem podczas podróży
praw celnych, usłyszałem:
do wschodnich sąsiadów. r
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Wydawałoby się, że dziennikarski wyjazd
do sąsiadującego z Polską kraju nie powinien
budzić szczególnych emocji. Tymczasem spór
wokół Związku Polaków na Białorusi spowodował,
że kilkanaście lat temu polscy dziennikarze
nie byli tam szczególnie mile widziani.

W

marcu 2005 r. na zjeździe ZPB
prezesem wybrana została
Andżelika Borys, a nie popierany przez władze dotychczasowy jego
szef Tadeusz Kruczkowski. Dość szybko Ministerstwo Sprawiedliwości unieważniło wyniki zjazdu, ale kierownictwo

Autor był przez wiele
lat dziennikarzem
„Rzeczpospolitej”,
obecnie jest adiunktem
na Akademii Finansów
i Biznesu Vistula
i współpracownikiem
tygodnika „Idziemy”.

W
izyta
Wizyta
Piotr Kościński i Alaksandr Łukaszenka

w „psychuszce”

Milicja wkroczyła i wyrzuciła wszystkich na zewnątrz. Zaczęto wsadzać działaczy związku do milicyjnych bud. Koledzy z „Wyborczej” awanturują się, że
w środku został laptop – ich też pakują do
auta, laptopa chyba nie odzyskali nigdy.
Widzę, że samochody są pełne, a mili-

Wychodzę na kolację, ale zatrzymuje mnie widok
gromady milicjantów, na której czele maszeruje Tadeusz
Kruczkowski. Wracam do środka i mówię o tym
Andżelice Borys. – Zaczyna się… – westchnęła.
związku tego nie uznało, powołując się
na traktat polsko-białoruski i m.in. ustawę o mniejszościach narodowych. ZPB
działał jak gdyby normalnie.
Letni wieczór, siedziba związku na
rogu ulic Dzierżyńskiego i 17 września
w Grodnie. W środku sporo ludzi, także dziennikarzy, również ja, wówczas
z „Rzeczpospolitej”. Wychodzę na kolację, ale zatrzymuje mnie widok gromady
milicjantów, na której czele maszeruje
Tadeusz Kruczkowski. Wracam do środka i mówię o tym Andżelice Borys. – Zaczyna się… – westchnęła.

cjanci na mnie badawczo patrzą. Odwracam się na pięcie i spokojnie odchodzę…
otem przyszła nerwowa noc. Jeżdżenie po komisariatach i szukanie zatrzymanych – nigdzie ich nie
było. Pośpieszne wystukiwanie tekstu
na laptopie i czytanie go w odcinkach
maszynistce z „Rzepy”, bo jak na Białorusi przesłać tekst mailem w środku
nocy. Nad ranem część osób się znalazła
– wypuszczono ich. Większość została
w aresztach. Andżelikę Borys od 2005 r.
zatrzymywano i przesłuchiwano łącznie
pewno ze dwieście razy. 

P

Tekst Piotr Kościński
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ze Wschodu

A

potem było już tylko coraz weselej. Przyjeżdżam kilka miesięcy
później do Grodna. Zostawiając
torbę w hotelu zastanawiam się, czy nie
wyrwać włosa i jak Hans Kloss i James
Bond razem wzięci nie położyć go na
torbie. Jak wrócę i włos zniknie – znaczy,
ktoś zajrzał do środka… No, nie. Bez sensu! – pomyślałem. Nie będę włosów rwał

Spokojnie jadę, milicjanci mnie zatrzymują – i jeden z nich każe mi chuchnąć.
Chuchnięcie – to prosty test na trzeźwość, bo wtedy (nie wiem, jak teraz) milicjanci na Białorusi nie dysponowali alkomatami. – Jest pan pijany – oznajmia
milicjant. Siada za kierownicą mojego
samochodu, ja obok niego i jedziemy
do… szpitala psychiatrycznego, bo to

– Jest pan pijany – oznajmia milicjant. Siada za kierownicą
mojego samochodu, ja obok niego i jedziemy do… szpitala
psychiatrycznego, bo to jest jedyne miejsce, gdzie bada się
kierowców, czy są trzeźwi.
sobie z głowy! I słusznie. Jak wróciłem,
torba była otwarta i wszystko w środku
przemieszane. Albo, latem, siedzę z kolegą dziennikarzem na werandzie jednej
z grodzieńskich restauracji. – Czemu ten
człowiek w skórzanej kurtce przechodzi koło nas już piąty raz? – pyta kolega. Hmmm. Potem mężczyzna w kurtce
przeszedł jeszcze ze dwa razy. Najwyraźniej chodził w kółko.

Dmuchanie w rurkę
I przygoda najbardziej emocjonująca. Wrzesień 2009 r. W sobotę, w jednej z grodzieńskich fabryk ma się odbyć zjazd łukaszenkowskiego Związku
Polaków na Białorusi. Do Grodna przyjeżdżam samochodem. To, jak się miało
okazać, był mój poważny błąd.
Mieszkam u znajomych, na przedmieściach Grodna. Rano ruszam samochodem, wyjeżdżam na ulicę i patrzę, że
jakieś dwieście metrów dalej stoi milicja.
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jest jedyne miejsce, gdzie bada się kierowców, czy są trzeźwi.
Zdążyłem powiadomić telefonicznie
znajomych, oni zaś polskiego konsula.
Słyszę, jak milicjant mówi przez telefon:
„Mam tu tego z listy”. Jestem na jakiejś
liście?... Po chwili przyjeżdża pani konsul. Lekarz zaś przeprowadza badanie.
Dmucham przez rurkę do jakiejś próbówki. Płyn się zabarwia na inny kolor
– to dobrze czy źle?...
reszcie, lekarze mnie dokądś
prowadzą. Schodami pod górę, w prawo i w lewo, w dół…
Wreszcie jest jakiś pokój, kasa pancerna,
którą otwierają – i wyjmują alkomat, chyba jedyny w całym obwodzie grodzieńskim. Dmucham… czekam… czekam…
czekam… wreszcie wyświetla się: 0,00…
Ufff, co za ulga. Wracamy do gabinetu. Milicjant przeprasza, nie rozumie,
co się stało. – Przecież wyraźnie czułem! – mówi. – Ale chyba nie ma pan
pretensji?...

W

Nie, nie mam. Byle szybko wyjść. Jedziemy do fabryki; zjazd zaczął się cztery godziny wcześniej. Oczywiście, nie
zostałem wpuszczony – zresztą, drzwi
wejściowe były zamknięte. Ale z delegatami udało się porozmawiać po zakończeniu obrad. Nowo wybrany prezes
Stanisław Siemaszko powiedział tylko
w przelocie – „niet wriemeni”, czyli, że
nie ma czasu. Siemaszko nie znał języka
polskiego i nie nauczył się go nawet podczas urzędowania w gabinecie prezesa
ZPB w budynku na rogu Dzierżyńskiego i 17 września. A ja już bez żadnych
przeszkód wyjechałem z Białorusi. Tyle
że zadzwoniło do mnie kilku dziennikarzy z różnych mediów i nie wiedzieć
czemu szeptem pytali, czy jeszcze siedzę w psychuszce…

Nie trzeba się bać
Oczywiście, to wszystko kończyło
się dobrze. Gorzej, jak koleżanka z radia podczas którychś tam wyborów
parlamentarnych czy prezydenckich
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Siemaszko nie znał języka
polskiego i nie nauczył
się go nawet podczas
urzędowania w gabinecie
prezesa ZPB w budynku
na rogu Dzierżyńskiego
i 17 września.
zostawiła w mińskim hotelu laptop.
Gdy wróciła, działał, ale ekran pozostawał ciemny. Już w Warszawie eksperci
stwierdzili, że ekran włożono do wrzącej wody…
zy to wszystko oznacza, że wyjazdów na Białoruś trzeba się bać?
Dziś pewno nie, bo stosunki na
linii Warszawa – Mińsk uległy poprawie,
a nielegalny ZPB pod kierownictwem pani Borys jest tolerowany. Jednak trzeba pamiętać, że w kraju o autorytarnej
władzy milicja kontroluje sytuację i nie
dopuszcza do nadmiernej przestępczości, a więc jest tu bezpieczniej niż gdzie
indziej – ale też to właśnie milicja może
sprawiać kłopoty zagranicznym dziennikarzom. I to wobec milicjantów trzeba
być szczególnie ostrożnym… r

C
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76-letni pan Jurek, Polak z Pojana Mikuli.

W

ieść rozeszła się, że do Nowego Sołońca (Solonețu Nou),
sporej wsi na Bukowinie południowej położonej w północnej Rumunii, przyjechali goście z Polski – ksiądz
powiedział o tym w kościele. Przywieźli
dary zebrane przez Maltańską Służbę
Medyczną w Tarnowie, ale i samych siebie, aby z rodakami porozmawiać.

Radość ze spotkania rodaków
Czysta, zadbana wieś z kościołem,
w większości z wyremontowanymi
domami, ze sporym stosunkowo nowym budynkiem szkolnym, miniparkiem w centrum, gdzie wiszą trzy flagi:
polska, rumuńska i unijna, oraz z dużym Polskim Domem, w którym można przenocować, dobrze zjeść, odwiedzana jest głównie przez Polaków. Nie
ma w niej pięknie malowanej cerkwi,
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ani prawosławnego klasztoru, bo we wsi
w większości mieszkają katolicy. Niemal wszyscy mieszkańcy mówią po polsku, a właściwie bardziej po staropolsku.
Tak trochę inaczej, z lekkim zaśpiewem.
Dzieciaki grzecznie kłaniają się, nawet
jeśli jadą na rowerze, biegną, czy powożą wóz konny – krzykną „Dzień dobry”
i już ich nie ma. Starsi przypatrują się,
emanuje od nich radość, że mogą spotkać rodaków.
Właściwie trudno powiedzieć, czy
tęsknią, gdyż wielu z nich w Polsce nigdy nie było. Tu się urodzili, tu ukończyli szkołę, w której oficjalnie naucza się
również języka polskiego, i tu w wyjątkowy sposób dbają o zachowanie polskości. Na przykład pani Hanka jest mistrzynią w gotowaniu polskich potraw,
zwłaszcza bigosu. Pani Gencia zna różne
polskie pieśni i pięknie śpiewa, a kiedyś, za młodu nawet tańczyła w polskim
zespole. Właśnie ten zespół jest chlubą
wsi. Garną się do niego wszystkie dzieciaki, te najmłodsze i te nieco starsze.
Dla gości wystąpiły z przepięknym repertuarem, tańcząc, śpiewając, pokrzykując, co wywołało aplauz, śmiech, ale
i łzy na niejednej twarzy.
zieje tych rodzin są niezwykle
skomplikowane. Do Nowego Sołońca ich dziadowie, polscy górale wywodzący się z Czadeckiego (tereny
Beskidu Zachodniego rozciągające się na
południe od Przełęczy Jabłonkowskiej)
dotarli w 1834 r. Władze austriackie pierwotnie zamierzały zasiedlić południową
Bukowinę Niemcami sudeckimi. Jednak
zadecydowano, że to Polacy do zamieszkania otrzymają dolinę rzeki Sołoniec.
I tak już zostało. W 1849 r. zbudowali
własny drewniany kościół, kilkanaście

D

lat później szkołę…, potem powstał murowany kościół, sklep, była nawet apteka, ale ją zlikwidowano, bo nie przynosiła dochodów. Polscy osadnicy zajęli
się wycinką lasów, uprawą ziemi – mieli
kartofle, kukurydzę, pszenicę, w każdej
zagrodzie były krowy, kury, świnie…, budową drewnianych domów. Dzisiaj we
wsi mieszka niecałe 200 polskich rodzin,
z których młodzi pracują w Niemczech,
Holandii.... Przemysłu w okolicy nie ma,
a przyzagrodowe rolnictwo nie przynosi dochodów. Niektórzy próbują stawiać
na turystykę, jednak kto przyjedzie do
Sołońca poza Polakami? Chociaż okolica jest bardzo piękna. Niewysokie góry,
a i wyznaczone szlaki turystyczne zarówno z Sołońca, jak i innych okolicznych
miejscowości, również zamieszkałych
przez Polaków, zachęcają do wędrówek.

Dzisiaj we wsi mieszka
niecałe 200 polskich
rodzin, z których młodzi
pracują w Niemczech,
Holandii.... Przemysłu
w okolicy nie ma,
a przyzagrodowe
rolnictwo nie przynosi
dochodów.

Byliśmy tu już
w średniowieczu

H

istoria Polaków zamieszkujących tereny zwane Bukowiną
sięga doby średniowiecza, ale
niezbyt wiele o tym wiadomo. Ponoć za
czasów panowania Kazimierza Wielkiego w Cecynie niedaleko Czerniowiec,
gdzie biskupi bukowińscy mieli swoją
rezydencję, na terenach obecnej Bukowiny północnej wchodzącej w skład
Ukrainy, znajdowała się murowana
strażnica obsadzona polskimi wojami.
W Serecie (Siret) położonym o czterdzieści parę kilometrów na południe
od Czerniowiec, już po stronie Rumuńskiej, a więc na Bukowinie południowej,
znajdowały się klasztory dominikanów
i franciszkanów z Polski. Mieszkało też
na tych terenach wielu polskich kupców
i rzemieślników. 

Mieszkanki Nowego Sołońca.

podróże

K

iedy Bukowina znalazła się
w granicach państwa austriackiego, a stało się to w roku 1775,
rozpoczęły się poszukiwania złóż soli,
nie chciano sprowadzać jej z Mołdawii.
W 1788 r. na tereny, gdzie występowały
źródła solankowe, sprowadzono 20 polskich rodzin z Bochni i Wieliczki oraz
4 ukraińskie. Potem przyjechali kolejni
osadnicy. To dzięki ich pracy powstała
kopalnia soli – obecnie funkcjonuje jako muzeum. Wokół kopalni „wyrosła”
wieś, dzisiaj gminna, w której mieszkają
Polacy, Rumuni i Ukraińcy. Do II wojny
światowej była to wieś polsko-niemiecka. Nazwano ją Kaczyka od kaczek licznie gromadzących się na okolicznych
bagnach. Na początku XX w. w tej właśnie wsi krakowscy misjonarze, z myślą
o mieszkających w niej Polakach, wznieśli neogotycki kościół katolicki, konsekrowany 26 października 1904 r. W jego
wnętrzu znajduje się wizerunek Matki
Boskiej Kaczyckiej, patronki Bukowiny.
Miejsce to uznawane jest za jedno z najważniejszych katolickich sanktuariów
maryjnych w całej Rumunii. Po II wojnie światowej część potomków tychże

Kaczyka, budynek kopalni soli.

górników, w ramach akcji repatriacyjnej,
wyjechała do Polski, głównie do Zielonej Góry, Krosna, Bielawy, Warszawy…
Do dzisiaj mieszkają na Dolnym Śląsku,
w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim.
Ich puste domy stoją jeszcze w Kaczykach. Na miejscu pozostali ci, którzy nie
chcą, nie mogą, boją się wyjechać. Część
z nich zajęła się obsługą turystów zwiedzających kopalnię oraz pielgrzymów
przybywających do sanktuarium, głównie na odpust 15 sierpnia.

Polska to my, Polacy
– Ludzie stąd wyjeżdżają, pracują
w innych krajach, a gdy zarobią, przywożą pieniądze i budują domy– wyjaśnia
Ghervazen (Gerwazy) Longher, były poseł do rumuńskiego parlamentu i Prezes
Związku Polaków w Rumunii. – Obecnie w Rumunii mieszka około 7 tysięcy
Polaków, z tego 6 tysięcy na Bukowinie

W 1788 r. na tereny,
gdzie występowały
źródła solankowe,
sprowadzono 20
polskich rodzin
z Bochni i Wieliczki oraz
4 ukraińskie. Potem
przyjechali kolejni
osadnicy.

Kaczyka, kaplica św. Barbary w kopalni.

w 10 miejscowościach. Wywodzimy się
z kilku grup osadniczych. Ja pochodzę
z górali czadeckich, dla których Bukowina stała się „ziemią obiecaną”, bo moi
pradziadowie niewiele mieli. Przyjechali z rejonu Skalitego (wieś na Słowacji)
i Zwardonia. To oni założyli Nowy Sołoniec, Pleszę, Pojana Mikuli. Żyje się tu
różnie. Ludzie nie są tu zamożni, ale jakoś sobie radzą. Nie wszyscy chcą wyjeżdżać, bo kochają te tereny. To my tworzymy tu Polskę, chociaż Polska jest daleko.
– W tutejszych domach mówi się po
polsku, zdarza się, że nawet w rodzinach
mieszanych polski jest głównym językiem – dodaje Victoria Longher, żona
Gerwazego, reprezentująca w rumuńskim parlamencie polską mniejszość.
– W każdej wsi zamieszkanej przez Polaków dzieci uczą się w szkole języka
polskiego. W wielu miejscowościach mamy zespoły taneczno-muzyczne.
W Nowym Sołońcu proboszczem
jest rumuński Polak. W Pojana Mikuli,
kolejnej dużej wsi, w której do 1959 roku
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– Jedna niedziela
odprawiana (chodzi
o mszę) jest po polsku,
druga po rumuńsku.
Ksiądz bardzo trzyma
polskość, pomimo
że jest Rumunem
z południa – kontynuuje
pan Jurek.
mieszkali Polacy i Niemcy, księdzem jest
Rumun, ale, jak mówi niemłody już pan
Jurek – „ma polską wiarę, odpowiada po
polsku”.
– Jedna niedziela odprawiana (chodzi o mszę) jest po polsku, druga po rumuńsku. Ksiądz bardzo trzyma polskość,
pomimo że jest Rumunem z południa
– kontynuuje pan Jurek. – Mamy też polską szkołę wybudowaną za pieniądze
z Polski. Mieszka tu 250 rodzin – razem
517 osób, połowa z nich to Polacy, głównie dzieci i żony, bo mężowie gdzieś
w świecie pracują.
Ostatnią grupę emigrantów z Polski tworzą osadnicy z Rzeszowszczyzny,
którzy na Bukowinę przybyli w 2. poł.
XIX w. Zasiedlili wieś Bulaj, Wikszany,
Mihoweny. Spora grupa Polaków mieszka też w Suczawie, stolicy Bukowiny. r
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Nie planowałam tej podróży. Pamir – mogę powiedzieć – zaprosił mnie
do siebie. Decyzja była szybka. Kusiła – jedna z najwyżej położonych
dróg na świecie M 41 – legendarny Pamir Highway. Góry Tadżykistanu,
urzekły mnie, ale przyznaję – nie miałam odwagi wsiąść za kierownicę
terenówki i pokonywać wąskich, leżących na półkach skalnych
kamienistych dróg, wijących się serpentynami nad przepaścią.
Moimi przewodnikami byli Beata i Miłosz ze Stowarzyszenia przygody
4x4. Oto kilka obrazków z wyprawy pokazujących ten zachwycający
skrawek Azji Środkowej, gdzie nocą rozgwieżdżone niebo – zdaje się –
jest na wyciągnięcie ręki.
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O

rientalno-postsowiecki Tadżykistan dla przybysza z Europy
pachnie egzotyką. Mnie pociągają góry Pamir, jedne z najwyższych gór
świata, ze szczytem Ismaila Samaniego,
który ma prawie 7,5 tys. metrów nad poziom morza (7 495). Leżą w Górskim Badachszanie w obwodzie autonomicznym
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Tadżykistanu. Wyprawa tam jest wielowymiarowa. Wraz z pokonywaniem setek kilometrów, obserwujemy zmieniający się krajobraz, z płaskowyżu pniemy
się w górę i zjeżdżamy w doliny, ale im
bardziej docieramy w niedostępne obszary Pamiru, tym bardziej zagłębiamy
się w historię i cofamy w czasie. 
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podróże

Na dużych wysokościach, gdzie przy
bardzo rozrzedzonym powietrzu trudno
złapać oddech, spotykamy ludzi nie zepsutych cywilizacją, żyjących skromnie
ale z sercem na dłoni, uśmiechniętych,

Gościnność Pamirców urzekła nas. Widząc grupę turystów, wysiadających z terenówek, by podziwiać widoki, zapraszają do swojego „hotelu” na jogurt z mleka
jaka. Nie chcą nic w zamian. Przydrożny

Przydrożny obiekt turystyczny, składający się z jurty
i prowizorycznego namiotu, prowadzi młoda kobieta
z gromadką dzieci i ich babcią.
odwzajemniających się za każdy życzliwy wobec nich gest. Za drobne prezenty
w postaci kredek, pisaków czy baloników
dla dzieci otrzymujemy całą miskę malutkich ale słodkich moreli. Jedna dziewczynka dała mi bukiecik żółtych kwiatków, zerwanych na pobliskich skałach.
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obiekt turystyczny, składający się z jurty i prowizorycznego namiotu, prowadzi młoda kobieta z gromadką dzieci
i ich babcią. Jej mąż studiuje stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie
w Chorogu – stolicy Górskiego Badachszanu. Z M 41 Pamir Highway do tego

nietuzinkowego
hotelu kieruje nas
drogowskaz z napisem po angielsku Hotel – Fastfood. W oddali obserwuje nas stado
jaków – bogactwo
tego górskiego kraju. Obok lokalna „przetwórnia” suszonych serów – gliniany piec, a resztę dopełnia słońce. Podziwiam zewnętrzne
zdobienia jurty choć skromne, ale ze
smakiem. Dla ludzi gór – turyści, których tu nie ma wielu, są zawsze atrakcją,
dlatego traktuje się ich jako gości, chętnie zapraszając do domów. Jest okazja do
rozmów, bo Pamircy są ciekawi świata.
Jogurt był dobry i obeszło się bez sensacji żołądkowych. Dziękując za gościnę,
zostawiamy w hotelu niepotrzebne nam
już rzeczy i jedziemy dalej. W innym
miejscu na trasie M-41 byliśmy poczęstowani suszonym serem. Na co dzień
zaś jedliśmy tutejsze pieczywo, czyli lepioszki, a niektórzy z nas mieli szczęście
je upiec w glinianych naczyniach.
Razu pewnego na zupełnym pustkowiu, gdzie tylko góry dookoła, zatrzymała nas babuszka, zaprosiliśmy ją do auta,
a ta mówiąc coś w niezrozumiałym nam
języku, wsiadła i pokazała, żeby jechać

dalej prosto. Okazało się, że oprócz lokalnego, nie znała
żadnego innego języka. Po paru kilometrach zaczęłam
się zastanawiać, czy
nie porwaliśmy staruszki, może chora,
ma kłopoty z pamięcią, a ona tylko się
uśmiechała. Mimo podeszłego wieku,
była piękna. Po jakimś czasie dojechaliśmy do wioski i zapytaliśmy się napotkane kobiety, czy znają naszą autostopowiczkę. Przytaknęły i powiedziały, że
mieszka w sąsiedniej wsi – jakieś pięć
kilometrów dalej. Gdy tam dotarliśmy,
babcia wysiadła zadowolona i ucałowała
mnie na pożegnanie. Wracała od rodziny
i gdyby nie zabrała się z nami, musiałaby
iść piechotą około 20 kilometrów.
achwycamy się urodą mieszkańców Pamiru. Niektórzy mają głębokie niebieskie lub zielone oczy,
legenda mówi, że są potomkami Aleksandra Wielkiego. Jak w każdej legendzie jest
szczypta prawdy, niezwyciężony władca
starożytnej Macedonii dotarł w ten rejon
świata ze swoim wojskiem, zdobywając
Baktrię i Sogdiane i zasiedlając je swoimi osadnikami. Dumni mieszkańcy tych
ziem mają coś z wojowników. 
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M

ieszkańcy
Pamiru żyją skromnie, hodują owce,
kozy, jaki, a w niżej położonych dolinach krowy. Ziemi
uprawnej mają mało,
bo zewsząd otaczają
ich góry. Sady i winnice są w północnej
części regionu – tam do naszego miejsca biwakowania przybył pewien jeździec na koniu i pilnował nas, byśmy
nie zaprószyli ognia. Jak mi powiedział,
był Tadżykiem, miał 80 lat. Przedstawił
się jako strażnik tej ziemi – Zimą na te

– Jeśli ktoś
ma życzenia, aby
coś się powiodło w przyszłości, przynosi tu
kamienie i wierzy, że to życzenie się spełni.
Kiedyś były to
drogocenne kamienie – rubiny
wydobywane w tych górach, a teraz zwykle, żeby nie ukradli – Rogi są górskiej
kozy, one też uznawane są za święte
– tłumaczy mężczyzna – bo kozy żyją
wysoko w górach, czystych miejscach
i dlatego tutaj są stawiane, podobnie

Pamirczycy posługują się rozmaitymi lokalnymi
językami z grupy wschodnioirańskiej. Są ismailitami
– wyznają odłam islamu szyickiego, uznając
zwierzchnictwo mieszkającego w Wielkiej Brytanii
Agi Chana IV.
pastwiska przypędzane jest bydło, owce
i kozy, a pożar strawiłby te spalone słońcem trawy, którymi żywią się zwierzęta.
Za ochronę terenu dostaje 500 somoni
– wyliczam, że to niecałe 200 złotych.
Poruszając się w czasie i przestrzeni, poznajemy historię tych ziem. Uwagę naszą zwracają miejsca ogrodzone
białym murem, na których zwieńczeniu
znajdują się rogi zwierząt. Wewnątrz palone są świece. To oston – ślad dawnych
wierzeń przedislamskich – zaratusztrianizmu. Napotkany w pobliżu mężczyzna tłumaczy nam, że to jest ich miejsce święte.
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jak rogi owiec Marco Polo. One żyją we
wschodnim Pamirze, trzeba mieć pozwolenie na polowanie, ale jeżdżą tam,
rogów się nie wyrzuca byle gdzie, dlatego tu są przynoszone.
Pamirczycy posługują się rozmaitymi lokalnymi językami z grupy wschodnioirańskiej. Są ismailitami – wyznają odłam islamu szyickiego, uznając

zwierzchnictwo mieszkającego w Wielkiej Brytanii Agi Chana IV. Dlatego w ich
wioskach nie ma meczetów, jedyny, jaki
napotkaliśmy po drodze, był w Aliczur
na płaskowyżu Pamirskim.

Kolory Pamiru są zachwycające
Tęczowe skały, turkusowe lub szmaragdowe jeziora i spadające z gór srebrne nitki wodospadów. Już po przejechaniu granicy tadżycko-kirgiskiej przez
przełęcz Kyzyl-Art (4280 m n.p.m.), biwakujemy nad jeziorem Karakul, które powstało po upadku meteorytu. Niektórzy
odczuwają pierwsze problemy zdrowotne związane z dużą wysokością, a nie
był to najwyższy punkt, gdzie byliśmy.
Cudowny zapach jakiegoś ziela, które
towarzyszyło nam potem na kolejnych
biwakach, choć nikt nie wiedział, jak się
nazywa, świerszcze cykające i wchodzące do namiotu oraz rozgwieżdżone tysiącem gwiazd niebo – to niezapomniane wrażenie. 
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amy szczęście, niedostępna
często Dolina Bartang była tego lata przejezdna. To jedna
z najpiękniejszych dolin górskich, niektórzy mówią, że świata i mogę się z tym
zgodzić. Rzeka, spływając ze wschodniego Pamiru na południowy zachód,
przedziera się przez góry, tworząc malowniczy przełom.
Początkowo wąska, meandrami wije
się po zielonej dolinie wśród gór. Latem,
gdy topnieją lodowce, przyjmuje wody
z kolejnych dopływów, stając się rwącą
górską rzeką. Droga wije się wzdłuż Bartangu, półkami skalnymi, raz z prawej,
raz z lewej strony, to w górę, to w dół,
gdzie dochodzi do samego brzegu. Gdy
rzeka wzbiera, zalewa drogę, a czasem
podmywa brzeg i niszczy przejazd, odcinając mieszkańców doliny od świata. Bywa i tak, że po opadach trakt jest

Jolanta Danak-Gajda

zasypywany lawiną błotno-kamienną.
Mieliśmy taką sytuację, wtedy w ruch
poszły łopaty, bo trzeba się było przekopać przez przeszkodę. Dużo odwagi
trzeba było mieć, aby pokonać mostki na
Bartangu, które pamiętają jeszcze „dobre” radzieckie czasy, a maksymalna
prędkość, jaką można na nich rozwinąć,
to 5 km/h. W końcu Bartang w okolicach miasteczka Ruszan wpada do rzeki
Pandż – granicznej Tadżykistanu z Afganistanem, a my po tygodniu wracamy
ponownie na Pamir Higway. Czekała nas
kilkudniowa wycieczka w mniej – moim
zdaniem – atrakcyjne tereny, starą M 41
do Duszanbe – stolicy kraju i powrót nową M 41 przez rolnicze i bardziej zurbanizowane tereny.
Powróciliśmy nad rzekę Pandż
i przez Ruszan, dotarliśmy do Chorogu
– stolicy Górskiego Badachszanu, miasta

uniwersyteckiego, w pobliżu którego jest
most i przejście graniczne z Afganistanem. Jak się dowiaduję, wiedzie przez
ten most szlak przemytniczy i dlatego
Chorog jest pilnie strzeżonym miejscem.

w kierunku wschodnim, po drugiej stronie Afganistan i majestatyczne szczyty
Hindukuszu. Mijaliśmy kolejne wioski,
aż dotarliśmy do ruin twierdzy Kakh
Kaha, władcy tych ziem z II–III wieku

To pustynna patelnia zewsząd otoczona górami, które
nie wydają się wysokie choć to – pięcio-, sześciotysięczniki.
Po prostu płaskowyż położony jest 3–4 tys. m n.p.m.
Kolory gór zmieniają się na brunatne wieczorem
i piaskowe w dzień.
Po uzupełnieniu zapasów na miejscowym na bazarze pojechaliśmy w kierunku drugiej zielonej doliny słynnego
– Korytarza Wahańskiego. Większa jego
część znajduje się po stronie afgańskiej,
to rolnicza równina położona nad rzeką
Pandż w otoczeniu grafitowych gór z lodowcami na szczytach.
Po krótkim postoju w Garm Chaszma
i kąpieli w gorących źródłach siarczkowych i podążyliśmy wzdłuż rzeki Pandż
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przed nasza erą – czyżby z czasów Aleksandra Wielkiego?
Potem odbiliśmy na północ i serpentynami przez przełęcz wdrapaliśmy się
na płaskowyż pamirski. To pustynna patelnia zewsząd otoczona górami, które
nie wydają się wysokie choć to – pięcio-, sześciotysięczniki. Po prostu płaskowyż położony jest 3–4 tys. m n.p.m.
Kolory gór zmieniają się na brunatne wieczorem i piaskowe w dzień. 
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Mijaliśmy słone bezodpływowe jeziora
Bulunkul i Jaszilkul, potem przeprawiliśmy się wpław przez rzekę, a celem były
grobowce scytyjskie, oczywiście w ruinie. Z atrakcji w tej okolicy był jeszcze
mały gejzer i krater po meteorycie, który ponoć był taki jak piłka ping-pongowa, a dziurę w ziemi zrobił potężną.

bazarze zrobionym z morskich kontenerów, jest szkoła i nawet hotel, gdzie
turyści mają do wyboru nocować w piętrowym budynku lub w jednej w trzech
jurt stojących przed hotelem.
W końcu Pamir Highway doprowadził nas na najwyżej położoną przełęcz
Ak Bajtal 4655 m n.p.m. Tu oddychało

Najbardziej smutnym miastem na Pamir Higway – moim
zdaniem – jest Murgab. Niegdyś było to najbardziej
na południowy wschód wysunięte i najwyżej położone
miasto Związku Radzieckiego.
się bardzo ciężko. Podziwiałam rowerzystów, którzy wspinali się na przełęcz. W takim upale i na takich wysokościach to nie lada wyczyn. Nam
w samochodach z napędem na cztery
koła było łatwiej i szczęśliwie wszyscy
przeżyli wyprawę, a wrażenia z niej są
niezapomniane. r

Najbardziej smutnym miastem na
Pamir Higway – moim zdaniem – jest
Murgab. Niegdyś było to najbardziej na
południowy wschód wysunięte i najwyżej położone miasto Związku Radzieckiego. Stacjonowało wojsko, bo stąd blisko do granicy z Chinami, ale „Sojuz” się
rozpadł i Murgab stracił rangę. Jedyną
pamiątką po tamtych czasach – jak się
wydaje – jest pomnik Lenina. Życie gospodarcze i kulturalne toczy się tu na
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Zachować prawo
do tajemnicy dziennikarskiej
Jolanta Hajdasz

W związku z doniesieniami prasowymi
oraz wypowiedziami rzecznika
prasowego Ministra Sprawiedliwości
dotyczącymi projektu nowelizacji
ustawy – Kodeks postępowania karnego,
Centrum Monitoringu Wolności Prasy
SDP na swojej stronie internetowej
przedstawia swoje stanowisko na temat
informacji o zmianach dotyczących
ochrony tajemnicy dziennikarskiej.

W

ostatnich
dniach w mediach, zarówno tradycyjnych, jak
i społecznościowych,
ukazało się wiele krytycznych opinii na ten
temat. Po nich Ministerstwo Sprawiedliwości
określiło przedmiotowy
projekt jako wstępny,
deklarując zachowanie
dotychczasowych przepisów w zakresie tajemnicy dziennikarskiej, ale
pomimo tej deklaracji,
CMWP SDP wyraża zaniepokojenie przedmiotowym projektem.
Koncepcja ograniczenia tajemnic

zawodowych poprzez
umożliwienie ich uchylania postanowieniem
prokuratora godzi w ich
istotę. Prokurator jest
stroną postępowania
z istoty rzeczy zainteresowaną w jak najszerszym dostępie do informacji objętych tajemnicą.
Konsekwencją nowelizacji byłoby podważenie
wyrażonej w art. 49 Konstytucji RP tajemnicy komunikowania się, a w odniesieniu do dziennikarzy
– także wolności słowa,
w sposób niedopuszczalny w praworządnym państwie. Tajemnica adwokacka i tajemnica radcy

prawnego zostały ustanowione dla dobra osób
poszukujących ochrony prawnej, a tajemnica
dziennikarska – dla dobra osób potrzebujących
wsparcia wolnych mediów. Jednak tajemnice te
nie stanowią tylko wyrazu interesów tych osób,
lecz gwarancje rzetelnego
procesu, prawa do obrony
oraz prawa do prywatności i dlatego podlegają ochronie mocą Konstytucji RP i norm prawa
międzynarodowego. Za
koncepcją nowelizacji
stoi prawdopodobnie zamysł wzmocnienia pozycji organów procesowych
wobec sprawców poważnych przestępstw, unikających odpowiedzialności
karnej. Zasługuje on na
uznanie, jednak droga do
osiągnięcia zamierzonego celu nie może polegać
na osłabianiu instytucji
prawnych, fundamentalnych dla funkcjonowania
zawodów zaufania publicznego. r

Całość:http://cmwp.sdp.pl/stanowisko-cmwp-sdp-w-sprawie-informacji-nt-projektu-nowelizacji-kodeksu-karnego-w-zakresie-ochrony-tajemnicy-dziennikarskiej/
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Prezentowane prace Waldemara
Sosnowskiego są częścią wieloletniego
projektu dokumentalno-fotograficznego,
zapisującego odradzanie się na
terenie Podkarpacia tradycji Chasydów
w dwóch najważniejszych społeczno-filozoficznych ośrodkach, jakimi są
Leżajsk i Dynów.

Chas ydzi
P

ierwsze prace powstały na początku lat 90. XX wieku w Leżajsku, ostatnie
w Dynowie w 2017 roku w Centrum Historii i Kultury Żydów Polskich, założonym przez Rabina Pinchas Pomp z Izraela. Prace prezentowane były na wystawach m.in. na Festiwalu Singera w Warszawie i Krakowskim Kazimierzu. Publikowane fotografie nie są fotoreportażem, ale dokumentacją wydarzeń i sylwetek
ludzi związanych z nimi.
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Waldemar Sosnowski, rocznik 1962. W latach 1994–2006

fotoreporter i fotoedytor „Gazety Wyborczej”, później „Polska The
Times”. Prowadził zajęcia jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Rzeszowskim.
Obecnie niezwiązany etatowo z żadną redakcją. Jest autorem kilkunastu albumów, wielu indywidualnych wystaw oraz współautorem pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego poświęconego fotografii dziennikarskiej. Najczęściej można go spotkać
gdzieś w Karpatach.

foto reportaż 

okiem reportera

EMMA

przywódców południa,
Rieka Machara (obecnego wiceprezydenta
Sudanu Południowego). To pozwoliło jej być
jeszcze bliżej wydarzeń
i skuteczniej „wyciągać”
dzieci z „wojennego piekła”. W 1993 roku, Emmę
spodziewającą się dziecka, mąż dla bezpieczeństwa odesłał do Nairobi. Decyzja ta okazała się tragiczna w skutkach – Emma zginęła w wypadku samochodowym...!
Jej krótkie życie okazało się niezwykle ważnym. Dzięki działaniom Emmy
McCune uratowano od śmierci ponad
150 sudańskich dzieci.

i EMMANUEL
Tekst Robert Błaszak

ONA. W Sudanie, rozdartym wielo-

letnią wojną domową w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku – jak w wielu podobnych konfliktach,
nie tylko w Afryce – najbardziej cierpiały
dzieci. Wcielane do armii, głodzone, pozbawione dzieciństwa, odarte z godności.
W południowym Sudanie wiele organizacji charytatywnych próbowało nieść
pomoc – bezskutecznie. Organizacje te
najczęściej nie dostawały zgody na swą
działalność. Tym bardziej podziwiać należy odwagę i skuteczność jedynej w tym
gronie kobiety: Emmy McCune.
Emma urodziła się w 1964 roku w indyjskim stanie Assam. Jednym z najbiedniejszych regionów subkontynentu.
Rodzice musieli wrócić do Anglii, gdzie
w diametralnie odmiennych warunkach
– nie tylko klimatycznych – nie umieli
się asymilować w nowej rzeczywistości.
Rozwiedli się. Ojciec Emmy nie wytrzymał tej życiowej próby i popełnił samobójstwo. Emma dorastała przy matce
i w 1985 roku po ukończeniu studiów
z orientalistyki i afrykanistyki na uniwersytecie londyńskim wyjechała do Sudanu, jako pracownik Volunteer Services
Overseas, brytyjskiej organizacji pozarządowej. Z przyczyn od niej niezależnych, po kilku miesiącach zmuszona
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ON. Jednym z uratowanych przez
Emma McCune
została do powrotu do Anglii. Jednak
rok później znalazła się znów w południowym Sudanie, gdzie pracowała już
pod auspicjami UNICEF w kanadyjskiej
organizacji Street Kids International.
W czasie gdy wokół trwały działania
wojenne, utworzono w Sudanie ponad
100 wiejskich szkół, w których próbowano dzieciom wojny przywrócić w miarę
normalne dzieciństwo. W tym projekcie
aktywnie, lecz często bez powodzenia
starała się uczestniczyć Emma.
W czasie swojej działalności poznała i niedługo potem wyszła za mąż
za jednego z dwóch najważniejszych

Emmę, w 1991 roku, był Emmanuel Jal.
Urodził się w 1980 roku w miejscowości Tonj w południowym Sudanie. Był
małym dzieckiem, gdy wybuchła druga wojna domowa. Jego ojciec dołączył
do Armii Ludowej Wyzwolenia Sudanu
(SPLA). Gdy Emmanuel miał siedem lat,
jego matkę zabili żołnierze lojalni wobec rządu. Po tym dramatycznym wydarzeniu, dołączył do tysięcy migrujących do Etiopii sudańskich dzieci, które
według oficjalnej wersji namawiano do
nauki. Zamiast oświaty szkolnej, dzieci
doznawały przemocy i szkolone były do
zabijania. Tak działały ukryte przed obserwatorami ONZ, obozy szkoleniowe
SPLA. Szkolono w nich dzieci do walki z muzułmanami, wpajano im nienawiść do islamu i uczono, jak posługiwać się bronią. Jal został przeszkolonym
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siedmioletnim żołnierzem: Nie miałem życia
jako dziecko – wspominał później. – Przez pięć
lat moim celem było zabić tak wielu muzułmanów, tak wielu Arabów,
jak to możliwe. Jal najpierw walczył w SPLA
w Etiopii, po czym wraz
z innymi dziećmi-żołnierzami powrócił do
Sudanu i walczył przeciwko siłom rządowym
w mieście Juba. Dzieci czuły się zagubione, chciały wiedzieć, co się z nimi stanie.
Ale wszystkie pragnęły zemsty.
Gdy sytuacja stała się nie do zniesienia, Jal wraz z innymi dziećmi postanowił uciec. Grupa prawie 400 młodocianych żołnierzy przedzierała się przez
trzy miesiące, głodując i padając jak muchy. Do miasta Waat, siedziby uciekinierów z SPLA, dotarła garstka, wśród nich
Jal. I właśnie tutaj Emmanuel spotkał po
raz pierwszy Emmę.
hłopak miał dopiero niespełna 11
lat i Emma uważała, że absolutnie nie powinien być żołnierzem.
Adoptowała go i przemyciła do Kenii.
Emmanuel rozpoczął normalną naukę
w szkole w Nairobi. Niestety, kilka miesięcy później jego nowe, spokojne życie
przerwał tragiczny wypadek przybranej matki.
Na szczęście przyjaciółki Emmy po
jej śmierci – Madeleine Bunting i Anna
Ledgard – pomogły Emmanuelowi kontynuować studia. Mąż Emmy, Machar
nie zgodził się, by Emmanuel mieszkał
dalej z nim i wyrzucił go z domu. Jal musiał więc żyć w nairobskich slumsach. 

C
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MUZYKA. Uratowała go muzyka.

Brytanii. Utwór Jala znalazł się na płycie
Jak wspomina, to ona była jego terapią
w towarzystwie kompozycji takich sław
po traumatycznych przeżyciach. Podjak: Radiohead, Damien Rice, Gorillaz,
czas studiów w Kenii, dla złagodzenia
Manic Street Preachers czy Coldplay.
bólu, jakiego w życiu doświadczył, Jal
Jego kolejny singiel, War Child, to
mieszanka uduchowionego rapu z prozaczął śpiewać. Poznał i zakochał się
dukcjami w klimacie world music. Piow hip-hopie. Poczuł, że ten styl może
sence śpiewanej w języku angielskim,
być najprostszym i najbardziej skuteczdrugim języku Jala, brakuje może płynnym narzędziem do opisania własnej hinej poetyckiej rytmiki
storii, wyrażania uczuć
gwiazd hip-hopu, ale
i lobbowania na rzecz
szczerość słów – pół
pokoju i pojednania.
Dzieło ukazuje
mówionych pół śpieego pierwszy sinwizję przyszłości,
giel All We Need Is
wanych, ale tak prawwidzianą oczami
Jesus, stał się hitem
dziwych, robi na słuprzedstawicieli
w Kenii i znalazł się
chaczach ogromne
dwóch
na listach przebojów
wrażenie. W mocnych
w Wielkiej Brytanii.
słowach Jal opisuje to,
największych
Pierwszy album zatytuco przeżył.
kultur Sudanu,
łowany „Gua”, to mieWe wrześniu 2005
chrześcijańskiej
roku wydany został
szanka rapu w języku
i muzułmańskiej,
drugi album. „Ceasefiarabskim, angielskim,
z wyraźnym
re” („Zawieszenie brosuahili, dinka i nuer.
przesłaniem
Symbolika jedności
ni”). To efekt współpracy ze znanym
wyraża się już w tytule,
do pokojowego
sudańskim muzykiem
„gua” oznacza „dobre”
współistnienia.
muzułmańskim, Abd
w języku nuer i „moc”
El Gadirem Salimem.
w sudańskim arabskim.
Jest to manifest pokoju
Teksty zawarte
i pojednania między artystami będącyna płycie ukazują tęsknotę Sudańczymi pierwotnie po przeciwnych stronach
ków za spokojną, niepodległą ojczyzną.
konfliktu, jednocześnie wyrastająI chociaż jedyny hip-hop, jakiego kiedycych z różnych tradycji muzycznych.
kolwiek Emmanuel słuchał, pochodził
zieło ukazuje wizję przyszłości,
z Ameryki, to rytm w Gua nie jest typowidzianą oczami przedstawicieli
wy dla jego amerykańskiej odmiany. Zodwóch największych kultur Sustał on silnie nasycony rytmem Afryki.
danu, chrześcijańskiej i muzułmańskiej,
Tytułowy utwór z płyty „Gua” szybko stał
z wyraźnym przesłaniem do pokojowego
się numerem jeden na listach przebowspółistnienia.
jów w Kenii i został włączony do zestaEmmanuel Jal od tego momentu zawu Rough Guide to the Music of Sudan.
czął być uważany za jedną ze wschoPonadto utwór ten ukazał się na płycie
dzących gwiazd sceny world music.
CD wydanej przez War Child w Wielkiej

Latem 2005 roku wystąpił w Kornwalii
na koncercie Live 8. W tym samym roku otrzymał nagrodę American Gospel
Music Award dla najlepszego międzynarodowego artysty. Wziął też udział
w koncercie z okazji 90. urodzin Nelsona Mandeli w londyńskim Hyde Parku
27 czerwca 2008 roku.
Poprzez swoją muzykę Jal namawia
innych ludzi do przezwyciężenia etnicznych i religijnych podziałów i motywuje
do tego młodych ludzi w Sudanie.
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DZIECKO WOJNY. Emma-

nuel Jal został aktywnym działaczem
społecznym. Jeszcze w slumsach Nairobi zbierał pieniądze na rzecz dzieci ulicy i uchodźców. Okradziony z własnego
dzieciństwa, dzisiaj podejmuje akcje na
rzecz ich ochrony przed niszczącą działalnością dorosłych. Robi to oczywiście
wykorzystując muzykę. – Muzyka jest
potęgą. To jedyna rzecz, która przemawia jednocześnie do umysłu, serca i duszy – przekonuje Jal.
2008 roku powstał film dokumentalny o Emmanuelu pod
tytułem War Child zrealizowany przez... muzułmanina C. Karima
Chroboga. Obraz miał premierę podczas
Festiwalu Filmowego w Berlinie. W swoim debiucie w Ameryce Północnej na Tribeca Film Festival otrzymał „Cadillaca”,
czyli nagrodę publiczności. W 2009 roku
ukazała się w wersji książkowej autobiografia Jala, zatytułowana tak samo
jak film.
Mimo osiągnięć muzycznych, największą pasją Emmanuela jest założona
przez niego organizacja charytatywna
Gua Africa, która zajmuje się edukacją
dzieci m.in. w Sudanie i w slumsach

W

Nairobi. Opowiadana przez Jala podczas występów historia życia wyciska
łzy u słuchaczy, jednocześnie otwierając
ich portfele. Wymyślił także spektakularną akcję „Lose to Win” (przegraj, by
wygrać), jadł przez dwa lata jeden posiłek dziennie, z pominięciem śniadań
i lunchów. Namawiał do tej akcji również
innych znanych ludzi. Za zaoszczędzone
tym sposobem pieniądze wybudowano
szkołę imienia Emmy McCune w Leer
w Południowym Sudanie.
Emmanuel Jal prowadzi także wielką kampanię przeciwko handlowaniu
bronią, szczególnie w biednych krajach.
Do dziś nagrał sześć albumów. Wziął
udział w nagraniach z wieloma znanymi
artystami. Często przemawia na sympozjach poświęconych światowemu pokojowi i sytuacji dzieci w miejscach konfliktów, przekonując do działań na rzecz
porozumienia między narodami. r
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Rozpoczynaliśmy
zdobywanie
przełęczy
Legionów
w Rafajłowej
(obecnie Bystricy)
na pokładzie
starego Ziła,
który dzielnie
pokonywał leśne,
strome dukty.

Na trasie towarzyszyły nam często życzenia
dobrej drogi...Drum Bun.

a
k
z
c
e
To nie była wyci
DZIENNIKARZE I HISTORYCY RUSZYLI SZLAKIEM
II KARPACKIEJ ŻELAZNEJ BRYGADY LEGIONÓW

Zakończył się pierwszy etap projektu,
który ma uświetnić 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę. Uwieńczy
go wydanie albumu przewodnika, który
ma zachęcać Polaków do odwiedzania
niezwykle urokliwych miejsc związanych
z historią narodową.
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W

yprawa dziennikarzy i historyków IPN, szlakiem II Karpackiej Brygady Legionów,
zwanej Żelazną, wiodła od Gorganów
po Ukraińskiej stronie granicy, po Czerniowce i Bukowinę, aż do Sygietu Marmaroskiego.
To nie była wycieczka, jak sobie na
początku wyprawy wyobrażali niektórzy
uczestnicy, lecz prawdziwa wyprawa,
pełna trudów, ale też wypełniona poczuciem odpowiedzialności za zachowanie
pamięci o niezwykłych początkach powrotu do „Niepodległej”. 

projekty SDP
Po ukraińskiej stronie wspomagał
nas Pan Konsul Rafał Kocot z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Dzięki niemu mieliśmy okazję odwiedzić
bardzo zaniedbany cmentarz w Kołomyi, gdzie zachowały się legionowe
pochówki.
sprawne przekraczanie granic
zadbał nasz konsulat w Winnicy na Ukrainie oraz Ambasada
Rumunii w Warszawie. Wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni, a szczególnie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie. r

O
Cmentarz legionistów w Rafajłowej

Czasami droga wiodła do uroczych zakątków, gdzie
mogliśmy podziwiać zagubione w lesie prawosławne
monastyry. Monastyr Dorotea stanowił doskonałe tło
do pamiątkowych fotografii.

P

odczas wędrówki przekonaliśmy
się, jak mało wiemy o własnej
historii i jak wiele powinniśmy
zrobić, aby ją poznawać i przekazywać
młodszym pokoleniom. Nam, dziennikarzom, uświadomili to historycy z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, z dyrektorem oddziału
IPN, Dariuszem Iwaneczko na czele,
którzy wygłaszali prelekcje na spotkaniach z Polakami w Stanisławowie oraz
rumuńskim Nowym Soloncu. Słuchaliśmy ich wykładów również podczas
jazdy autokarem. Wprowadzali nas nie
tylko w historyczne zawiłości naszego
narodu, ale tworzyli klimat, który towarzyszył nam w kolejnych miejscach,
gdzie pochowano naszych bohaterów.
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Wyprawę zakończyliśmy w Sygiecie Marmaroskim, gdzie
przed stu laty sądzono legionistów, część skazując na karę
śmierci. Doskonale zachował się kościół katolicki, skąd po
Mszy Świętej legioniści ruszali do boju.

W Rafajłowej
zachował się
budynek, w którym
niegdyś stacjonował
sztab generała
Hallera. Hallerówka,
tak potocznie
nazywana jest ta
mocno zniszczona
budowla, mogłaby być
wspaniałym miejscem
na muzeum,
centrum informacji
turystycznej lub też
pełnić inne funkcje,
gdyby zainteresowało
się nim np. nasze
Ministerstwo Kultury.

Z wysokości 1416 metrów nad poziomem
morza, z przełęczy Przysłup, podziwialiśmy
„przyprawione” śniegiem szczyty
Alp Rodniańskich, najdalej na północ
wysuniętego pasma Transylwanii.

Rozmowa SPD

Z Pawłem
Bobołowiczem,

Wokół padali
ranni
i zabici

polskim
korespondentem
wojennym
z Donbasu,
rozmawia
Andrzej Klimczak

Fotografie Paweł Bobołowicz

Jak zaczęła się Twoja przygoda z Ukrainą?
Jeszcze w czasach uniwersyteckich
stworzyliśmy polsko-ukraińskie Forum
Młodych, gdzie na zmianę byłem jego
prezesem lub zastępcą prezesa. Były takie chwile, gdy chciałem uciec od tematu Ukrainy. Takim momentem było załamanie się Pomarańczowej Rewolucji.
Przeżywałem to osobiście, bowiem uważałem, że odejście od ideałów, jakie przyniosła Pomarańczowa Rewolucja to dramat Ukrainy i w pewnym sensie Polski. 

rozmowa SDP
Przyszedł jednak czas,
że potrzeba informacji
gdy spokojne dzienniz Ukrainy w tym czasie
Wyjechałem
karstwo stało się przebędzie właśnie taka.
z Polski
szłością…
W praktyce okazało się,
26 listopada, czyli
W roku 2013 przypadże w ciągu doby wysyław czwartym dniu
kowo znalazłem się
łem więcej niż 24 infortrwania Majdanu.
w centrum wydarzeń.
macje do Radia Wnet.
Jadąc do Kijowa, wcaNikt w Polsce nie
le nie planowałem być
Praca Dziennikarza na
wiedział jeszcze,
reporterem, który bęUkrainie przed Majdaczym jest Majdan.
dzie pracował na Majnem nie należała do
danie. Wyjechałem
najbezpieczniejszych.
z Polski 26 listopada,
W trakcie i po Majdaczyli w czwartym dniu trwania Majdanie to ryzyko wzrosło chyba wielonu. Nikt w Polsce nie wiedział jeszcze,
krotnie?
czym jest Majdan. Przypominam sobie
Dawid Wildstein wypowiedział bardzo
rozmowę z moim szefem z Radia Wnet,
ciekawe zdanie, które miało wymiar
który proponował, aby emitować jedną
symboliczny. Powiedział, że jak przyjerelację na tydzień. Ja sam oceniałem,
chaliśmy na Majdan, to żaden z nas 

Wówczas jeszcze nie byłem dziennikarzem. Zajmowałem się organizacjami
pozarządowymi, chociaż udzielałem się
już wtedy medialnie. W roku 2010 zacząłem prawdziwą przygodę z dziennikarstwem i reporterką. Zaczynałem swoje
relacje od wygranej Wiktora Janukowycza w wyborach prezydenckich. To też
uznałem za porażkę idei wiodącej dotychczas Ukrainę w stronę euroatlantyckich struktur i zmianę, która oddawała
Ukrainę w ręce Rosji. Zajmowałem się od
początku tematami historycznymi. One
pociągały mnie najbardziej. Jeden temat
towarzyszy mi nieprzerwanie od lat i jestem przekonany, że muszę go dociągnąć do końca. To sprawa mordów, jakich
dopuścili się funkcjonariusze NKWD we
Włodzimierzu Wołyńskim. Do tej pory
przeprowadzono badania nad 3,5 tys.
ofiar, jakie udało się ekshumować.
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nie myślał, że zostanie
korespondentem wojenWielokrotnie zastanawiałem się
nym, a tak się stało. My
nad kwestiami bezpieczeństwa. Nad
nie szukaliśmy wojny,
tym jak daleko można się posunąć.
to wojna znalazła nas.
Nie uważam się za osobę bardzo
Czuliśmy się odpowieodważną. Nie pociąga mnie wojna.
dzialni za przekazywanie informacji z Kijowa,
a później z Donbasu.
ielokrotnie
zastanawiałem się nad kwestiami bezpieczeństwa. Nad
tym jak daleko można się posunąć. Nie
uważam się za osobę bardzo odważną.
Nie pociąga mnie wojna. Ciągle towarzyszyły mi dylematy, czy poruszam się
jeszcze w przestrzeni bezpiecznej, czy
chcąc zdobyć kolejne zdjęcie czy wypowiedź naruszam granice brawury. Wiem,
że każdego dnia na froncie ryzykuję utratą zdrowia lub życia, ale to jeden z elementów bycia dziennikarzem.

W
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Majdan to był jedynie wstęp do prawdziwej tragedii
W czasie Majdanu, gdy doszło do pierwszych porwań i morderstw, a potem do
otwarcia ognia do demonstrujących, to
wydawało się, że nie może być już bardziej dramatycznej sytuacji. Okazało
się, że jest to tylko preludium do wojny,

która rozpętała się na wschodzie Ukrainy. Stała się ona jeszcze bardziej dramatyczna, jeszcze straszniejsza od tego, z czym zderzaliśmy się dotychczas.
Znajdując się pod ostrzałem, wiedziałem, że nie mogę zrobić nic, aby być
bezpiecznym, bo to, gdzie spadnie pocisk, jest często kwestią przypadku.
Z kijowskiego Majdanu ruszyłeś do
Donbasu. Gdzie najpierw trafiłeś?
To wszystko działo się samorzutnie. Od
roku 2013 w ogóle przestałem opuszczać
Majdan, za wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia, które chory spędziłem w Polsce. Potem znowu przez długi czas byłem w Kijowie. Wracając na kilka dni do
Polski, dostałem mandat na granicy za
przekroczenie obowiązującego terminu
pobytu na Ukrainie. To było dziwne – za
relacjonowanie wydarzeń na Majdanie
musiałem zapłacić mandat. 
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Gdy wróciłem znowu do Kijowa, osoby, którym towarzyszyłem jako dziennikarz na Majdanie, zaczęły obejmować
ważne stanowiska.
W marcu pojechałem do Doniecka
w momencie, gdy osoby przywożone
z Federacji Rosyjskiej oraz miejscowi
separatyści siłowo przejmowali ważne,
państwowe i miejskie instytucje. Na ulicach było pełno pijanych ludzi, którzy
wszczynali burdy. Mimo że wokół byli
ludzie w mundurach ukraińskich, nikt
nie podejmował interwencji.
yłem wtedy z grupą oficjalnych obserwatorów z Polski. Próbowaliśmy
poinformować świat, że w Doniecku rozpoczął się proces, który zakończy
się tragicznie, jeśli społeczność międzynarodowa nie zareaguje odpowiednio.

B

To właściwie był chyba początek regularnej wojny?
Dwudziestego szóstego marca odbywał
się pogrzeb Dmytro Czerniawskiego,
pierwszej ofiary Majdanu w Doniecku.
Nasi ukraińscy koledzy pokazywali nam
miejsca, gdzie przyjeżdżały autobusy
z Federacji Rosyjskiej. Pasażerowie wcale nie ukrywali tego faktu przed nami.
Mówili, że są z Rostowa nad Donem i że
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przyjechali wspomóc swoich braci Rosjan w Donbasie. Próbowaliśmy opowiedzieć tę historię, pokazując postępujące
zagrożenie. Tematy Doniecka rozmywały
się w niepokojących informacjach, które
zaczęły spływać z Krymu.

Pierwszy raz miałem do czynienia
z rosyjską ekspansją na Krymie w 2009
roku. Robiłem wtedy materiał o wydawaniu rosyjskich paszportów w Eupatorii. Zarzucano mi wtedy nierzetelność,
stwierdzając, że to niemożliwe. Byłem
chwilę później w Gruzji, widziałem działania Federacji Rosyjskiej i byłem przekonany, że następnym państwem po Gruzji
będzie Ukraina. Mówił o tym zresztą wtedy prezydent Lech Kaczyński.
awet wtedy, gdy rozpoczęła się
rosyjska ekspansja na Ukrainie
w 2014 roku, wiele osób nie
chciało w to wierzyć. Mówili wtedy, że
są przecież porozumienia i gwarancje
międzynarodowe, że świat na to nie pozwoli, że Putin nie jest szalony.

N

Wyjechałeś z Donbasu do Polski, ale
jak wiem nie na długo?
nowu znalazłem się w Doniecku.
Miejscowa administracja należała
już do separatystów, a Ukraińcy
próbowali odbić lotnisko. Wokół słychać
było strzały. Poznaliśmy wtedy, razem
z Wojtkiem Muchą, czołowych donieckich terrorystów, których dzisiaj nie
ma już wśród żywych. Motorola, Gigi to
pseudonimy tych separatystów, z którymi mieliśmy do czynienia w trakcie
wydawania dla nas ich kart akredytacyjnych.
Później znalazłem się w Słowiańsku
– w czerwcu 2014 roku. Tutaj trwały regularne walki. Towarzyszyłem tam oddziałom ukraińskim i Gwardii Narodowej. 

Z

Pierwszy raz
miałem do
czynienia
z rosyjską
ekspansją na
Krymie w 2009
roku. Robiłem
wtedy materiał
o wydawaniu
rosyjskich
paszportów
w Eupatorii.
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i walka najczęściej ma miejsce w nocy. Dzisiaj w Stanicy toczy się w miarę
normalne życie – na miarę miejscowości położonej w pobliżu frontu i działań
wojennych.
Kładłeś się spać z przekonaniem, że
możesz się rano nie obudzić? Wokół padali ranni i zabici. W tym dziennikarze.
Do miejscowości Szczastie jechałem razem z Bianką Zalewską w lipcu 2014 roku. Ona tam została, mimo ostrzeżeń
i próśb organizatorów tego wyjazdu.
Bianka prowadziła działalność reporterską najdłużej z nas wszystkich i na
dodatek bezpośrednio na linii frontu.

Wróciłem znowu w okolice Doniecka,
gdzie prawie całą zimę spędziłem na
froncie. W latach 2014–2015 relacjonowałem konflikt na pozycjach AJDAR-u
i batalionu Czernichiv. W lutym 2015
byłem w okolicy „kotła debalcowskiego”. Relacjonowałem pod ostrzałem
pocisków „Grad” ewakuację ludności
cywilnej.
Od tamtej pory pojawiam się na
froncie dwa, trzy razy w ciągu roku. Jadę w chwilach, gdy dzieje się tam coś
niezwykłego. W tym roku byłem raz
w okolicach Doniecka i raz w okolicach
Ługańska oraz Stanicy Ługańskiej, do
której czuję pewnego rodzaju wojenny
sentyment. To była miejscowość w roku 2015 mocno ostrzeliwana przez artylerię rosyjską i separatystów. OBWE
nie widziało wówczas, skąd padają pociski, mimo że wszyscy inni widzieli.
OBWE nie widziało, bo jego obserwatorzy mieli zakaz poruszania się w nocy
ze względów bezpieczeństwa, a wojna
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Skończyło się to dla niej bardzo ciężkim
poranieniem. Wszyscy myśleli, że to już
koniec reporterskiej działalności Bianki,
ale się mylili. W grudniu 2014 roku spotkaliśmy się w Szczastiu, gdzie robiła
nadal materiały dziennikarskie, chociaż
uszkodzony przez pocisk kręgosłup doskwierał jej bardzo.
iedzieliśmy, że obok nas giną,
są porywani, brani do niewoli
lub ciężko ranieni dziennikarze ukraińscy. Wielu ukraińskich żurnalistów działa po drugiej stronie frontu,
na co się nigdy nie zdecydowałem. Może pod wpływem minionych przeżyć,
kiedy z Wojtkiem Pokorą zostaliśmy 

W

Wiedzieliśmy, że obok nas giną,
są porywani, brani do niewoli
lub ciężko ranieni dziennikarze
ukraińscy. Wielu ukraińskich
żurnalistów działa po drugiej
stronie frontu, na co się nigdy
nie zdecydowałem.

rozmowa SDP

rozmowa SDP

zatrzymani w 2008 roku na terenie zajętym przez Osetię i byliśmy kilkukrotnie
poddani przesłuchaniom prowadzonym
przez Osetyńczyków i Federacyjną Służbę Bezpieczeństwa Rosji. Jestem przekonany, że zostaliśmy „upamiętnieni” na
listach służb specjalnych Rosji, dlatego
zapuszczanie się na terytorium opanowane przez separatystów i Rosjan mogłoby być dla mnie zbyt niebezpieczne.
Konflikt trwa nadal. Codziennie słychać w Donbasie strzały, nadal giną
ludzie. Europa milczy…
To nieprawdopodobne, ale ten konflikt
niebawem będzie trwał dłużej niż II wojna światowa. Oczywiście liczba ofiar jest
nieporównywalna, ale już można ją porównać z jugosłowiańską Srebrenicą.
Mówimy już o zabitych, których liczba
przekracza dziesięć tysięcy!

Żołnierze walczący w Donbasie pochodzą z całej Ukrainy. Często są to ludzie walczący tuż obok swoich domów,
do których nie mogą dotrzeć, bo znalazły się pod okupacją rosyjsko-separatystyczną. Nie ma praktycznie dnia,
aby nie było komunikatów o rannych
lub zabitych.

W

ydaje się, że świat znudził się
tematem wojny na Wschodzie. Media również nie są
nim zainteresowane. Nawet część społeczeństwa ukraińskiego jest zmęczona tym długotrwałym konfliktem. Na
dodatek jest to wojna głównie pozycyjna, gdzie żołnierze siedzą przeważnie
w okopach i czekają na kolejny ostrzał.
Wysłuchują gwizdu pocisku, który trafi w cel lub nie. Nie zawsze słyszą ten
złowieszczy gwizd, bo gdy nadlatuje
naddźwiękowy pocisk „Grad”, to jest
już zazwyczaj za późno na schronienie
się przed nim.
W krajach Unii Europejskiej, w tym
w Polsce istnieje przekonanie, że wojna toczy się tylko w Donbasie. Czy rzeczywiście tylko tam?
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Wydaje się,
że świat znudził się
tematem wojny na
Wschodzie. Media
również nie są nim
zainteresowane. Nawet
część społeczeństwa
ukraińskiego jest
zmęczona tym
długotrwałym
konfliktem.
To jest wojna Rosji skierowana przeciwko Zachodowi. Teren Donbasu stał się na
razie miejscem granicznym bezpośredniego konfliktu zbrojnego. Mamy do czynienia z wojną, jaką Rosja wytoczyła na
płaszczyźnie informatycznej, hybrydowej – jednym słowem wielowymiarowej,
skierowanej przeciwko całej cywilizacji
zachodniej, w tym przeciw Polsce. Musimy mieć świadomość tego, że sytuacja
może w każdej chwili stać się bardzo
niebezpieczna dla całego Zachodu. r
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Zawód
wysokiego
ryzyka
Że dziennikarstwo
jest zawodem
wysokiego ryzyka,
jest oczywistą
oczywistością.
I nie chodzi tu nawet
o szczególnie dramatyczne wypadki, kiedy ryzyko
dotyczy zagrożenia życia,
częste w krajach naprawdę dyktatorskich, gdzie
odważny żurnalista może się nagle stać „urodzinowym prezentem” dla
prezydenta. O wiele częściej występuje groźba
śmierci cywilnej – groźba odpowiedzialności
karnej, represji administracyjnych czy zawodowego wykluczenia.
W nasz zawód wpisana
jest nieustanna konieczność narażania się, bo jeśli ktoś przyjmuje za swą
dewizę mackiewiczowskie stwierdzenie „Tylko
prawda jest ciekawa”,
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komuś się narazić musi.
Władzy albo opozycji,
elitom albo masom, kolegom albo towarzyszom.
W dodatku na szkodę
autora działa jego temperament – nudno zrelacjonowana afera seksualna
uśpi czytelnika, a sporządzony z biglem raport ze
spotkania kółka filatelistów (nawet nie wiem,
czy są jeszcze tacy)
może rozpalić dyskusje
na temat konieczności
lustracji wystaw polskich znaczków i usunięcie z nich takich typów,
jak: Bierut, Świerczewski,
a może nawet i Wałęsa.
Oczywiście szczęśliwą sytuacją jest panujący pluralizm, gdzie od
kilku lat każda strona
ma swoje gazety (lub
czasopisma), telewizje,
nie mówiąc o już mediach społecznościowych. Dziś wykluczenie

lobby, choć i tu może okazać się, że grzechy, które
oceniamy jako popełnione z chęci zysku, wynikły z miłości i przekonań.
Przy okazji warto zauważyć różnicę między twórcą dworskim a zaangażowanym, w szlachetnym
sensie tego słowa. Dworak zachowuje wierność

swemu panu, człowiek
wolny – swoim poglądom.
Konieczności wyboru doświadczyli wszyscy, którzy – jak niżej podpisany
– zawierzyli w którymś
momencie Przewodniczącemu, nie wiedząc, że był
„Bolkiem”.
Ostatnie zawodowe
ryzyko wynika z faktu,

że papier nie tylko jest
cierpliwy, ale wszystko pamięta. Teksty nie
płoną, a nagrania się nie
kasują – przynajmniej
nie wszystkie. O czym
uprzejmie donoszę jako
ten, któremu też wytknięto głupi tekst z epoki, kiedy był jeszcze studentem. r

Marcin Wolski
z jakiegoś grona oznacza nobilitacje w innym,
(i tak wywieszenie moich
znakomitych kolegów
– Magdy Ogórek czy Rafała Ziemkiewicza w Muzeum Polin jako polskich
faszystów, może budzić
jedynie śmiech politowania), inna sprawa… znam
kilku „rycerzy wolnego
słowa”, którzy narazili
się wszystkim, ergo nie
są publikowani nigdzie.
Ale przecież wysokie
ryzyko nie polega jedynie
na podpadaniu, tu można
stracić przede wszystkim
pieniądze, gorzej bywa,
gdy traci się twarz. Zawodowa prostytucja polega
na bezkrytycznym wysługiwaniu się władzom,
korporacjom, rozmaitym
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Wszystkim dziennikarzom, których drogi przecinały
się ze szlakami pielgrzymek Jana Pawła II w czterdziestą
rocznicę pontyfikatu, ten tekst dedykuję.

NAJWIĘKSZA

dziennikarska przygoda
Tak rozpoczęła się droga do tronu papieskiego – ingres biskupi Karola Wojtyły
(fotografia z archiwum Kard. Mariana Jaworskiego).

Tekst i fotografie Andrzej Klimczak

P

aździernikowe niebo nad Tatrami
zasnute było chmurami. Od czasu do czasu, na kilka minut, przebijały się przez nie promienie słoneczne, oświetlając tylko niektóre szczyty
i podtatrzańskie łąki. Był 16 października 1978 roku. Odwiedzałem właśnie
moją siostrę, która w Zakopanem chodziła do szkoły średniej. Mieszkała z kilkoma koleżankami nieopodal drogi pod
reglami, w góralskim domu zamienionym na kwatery dla młodzieży szkolnej.
W budynku panowała niezwyczajna cisza. Zapukałem do drzwi pokoju siostry
i od razu nacisnąłem klamkę. Na łóżkach siedziało w kucki sześć dziewczyn
szlochających w głos. Zapłakane twarze
zwróciły się w moją stronę. Nie padło ani
jedno słowo, tylko szloch przybrał na sile. Co się stało? – pytałem coraz bardziej
natarczywie, a dziewczyny nie mogły
wydobyć z siebie głosu. Wreszcie jedna
z nich rwącym głosem wyszeptała – Polak został Papieżem!
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Miałem wtedy 17 lat i – jak to bywa
w tym wieku – byłem bardzo naiwny, ale
taka wiadomość – byłem o tym wówczas
przekonany – nie mogła być prawdziwa.
W kraju, gdzie lansowano na siłę ateizm, gdzie zdawałoby się normalni ludzie
zwracali się do siebie per „towarzyszu”,
ten epizod nie mógł się wydarzyć. A jednak! Tego dnia na ulicach Zakopanego
widziałem jeszcze wiele zapłakanych
twarzy i ludzi padających sobie w ramiona. Z mijanych po drodze kościołów
dobiegały góralskie śpiewy dziękczynne. Atmosfera pełnej wzruszeń radości,
mimowolnie udzielała się również i mi.
tedy jeszcze nie wiedziałem, że
Karol Wojtyła – Jan Paweł II wpłynie na wiele moich życiowych decyzji, że
pozwoli mi to spotkać ludzi z jego najbliższego otoczenia i wreszcie, że umożliwi mi przeżywanie przez wiele lat mojej
największej dziennikarskiej przygody.
Dzisiaj, po wielu latach, jestem nadal
zadziwiony zdarzeniami, które utkwiły

W

w moim życiorysie dzięki Janowi Pawłowi II, z którym nigdy nie zamieniłem
ani jednego słowa. Z którym kilkakrotnie
wymieniliśmy jedynie spojrzenia i dzięki zbiegowi okoliczności, przed którym
stanąłem kiedyś na odległość mniejszą
niż wyciągnięcie ręki. To było na Słowacji. Wysiadł z samochodu, który zatrzymał się właśnie tuż przede mną. Przygarbiony, oparty na laseczce, nie podnosząc

Ochronić Ojca Świętego

M

oja przygoda i spotkania na odległość z Janem Pawłem II zaczęły
się jeszcze na Podhalu. Potem w Krakowie, podczas kolejnych pielgrzymek
w latach 80., gdzie w studenckiej służbie polowej chroniliśmy przejazd Ojca
Świętego na krakowskie Błonia. Mówiło
się wtedy cichcem o potrzebie ochrony

Miałem ochotę grzmotnąć mu do nóg i ucałować dłoń.
Wstrzymało mnie spojrzenie ochrony i wyciągnięte
w moim kierunku ich ręce.
głowy spojrzał na mnie i uśmiechnął
się. Miałem ochotę grzmotnąć mu do
nóg i ucałować dłoń. Wstrzymało mnie
spojrzenie ochrony i wyciągnięte w moim kierunku ich ręce. Szurając stopami,
odszedł w stronę polowego ołtarza. Ja stałem jeszcze długo w miejscu, czując ciągle bliskość tej niezwykłej osoby.
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Papieża, bo komuniści zapewne zechcą
go usunąć. Słyszałem opowieści, że ktoś
dobrowolnie podejmował się degustacji
posiłków papieskich, aby sprawdzić, czy
nie są zatrute. Widzieliśmy złość funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy rozkopywali butami kwiaty ułożone
w kształcie krzyża na trasie przejazdu. 
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Na dwa dni przed wyjazdem, kiedy
tłumem, zwyżki dziennikarskiej. Ojciec
mieliśmy już opracowany cały plan dziaŚwięty jechał w papamobile. Mieliśmy
łania, prezes ze złośliwym uśmiechem
wrażenie, że ON patrzy prosto w oczy
stwierdził, że samochodu nie da, bo nie
każdego z nas.
wpłynęło do niego odpowiednie zamórudno opowiedzieć, co działo się
wienie na papierze, a słowna obietnica
po Mszy Świętej. Jan Paweł II zaczął
nie jest wiążąca. Odwoływanie się do
wspominać swoje dzieciństwo i młosumienia tego osobnika nie miało sensu.
dość, jaką spędził tutaj, na placu, gdzie
Cały plan runął. Miaodprawiał przed chwilą
łem wtedy mocno wynabożeństwo. Tragiczsłużonego Fiata 126 p.
ne wspomnienia przeNie było miejsca
Wiedziałem, że leciwy
platał anegdotkami. Pow kraju, w którym
maluch nie wytrzyma
kazywał palcem, gdzie
Jan Paweł II nie
ponad trzech tysięcy kichodził z kolegami po
podbiłby serc.
lometrów, jakie należaszkole na kremówki. InNajwięcej tych
ło zrobić, jeżdżąc nie za
trygował i wzruszał. Na
trudnych do
a przed Papieżem, aby
dziennikarskiej zwyżce
zdążyć na kolejne place
tłoczyło się blisko 300
zdobycia, młodych,
dziennikarzy z całego
koncelebry w różnych
zbuntowanych,
miastach Polski.
świata. Stare, doświadprzekonanych
Jeszcze tego sameczone wygi w tym fao nieśmiertelności.
go dnia udało się mi
chu, których byle co nie
Szli jednak za nim
sprzedać malucha, a za
zaskoczy. Tym razem
bez wahania,
pieniądze ze sprzedabyło inaczej. Obserwoży wypożyczyliśmy prawałem, jak wręcz dziebudowali pierwsze
wie sportowy model
cinna szczerość Ojca
pokolenie Jana
Świętego i zdawałoby
Renault, który dzielnie
Pawła II.
spisał się podczas całej
się błahe wspomnienia
schorowanego człowiepapieskiej trasy.
ka, wyciskają łzy wzruamiętam, jak pędziliśmy po Mszy Świętej w Noszenia u dziennikarskiej braci, która niewym Sączu do Wadowic okrężną drojedno przeżyła i niejedno widziała.
gą. Wpadliśmy na plac koncelebry tuż
przed kolumną papieską. Prawie zaZagranica też Go pokochała
wsze udawało nam się cudem parkować w pobliżu ołtarza. Przypisywaliśmy
Nie było miejsca w kraju, w którym
to opatrzności, bowiem nigdy nie mieliJan Paweł II nie podbiłby serc. Najwięśmy odpowiedniej przepustki na samocej tych trudnych do zdobycia, młodych,
chód. Zawsze wystarczały nasze zwykłe,
zbuntowanych, przekonanych o niedziennikarskie akredytacje. Ochrona zaśmiertelności. Szli jednak za nim bez
trzymała nas, kiedy biegliśmy w stronę
wahania, budowali pierwsze pokolenie
Jana Pawła II. 
specjalnie zbudowanej, górującej nad

T

Spotkanie z bułgarską młodzieżą w Sofii.

Oni tworzyli pierwszy szpaler wzdłuż
ulic, tuż za nimi staliśmy my, młodzi
ochotnicy służby papieskiej. Rewanżowaliśmy się funkcjonariuszom wyjściem
przed szereg i oddzieleniem szpaleru
Milicji, od przeszklonego, ciężarowego
„Stara” papamobile, gdy ten przejeżdżał
przez nasz sektor. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że niebawem na Placu Świętego Piotra zamachowiec odda do Jana
Pawła II celne strzały z pistoletu.
A spotkania pod oknem papieskim
w Krakowie…? Chociaż minęło tyle lat,
pamiętam tak wyraźnie tamtą atmosferę, radość, bezskuteczne napominania Jana Pawła II, abyśmy już poszli spać
i dali spokój Papieżowi.
potkania w Gnieźnie, Warszawie,
Gdańsku, Zamościu i innych miastach każdego regionu Polski. Niezapomniane chwile. Jednocześnie ogrom
pracy dziennikarskiej przy obsłudze kolejnych wizyt Ojca Świętego. Pracując już
w zawodzie od początku lat dziewięćdziesiątych i w kolejnym dziesięcioleciu,
nie opuściłem ani jednej krajowej wizyty
Jana Pawła II. Miałem też szczęście pracować przy trzech jego zagranicznych
wizytach na Słowacji, Ukrainie i Bułgarii.

S
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Trud i radość

W

latach dziewięćdziesiątych pracowałem dla jednej z gazet regionalnych. Na kolejną pielgrzymkę delegowano skromny zespół dwóch piszących
i fotografika. Praca była wyczerpująca.
Pamiętam, jak w Zamościu na placu
koncelebry omal nie spadłem z dwupiętrowej zwyżki przeznaczonej dla
dziennikarzy. Ze zmęczenia zrobiło mi
się nagle ciemno przed oczami. Czyjaś
dłoń powstrzymała mnie przed upadkiem. A ON, starszy już pan, znosił trudy
podróży i kaprysy pogody z siłą Tytana.
To była najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II po Polsce. Pamiętam nasze
przygotowania na kilka tygodni przed
jego przyjazdem. O akredytacje musieliśmy się starać sami. Ówczesny prezes
wydawnictwa – kiedyś członek Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, a po
przemianach politycznych przemianowany na działacza demokratycznego,
obiecał naszej trójce delegacje i służbowy samochód. Bez samochodu nie było mowy o robieniu relacji z kolejnych
miast i miejsc koncelebry, zazwyczaj pozbawionych jakiejkolwiek komunikacji.

P

FORUM DZIENNIKARZY · 03(127)2018

83

rocznice

Jan Paweł II, kard. Stanisław Dziwisz oraz sekretarz papieski ks. prał.
Mieczysław Mokrzycki przed oficjalnym powitaniem w stolicy Bułgarii.

T

ak samo działo się poza granicami
jego ukochanej Polski. Pamiętam
niezwykły entuzjazm zazwyczaj powściągliwych Słowaków. Radość dziennikarzy z każdego słowa poświęconego
ich ojczyźnie.
A na Ukrainie? We Lwowie pierwsze
w historii tak wielkie zgromadzenie. Prawie półtora miliona osób na lwowskim
hipodromie oczekiwało w deszczu na
przyjazd Ojca Świętego. Gdy pod ołtarz
zajeżdżał papamobile, przestał padać
deszcz. Tłum jednym głosem wyszeptał – cud!
Ale prawdziwe cuda działy się
w ludzkich sercach. Pamiętam młodego
Ukraińca, który zmierzał na hipodrom.
– Dlaczego tam idę? – odpowiadał na
pytanie. – Nie, nie jestem wierzący. Właściwie jestem ateistą. Idę z ciekawości,
bo to taki znany człowiek, ten Papież.
Często pokazują go w telewizji.
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Po Mszy spotkałem tego samego
młodzieńca. Płakał jak przysłowiowy
bóbr.
– Nie wiem, dlaczego płaczę. Nie mogę tego opanować. Pierwszy raz w życiu
– wyznawał chłopak.
ileż tam było innych wzruszeń i radości. Nie tylko na hipodromie, nie
tylko w katedrze ormiańskiej, na lwowskim Sychowie i w siedmiomilionowej
stolicy Ukrainy.

A

Chłodna Sofia,
gorąca Bułgaria
To była jedna z tych pielgrzymek,
która nie zgromadziła milionów wiernych, ale w swym symbolicznym wymiarze była ogromna. Dla mnie osobiście była wydarzeniem, które w karierze
zawodowej stanowiło bardzo ważny epizod. Właściwie nie potrafię wytłumaczyć

dlaczego. Może ze względu na prawie
kameralny charakter spotkań, jeśli porównywać je z kilkusettysięcznymi czy
milionowymi zgromadzeniami, jakie
zazwyczaj otaczały Jana Pawła II. Może
dlatego, że była to pewnego rodzaju próba generalna przed planowanym przez
Papieża porozumieniem z Cerkwią Prawosławną, z jego marzeniem ewangelizacji Rosji?
Sofia tuż przed przyjazdem Ojca Świętego wydawała się być wrogo
do niego nastawiona. Media wyraźnie
akcentowały, że nie będzie tutaj witany z owacjami. Atmosferę podgrzewali niektórzy przedstawiciele prawosławia. Cieniem na wizycie kładły się też
podejrzenia, że zamach na Papieża był
przygotowywany i zlecony na polecenie
Moskwy właśnie Bułgarii.
Wizycie papieskiej wyraźnie groził
bojkot. Na placu przed pałacem prezy-

sekretarza a dzisiejszego Metropolitę
Lwowskiego, Mieczysława Mokrzyckiego.
Zajął przygotowany dla niego skromny
tron pod jeszcze skromniejszym białym
daszkiem, ustawionym bezpośrednio na
chodniku dla pieszych. Zgodnie z notą
dyplomatyczną powitał oficjeli, aby zaraz potem słowa skierować do narodu
bułgarskiego.
ówił o wielkich dokonaniach Bułgarów, o wspaniałej historii i jeszcze wspanialszej walce o przetrwanie
wielowiekowej okupacji tureckiej. Mówił o roli wiary w zachowaniu bułgarskiej tożsamości narodowej, zachowaniu
języka i godności. Wreszcie, ku zaskoczeniu wszystkich, nawiązując do powszechnego przekonania o udziale komunistycznej Bułgarii w zamachu na
jego życie, wyznał, że nigdy nie wierzył
w tzw. bułgarski ślad. To, co się działo
w kilka minut później, trudno wyrazić

M

To, co się działo w kilka minut później, trudno wyrazić
słowami. Bułgarzy, którzy w większości śledzili powitanie
Jana Pawła II w domach przed telewizorami, masowo
wylegli na ulice. Wiwatom i powitaniom nie było końca.
denckim oczekiwała na Ojca Świętego
jedynie kilkusetosobowa grupa, oficjeli, dyplomatów i dziennikarzy. Liczbę
oczekujących zwiększała barwna kompania honorowa z kogucimi piórami, zawadiacko zatkniętymi w wojskowych
czapkach.
wreszcie przyjechał, nie papamobile ale limuzyną Mercedesa. Wysiadał
wyraźnie zmęczony, z trudem przezwyciężający słabość ciała, ujęty pod ręce
przez kardynała Dziwisza i ówczesnego

I
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słowami. Bułgarzy, którzy w większości
śledzili powitanie Jana Pawła II w domach przed telewizorami, masowo wylegli na ulice. Wiwatom i powitaniom nie
było końca. Tak się zaczynała pierwsza
w historii tego kraju wizyta Papieża.
Po raz pierwszy też mury prawosławnego klasztoru, położonego wysoko
w górach Riły, gościły tak niezwykłego
gościa, który docenił dzieło mnichów,
dzięki którym przetrwała państwowość
bułgarska i język. 
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podniosły nastrój w całym kraju, kiedy
Ojciec Święty odchodził z tego świata.
Jakże wspaniała była wtedy jedność jego
rodaków, których za życia tak gorąco namawiał do wzajemnego szacunku. Niestety, zbyt szybko zapomniano te nauki.
łaściwie wraz ze śmiercią Jana
Pawła II powinna się skończyć
moja największa dziennikarska przygoda. Tak się jednak nie stało. Chciałem
bardzo pojechać na pogrzeb Papieża do
Watykanu. Realia były mało obiecujące.
Samochód u mechanika, bez gwarancji
szybkiej naprawy, no i do wypłaty jeszcze kilka dni. Dziennikarz na prowincji
nie posiada zazwyczaj oszczędności, bowiem nigdy nie zaznał apanaży mediów
mainstrimowych. Właściwie należało
się pogodzić z faktem, że nie uda się mi
osobiście pożegnać Ojca Świętego. Dwa
dni dzieliły nas od pogrzebu. Rano zadzwonił kolega redakcyjny, który stanowczo stwierdził, że musimy jechać
i basta. O godzinie 15 mieliśmy już pożyczony samochód i pieniądze od sponsora, które miały wystarczyć na paliwo.
W zamian mieliśmy wysłać korespondencję radiową. Wszyscy odradzali jazdę, bo nie tylko Watykan, ale sam Rzym
miał być podobno miastem zamkniętym
na czas pogrzebu. Nie zważając na to,
ruszyliśmy w drogę. Zamówione telefonicznie akredytacje dziennikarskie czekały w biurze prasowym w Watykanie.
Noc mieliśmy spędzić w samochodzie.
Szybko też topniał zapas kanapek zabranych z kraju. W zupełnie niezrozumiałych dla nas okolicznościach przygarnęli
nas w Loretto na darmowy nocleg jacyś
Włosi. W Rzymie, stojąc na światłach
jednego ze skrzyżowań, usłyszeliśmy
kobiecy głos dobiegający ze stojącego

W

Przed rozpoczęciem specjalnego koncertu
na cześć Ojca Świętego w Sofii.

N

ie mniej owacyjnie Jan Paweł II był
przyjęty w Plowdiw, mieście ludzi
młodych, tych, z którymi Papież nawiązywał najłatwiej kontakt. Tak było i tym
razem. Sympatia do Ojca Świętego była
przenoszona przez Bułgarów na dziennikarzy z Polski. Musieliśmy odpowiadać
na wiele pytań i ucztować razem z naszymi gospodarzami, którzy nie przyjmowali odmowy.

Pożegnanie z Ojcem Świętym
Po wielu latach pielgrzymowania
nadszedł kres życiowej wędrówki tego
największego z Polaków. Pamiętam ten
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obok kabrioletu. – Pazapasy kanapek. Kienowie mają gdzie spać?
dy minęliśmy granicę
Msza pogrzebowa
– Tak, w samochoWęgier, głód dawał się
uświadamiała,
dzie – odpowiedzielinam naprawdę we znaz jak wielkim
śmy jednym głosem.
ki. Mieliśmy przy soczłowiekiem
– Jedźcie za mną. Dojebie jedynie jedno euro
chaliśmy – jak się okai dwadzieścia centów.
się żegnamy.
zało – do osiedla watyRankiem zatrzymaliI to niezwykłe
kańskiego, na którym
śmy się przy wiejskim
zakończenie…
mieszkali polscy, cysklepie połączonym
nagły podmuch
wilni pracownicy watyz maleńką kawiarenką.
wiatru, jak z opisu
kańskiej administracji.
Miałem nadzieję, że kuśmierci Chrystusa
astępny dzień był
pimy za reszki waluty
jeszcze bardziej
bułkę lub nawet dwie.
i klaśnięcie
zaskakujący. NieprzeWłaścicielka tego przyciężkiej okładki
brane tłumy zablokobytku, jakby domyślamszału leżącego
wały dojście do biura
jąc się, że nie znamy
na trumnie
prasowego. Mieliśmy
języka węgierskiego,
Ojca Świętego.
od razu zaryzykowała
zatem akredytacje, ale
Klaśnięcie jak
leżały w biurze. Nipytanie po niemiecku:
gdzie nie przejdziemy
– Jesteście Polakami?
głośne AMEN
Wracacie z pogrzebu
– stwierdziliśmy jednona zakończenie
głośnie, bowiem konPapieża? – zasypywała
pacierza.
trola była nadzwyczaj
nas pytaniami. Zanim
skrupulatna. I znowu
zdążyliśmy odpowiezadbała o nas opatrzdzieć, zaprosiła nas na
ność. Kolega w zaskakujący sposób
śniadanie... na koszt firmy! Jak amen
znalazł się w pierwszych sektorach, a ja
w pacierzu opatrzność – stwierdziliśmy
dołączyłem do grupy maszerujących gęjednogłośnie.
siego pracowników technicznych, lądując w okolicy sektora dla hierarchów waNon omnis moriar
tykańskich.
Msza pogrzebowa uświadamiała,
akże trafna jest ta średniowieczna
z jak wielkim człowiekiem się żegnasentencja w przypadku naszego wielmy. I to niezwykłe zakończenie… nakiego rodaka. Nie umarł cały. Został jego
gły podmuch wiatru, jak z opisu śmierci
duch, jego rozpoczęte kiedyś a kontynuChrystusa i klaśnięcie ciężkiej okładki
owane dzisiaj dzieła. Zostało po nim komszału leżącego na trumnie Ojca Święlejne pokolenie JPII. I chociaż poobijane
tego. Klaśnięcie jak głośne AMEN na zai mocno nadwyrężone przez „postępokończenie pacierza.
wy” świat, to pamiętające jego słowa:
Wracaliśmy w minorowych nastro„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziejach, tym bardziej że skończyły się nam
mię! Tę ziemię!” r

N

J
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Śladem
polskiej
Golgoty
Z AKAPIT-em w Muzeum
Żołnierzy Wyklętych
i Więźniów Politycznych

Wizyta w mokotowskim więzieniu, w którym
w czasach stalinowskich więziono, torturowano
i mordowano osoby związane z podziemiem
niepodległościowym, to mocne, zapadające
głęboko w pamięć przeżycie.
Tekst i fotografie Jacek Karolonek

W

październikowy, rześki poranek przy bramie Aresztu
Śledczego przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie zgromadziło się kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich. W ramach spotkania Klubu Dyskusyjnego AKAPIT, któremu przewodniczy Anna Malinowska-Wegner, mieli oni niecodzienną okazję
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zwiedzić Muzeum Żołnierzy Wyklętych
i Więźniów Politycznych PRL, które teraz powstaje przy Rakowieckiej. Pomysłodawczynią takiej „wyjazdowej sesji”
AKAPIT-u była Hanna Budzisz, wiceprzewodnicząca oddziału warszawskiego
SDP. – Chciałam, abyśmy zobaczyli to niezwykłe miejsce, zanim muzeum zostanie
oficjalnie otwarte – tłumaczyła. 
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Przy Rakowieckiej od
1945 r., przez cały okres
stalinowski, znajdowało
się główne więzienie
polityczne, w którym
przetrzymywani,
torturowani i zabijani byli
najważniejsi członkowie
polskiego podziemia
niepodległościowego.
Tutaj więziono m.in. gen. Augusta Fieldorfa ps. „Nil”, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”, rtm.
Witolda Pileckiego ps. „Witold” czy
abp. Antoniego Baraniaka. Muzeum
jest w trakcie organizacji, w areszcie
od ponad roku nie ma już osadzonych,
część historycznych budynków jest oddana dla zwiedzających, urządzane są
tu wystawy, uroczystości, co miesiąc odprawiana jest msza w intencji pomordowanych.
– To miejsce można śmiało przyrównać
do cmentarza – rozpoczął swoją opowieść
przewodnik mjr dr Dariusz Fudali.
Krótko przedstawił historię więzienia. Budowę carskie władze rozpoczęły
w 1902 r. Otwarcie nastąpiło dwa lata
później. Ówczesna prasa opisywała je
jako nowoczesne i niezwykle komfortowe. Wyrażano nawet obawę, czy przez
to spełni swoje funkcje resocjalizacyjne. Przeznaczone było głównie dla kryminalistów. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, w czasie II RP, więziono
tu również komunistów, a jednym z osadzonych był Bolesław Bierut. Po wybuchu II wojny światowej obiekt przejęli 
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Niemcy. Drugiego dnia powstania warszawskiego na dziedzińcu rozstrzelali
600 osadzonych. Najtragiczniejsza karta w historii mokotowskiego więzienia
otworzyła się w styczniu 1945 r., kiedy
obiekt przy Rakowieckiej przeszedł w ręce NKWD, a potem komunistycznych
władz Polski.

– W latach 1945–1956
w tym miejscu zginęło
przeszło dwa tysiące
osób – opowiadał
Dariusz Fudali.
Poprowadził zwiedzających śladami polskiej Golgoty. Najpierw była cela
śmierci, w której powieszono m.in. gen.
Fieldorfa. Przed otwartą zapadką Hanna

Budzisz zapaliła znicz, a wszyscy zebrani
w skupieniu odmówili „Wieczny odpoczynek”. Modlitwa za zmarłych powtórzyła się jeszcze przy murze, przy którym
rozstrzeliwano więźniów (odkryto tu 60
śladów po kulach) oraz w piwnicy pawilonu 10., w miejscu, gdzie był tzw. mokry
karcer. Więźniowie przetrzymywani byli

tutaj w wodzie zmieszanej z odchodami.
Dla zwiększenia cierpienia zimą otwierano okno. – Jedna z więźniarek opowiadała, że w tej wodzie były szczury, w pewnym
momencie zaczęły one otulać jej ciało. I czując
ciepło szczurzych futer, pomyślała, że w tym
miejscu te zwierzęta mają więcej serca niż
oprawcy, którzy nas torturowali – mówił
mjr dr Fudali.
Zwiedzający mieli jeszcze okazję
zajrzeć do cel (także do tej, w której
więziony był rtm. Pilecki), zobaczyć budynek „D” zwany pałacem cudów (torturowano tu więźniów tak okrutnie, że
przyznawali się do rzeczy, których nigdy
nie popełnili), zobaczyć wystawę przygotowaną przez Fundację „Łączka” (m.in.
plansze ze wspomnieniami więźniów,
rzeczy osobiste odkryte w zbiorowych
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mogiłach, sylwetki katów). Każdy w ciszy i zadumie mógł chłonąć tragiczną
historię tego miejsca.

– To było wstrząsające,
głębokie przeżycie –
podsumowała Hanna
Budzisz, dziękując
Dariuszowi Fudalemu
za przybliżenie
dziejów więzienia
przy Rakowieckiej.
– Wszystko można było zobaczyć, to zupełnie co innego niż przeczytać o tym w książkach – podsumowała jedna z uczestniczek spotkania. r
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SDP poleca

WARTO
PRZECZYTAĆ

„Zmagania
z Ojczyzną
staroświeckiego
Polaka”
– najnowsza
książka Jacka
Wagnera
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„O roku ów! Kto cię doznał wśród jeszcze żyjących? Pozostanie po tobie pamięć
przez pokolenia, aż nas w aniołów przerobi”
– takim zdaniem autor rozpoczyna wstęp do
książki, tym samym – jak pisze – pochylając głowę nad Jubilatką obchodzącą w roku
2018 setną rocznicę odzyskania wolności.
Do rozpoczęcia lektury zachęcają słowa Pana Wagnera zawarte we wstępie do
książki: „Czytelnik po poznaniu pierwszych
zdań pierwszego rozdziału, od razu pozna
mój polityczny system wartości. I proszę
czytelnika, nawet jeśli nie podziela mych
poglądów, aby jednak spróbował doczytać
książkę do końca i podjął ze mną polemikę, najlepiej, acz niekoniecznie, w podobnej
perspektywie konserwatywnej. Wszelaki
zresztą dyskurs z wyrażonymi tu opiniami
byłby najlepszą dla mnie nagrodą za trud
pisarski”. r

UPADEK CZY NARODZINY
CYWILIZACJI
„Schyłek III RP
w Kronikach
Blogerek”, to celna
analiza sytuacji
politycznej Polski
i Europy
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N

iezwykle trafnie ocenia
pracę blogerek ich wydawca: „Z lektury tych krótkich
felietonów, o treści ostrej niczym
skalpel, wynika jednak – w domyśle
rzecz jasna – że schyłkowość odnosi
się do całej nieograniczonej geograficznie cywilizacji zachodniej, której głównym mandatariuszem jest
oczywiście Unia Europejska. (…)”
„Osobliwe jest w tej książce, że
im większe w niej natężenie krytyki, tym więcej emanuje z niej wiary
w lepsze jutro. Odnosi się wrażenie,
że ze zgiełku sporów, kłótni, wzajemnych pomówień, bezzasadnych
oskarżeń, zalewie głupoty, bezczelności i pychy niektórych polityków
polskich i większości europejskich,
które autorki bezlitośnie demaskują, wyłoni się w końcu, musi się wyłonić, nowy kształt Unii Europejskiej, a cały Zachód zrzuci z siebie
piętno tzw. Poprawności politycznej, wyleczy się z epidemii lewicowości, immoralnego liberalizmu.
I wtedy przyjdzie nam uznać, że
schyłek Trzeciej Rzeczypospolitej,
który wieszczą już dzisiaj obie pisarki, okazał się rzeczywistą zapowiedzią renesansu i Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej i w ogóle
Zachodu. Kiedy tak się stanie, przypomnimy sobie ów Schyłek III RP
w kronikach blogerek”. r
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satyrykon SDP

satyrykon SDP

Loża profesorska

Loża
ekspertów

Przygotował Profesor TK, @TomieKawakami13

IMIONA
BUNTU

Urzędnikom reżimowego
Ministerstwa Cyfryzacji
zrzednąć musiała mina, gdy
zobaczyli statystyki imion,
nadawanych dzieciom
w pierwszym półroczu 2018
roku. Tak, jak w czasach,
gdy prokurator Piotrowski
wprowadzał stan wojenny, tak
i dziś nadanie dziecku imienia
może być krzykiem sprzeciwu
wobec dyktatorskich zapędów
władzy. A że imion nie krępują
już ani przepisy, ani urzędy,
rodzice nie muszą dziś
(jeszcze!) walczyć o każdego
Lecha czy Solidariusza.
Wśród imion nadawanych dziewczynkom wyróżniają się te, które kojarzymy z odważnymi posłankami opozycji – Kornelia (1173). Katarzyna (416),
Róża (388) czy Kamila (206). Na cześć
I prezes Sądu Najwyższego 458 dziewczynek, ku wściekłości urzędnikom PiS,
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nazwano „Małgorzata”. Są też, choć
w dole tabeli, Rzepliny i Gersdorfinie,
a także Konstytucja i Kodkapela. Aby
uniknąć nieporozumień, chłopców nie
nazywano Andrzej, lecz nadano im często imię Trybunał, Zasadniczy (na cześć
ustawy zasadniczej) i Kodeusz. Znów
rządzą imiona, dla których inspiracją były najważniejsze postaci demokratycznego oporu w sejmie i na ulicach polskich miast. 2247 Michałów pokazuje,
jak popularny jest jeden z warszawskich
posłów PO, 1478 chłopców zawdzięcza
imię pierwszemu liderowi KOD. Aż 152
Ryszardów każe zastanowić się, czy Nowoczesna zbyt lekkomyślnie nie pozbyła
się lidera. 213 Stefanów już wkrótce odstawi mleko na rzecz zdrowych szczawiu
i mirabelek.
Czy w ten sposób rodzice przepowiadają przyszłe losy dzieci? Czy na świat
przychodzi pokolenie, które przywróci
temu krajowi demokrację, gospodarkę
opartą na myśli prof. Leszka Balcerowicza i konstytucję Aleksandra Kwaśniewskiego? Krzyk buntu i rozpaczy, ale też
promyk nadziei. Przedszkola wkrótce
staną się kolejnym, po sądach i milicyjnych klubach seniora, ośrodkiem buntu
przeciwko dyktaturze.

Kampanie wyborcze mają to
do siebie, że trwają, a potem
się kończą. Jednak można
wyciągnąć z nich naukę na
przyszłość. Aby tak się stało,
nasi eksperci omówią kilka
elementów tzw. prekampanii
i pierwszych dni kampanii
wyborczej, jaka odbyła się
w Warszawie. By jednak
nauka z nich płynąca była
uniwersalna, nie będą oni
posługiwać się nazwiskami
kandydatów, a jedynie
neutralnymi określeniami
„kandydat populistyczny”
i „kandydat liberalny”.
Prof. Adam Humor, socjolog UB:
Kandydat populistyczny jest plebejski,
wręcz chamski. Taki przykład – po Mokotowie, dzielnicy elitarnej, znanej z licznych osiedli dawnych funkcjonariuszy
MO i SB, poruszał się autobusami, np.
linią 222. To linia, którą, wiem od moich studentek, najgorsi menele wożą do
skupu ukradziony złom. To pokazuje, do
jakiego elektoratu odwołuje się ten młody, nieodpowiedzialny człowiek.
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Prof. Jacek Złodziej, etyk SB: Dobrze,
że kandydat liberalny nie dał się sprowokować do wyścigu na populizm i nie
jeździ autobusami. Musimy pamiętać,
że człowiek z pewną klasą z autobusami wspólnego ma tyle, że wie, że jeżdżą.
Jeśli wie również, dokąd kursuje jakaś
konkretna linia, jest to już trochę podejrzane.
AH: Kandydat populistyczny, zgodnie z tym, czego się spodziewano, przedstawił populistyczne hasło. Odwołał się
w nim do rzekomo potrzebnych cech,
takich jak „uczciwość” i do miejsca, którym chce rządzić. W ten sposób już na
starcie obraził wszystkie pozostałe miejsca w Polsce – czy one nie są uczciwe?
Sam postulat jest zaś archaiczny, ale
skoro ktoś odwołuje się do wyborcy zacofanego, tkwiącego w mentalnym średniowieczu, tu nie ma zaskoczenia.
JZ: Kandydat liberalny nie przedstawił natomiast żadnego hasła, co jest podejściem rewolucyjnym i być może przesądzi o druzgoczącym wymiarze jego
nieuchronnego zwycięstwa. Każdy rozsądny wyborca ma swój postulat, swoje
hasło (jak choćby walka z faszyzmem)
i może być pewien, że kandydat pod tym
się podpisuje. Zaś pewne niedopowiedzenie dodaje tej sytuacji uroku, niczym
w pierwszych chwilach zakochania. r
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wydarzenia

Telewizja w Polsce ukończyła 80 lat

Staruszka
z temperamentem

Opr. jka źródło: Telewizja Polska

fot. Pixabay

5 października
1938 roku odbyła
się pierwsza
w Polsce próbna,
eksperymentalna
transmisja
telewizyjna.
Z tej okazji
Telewizja Polska
przygotowała
wystawę,
przedstawiającą
rozwój techniki
telewizyjnej
w naszym
kraju. Można
ją obejrzeć
w siedzibie
TVP, przy
ul. Woronicza 17
w Warszawie.
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P

ierwszą próbę odbioru wizji drogą
radiową przeprowadzono 5 października
1938 r. Odbiór testowano na kilku rozmieszczonych w Warszawie
telewizorach. Pierwszą
publiczną emisję przeprowadzono 26 sierpnia
1939 roku z okazji Dorocznej Wystawy Radiowej. Pokazano występ
aktorki Ireny Zaleskiej
i film promujący Polskie Radio. Pierwszym
filmem fabularnym wyemitowanym w sierpniu
1939 roku była „Barbara
Radziwiłłówna”. W prasie pojawiły się reklamy
telewizorów, a pokazy –
dość oszczędnie – relacjonowała prasa. Telewizja w Polsce była w fazie
dynamicznego rozwoju.
Już wkrótce miały się
zakończyć prace nad

skonstruowaniem kamery telewizyjnej, poprawieniem jakości emisji i wzmocnieniem siły
nadajników. Przerwał je
jednak wybuch wojny.
W 1951 roku, ponownie na wystawie radiowej, odbył się pierwszy
po wojnie publiczny
pokaz aparatury telewizyjnej.
Na specjalnie otwartej wystawie, w gmachu
Telewizji Polskiej przy
ul. Woronicza 17, można
obejrzeć studyjne kamery z lat 50., stoły montażowe, stare odbiorniki oraz inne elementy
technologii i scenografii
telewizyjnej. Na planszach zaprezentowano
historię polskiej telewizji,
wzbogaconą o archiwalne zdjęcia. Prezentowane
zbiory pochodzą z Muzeum Telewizji Polskiej. r

