Dziennikarze patrioci
To ci z prawej czy z lewej strony mediów i stojącej za nimi
sceny politycznej? A może ci z centrum? Można mnożyć
takie pytania, chcąc odpowiedzieć, kto ze współczesnych
dziennikarzy jest prawdziwym patriotą. A może należałoby użyć innego wzorca niż polityczny podział, który w żaAndrzej Klimczak
den sposób nie jest miarodajny w podejmowanej próbie
przyznania miana dziennikarza patrioty. Warto jednak
poświęcić kilka zdań na ten temat w kontekście nagromadzenia rocznic w listopadzie i grudniu tego roku: 100-lecia odzyskania niepodległości, rocznicy Solidarności,
stanu wojennego. Wszak we wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyli również
dziennikarze. Ci prawdziwi patrioci, którzy poświęcali swoją wolność, zdrowie
i życie oraz zdrajcy często nie tylko własnej profesji.
Dzisiaj nikt nie oczekuje od żurnalistów heroicznych postaw i poświęcania życia.
Wszyscy jednak chcieliby przestrzegania przyzwoitości i rzetelności wykonywanego zawodu.
Jakie zatem kryteria należy przyjąć, aby odpowiedzieć na to – zdawałoby się – banalnie proste pytanie? Może za przejaw patriotyzmu należy uznać dbałość o czystość
języka polskiego, który w ostatnich latach jest tak bardzo zaśmiecany obcymi słowami
i karkołomnymi stylizacjami. Zapewne patriotą można by nazwać takiego dziennikarza, który wbrew obowiązującemu nurtowi dba o czystość języka. Ale czy tylko?
Patriotyzm ludzi mediów nie bierze się jedynie z dbałości o język czy wyznawanych,
propaństwowych przekonań politycznych – jakie by one nie były.
Patriotyzm dziennikarza powinien wynikać z prawdy, której on służy. Z przedstawiania rzeczywistości zgodnie z faktami a nie oczekiwaniami pracodawcy czy
określonego środowiska politycznego. To patriotyzm, który powinien zmuszać do
ciągłego sprawdzania, czy nasze teksty, do których często jesteśmy prowokowani, służą interesowi naszego państwa i społeczeństwa czy wręcz przeciwnie. Ten
ostatni element jest szczególnie istotny ze względu na przewagę obcego kapitału
w polskich mediach. r
Andrzej Klimczak

Andrzej Klimczak

Dziennikarze patrioci

3

rozmowaSDP
Z Barbarą Miczko-Malcher rozmawia
Jolanta Hajdasz

Pasja i patriotyzm

18

języksdp
Alina Bosak

Donkiszoteria

4 (128) · LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2018

26

fotoreportaż
Jerzy Kośnik

Walka o Polskę

podróżeSDP
34

Co się stało z naszą klasą?

Dziennikarz – patriota od święta

Pamięci dziennikarzy
spoczywających na lwowskich
nekropoliach

7

15

Zbiórka Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich

Wydawca

Andrzej Klimczak

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
00-366 Warszawa, ul. Foksal 3/5
sdp@sdp.pl
www.sdp.pl

Sekretarz Redakcji

Agnieszka Kaczorowska
Zespół

Krzysztof Skowroński, Jolanta Hajdasz,
Piotr Legutko, Stefan Truszczyński,
Jadwiga Chmielowska, Aleksandra Rybińska,
Witold Gadowski, Bożena Dobrzyńska

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów
i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może
odbywać się tylko za zgodą redakcji. Wszystkie
artykuły zamieszczone w numerze wyrażają
poglądy autorów.

Adres redakcji

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

Forum Dziennikarzy
00-366 Warszawa, ul. Foksal 3/5
forum@sdp.pl
Agencja Wydawnicza ARGI

Nakład

3000 egz.

76

33

Redaktor Naczelny

Druk

66

Jolanta Danak-Gajda

SDPi media
Tomasz Kleszczewski

Jak pokazać swoje państwo
w mediach

projektySDP

wspomnieniaSDP
Stefan Truszczyński

Andrzej Klimczak

interwencjaSDP
CMWP SDP zwraca się
do Prokuratury Okręgowej
w Gliwicach

SDPhistoria
49

Kumpel ist kumpel

50

Siostra Marta z Zambii

84

Profesor TK

Loża profesorska

94

felietonsdp

sdpo poświęceniu
Stefan Truszczyński

Gdy odwaga kosztowała drożej

satyrykonsdp

sdpo ludziach
Robert Błaszak

Paweł Szczawnicki

58

Marcin Wolski

Przyzwoitość

96

			
wspomnienia SDP

M am
y
P olsk
ę
przer

Co się

ąb

stało
z naszą

Patrzę w lufcik. Rozprawa
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Czerwcowe wybory ’89.
Telewizyjne studio wyborcze
w Warszawie. Jesteśmy
osiemdziesięcioosobową
redakcją rekrutującą się
spośród wyrzuconych po
13 grudnia ’81 z telewizji.
Nazywamy się „Studio
Solidarność”. Wśród
kandydatów do Sejmu
i Senatu, których promujemy,
są opozycjoniści – jedni
bardzo znani, ale także
ludzie dzielni, wyznaczeni
przez ówczesny Komitet
Obywatelski Solidarności,
cisi bohaterowie sierpnia,
stanu wojennego, aktywiści
Związku w kopalniach,
hutach, szpitalach i szkołach.
Oni wymagają rekomendacji.

W

ymyślono, by takich nieznanych szerzej promować
szczególnie. Wielu z nich
najdłużej było internowanych i więzionych. Zadecydowano, by czynili to ludzie
zaufania społecznego. Ludzie szanowani
i lubiani w swoich środowiskach. Między innymi taką rolę wprowadzającej do
świata polityki przyjęła Krystyna Janda.
Młoda, piękna i przebojowa aktorka,
której Andrzej Wajda dał życiową szansę. Szła, a właściwie biegła jak burza.
Janda rozwalająca reżimową telewizję,
wijąca się niczym „guma do żucia” na
największych estradach. Cudo i miłość
tłumów. Gdyby się zgłosiła – zostałaby
prezydentem państwa.
Wówczas przed 4 czerwca usiadła przed kamerami na skromniutkim

8

stołeczku. Tak samo jak Pani Anna Urbanowicz – nauczycielka szkolna, jedna
z tych działających odważnie od początku wielkiego ruchu odnowy, którą oszalała ze strachu przed gniewem
ludzi władza więziła. Rekomendacja

Jandy to był strzał w dziesiątkę. Pani
Anna Urbanowicz głosami, które otrzymała w wyborach, mogłaby obdzielić
jeszcze kilka osób.
Nie wiem, kogo lubi dziś aktorka,
reżyserka, przebojowa menadżerka. Na
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pewno jest człowiekiem sukcesu. Nadal jest osobą bardzo pracowitą, za którą – jak niegdyś za Heleną Modrzejewską – wodzą oczy zakochanych. Czytam
jej wypowiedzi, mówi, że nie lubi kibiców. No …? Ale zaprasza do swojego 

9
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niedobrego powietrza,
coś takiego, jakby w zamkniętym pomieszczeniu ktoś bez przerwy puszczał bąki” – to
światowa reżyserka.
Do publicznej toalety wchodzić może każdy. Ale kogo zaprasza
się do domu – decyduje
gospodarz.

Co się stało
z naszą klasą?

H

Krystyna Janda
domu gości, którzy już nie plują na przeciwników politycznych. Oni na nich rzygają. Takich, którzy mówią, że boją się
słowa patriotyzm. Zaprasza „pisarkę”,
która o przeciwnikach wygłasza dosłownie: „jak mu staje i cała krew spływa do
penisa, pomyśli, że zaraz się wykrwawi
i potrzebna mu na gwałt sanitariuszka…”. Rysownika – miłośnika Kwaśniewskich – drażni słowo naród. Kolega
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gospodyni, aktor, boi się – idąc za granicą
ulicą z żoną – mówić po polsku. A obmedalowany dziś uliczny niegdyś śpiewak
twierdzi, że Polska to kraj w 80 procentach idiotów. Wystarczy? Choć goście
domowi pani Jandy wygłaszają jeszcze
bardziej obrzydliwe opinie, prześcigając
się w szkalowaniu ponoć ich własnego
kraju. „Mieszkam i pracuję poza Polską.
Kiedy przyjeżdżam, uderza mnie fala

enryk Wujec był
prawą ręką profesora Geremka.
Historyk miał w fizyku
wiernego giermka. To był świetny tandem. W dniach kwietniowo-majowoczerwcowych 1989 r. władza lekceważyła ciągle jeszcze dziesięciomilionowy
związek pracowniczy, pobłażliwie poklepując jego przedstawicieli po plecach.
Głupi byli, choć wtedy naprawdę wielu
przekupili, to jednak bardzo się zdumieli, gdy 4 czerwca dostali okrutnie w d…
W sztabie „Panny S.” na Freta biegał
koordynator wszystkiego – Wujec. Trzymał się za głowę i krzyczał, że mu pęka. Tak naprawdę było. Ale wytrzymał,
choć mu zwalono na głowę koordynację
działań aktywnych i niecierpliwych ludzi z różnych środowisk. Andrzej Wajda
– artystycznym, a Henryk Wujec – organizacyjnym – byli szefami naszego „Studia Solidarność”. Potem odliczał dni,
tygodnie, miesiące. Mówił (słyszałem):
„za pół roku, za rok będziemy już daleko” – i rzeczywiście zaszliśmy. Może nie
zawsze w stronę, gdzie iść należało. Na
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przykład razem z Panem
Kijowskim, żenującym
wodzem, który miał na
wypasiony motor, a zabrakło mu na alimenty. Gdy po latach zobaczyłem Henia Wujca na
trybunie demonstracji
KOD-u przed Urzędem
Rady Ministrów w Alejach Ujazdowskich, zrobiło mi się bardzo przykro. Bo przecież był to
człowiek jeden z najdzielniejszych. Strasznie
pobity przez bandytów
ZOMO w mieszkaniu
Jacka Kuronia przy ulicy Mickiewicza w Warszawie. Był wszędzie i zawsze. Cierpliwy i pomocny. Szybki i zdecydowany
w działaniu. Wysłuchał każdego, zawsze
z uśmiechem. I pomógł jeśli tylko mógł.
Waliły do niego tłumy, ludzie przyjeżdżali z całej Polski. Henryk Wujec to była
instytucja.
Gdzieś ty teraz polazł, Heniu? Czy
jesteś pewny, że twój mistrz profesor G.
pochwaliłby twoje wybory – pomaganie
Schetynie i Petru? O tych, którzy nakradli, sprzedali nieswoje i nadal łaszą się
do obcych.
ierwsze zebranie liberałów, w Gdańsku, w starym ratuszu, zaraz po
wyborach 4 czerwca. Bardzo chudy, ale górujący nad wszystkimi wzrostem Korwin-Mikke, ważny (wówczas)
Jacek Merkel i lansowany przez niego
Jan Krzysztof Bielecki (wtedy skromny przedsiębiorca transportowy z Oliwy, miał ponoć aż cztery ciężarówki), ruchliwy jak iskra blondasek 

Gdy po latach
zobaczyłem Henia
Wujca na trybunie
demonstracji
KOD-u przed
Urzędem Rady
Ministrów
w Alejach
Ujazdowskich,
zrobiło mi się
bardzo przykro.
Bo przecież był to
człowiek jeden
z najdzielniejszych.

P
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W

z kręconymi włosami Donaldzik Tusk,
krótce miną trzy dekady.
Sinusoida dziejów raz się
protekcyjnie poklepywany m.in. przez
Macieja Płażyńskiego, Janusz Lewandowwznosi, raz opada. Teraz już
ski, o którym mówiono, że się świetnie
czwórkami do aresztów idą „wywatowazapowiada i wielu jeszcze innych, wówni” i ich pomocnicy celni i sądowi. Oporczas nieznanych, a potem pierwszych
nie to przebiega, ale idzie. Nadal jednak
sprzedawców polskich kopalń, hut, fa„lepsza kasta” niewiele się przejmuje.
bryk, stoczni i handlowej floty. Każdy
Szmal to jest sprawa konkretna. Nie dla
już dziś powinien się doczekać obszeridealistów i zakochanych.
Elity mają już ładne domki z ogródnej dokumentacji popularnonaukowej,
a także sądowej. Z informacjami tłumakami. Ostrożni wywieźli, co się dało na
czącymi społeczeństwu, jak to się staFlorydę. Niestety, teraz są tam w strało, że ówczesne „golachu, bo wieje na półwysy” tak szybko zarobiły
spie okrutnie. Huragamiliony, a nawet miliarny! Mogliby wrócić. Ale
Wkrótce miną
dy. Jasne! Oni przecież
się boją. Może by sprótrzy dekady.
ciężko pracowali w kobować zawrzeć układ:
Sinusoida dziejów
lesiowym gronie. Latał
oczyścicie się, jeśli odraz się wznosi,
wówczas po urzędach
dacie połowę tego, coraz opada. Teraz
wyniesiony wysoko nieście ukradli. Ale rzeteljuż czwórkami
jaki Waldemar Kuczyńnie licząc. Zastanów się
do aresztów idą
ski. Ten, dziwnym trajeden z drugim, przecież
fem niczego – zdaje się
do grobu nie zabierzesz.
„wywatowani”
– nie dorobił. Ale zmiótł
A dzieci twoje – wychoi ich pomocnicy
z powierzchni, co tylko
wane w dobrobycie i tak
celni i sądowi.
zdołał, krzycząc przy
to, co ukradzione, zmarOpornie to
tym: „szybciej! szybnują, bo to na ogół lenie
przebiega, ale
i nieroby.
ciej! niech stocznie upaidzie.
dają!” Po latach Karol
Mały Boni wziął
Modzelewski dostrzegł
w pysk od dwumetroweto wreszcie i w swojej
go Mike. Onegdaj brylowali. Boni to nawet teraz w Parlamencie
książce – rozliczeniu: „Zajeździmy kobyłę
Europejskim podlizuje się Timmermanhistorii. Wyznania poobijanego jeźdźca”,
napisze, że pamięta, jak w czasie agonii
sowi. Nie ma dziwne. Jego guru, miłośnik
Stoczni Gdańskiej, słuchając Kuczyńskiepani kanclerz i Niemców w ogóle zbiera
się do odejścia. A niech idzie w siną dal.
go, zrozumiał, że ten facet chce rozwalić
ile się tylko da, kierując się nienawiścią
Były dziennikarz podziemnych gazedo wszystkiego co państwowe. Kuczyńtek z Woli, rzeczywiście aktywny i wydaski widział tylko uniwersalne panacewało się odważny, zawsze był elokwenum-wolny rynek. I prywatną własność.
tny i przekonywująco klarował innym,
Plebs zrobił swoje, ludzie mieli iść na
co mają robić i jak. Dziś to już pełną
gębą Europejczyk. Mały, ale śmiały!
bruk. I poszli lub wyjechali za granicę.

Tak bywa. Siwy, ale ciągle energiczny.
Co się stało z naszą klasą?
Nazwisko Michała Boni kojarzy się z dobrem. Ale komu on je teraz czyni? Gdzie
Na koniec weźmy się za żurnalistów. Zwiefka jaki był, każdy widział
się podziały ideały i wzniosłe słowa rzucane – jak się okazuje – na wiatr. Wielu
w telewizji. Teraz też pluje na kraj. Co
jest kolegów i koleżanek Michała, któzrobi dalej – zobaczymy. Na razie dorzy mówią, że już nie są Polakami, oni
rabia na rozliczeniach delegacyjnych.
są Europejczykami. Ciekawe, czy nadal
Oszczędny chłopak, no w końcu przenimi będą, gdy skończą się brukselskie
cież z Poznania.
apanaże. Może jednak nasi wysłanniKiedyś za zasługi na przykład
cy, na których ciemny lud z zaufaniem
w „Wieczorze z dziennikiem” (wystęgłosował, zaoszczępowała wówczas trójca
dzili więcej niż myśliprowadzących) wysymy. Lobbyści, usługowi
łano na placówkę koreRównież do
sprzedawcy narodowespondencką za granicą.
kobiet premierów
go majątku, chcą się
Jeden taki, choć bardzo
jakoś szczęścia
zlewać z Europą. Miejkochający czerwoną
nie mamy.
władzę, gdy z bliska
my nadzieję, że skońMarzy się pani
czy się to jak u nałogozobaczył ten wstrętny,
wych pijaczków – zleją
jak przedtem uważał,
Thatcher, ale jest
blichtr zachodu – zosię w łóżko.
inaczej. Również
Jakie są nasze
stał w Londynie. Był jedz chłopakami nie
„szkolne” branże, to
nak na tyle grzeczny,
lepiej, chociaż
widać gołym okiem.
że przysłał list pożegmogło być gorzej.
Zmiany, dyskusje, ciąnalny i przeprosił tych,
Wyobraźmy sobie
głe reorganizacje. Zaktórych zawiódł. Nikt
tandem Suchocka
pomnieliśmy już, że
go nie ścigał, bo w końcu Polacy to nie Ruskie,
nawet Roman Giertych
– Marcinkiewicz
był ministrem edukaktórzy zdrajcom nie
albo Kopacz
cji. Niestety, ani Skłoprzebaczają.
z Pawlakiem.
dowskiej ani MalinowStefan Bratkowski
skiego nie widać na
– nasz (SDP) Honorowy
horyzoncie. Za to byPrezes uważa obecne
łe decydentki, ministrowe od uczenia
kierownictwo Stowarzyszenia za faszyi szkolenia wyższego mają się dobrze.
stów. W jednym z poprzednich numerów
ównież do kobiet premierów janaszego „Forum” wydrukowaliśmy jego
koś szczęścia nie mamy. Marzy
opinię. Oczywiście to nieprawda. Ale wysię pani Thatcher, ale jest inaczej.
drukowaliśmy. Szkoda, że bardzo bojowy
Również z chłopakami nie lepiej, choi odważny, a obecnie już tylko honorowy
ciaż mogło być gorzej. Wyobraźmy sobie
prezes SDP nie chce z nami współpracotandem Suchocka – Marcinkiewicz albo
wać. Nawet nie odbiera od nas telefonów.
Kopacz z Pawlakiem.
Trudno. Kto ma rację – to się okaże.
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A nawet już się okazufestiwale, transmisje,
Od czasu do czasu
etc.) i zawsze robiła to
je. Co prawda, czasem
oglądamy na małym
trzeba zrobić krok w tył,
po mistrzowsku.
by potem osiągnąć to co
czasie deekranie niegdyś
cydującej
ważniejsze.
nadredaktora
Od czasu do czawalki, bo tai rzeczywiście
su oglądamy na małym
ką były wybory 1989,
wtedy wspaniałego
Krystyna Bystrosz zaekranie niegdyś nadredziennikarza
ryzykowała i przyszła
daktora i rzeczywiście
Tomasza Wołka.
wtedy wspaniałego
do formującego się zeAtakuje teraz
dziennikarza Tomasza
społu „Studia SolidarWołka. Atakuje teraz
ność”. Ci, chętni i pełni
bezpardonowo.
bezpardonowo. Coraz
nadziei dziennikarze,
Coraz ostrzej.
byli wytrąceni z praostrzej. Z nienawiści do
Z nienawiści
cy zawodowej przez
Prezesa Kaczyńskiego
do Prezesa
osiem lat. W tym czai PiS-u zapomniał o dawKaczyńskiego
sie technicznie wiele
nych – niedawnych czai PiS-u zapomniał
się zmieniło w telewisach. Dzielny wówczas
o dawnych
zji. W dużym stopniu
redaktor naczelny dru– niedawnych
kował materiały pokadzięki Krystynie właśzujące prawdziwą twarz
nie odnieśliśmy sukces
czasach. Dzielny
ówczesnego prezydenjako nadawcy solidarwówczas redaktor
ta. Kontakty z rosyjskim
nościowych programów
naczelny drukował
wysłannikiem od poruwyborczych. Sukces
materiały
był zarówno nasz, jak
czeń specjalnych. Padapokazujące
i ogromnej rzeszy luły potem wołkowe gazeprawdziwą twarz
ty, choć byli tam i pisali
dzi, którzy te programy
ówczesnego
mądrze wybijający się
oglądali i w sposób zdena plan pierwszy tacy
cydowany głosowali poprezydenta.
jak Wildstein, Zaremtem. Tak było i tej oceny
ba, Warzecha i wielu innie trzeba się wstydzić.
nych. Ich teksty – felietony i komentarze
Nawet dziś po odkrywaniu pełnej prawopatrzone podobiznami autorów drukody o tamtych układach i powiązaniach.
wał właśnie Tomasz Wołek.
Trzeba uważać, by słowo „prawda” – jak
ostrzegał ksiądz profesor Józef Tischner
– nie zamieniło się w słowo „gównoCo się stało z naszą klasą?
prawda”.
W Telewizji Polskiej przez wiele
Niestety, Krystyna Bystrosz – do
której jakiś czas temu zatelefonowalat najlepszą producentką była Krystyna Bystrosz. Nazywa się to tam szefołem – powiedziała mi tylko: … „jestem
stwem produkcji. Krystyna w TVP robiła
u Tomka, znaczy Tomasza Lisa”. Może
to, co najważniejsze i najlepsze (wielkie
jeszcze zmieni zdanie. r

W
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Tomasz Kleszczewski

autor na co dzień jest kierownikiem anteny w Polskim Radiu Białystok

				Fotografia Joanna Szubzda Polskie Radio Białystok
Patriotyzm w polskich mediach… Inaczej: czy polscy dziennikarze są
patriotami? Jeszcze inaczej: czy powinni być patriotami? Czy do powinności mediów należy budowanie postaw patriotycznych? Teoretycznie
sprawa nie powinna budzić wątpliwości, choć samo rozumienie pojęcia
patriotyzmu jest i będzie różne. Świętowanie stulecia odzyskania niepodległości trochę ten obraz zniekształca, bo oto okazało się, że patriotami stają się ci, których nigdy byśmy o to nie podejrzewali.

P

rostej odpowiedzi na pytanie o patriotyzm polskich dziennikarzy
nie ma. Tak jak nie ma odpowiedzi na pytanie, czy polscy dziennikarze
biorą łapówki. Dziennikarze są takim
samym elementem społeczeństwa jak
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listonosze czy nauczyciele. Podejrzewam, że odsetek tych „złych” jest podobny zarówno wśród ludzi mediów, jak
i wśród pedagogów. Ci, którzy nie spełniają standardów, byli i będą zawsze,
w każdym środowisku. 
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SDP i media
Kapitał, czyli kto płaci?

SDP i media

czepiają się Niemców, a sam projekt jest
po prostu biznesem. Ten tekst ukazał się
oże w takim razie decydująca
we wszystkich gazetach Polska Press. Od
jest kwestia właściciela? Lektej pory cisza – gazociąg przestał być ważcję o tym, że kapitał jednak ma
nym tematem dla polskich gazet regionalnych.
narodowość, mamy już za sobą. Tym bardziej istotne może okazać się, kto jest
Inny przykład: Ruch Autonomii Śląwłaścicielem medium, a tu w naszym
ska. Dla wschodniej Polski temat bez
wielkiego znaczenia, dla zachodniej,
kraju sytuacja jest wyjątkowa. Gdyby
wspólnym mianownikiem uznać kwezwłaszcza Śląska – niezwykle istotny,
stię narodowości właściciela, o dzienzwłaszcza że RAŚ przez lata współrząnikarskim patriotyzmie właściwie nie
dził z Platformą województwem śląskim.
można byłoby mówić.
Oto w 2016 roku wybuWszak polskiego kapicha afera z panią KataMamy sytuację
tału w mediach jest barrzyną Cichos, wcześniej
bez precedensu:
dzo niewiele.
nominowaną przez RAŚ
Jako probierz dzieni osobiście przez Jerzego
rynek mediów
nikarskiego patriotyGorzelika na prezydenta
regionalnych został
zmu weźmy przykład
Siemianowic, która byzmonopolizowany
dla polskich interesów
ła bardzo blisko objęcia
przez jedno
najprostszy: kwestię
stanowiska wicekonsuwydawnictwo,
Nord Stream 2. Zostawla Polski w Manchestena dodatek
my media ogólnopolrze. Nominacja zostaw 100 procentach
ła ostro skrytykowana
skie, popatrzmy na meniemieckie.
dia regionalne, i to tylko
przez media prawicowe,
prywatne, bo publiczne
i chyba jednak było coś
w tej kwestii mają stana rzeczy, bo MSZ pod
nowisko jednoznaczne. Sprawa jest prorządami koalicji PO-PSL szybko wycofał
sta: wszystkie liczące się gazety i portale
się z tego niefortunnego pomysłu. Jak się
regionalne należą do kapitału niemiezachował Dziennik Zachodni? Murem
ckiego, czyli Polska Press. Mamy sytuastanął po stronie „prześladowanej”, ani
cję bez precedensu: rynek mediów regiorazu nie dając możliwości wypowiedzenalnych został zmonopolizowany przez
nia się drugiej stronie sporu. Nawet biojedno wydawnictwo, na dodatek w 100
rąc pod uwagę silne uwarunkowania reprocentach niemieckie. Gazety PP w załogionalne i śląską specyfikę, stronniczość
żeniu regionalne, z zasady silnie stawiatych tekstów była aż nadto widoczna.
jące na lokalność, mają wspólne strony
informujące o najważniejszych wydarzeNa co dzień…
niach z kraju i świata. Informacji o Nord
Stream 2 szukać tam ze świecą. OstatDaleki jestem od generalizowania
nie większe materiały to rok 2016. Wyi oskarżania w wymienionych przypadmowa była jednoznaczna: Amerykanie
kach dziennikarzy o brak patriotyzmu.

Po prostu na co dzień dziennikarze rzadko myślą tymi kategoriami. Dużo ważniejsze jest zadowolenie szefa, który ma
nad sobą naczelnego, który ma nad sobą
prezesa, który ma nad sobą szefa koncernu, który wie, że w Polsce wystarczy
jeden telefon z Niemiec, by szefem przestać być. Manifestacja tak rozumianego
patriotyzmu może źle się skończyć.
Zwłaszcza że trudno znaleźć patriotyczną inspirację w mainstreamowych
mediach o polskim kapitale. Na co dzień,
i to od lat, środowiska lewicowe związane z „Gazetą Wyborczą” prowadzą kampanię, która w skrócie ogranicza się do
forsowania trzech antypolskich mitów:
antysemityzmu, katolickiego fundamentalizmu i ksenofobii. Przez ponad
20 lat w dobrym tonie było pochylanie
się (oczywiście z troską) nad ciemnymi
stronami polskiej historii, przy skrzętnym pomijaniu lub wręcz podważaniu
tych jasnych. Polskie media w ogromnej większości wzięły w tym haniebnym
procederze aktywny udział.
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fekt pedagogiki wstydu przeszedł
najśmielsze oczekiwania i był całkowicie odwrotny od oczekiwań jej
twórców. Ogromny, naturalny i całkowicie oddolny ruch owocujący dziś niezliczoną ilością publikacji, wydawnictw,
portali, wydarzeń traktujących o polskiej historii, ale też o naszym miejscu
w Europie i na świecie. Co ciekawe, w olbrzymiej większości są to treści kontrowersyjne, nie unikające trudnych tematów, ale starające się o przedstawienie
co najmniej dwóch różnych punktów
widzenia.

Czyżbyśmy mieli do czynienia z medialnym patriotycznym pobudzeniem?
Patrząc na ostatnie miesiące poprzedzające setną rocznicę odzyskania niepodległości i wysyp najróżniejszych wydarzeń
medialnych z tej okazji – jak najbardziej.
I nie mówię tu o wielkich koncertach, ale
o setkach patriotycznych eventów, w których regionalne i lokalne wzięły aktywny
udział, czy wręcz je organizowały. Obserwowałem to w rodzimej redakcji, składającej się z bardzo różnych ludzi, również
takich, dla których na co dzień patriotyzm wydawał się archaicznym i pustym
hasłem. Okazało się, że w świętowanie
niepodległości zaangażowali się wszyscy,
szczerze i w pełni. Teraz do wspólnego
naszego obowiązku należy taki powrót
do rzeczywistości, by pamięć, tożsamość,
poczucie wspólnoty już nigdy nie były
kwitowane zdjęciem z podpisem, voice
overem czy krótkimi wypami. A inne niż
oficjalne świętowanie nie było kojarzone
z nieszczęsnym czekoladowym orłem.
Spróbujmy znaleźć jakiś punkt odniesienia w tym naszym dziennikarskim patriotyzmie. Oto 11 listopada TVP
i Polsat wyemitowały niesamowity dokument o początkach odradzania się
Rzeczypospolitej. Świetnie zrealizowany, składający się z rewelacyjnie pokolorowanych zdjęć, często odnalezionych
gdzieś w przepaściach archiwów, nie tylko
w Polsce. Zachwyt, często połączony ze
wzruszeniem, towarzyszył chyba wszystkim i dlatego media społecznościowe
przez następnych kilka dni żyły tym wydarzeniem. A teraz spróbujcie Państwo
poszukać opinii dziennikarzy z lewicowych, mainstreamowych mediów. Życzę
powodzenia. Może tu właśnie tkwi problem dziennikarskiego patriotyzmu… r
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Barbara

Miczko-Malcher
Z wykształcenia polonistka, z zamiłowania i niezwykłej
pasji – radiowiec, reportażystka. Jedna z tych dziennikarek,
która zawsze w torebce ma mikrofon i nośnik, na którym
może kogoś nagrać. Jej audycje mają wymiar dosłownie
historyczny, dzięki nim znamy np. głosy nieżyjących
już uczestników Poznańskiego Czerwca’56 i Żołnierzy
Wyklętych odsiadujących swoje wyroki w latach 50.
we Wronkach, nagrywała ich wtedy, gdy jeszcze nikt się
nimi nie interesował, a nazwa „Żołnierze Wyklęci” jeszcze
nie była używana.
O swojej pasji i związanych z nią doświadczeniach
opowiada w rozmowie z Jolantą Hajdasz.

Jesteś radiowcem od lat 70., prawda?
Tak, ale najważniejsze swoje reportaże
zaczęłam robić w roku osiemdziesiątym,
już po sierpniowych strajkach.

i patriotyzm
18

To te reportaże o Poznańskim Czerwcu.
Z nich jesteś znana w całej Polsce, bo
o Czerwcu robisz materiały do dnia
dzisiejszego. Ale początki w radiu
to nie tylko Czerwiec, a znacznie
wcześniejsze audycje, prawda?
Tak. Wcześniej odbywałam staż w kilku redakcjach.
Z tego okresu pamiętam wyprawy do Kalisza, do Teatru
Bogusławskiego. Wtedy powstał mój pierwszy reportaż
„Teatralny Kalisz”. Strasznie się przy nim namęczyłam. Montowanie taśmy
wymagało pewnych umiejętności, a ja je dopiero zdobywałam. Tymczasem zapragnęłam pokazać, jak życie teatralne przenika się z życiem miasta. 
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ebrałam różne głosy mieszkańców
Kalisza, fragmenty prób w teatrze,
entuzjastycznie nastawioną do
tworzenia „teatru marzeń”, Izabellę Cywińską i młodych aktorów. Z wieloma
przyjaźnię się do dziś. Tamten teatr był
szalenie interesujący. To był początek lat
70. Reportaż został nadany w Polskim
Radiu i bardzo dobrze przyjęty.
Dziś, jak oglądam przedstawienia
w Teatrze Polskim w Poznaniu, żałuję,
że nie mogę tak przeżywać premier jak
wtedy, że propozycje głównej poznańskiej sceny prowadzą nas w ślepą ulicz-

rozmowa SDP
Romana Dmowskiego. Teraz czytamy
ironicznie zabarwiony napis nad sceną „Witaj nam pieśniarko ludu na tym
zagonie”.
A propos ludu. Utkwiła mi w pamięci historia wielopokoleniowej rodziny
Szukalskich z Dobrzycy, niebywałej rodziny.
To był czas, kiedy zdobywałam doświadczenie radiowe w Redakcji Rolnej.
Miałam przeprowadzić wywiad z młodym rolnikiem, który zdobył złoty czy
srebrny Kłos. No i pojechałam z technikiem radiowym do Dobrzycy. Kiedy

Dziś, jak oglądam przedstawienia w Teatrze Polskim
w Poznaniu, żałuję, że nie mogę tak przeżywać premier jak
wtedy, że propozycje głównej poznańskiej sceny prowadzą
nas w ślepą uliczkę. Najnowsza premiera „O mężnym
Pietrku i sierotce Marysi” to rzecz o przyjaźni, a właściwie
lesbijskim związku Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki.
kę. Najnowsza premiera „O mężnym
Pietrku i sierotce Marysi” to rzecz o przyjaźni, a właściwie lesbijskim związku
Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki.
Ten spektakl to też manifest poparcia
dla związków jednopłciowych. Zdanie
ze spektaklu, które mogłoby być mottem
tego przedstawienia – „manifestuję swoją perwersję”. Trudno na takim tęczowym podłożu budować repertuar sceny.
Wysiłek dyrektora Macieja Nowaka idzie cały czas w kierunku zrzucania
z cokołu kolejnych polskich, historycznych postaci. W ubiegłym roku na Święto Niepodległości dostaliśmy na nowo
ulepionego, dalekiego od pierwowzoru

20

wchodziliśmy do chałupy, zauważyłam,
że na belce nad progiem jest wyryty rok
1863. To mi dało do myślenia. Gospodyni była zaskoczona i nie kryła niezadowolenia z powodu naszego niespodziewanego przyjazdu, bo akurat myła
w kuchni naczynia, prawdopodobnie po
niedzielnych gościach. Przeprosiłam ją
i wyjaśniłam, że przyjechaliśmy z radia.
Zanim powiedziałam, o co mi chodzi,
zachwycił mnie widoczny w głębi mebel – „O co za piękny szezlong”. To sprawiło, że pani domu spojrzała na mnie
z sympatią. Powiedziała, że „przysyłają
tu co pewien czas jakichś dziennikarzy,
ale nikt na wnętrze domu nie zwrócił

uwagi”. A to się wiązało z historią tej
rodziny, z którą tamtego dnia nie mogłam się rozstać, tak ciekawie opowiadali o swoich przodkach.

Pan Szulczyński wybrał rodzinę, stał
się ojcem dla swojego rodzeństwa i jednym z pierwszych, darzonym szacunkiem obywateli Dobrzycy.

Kim była ta rodzina, że pamiętasz ją
Wróćmy do Czerwca’56. Twojego
do dziś?
Czerwca, powinnam chyba powiedzieć,
To była chłopska, wykształcona robo jesteś tą dziennikarką, która pierwdzina. Pan domu był po przedwojennym
sza przygotowywała audycje o Krwagimnazjum. Znał grekę, łacinę, posłuwym Czwartku w Polskim Radiu. Jak
giwał się piękną polszczyzną. Pokazał
powstawał pierwszy Twój reportaż na
mi drzewo genealogiczne. Rzucała się
ten temat „Kędy siew padnie zdrowy”?
w oczy pewna prawidłowość występująca
Przygotowywałam
To była chłopska,
w kolejnych pokolego wspólnie z Agatą Ławniczak. To był
niach. Siedmiu synów,
wykształcona
pierwszy materiał, na
siedem córek, siedmiu
rodzina. Pan
temat Czerwca, który
synów, siedem córek...
domu był po
został zaprezentowai adnotacje przy imioprzedwojennym
ny publicznie i miał
nach związane z ważgimnazjum. Znał
ogromną siłę rażenia.
niejszymi dokonaniami
grekę, łacinę,
poszczególnych osób,
Był odtwarzany w Kluw tym udział w pobie Krąg na Łazarzu,
posługiwał
w 1981 r. Przyszła tak
wstaniach.
się piękną
Natomiast pańniesłychana ilość ludzi,
polszczyzną.
stwo Szulczyńscy mieże się nie mieścili w saPokazał mi drzewo
li już tylko siedmioro
li i oprócz niej zajmogenealogiczne.
dzieci.
wali też całe schody. Po
emisji reportażu, ludzie
Zapytałam, kto zbudozaczęli jeden przez druwał to drzewo genealogiczne?
giego zgłaszać się i opowiadać własne
kazało się, że przedwojenny prohistorie związane z Czerwcem. Niesteboszcz Dobrzycy. Wiązało się to
ty, nikt tego nie zarejestrował. Ja po tym
ze śmiercią rodziców pana Szulspotkaniu nagrałam trzy osoby, w tym
czyńskiego. Została gromadka dzieci
lekarkę, a także matkę, która straciła
– on był najstarszy. Proboszcz zawołał go
swoje dziecko.
do siebie, dał to drzewo genealogiczne
zrobione na podstawie wyciągu z ksiąg
Historycy potwierdzili, że zginęło wówparafialnych i powiedział mu, że albo
czas 58 osób. Wiadomo jednak, że ofiar
pójdzie na wymarzone studia i wtedy
mogło być więcej, bo niektórzy ranni
wszystko przepadnie, albo zajmie się
zmarli wskutek odniesionych ran, ale
rodzeństwem i uratuje gospodarstwo.
w dokumentach nie ma śladu po tym. 
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W szpitalach wpisywapoprzez to, jak i co
no zwyczajne choroby,
mówią. Otóż dla mnie
Jestem radiowcem
na które można po proMatyja był niezwykły,
od ponad
stu umrzeć w łóżku.
mówił obrazowo, z eksczterdziestu lat,
ak, ale tych pięćpresją, no może nie liwięc zawsze
dziesiąt osiem
teracką polszczyzną,
odbieram ludzi
osób jest w stu
za to tak siarczystym
poprzez to, jak
procentach potwierjęzykiem, podbarwiodzonych. Wśród nagrynym złością, emocjami
i co mówią. Otóż
wanych przeze mnie
przeróżnymi, że to była
dla mnie Matyja
uczestników zajść był
uczta słuchać go i mybył niezwykły,
także Stanisław Matyśleć o tym, że powstamówił obrazowo,
je fantastyczny, dokuja, przywódca protestu.
z ekspresją, no
mentalny reportaż.
Opowiadał, jak to wymoże nie literacką
glądało od strony zapolszczyzną, za to
kładów Cegielskiego,
Opowiadasz o tym tak,
z punktu widzenia prajakby to było wczoraj,
tak siarczystym
cowników. Jak jechali
jakbyś nie potrafiła się
językiem,
do Warszawy, aby rozrozstać z tym tematem.
podbarwionym
mawiać o niskich płarochę tak, choć
złością, emocjami
moimi pierwotcach i zawyżonych norprzeróżnymi,
nymi zainteremach pracy. Matyja był
że to była uczta
niewysoki, niepozorny,
sowaniami była sztuka,
słuchać go i myśleć
ale miał ducha i wolę
teatr przede wszystwalki. Opowiadał „no
kim (studiowałam poo tym, że powstaje
i ten Fidelski (minister)
lonistykę i teatrologię).
fantastyczny,
przyjechał i oczywiście
Zajmuję się wieloma
dokumentalny
sprawami, ale teatr
nie dotrzymał żadnych
reportaż.
obietnic i zaczął się wyi to, jakie nauki z niego
wyciągam, jest widoczcofywać z tego, co nam
mówił. I ludzie, jak go
ne w audycjach. Teatr
słuchali, to gniew w nich narastał i bałem
uczy budować dramaturgię. W reportasię, że go zlinczują” – tak mówił Matyja.
żu „Broniłem Czerwca” zbudowałam naByłyśmy z Agatą Ławniczak pierwpięcie na zasadzie obrońca – oskarżony.
szymi dziennikarkami, które rozmawiały ze Stanisławem Matyją o wydarzeTy pierwsza opublikowałaś taśmy
niach 1956 r.
z tych procesów w Polskim Radiu w reportażu „Broniłem Czerwca”. Skąd je
wzięłaś? Wszyscy wiedzieli, że proceA jaki on był? Jak pamiętasz legendarsy były nagrywane, ale nikt nie mógł
nego przywódcę buntu robotników?
znaleźć taśm…
Jestem radiowcem od ponad czterdziestu lat, więc zawsze odbieram ludzi

T
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agrał je i przechował radiowiec Zenek Andrzejewski. To
była niezwykła postać. On nagrywał po wojnie proces namiestnika
Kraju Warty Artura Greisera, nagrywał
też (pod lufami karabinów) premiera
Cyrankiewicza i jego słynne wystąpienie o odciętej ręce. Zenek zapisywał
także procesy poznańskie. Był wybitnym radiowcem, który zawsze wyczu-

głośno, nie mówiło publicznie. Natomiast w domach się rozmawiało.
W dziewięćdziesiątym roku, nagrywałam więźniów politycznych z Wronek.
Dzisiaj nazywamy ich Żołnierzami Wyklętymi. Nagrywałam Ignacego Fatygę,
który jako młodziutki chłopak stworzył
leśny, harcerski oddział „Skrusz Kajdany”. Zapłacił za to straszną cenę. Wystarczy powiedzieć, że był przesłuchiwany

I tamten strach był uzasadniony i tkwił w nich cały czas.
Oni wiedzieli, czym jest ta władza. Byli bezbronni i bezsilni
wobec władców PRL-u.
wał, gdzie ustawić mikrofon, by zebrać
z sali najlepszy dźwięk. Stąd robił znakomite zapisy koncertów w Auli UAM.
Wiele mnie nauczył. Procesy czerwcowe
były nagrywane dla sądu. Fragmenty
tych nagrań emitowano na żywo w radiu, ale Zenek zachował całość. On je
skopiował, schował w taśmotece radiowej w pudełku z napisem „muzyka ludowa” (do dziś zachowały się tylko te
kopie). Kiedy widział, jak w pocie czoła pracuję nad reportażem „Broniłem
czerwca”, uznał, że czas, aby nagrania
wyszły z ukrycia.
Zdawałaś sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, co robicie, czy bałaś się konsekwencji?
Nie. Ja się nie bałam, ale wiedziałam, że mogą mi po prostu nie wyemitować audycji. I tyle. Były tematy niewygodne, których lepiej było nie poruszać.
W ludziach siedział strach, autocenzura, o pewnych rzeczach nie mówiło się
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na odwróconym stołku i okaleczony na
całe życie. Kiedy rozmawialiśmy, poprosił, żebym nie podawała jego nazwiska.
Na pytanie dlaczego odpowiedział: bo
oni wszędzie jeszcze są!...
Bo był przesłuchiwany przez UB, czy
tak?
ak. I tamten strach był uzasadniony i tkwił w nich cały czas. Oni
wiedzieli, czym jest ta władza.
Byli bezbronni i bezsilni wobec władców
PRL-u. I stąd to gorzkie „oni wszędzie
jeszcze są”. Miał sporo racji, widzimy to
dziś wyraźnie.

T

Te twoje materiały, te, które nagrywałaś na temat Czerwca, to są unikaty
wartości historycznej.
Tak, powiem wprost, one naprawdę
mają wartość historyczną. Na przykład,
wspomniany Stanisław Matyja, jak się
potem okazało, nie otworzył się później
przed nikim tak bardzo, jak wtedy, 
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ten pierwszy raz. Wtedy przed mikrofonem on to wszystko, co w nim tkwiło
przez lata, po prostu wyrzucił z siebie.
Obrońca robotników, mecenas Michał
Grzegorzewicz, to też postać znakomita. On zapłacił za obronę robotników
w Procesach Poznańskich utratą pracy.

rozmowa SDP
Nagrywałaś też osoby mało znane powszechnie, np. pielęgniarkę, uczestniczkę Czerwca’56, którą do dziś można spotkać z transparentem w dłoni na
różnych manifestacjach.
Ta pani to Zofia Bartoszewska, która
miała dyżur w szpitalu podczas Krwa-

On był tym chłopcem, który się pojawił koło tramwajarek
niosących sztandar, a ten strzał, który go zabił padł
z Urzędu Bezpieczeństwa. Pani Strzałkowska drżącym,
łamiącym się głosem mówiła, że ta kula przeszyła
koniuszek jego serca.
Oni wszyscy płacili za to ogromną cenę.
Legendarny mecenas Stanisław Hejmowski musiał opuścić Polskę. Spotkałam się z jego rodziną, która mieszka
w Szwecji. Mam zresztą piękny list od
jego córki, podziękowała mi za audycje
poświęcone jej ojcu.
Poznałaś też Annę Strzałkowską, matkę zastrzelonego w 56 roku Romka,
dwunastoletniego chłopca, najmłodszej ofiary Czerwca.
On był tym chłopcem, który się pojawił koło tramwajarek niosących sztandar,
a ten strzał, który go zabił padł z Urzędu
Bezpieczeństwa. Pani Strzałkowska drżącym, łamiącym się głosem mówiła, że ta
kula przeszyła koniuszek jego serca. Państwo Strzałkowscy przeżyli ciężkie próby.
Nachodziło ich UB, nachodziło też ich sąsiadów, próbowano nie dopuścić do tego,
żeby oni się z kimkolwiek kontaktowali.
Mówiono, że są agentami imperialistycznymi. Zamordowano im syna, a potem
ich gnębiono. To było bestialstwo.
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wego Czwartku i która całe życie była
w zgodzie ze swoimi przekonaniami.
Jak przyjechał Jaruzelski do Poznania,
zaproszony do Wyższej Szkoły Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa, to
pani Zofia Bartoszewska protestowała
przeciwko temu, by ktoś taki spotykał
się z młodzieżą. Wynajmujący u niej
pokój student namalował plakat i ona
z tym plakatem stanęła przed uczelnią
w czasie tamtej wizyty. Zapisałam tę historię w reportażu.
Jak byś podsumowała dziś swoją pracę,
czego ona cię nauczyła, co jest w niej
najważniejsze?
ięganie do naszej historii. Przypominanie powstań, nawet tych, które się nie udały, ale te bohaterskie
zrywy ratowały godność Polaków, pokazywały, że jest wielu takich, którzy w podobny sposób myślą. Byli trzej zaborcy,
a potem był ten jeden duży zaborca, który nas przygniatał butem i to przy pomocy polskich pomocników. Są rodziny,

S

które mają w swojej pomożna usłyszeć twoje
wojennej historii przodmateriały archiwalne
Ty też nie jesteś
ków, którzy działali na
z Czerwca’56, ale emiosobą, która
towane już bez twojerzecz komunistów, na
specjalnie jakieś
go nazwiska…
rzecz okupanta, takiego
ma profity
nieczytelnego do końca,
rzykro mi jest, jak
z tego, co robiła.
bo przecież Polska była
ktoś bierze audyniby wolna. Natomiast,
cję i nie podaje
Czasem nawet
są rodziny, które mając
źródła.
Dotyczy to nie
w Polskim Radiu
większą świadomość,
tylko
moich
nagrań.
można usłyszeć
Jest taki zwyczaj, że
występując przeciwko
twoje materiały
temu rosyjskiemu, sosięga się po cudze jak
archiwalne
wieckiemu okupantopo swoje. To przecież
z Czerwca’56,
wi, płaciły za to ogromjest czystej wody kraale emitowane
ną cenę. Przynależność
dzież, a kradzież dóbr
do partii dawała przyintelektualnych jest
już bez twojego
wileje. Ja pamiętam kodużo bardziej bolesna
nazwiska…
leżankę z radia, której
niż każda inna. Jednemąż pracował w Kogo dnia kilka lat temu
mitecie Wojewódzkim,
otwieram „Gazetę Wyi byłam świadkiem jej telefonu do Komiborczą” i na rozkładówce w tej Wybortetu. Pytała o futerko, zima była za paczej widzę spisany swój reportaż na tesem. Ja w tym czasie (jak większość Pomat Czerwca, pt. „Fuga”. Zrobił to znany
laków) stałam na zmianę z mężem dzień
dziennikarz „Gazety Wyborczej” z jej
i noc w kolejce, żeby kupić pralkę Franię,
poznańskiego oddziału.
bo spodziewałam się dziecka. Więc to był
ten podział. Jesteś z nami, masz wszystBez podania źródła? Bez podania twoko. Masz sklepy za firankami, prawda?
jego nazwiska?
Podał na samym dole, drobniutkim
Natomiast, nie jesteś z nami, no, to tak
drukiem informację, że czerpał z archiwybrałaś, czy tak wybrałeś. No i ci, którzy spędzili kawał życia w więzieniach,
wum Poznańskiego Radia. Taka to specywe Wronkach czy w Rawiczu, zostali
ficzna etyka dziennikarska w tej gazecie.
okaleczeni, unieszczęśliwieni na całe
życie, nie dostali rekompensaty za swoją
Nie poszłaś z nimi do sądu?
postawę i walkę. Należy im się sprawiedNie. Zadzwoniłam tylko do autora
liwość chociażby teraz, po latach. Dlatei zwróciłam mu uwagę, że tak się nie robi.
go mówię o polskich losach i ludziach,
którzy zasługują na pamięć.
Ale Wyborczej w ten sposób chyba nie
nauczyłaś etyki dziennikarskiej?
Chyba nie, ale tak na pewno to nie
Ty też nie jesteś osobą, która specjalnie jakieś ma profity z tego, co robiwiem, bo już tego nie śledzę. Już dawno
ła. Czasem nawet w Polskim Radiu
przestałam czytać tę gazetę. r

P

FORUM DZIENNIKARZY · 04(128)2018

25

język SDP
Przez ponad 120 lat nie
było na mapach Europy
kraju, ale polskość trwała
w języku. Pielęgnowały
go elity, utrwalały dzieła
literackie. W warunkach
niepodległości dbałość o język
słabnie, a wzorce pięknego
mówienia i pisania upadają.
Język narodowy zmienia
się w uproszczony pidżyn
– językową mieszankę
różnych slangów i obcych
zwrotów. Co dzieje się
w mediach? Bożyszczem jest
liczba odsłon na portalach
internetowych. Walczą o nią
miliony witryn. Sensacja goni
więc sensację i język staje
się coraz bardziej brutalny,
byle tylko przyciągnąć uwagę.
Przedzieranie się przez ten
zgiełk z piękną polszczyzną
to donkiszoteria. Ale dla
tego, komu na sercu leży
zachowanie narodowej
odrębności i przekazanie
jej duchowej kultury,
innego wyjścia nie ma.

Profesor Kazimierz Ożóg

Refleksje nad językiem

Donkisz oteria...
– głównym nośnikiem wolności

Tekst i zdjęcia Alina Bosak
26
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W

śród refleksji wokół setnej
artykułów i książek (m.in. „Polszczyzna
rocznicy odzyskania przez
przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zaPolskę niepodległości, często
gadnienia”, „Język w służbie polityki. Jęwspomina się o bohaterstwie żołnierzy,
zykowy kształt kampanii wyborczych”),
zdolnościach przywódców i sprzyjająpodkreśla, że przede wszystkim osłabiocym układzie politycznym na świecie.
ne zostały wzorce pięknego mówienia
Mało mówi się natomiast o znaczei pisania.
niu mowy polskiej. Tymczasem nie ma
– Nastąpiła pauperyzacja nie tylnic bardziej istotnego i podstawowego
ko polszczyzny ogólnej, ale sama litedla utrzymania tożsamości narodoratura piękna zdradziła język ojczysty.
wej i związanych z nią
Wulgaryzmy, brutalizmy, słowa agresywwzorców kulturowych,
ne wypełniają dzieła
niż język ojczysty. To
– Nastąpiła
on buduje wspólnotę,
współczesnych skandapauperyzacja nie
„przechowuje” jej kullistów – zauważa profeturę duchową i matesor Ożóg.
tylko polszczyzny
rialną, przekazuje kodaniem językoogólnej, ale
lejnym pokoleniom
znawcy przeciętsama literatura
całą jej wiedzę, załony Polak wprawpiękna zdradziła
żenia aksjologiczne
dzie nigdy wiele nie
język ojczysty.
pisał, ale dziś pisze
i ideologiczne.
Wulgaryzmy,
w sposób uproszczoistoria toczy się,
czasy się zmieny, w sposób esemesobrutalizmy,
wy czy mailowy. A gdy
niają, ale funksłowa agresywne
cje języka – nie. W jego
przyjdzie mu powiewypełniają dzieła
dzieć parę zdań pubewolucji odzwierciedwspółczesnych
la się więc narodolicznie, to jest bezbronskandalistów
wa odrębność, zmiany
ny jak dziecko. Fatalnie
– zauważa
w systemie wartości
mówi nie tylko wielu
i obrazie świata. Język
polityków, ale również
profesor Ożóg.
ojczysty jest fundamenaktorów. Młode pokoletem niepodległości, lecz
nie dopasowuje się do
w wolnym kraju nie zatego ogólnego trendu:
prząta zbytnio naszej uwagi. Jest oczy„Możesz mówić, jak Ci się podoba, powisty jak powietrze. Nawet ono doczekanieważ to jest oznaką twojej wolności”.
ło się ostatnio antysmogowych działań.
Jednocześnie język został poddany
Tymczasem język polski dzisiaj podlega
ideologizacji. Politycy różnych partii pogwałtowi zmian z różnych stron. Są istotsługują się tymi samymi słowami, nadane. Nie tylko świat wpływa na język, takjąc im różne znaczenia. Wszyscy mówią
że język kształtuje nas.
językiem polskim, jednak nie potrafią
Jak zmienia się polszczyzna? Prosię porozumieć. Jedni inaczej rozumiefesor Kazimierz Ożóg, autor ponad 100
ją konstytucję, a drudzy – inaczej. Czy

Z
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Flash mob w tytule portalu informacyjnego (sztuczne zebranie tłumu w celu przeprowadzenia
jakiegoś wydarzenia) – przykład amerykanizacji języka. Fot. printscreen

to nie postprawda? Trzeba nam refleksji
nad językiem, który jest głównym nosicielem wolności.

Skutki sensacyjnych
doniesień

N

eologizmy, nowe zwroty za
sprawą internetu, błyskawicznie zyskują popularność i stają się nieodłącznym elementem języka
mówionego. Dawniej zmiany językowe wchodziły do powszechnego słownika bardzo wolno. Język ewoluował,
ponieważ potrzebował zmian systemowych, związanych z dążeniem do
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ekonomizacji, maksymalnego zmniejszenia wysiłku mówiącego, a po drugie
dostosowywał się do zmian w otaczającej nas rzeczywistości. Dziś te zmiany
następują bardzo szybko i równie gwałtownie zmienia się język polski.
Profesor Ożóg obserwuje tendencje
kulturowe, które sprawiają, że polszczyzna staje się pidżynem, czyli mieszaniną różnych języków o uproszczonej
morfologii i składni, o ograniczonym
słownictwie.
– Zaczynamy tracić godność własnego języka i jego swoistość – mówi profesor. – Wśród tendencji kulturowych, które zmieniają mowę polską w pidżyn,
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dominuje konsumpcjoi głównych witryn może
nizm. To główna nar„lać się krew”. Z sensaJednocześnie
racja współczesności,
cyjnością tytułów wiąże
następuje
czego dowodzi chosię także gubienie rzeamerykanizacja
ciażby huk, jaki nastączywistych znaczeń
języka. – Przez
języka i pozbawianie
pił po wprowadzeniu
lata byłem
słów wartości. Tytuły
niehandlowych nienauczycielem
budowane są często
dziel. Drugim zespołem
cech ideowych, które
dwuznacznie, sugerują
akademickim.
zmieniają język polski,
jakiś fakt, który w artyTeraz mi napisano,
jest medialność. Dziś
kule okazuje się nie istże jestem
wszystko musi być sennieć. Zapowiedź treści
mentorem. Zgodnie
sacyjne, wszystko musi
nierzadko jest zwykłym
z hierarchią, na
wywoływać u odbiorcy
kłamstwem.
której dole znajduje
„gęsią skórkę”.
stnieje przekonasię coach (osobisty
Amerykanizacja,
nie, że jeśli coś nie
europeizacja
trener pomagający
odbije się szerokim
i „kopiuj wklej”
odnaleźć swojemu
echem w mediach, nie
klientowi właściwą
ma znaczenia, jakby nie
Profesor Kazidrogę do celu),
mierz Ożóg twierdzi,
istniało. Media zmiea na górze mentor.
że prądem, który do
niają więc język polski równie gwałtownie.
cna
zmienia polszczyMnie to przeraża
– Ale język nie może
znę,
jest rewolucja in– stwierdza
„błyszczeć” cały czas,
formatyczna. Przeoraprofesor.
nie może być nieustanła ona zupełnie naszą
nie sensacyjny, ponieświadomość i wydolważ kiedy stale jest ona
ność językową. Dzisiaj
obecna w przekazie, to przestaje być zanie potrafimy już pisać ręcznie, a co za
uważana, traci moc sensacji – uprzytomtym idzie, nie potrafimy pisać dłuższych
nia profesor.
tekstów. Chcemy skopiować, wkleić, poWalery Pisarek, również profesor
wielić wzory. Gdzie podziała się kreajęzykoznawca, chęć przypodobania się
tywność?
słuchaczowi, czytelnikowi, nazywa rolą
ednocześnie następuje amerykaniludyczną i stwierdza, że wobec terroru
zacja języka. – Przez lata byłem nawskaźników oglądalności i słuchalności,
uczycielem akademickim. Teraz mi
misyjna rola mediów owej ludyczności
napisano, że jestem mentorem. Zgodustępuje. Z ową sensacyjnością postępunie z hierarchią, na której dole znajduje
je również brutalizacja języka. Zaczęły ją
się coach (osobisty trener pomagający
tabloidy, przejęły portale. Zmasakrowaodnaleźć swojemu klientowi właściwą
ne zwłoki, czyny zwyrodnialców – dziędrogę do celu), a na górze mentor. Mnie
ki takim zwrotom z pierwszych stron
to przeraża – stwierdza profesor.

I
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N

ie na czasie jest ten, kto dziś nie
wie, co oznacza np. flash mob.
Nie zrozumie tytułu na jednym
z największych polskich portali: „Podróżni na Dworcu Centralnym nie kryli
zdumienia. Flash mob MON”. A mowa
w nim o akcji śpiewania patriotycznej
pieśni na dworcu z okazji… Święta Niepodległości.
Z drugiej strony język polski podlega
europeizacji. – Uczą nas, jak mamy mówić i pisać, jak mamy rozumieć słowa.
Dotyczy to kilku obszarów. Jeden związany jest z poprawnością polityczną.
Nie wolno dziś mówić np. słowa Cygan,

FORUM DZIENNIKARZY · 04(128)2018

Murzyn – zauważa prof. Ożóg. – Europeizacja polszczyzny następuje także
w języku urzędowym i prawniczym.
Dokumenty, wnioski, musimy wypełniać dokładnie tak, jak mówi instrukcja
z Brukseli. Jeśli użyjesz innego słowa,
wniosek nie zostanie zaakceptowany.
Dyktatowi temu podlegają także media. Parę lat temu dziennikarz, dbający
o jasny i klarowny dla czytelnika język,
nie używał w artykułach urzędniczego
słowa „środki finansowe” i pisał po prostu „pieniądze”. Dziś środki albo fundusze z Unii Europejskiej są powszechnym
sformułowaniem. 
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Zbiórka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
„Kurier Galicyjski” to gazeta dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Wydawana
jest niezwykle profesjonalnie dzięki zespołowi lwowskich dziennikarzy oraz
współpracowników z Polski. Dziennikarze ze Lwowa często pokonują setki
kilometrów, obsługując najważniejsze wydarzenia. Niestety, braki sprzętowe
utrudniają im wykonywanie pracy. Dlatego też zwracamy się z prośbą do
wszystkich, którzy zechcieliby pomóc w zbiórce nowych lub używanych 10
laptopów oraz komputera stacjonarnego do składu i łamania gazety.
Informacje prosimy przesyłać drogą mailową na adres: sdp@sdp.pl

Pismo dla ludzi ciekawych świata
Prenumerata Forum Dziennikarzy

P

rofesor Ożóg twierdzi, że jeśli tenzdanie. Nawet słowo patriotyzm, nawet
dencje amerykanizacji, europeisłowo niepodległość.
zacji i rewolucji informatycznej
Obserwując zmiany w naszym jęzdominują nasz język, rozpłyniemy się
zyku, musimy pamiętać, że dziennikarw papce pidżynu europejskiego, który
stwo to zawód, w którym nadal obowiąbędzie angielsko-jakiś
zuje odpowiedzialność
tam. Zatracimy polskie
za słowo. Każdy, kto
zwyczaje, polskie pola
czyta dużo klasycznych
Obserwując
semantyczne, polską
tekstów, wie, że możzmiany w naszym
kuchnię i kulturową odna zbudować ciekawy
języku, musimy
rębność. Dla mnie rantytuł i tekst, posługupamiętać, że
jąc się wzorcową polga języka w niepodległej Polsce, to ranga
szczyzną. Także w Indziennikarstwo to
języka jednoznacznego,
ternecie, w tym morzu
zawód, w którym
gdzie słowo znaczy słozapożyczeń, niechlujnadal obowiązuje
wo, gdzie miłość znaczy
ności językowej, pryodpowiedzialność
miłość. Ale przy tych
mitywizmu, brutalizmu
za słowo.
propozycjach różnych
i wulgarności. Przeciwdziś fundamentów
stawiając się temu styideologicznych, staje
lowi, kontynuujmy polsię to coraz bardziej niemożliwe. Wystarską tradycję i kulturę, kształćmy mądre
czy posłuchać obrad sejmu, gdzie każspołeczeństwo i bądźmy w samym środde ugrupowanie rozumie inaczej każde
ku Niepodległej. r
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Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, „Forum Dziennikarzy”
można już zamawiać w prenumeracie. Formularz zamówienia elektronicznego
znajdziecie Państwo pod adresem www.sdp.pl w zakładce Forum Dziennikarzy.
Można też wysłać zamówienie pocztą tradycyjną na adres:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Zarząd Główny
Ul. Foksal 3/5
00-366 Warszawa
W zamówieniu należy podać:
Imię i nazwisko zamawiającego
Adres zamawiającego
W przypadku firmy
Nazwę oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej
Adres
NIP
Prosimy o zaznaczenie formy płatności:
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Koszt jednego egzemplarza to 10 zł (raz na dwa miesiące) plus koszty
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www.sdp.pl
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Walka o

Polskę
Realizację tego fotoreportażu rozpocząłem w 1980
roku w okresie karnawału Solidarności, kiedy to
zostałem społecznym fotoreporterem Regionu
Mazowsze.
Uczestnicząc w wielu zgromadzeniach, protestach i strajkach, mogłem
przyjrzeć się i sfotografować zachowania osób wyrażających wolę zmian
w swojej Ojczyźnie.
Najbardziej lapidarnie wyrażał to
niesiony na czele protestu 100 tysięcy
kobiet łódzkich transparent.
Polakom chleba, Polski.
Poprosiłem Anię Pietuszko, aby moim aparatem sfotografowała mnie na
jego tle.
Wojna Jaruzelskiego z Narodem pogłębiła podziały społeczne i spowodowała powstanie konspiracji.
Wprowadziłem wtedy do tematu
zdjęcia druków ulotnych jak banknot
1 guana z Geobelsem stanu wojennego Jerzym Urbanem, czy drobiazgów jak
krzyżyk wycięty z monety 10-złotowej
przez internowanych w Białołęce.
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Część manifestacji przeniosła się
na cmentarze i do kościołów. W kwaterze katyńskiej sfotografowałem Victorie
na tle szarfy Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy; a w czasie Mszy za
Ojczyznę zmęczonego księdza Jerzego
Popiełuszkę.
Wybory 1989 niewiele zmieniły.
Tysiące młodych ludzi wyszło na ulice, żądając odejścia Jaruzelskiego czy
wycofania wojsk radzieckich z Polski.
Transparent Precz z ignorancją i głupotą władzy wskazywał, że wiele dotychczasowych problemów nie zniknęło samoistnie.
Ostatnie fotografie pochodzą z 11 listopada 2018 z Marszu dla Niepodległej
w stulecie odzyskania niepodległości.

Jerzy Kośnik

Jerzy Kośnik na marszu kobiet łódzkich, 1981 r.
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Sam o sobie
Jerzy Kośnik, urodzony 7 lipca 1950 r.,
co nie jest bez znaczenia. Siódemka
stała się dla mnie niezwykła. Ilość
szczęśliwych zdarzeń w moim życiu
przekracza zapewne przeciętną
statystyczną. Ukończyłem
socjologię, co nie było bez znaczenia,
bowiem mam dzięki temu
lepszy ogląd spraw społecznych.
To spowodowało, że w chwili gdy
Jaruzelski wypowiedział wojnę
społeczeństwu, wiedziałem od razu,
że należy dokumentować wszystkie
zdarzenia wokół. Przystąpiłem do
dzieła z aparatem fotograficznym.
Miałem już doświadczenie w takich
działaniach dzięki „Karnawałowi
Solidarności”, w którym cały czas
działy się rzeczy wielkie, gdzie
można było oglądać z bliska
prawdziwe apogeum polskiego
patriotyzmu.

P

rzygodę z fotografią zaczynałem
od aktu, drukując prace w wychodzącym wówczas „Zarzewiu”, piśmie Związku Młodzieży Wiejskiej. Akty kupował też miesięcznik „Polska”.
Dzięki drukowanym tam neoromantycznym aktom zdobyłem popularność
w Japonii. Akty zamieszczał też partyjny magazyn „Perspektywy”, który w ten
sposób zwiększał sprzedaż pisma. Ta
praca pozwoliła się mi też uniezależnić od domu rodzinnego, w którym nie
tolerowano mojej twórczości związanej z aktami. Mój ojczym twierdził, że
nie powinienem fotografować kobiet,
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Manifestacja na cmentarzu Powązkowskim, 1 sierpnia 1984 r.

ponieważ one po takiej sesji zdjęciowej nie znajdą już nigdy mężów. Wtedy
faktycznie zacząłem mieć wątpliwości,
czy tak nie jest rzeczywiście. Dzisiaj kobieta, która decyduje się na publikację
swojego aktu, natychmiast zyskuje grono swoich fanów. Widzę różnicę w bardzo skromnych, artystycznych aktach,
które ja fotografowałem a tym, co pokazuje się dzisiaj, co balansuje na pograniczu pornografii.

Kiedyś byłem członkiem dyskusyjnego klubu filmowego „Kwant”, gdzie
oprócz oglądania filmów będących prapremierami kina moralnego niepokoju (tam przyjeżdżał Cortazar, tam
przyjeżdżał Antonioni), robiłem zdjęcia ze spotkań w klubie, które kupował
„Film”. Potem ogłoszono w gazecie konkurs na fotoreportera, który wygrałem.
W 1982 roku wyrzucono mnie z „Filmu”
po tzw. Weryfikacji. Rozpocząłem życie
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niezależnego fotografika, który fotografował również sceny z życia antykomunistycznej opozycji.

Trzydzieści tysięcy USD
Za zdjęcia Wałęsy z Arłamowa
w 1984 roku osiągnąłem kwotę 30 tysięcy dolarów. To wówczas była kwota, za
którą można było kupić w Polsce cztery
mieszkania. Zadecydował o tym zbieg 
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okoliczności, który pozwolił mi zgromadzić trzy tysiące dolarów (chociaż byłem
wówczas biedny jak święty turecki) dla
Staszka Wałęsy, brata Lecha, który tyle sobie zażyczył za zrobienie dla mnie
zdjęć w Arłamowie. On mógł wejść wówczas na teren tego silnie strzeżonego,
rządowego ośrodka wypoczynkowego,
w którym trzymano Wałęsę.

Jack Nicholson
i festiwal w Cannes
Moją twórczość zdominował jednak
festiwal filmowy w Cannes. Posiadam
40 tysięcy fotografii dokumentujących to
wydarzenie przez dwadzieścia lat. Fotografowanie opozycji antykomunistycznej to zaledwie 4,5 tysiąca zdjęć.
ak już wspomniałem, w 1982 roku
wyrzucono mnie z „Filmu” po tzw.
Weryfikacji. Przyczyniło się do tego
moje zdjęcie Jacka Nicholsona ze znaczkiem „Solidarności”. Zacząłem więc jeździć do Cannes na własny koszt. Tak było przez 20 lat. Zostałem uznany przez
organizatorów za fotografika, któremu
należy się akredytacja.
Tematów opozycji, czy życia kraju,
w którym żyłem na co dzień, nie odbierałem jako czegoś nadzwyczajnego,
a Cannes tak! Festiwal był raz w roku.
Przywoziłem do kraju fotografie, które
sprzedawałem za grosze, bo żadnej redakcji nie było stać na opłatę, jaka obowiązywała na Zachodzie za takie zdjęcia.

J

Komunizm nie był
ciekawym tematem
Natomiast codzienność w komunistycznym kraju nie była dla mnie
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specjalnie fascynująca. Za fotografowanie zakazanej wówczas opozycji można
było ponieść przykre konsekwencje. Spotykało mnie to kilka razy. Raz zatrzymał
mnie ubek, który prowadził mnie na komisariat. Wiedziałem, że tam czeka mnie
„ścieżka zdrowia”, czyli przejście przez
szpaler milicjantów bijących na odlew
pałkami. Przeprowadzał mnie właśnie
koło miejsca, gdzie siedmiu fotografów
szło za kordonem ZOMO tłukącego pałami ludzi niemogących pomieścić się
w Katedrze. Wśród nich fotoreporter
komunistycznego „Sztandaru Młodych”
(notabene kapitan Milicji Obywatelskiej),
który później dostał nagrodę roku za reportaż ze strajku w Stoczni Gdańskiej.
Zawołałem do niego, aby prowadzącemu ubekowi powiedział, że ja też jestem
fotoreporterem. Potwierdził. Dla mojego
ubeka zabrzmiało to jak hasło: to nasz
człowiek. Natychmiast wyrwałem aparat
z rąk ubeka i odszedłem. Uratowałem
w ten sposób jedno z najlepszych zdjęć,
które przedstawia sześciu zomowców
bijących jednego człowieka.
ajlepsze moje zdjęcia z okresu
stanu wojennego są nieznane.
To fotografie z sądu wojskowego z rozprawy przeciwko kolporterom,
na którą zostałem zaproszony przez
znajomą, której narzeczony był wśród
oskarżonych. Obrońcami był Bednarkiewicz, Siła Nowicki. Dopiero w środku uświadomiłem sobie, gdzie jestem
z aparatem, który mógł zostać uznany
za szpiegowski. Dzielnie zrobiłem kilkadziesiąt zdjęć i wysłałem do francuskiej
agencji prasowej, która zupełnie nie była
zainteresowana tymi pracami, za które
wówczas mogłem dostać wyrok nawet
10 lat więzienia.

N

Strajk AM Warszawa, 1981 r.
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Ojciec Święty i Ksiądz Jerzy

W

izyty papieskie. To bardzo trudna
praca dla fotografa, który chce
być wszędzie, a ochrona skutecznie to uniemożliwia. Jest zwyżka dla
dziennikarzy, pracujesz z teleobiektywem
czekając, aż coś się wydarzy. To niedobre
zdjęcia. Zdecydowanie lepsze były te robione przypadkowo, gdzieś na trasie przejazdu
Ojca Świętego. Tam łapałem bezpośrednią
bliskość Papieża z ludźmi. Cieszę się jednak, że mogłem tam być, że mogłem słuchać słów tak prostych i tak dobitnych. Tak
podobnych do tych, którymi posługiwał się
Ksiądz Jerzy Popiełuszko – mówił o prawdzie, o tolerancji słowami nam wszystkim
znanymi. Jednak gdy mówił to Ks. Jerzy czy
Ojciec Święty, to słuchaliśmy tego inaczej.
Jeśli chodzi o Ks. Popiełuszkę, to mam
zdjęcia żywego Księdza i później jego pogrzebu. Fotoreporterzy dostali wówczas
od kardynałów fotografie zmasakrowanych zwłok Ks. Jerzego, aby wysłać je dalej
w świat.

Nadeszły lata dziewięćdziesiąte
Te zdecydowanie były mniej ciekawe.
Zaczęło się od zdjęć dla „Solidarności”.
Nigdy nie brałem pieniędzy za fotografie, które były moim wkładem dla dobra
wspólnego. Pamiętam, jak fotografowałem w Gdańsku kandydatów do wyborów
z Wałęsą. Po sesji oddałem filmy i wydawało się, że to już koniec mojej pracy. Nagle zadzwonił Wujec, mówiąc, że mam się
zgłosić po pieniądze. Zdziwiłem się mocno. Przecież pracowałem społecznie! To
jednak już nie był ten czas, to nie była ta
sama Solidarność. 
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Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Msza Za Ojczyznę, 1982 r.

FORUM DZIENNIKARZY · 04(128)2018

41

foto reportaż

C

hodziłem już tylko na manifestacje
młodych, tych, którzy w stanie wojennym mogli mieć najwyżej sześć
lat. W dziewięćdziesiątych szesnaście. Oni
cudownie manifestowali, oni chcieli zmian,
które zakończyłyby czasy komuny, chcieli
wysłać Jaruzelskiego tam, gdzie jego miejsce.
Potem okazało się, że Jaruzelski jest człowiekiem honoru bardziej niż inni. Ta nieprawda
w werbalnym życiu społecznym stała się tak
ohydna, że spowodowała moje wycofanie się
z dotychczasowej działalności.

Jak stać się wolnym…?
Od momentu, gdy wyrzucono mnie
z „Filmu” w roku 1982 roku, gdy zabrano
mi narzędzia pracy (aparaty fotograficzne), rozpocząłem życie wolnego człowieka.
O wszystko musiałem się starać sam, ale
byłem wolny i niezależny. Przekonałem się,
że jeśli jesteś dobry w tym, co robisz, to nie
zginiesz tylko dlatego, że jakaś łajza podstawia ci nogę. r
Spisał: Andrzej Klimczak

Demonstracja patriotyczna w kwaterze katyńskiej cmentarza Powązkowskiego, 1983 r.

Banknot ośmieszający rzecznika rządu, Jerzego Urbana, 1982 r.
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Krzyżyk wycięty z 10 zł przez internowanych z Białołęki
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Antyjaruzelska demonstracja, Warszawa 1990 r.
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Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej, 1988 r.

foto reportaż

interwencja

Demonstracja, Warszawa 1992 r.

CMWP SDP zwraca się do Prokuratury
Okręgowej w Gliwicach

W

związku z publikacją 8.11.2018 r. na portalu wPolityce.pl artykułu:
TYLKO U NAS. Znamy kulisy śledztwa w sprawie „urodzin Hitlera”.
W tle tajemniczy zleceniodawcy, duże pieniądze i dziennikarka TVN
w imieniu Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zwróciło się do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczących ustaleń Prokuratury w sprawie udziału nadawcy audycji (Spółki TVN SA)
w wydarzeniach będących przedmiotem śledztwa oraz informacji na temat
roli dziennikarzy w tej sprawie. W naszej opinii istotna jest zarówno prawna,
jak i moralno-etyczna ocena wszelkich okoliczności powstania reportażu, jego
emisji i jej skutków.

Marsz dla Niepodległej, 11 listopada 2018 r.

W styczniu dziennikarze audycji „Superwizjer” telewizji TVN Bertold Kittel, Anna
Sobolewska i Piotr Wacowski ujawnili wyniki swego dziennikarskiego śledztwa.
Na nagraniach, które zostały zarejestrowane ukrytą kamerą, pokazano m.in. zorganizowane w maju 2017 r. w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego „obchody”
128. urodzin Adolfa Hitlera. Materiał pokazywał m.in. rozwieszone na drzewach
czerwone flagi ze swastykami i „ołtarzyk” ku czci Hitlera z jego czarno-białą podobizną oraz wielką drewnianą swastyką nasączoną podpałką do grilla, która
po zmroku zostaje podpalona. Widać było też uczestników spotkania przebranych w mundury Wehrmachtu, wznoszenie toastów „za Adolfa Hitlera i naszą
ojczyznę, ukochaną Polskę” oraz częstowanie tortem w kolorach flagi Trzeciej
Rzeszy. Po publikacji materiału prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił
prokuratorowi regionalnemu w Katowicach wszczęcie śledztwa w tej sprawie,
wszczęła je Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. 8 listopada br. portal wPolityce.
pl napisał o kulisach śledztwa. Z zeznań organizatora „urodzin” Mateusza S., do
których dotarł portal, ma wynikać, że cała impreza została zamówiona przez
tajemniczych mężczyzn i była maskaradą, za którą zapłacono jej organizatorowi 20 tys. zł. Zleceniodawcy mieli mieć jednak jeden warunek, by na urodziny
zaprosić Annę Sokołowską – według portalu to w rzeczywistości dziennikarka
„Superwizjera” i współautorka reportażu Anna Sobolewska. Podobne zarzuty
sformułował też tygodnik „Sieci”. Do zarzutów w oświadczeniu odniosła się stacja
TVN, napisano w nim, iż nadawca „stanowczo odrzuca insynuacje”, że materiał
o polskich nazistach był opłaconą inscenizacją. Jak zaznaczono w oświadczeniu
stacji, „powielanie tych rewelacji jest skandalicznym nadużyciem”.
Sprawa ta jest bardzo istotna w kontekście realizacji zasady wolności słowa w demokratycznym państwie ze względu na społeczne skutki, jakie wywołała emisja
w/opisanej audycji stacji TVN nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. r

KUMPEL

SDP o ludziach

IST KUMPEL
Tekst Robert Błaszak

Szalony rozwój
gospodarczy,
który nastąpił na
przełomie XIX i XX
wieku, drastycznie
zwiększył popyt na
surowce naturalne,
w tym energetyczne.
Podstawową
kopaliną był węgiel
kamienny. Był
źródłem energii
napędowej i ciepła
procesowego,
pozwalał na
obróbkę żelaza
i produkcję stali,
gwarantował rozwój
sektorów budowy
maszyn i środków
transportu, takich
jak kolej.
50

Kadr z filmu Kameradschaft
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R

ezygnacja z drewna jako surowca energetycznego nie tylko stworzyła nowe formy produkcji, ale
również zmieniła oblicze struktury społecznej. Najpierw w Wielkiej Brytanii,
a następnie w wielu krajach Europy Środkowej oraz w USA powstał w miastach
proletariat przemysłowy. Jednocześnie
wśród górników narodziła się specyficzna
solidarność, nieporównywalna z innymi
profesjami. Motorami rewolucji przemysłowej w Europie oprócz Wielkiej Brytanii były Niemcy i Francja. W obu krajach
odkryto złoża węgla kamiennego, największe na prawym brzegu Renu między

dopływami Ruhr i Lippe w Niemczech
i w północno-wschodniej Francji w Pas
-de-Calais. W tych miejscach powstały
największe w Europie zagłębia węglowe, gdzie wydobywano czarne złoto na
wielką skalę. Rywalizacja gospodarcza
między obu krajami doprowadziła do
sytuacji, w której potrzebni Francji niemieccy fachowcy byli odsyłani z francuskich kopalń z kwitkiem. Nałożyły się to
na odwieczne francusko-niemieckie animozje, a agresywna konkurencja pogłębiała wzajemną wrogość. A jednak nawet w takim trudnym czasie znalazło się
w duszach ludzi po obu stronach granicy

miejsce na trwałą przyjaźń. Zakwitła ona
na gruncie właśnie wspomnianej solidarności górniczej.

i dotarła do niemieckiego Zagłębia Ruhry. Tam w Herne i Gelsenkirchen funkcjonowały specjalne oddziały doskonale
wyszkolonych i wyposażonych górników-ratowników. To, co w świadomości
Zaczęło się od
ówczesnych Niemców wydawało się nietragicznego wypadku
dorzeczne, czyli pomoc wrogowi w trudBył rok 1906, gdy w kopalni węnej sytuacji, dla górniczej braci z Hergla w Hénin-Beaumont w Pas-de-Cane okazało się naturalnym odruchem:
lais nastąpił wielki wybuch gazu. Pod
górnik jest górnikiem – bez względu na
ziemią zostało uwięto czy jest Francuzem,
zionych ponad 1100
czy Niemcem. Pracuje
francuskich górników.
w takich samych eks...górnik jest
Wiadomość rozeszła
tremalnych warunkach,
górnikiem – bez
się lotem błyskawicy
ma żonę i dzieci, które
względu na to czy
dzięki swojej ciężkiej
jest Francuzem, czy
pracy może wyżywić.
Niemcem. Pracuje
Trzeba więc go ratow takich samych
wać... Zebrało się więc
kilkudziesięciu wyspeekstremalnych
cjalizowanych ratowwarunkach, ma
ników, którzy dwoma
żonę i dzieci, które
ciężarówkami pojechali
dzięki swojej
do odległego o 350 km
ciężkiej pracy może
od Herne Hénin-Beauwyżywić.
mont. Zawał węglowy był tak ogromny,
że mimo szybkiej akcji
ratunkowej udało się uratować ledwie
14 francuskich górników. Ale i to ocalenie francuska opinia publiczna okrzyknęła mianem cudu, a wdzięczność Francuzów była ogromna.

Kumpel ist kumpel
To wydarzenie dało początek niezwykle trudnej przyjaźni, która w I połowie XX wieku była wielokrotnie wystawiana na ciężkie próby. Już w osiem lat
później ci sami ludzie, ci sami górnicy
wcieleni do wojska znaleźli się po dwóch 
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stronach frontu w okopach I wojny światowej. Zaledwie po pięciu latach po zakończeniu tej wyczerpującej, wielkiej
wojny, na skutek niewywiązywania
się z traktatów przez Republikę Weimarską, Francja zajęła Zagłębie Ruhry. Niemcy nie mogli się pogodzić ani

z Traktatem Wersalskim, ani z takimi
jego konsekwencjami. Był to jeden z kilku powodów, dla którego zaufali potem
Hitlerowi. Wydarzenia II wojny światowej wystawiły po raz kolejny na wielką
próbę relacje pomiędzy Herne i HéninBeaumont.

Kadr z filmu Kameradschaft

Śladami historii
sprzed ponad
100 lat w 2008
roku wyruszyły
dwie młode,
wówczas 19-letnie
mieszkanki obu
miast: Melissa
Przybyl z Herne
i Samia Benallal
z Hénin-Beaumont.

A jednak mieszkańcy obu miast nie
zapomnieli.
eszcze w 1931 roku
w koprodukcji niemiecko-francuskiej
nakręcono piękny, poruszający i realistyczny
film fabularny o akcji
ratowniczej zatytułowany „Kameradschaft”,
wyreżyserowany przez
Austriaka Georga Wilhelma Pabsta, a za
kwestie francuskojęzyczne odpowiadał
Francuz R. Beadouin. Początek filmu to
skreślona kilkoma scenami sytuacja pogranicza z wyraźnie pokazaną wzajemną nieufnością i brakiem zrozumienia.
Kolejne sceny to mistrzowskie ujęcia
pracy górników w dwóch kopalniach,
realizm wybuchu gazu i świetnie zagrany, kulminacyjny pod względem emocjonalnym moment podjętej podczas
narady, spontanicznej decyzji wypowiedzianej przez niemieckiego górnika do wątpiących kolegów: – Kumpel
ist Kumpel! Ów górnik porywa swoim

J
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Melissa Przybył (z lewej)
i Samia Benallal

przekonaniem i siłą tego wezwania innych
i wyruszają na ratunek.

Historia może
łączyć

W latach 50. XX
wieku miasto Herne
stało się prekursorem
wzajemnego pojednania niemiecko-francuskiego. Odżyły wzajemne kontakty i –
mimo dużej dysproporcji (Herne jest
niemal siedmiokrotnie większym organizmem miejskim od Henin-Beaumont) – w 1954 roku oba miasta podpisały układ partnerski.
Śladami historii sprzed ponad 100
lat w 2008 roku wyruszyły dwie młode,
wówczas 19-letnie mieszkanki obu miast:
Melissa Przybyl z Herne i Samia Benallal
z Hénin-Beaumont. Dziewczyny poznały
się 10 lat wcześniej przy okazji wymiany między szkołami obu miast, które
w ten sposób od lat zacieśniają wzajemne stosunki – mimo bariery językowej 
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pamięć o ofiarach katastrof górniczych.
Nie tylko tej, którą przypomniały Melissa i Samia, bo nie ma informacji, by
w 1906 zginęli tu jacyś Polacy. W 1970
roku doszło jednak do podobnego wypadku w tej samej kopalni w Henin i tragedia ta dotknęła wiele rodzin polskiego
pochodzenia. Dom Polonii przygotował
tu szlak tematyczny z tablicami opowiadającymi historię kopalni.
Zagłębiu Ruhry także żyje
wielu naszych rodaków, wg
różnych danych jest ich tutaj
do 0,5 mln z żyjących w całych Niemczech od 1,5 do 2 mln). Jeszcze w II połowie XIX wieku (po roku 1871 można
było się swobodnie poruszać po całej
Rzeszy Niemieckiej)
ludność polska zaboru
pruskiego zaczęła liczTo tu w Dorsten
nie migrować w głąb
urodził się
Niemiec za pracą. Wielu z nich zasiliło dynapóźniejszy
micznie rozwijające się
premier Stanisław
Zagłębie Ruhry. Polacy
Mikołajczyk.
stanowili największą
Do lat 30. XX
mniejszość na tym tewieku znany klub
renie, byli zorganizopiłkarski Schalke
wani w Zjednoczeniu
Zawodowym Polskim,
04 z Gelsenkirchen
a miasto Bochum bymiał przydomek
misje gospodarcze
ło ważnym ośrodkiem
„Pollackenklub”
i w ich efekcie w tym
Z w i ą z k u Po l a k ów
– grało w nim
zagłębiu pojawiło się
w Niemczech (Dzielnibowiem wielu
blisko ćwierć miliona
ca III). To tu w Dorsten
Polaków.
Polaków. Dziś w tym reurodził się późniejszy
gionie do polskich kopremier Stanisław Mirzeni przyznaje się pół
kołajczyk. Do lat 30.
miliona osób – prawie wszyscy są poXX wieku znany klub piłkarski Schaltomkami emigracji roku 1919. W Hénin
ke 04 z Gelsenkirchen miał przydomek
-Beaumont prężnie działa Dom Polonii
„Pollackenklub” – grało w nim bowiem
wielu Polaków. r
(Maison de la Polonia), pielęgnując także

W

– zaprzyjaźniły się i przyjaźń ta trwa
nadal. Postanowiły odświeżyć historię,
dzięki której tak naprawdę mogły się poznać. Dotarły do źródeł, do potomków
ratowników i ofiar francuskich, to było
duże wydarzenie w historii obu miast.
O ich poszukiwaniach opowiada film
dokumentalny niezależnej dziennikarki niemieckiej Moniki Siegfried-Hagenow,
przygotowany dla telewizji WDR, zatytułowany właśnie „Kumpel ist Kumpel!”
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Polski akcent

W

kopalniach Pas-de-Calais,
jak i Zagłębia Ruhry pracowali także Polacy. Do Francji
emigrowali od czasów napoleońskich,
jednak największą falę emigracyjną
spowodowała I wojna światowa. Francuzom brakowało rąk do pracy – głównie w kopalniach Pas-de-Calais. W 1919
roku do Polski przyjechały francuskie
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Siostra Marta

z Zambii
Tekst Stefan Truszczyński

Z lubelskiej wsi, przez klasztor Służebnic Maryjnych od wieków
służących Bogu, ludziom w Starej Wsi koło Brzozowa, do gorącej,
czarnej Afryki, do Zambii i w dodatku do najtrudniejszej w tym
kraju parafii, do której dojechać można jedynie drogą po pochyłej
skale, regionu strasznej muchy tse-tse i szalejących malarycznych komarów.
Siostra Marta Górska przepracowała
tam trzydzieści lat.
Ukąszona jadem skrytobójczego
owada, tak jak wszyscy chorzy na nieuleczalną w praktyce malarię, przez
całe życie cierpiała co jakiś czas przez
kilka dni, ale nigdy się nie poddała. Nie

Siostra Marta Górska
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zrezygnowała z podjętej misji. Codziennie pod jej szpitalikiem przy historycznym, bo zbudowanym przez misjonarzy
ponad 100 lat temu w Chingombe, zjawiają się jak duchy kobiety z dziećmi na
rękach, wykończone wielokilometrową
drogą przez gorący busz. 

SDP o poświęceniu

S

iostra Marta, która cierpi na powracające ataki malarii nawet
w gorączce, wstrząsana torsjami,
nigdy żadnej z tych biednych matek nie
odmówiła pomocy. Szły więc do niej
z odległych wiosek, bo ta biała kobieta
z dalekiego kraju nie tylko mówiła im
o Bogu, ale i skutecznie leczyła.
Jakaż to siła ogromna, jakiż upór
i determinacja. A do tego zawsze
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promienny uśmiech, prawdziwa miłość
do drugiego człowieka.
Z Włodzimierzem Gołaszewskim,
Jackiem Mierosławskim, Markiem Królem i Andrzejem Lożyńskim, kręcąc filmy
dokumentalne o polskich misjonarzach
dla Telewizji Polskiej, przejechaliśmy
i przelecieliśmy małymi samolotami tysiące kilometrów. Było to w północnej
Kanadzie, w Peru i Brazylii. Płynąc barką

W Afryce, czarnej
i gorącej, na
Madagaskarze
wstrząsanym
wówczas buntem
zdesperowanych
ludzi, chowając się
przed kamieniami
miotanymi
na ulicach
Johannesburga,
mogliśmy również
poznać z bliska
pracę duchownych
przybyłych z Polski.

księdza Józefa Maślanki po Rio Negro, chodząc
po zdradliwych zaułkach faweli – dzielnicy
biedy w Rio de Janeiro,
patrząc na wypędzane pod karabinami
tłumy biedaków z ich utkanych prowizorycznie kartonowych domów w interiorze, poznawaliśmy wspaniałych księży i siostry zakonne. W Afryce, czarnej
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Ksiądz Józef Maślanka

i gorącej, na Madagaskarze wstrząsanym
wówczas buntem zdesperowanych ludzi, chowając się przed kamieniami miotanymi na
ulicach Johannesburga, mogliśmy również
poznać z bliska pracę
duchownych przybyłych z Polski. Jest ich
dziś dokładnie dwa tysiące czterech w dziewięćdziesięciu misjach
katolickich na całym
świecie. To niezwykle
odważni i prawi ludzie. Siostra Marta pracowała w parafii proboszcza Marcelego Prawicy, księdza rodem z Kazimierza nad Wisłą.
Ten niezwykły kapłan, silny mężczyzna, myśliwy – idąc po kilkadziesiąt 
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kilometrów do wiernych swojej ogromnej parafii, polował po drodze, by zanieść głodnym i chorym pożywienie.
Gdy ksiądz Marcel z tragarzami wędrował przez kilka dni przez busz, siostra
Marta pilnowała misjonarskiej placówki.
Potrafi jeździć pojazdami nawet bardzo
dużymi i wszystkim, co napędza silnik
na dwa czy też cztery koła. Obsługuje
radiostację – po angielsku, francusku
i swahili. Wszyscy ją tam znają i szanują.
robna kobieta, niezwykle energiczna i przedsiębiorcza. Ta zakonnica w habicie służebniczki
maryjnej dawała i daje sobie przez kilkadziesiąt lat radę. Podejmuje kolejne
wyzwania, stawiana jest przez kościelne

D

władze zawsze tam, gdzie najtrudniej,
gdzie trzeba z jednej strony niezwykłej siły i odporności, a z drugiej wyrozumiałości i miłości bliźniego. W ubiegłym roku ksiądz Marcel przyjechał na
urlop do Polski. Oczywiście do rodzinnego Kazimierza nad Wisłą. Ale nie był
to człowiek odpoczynku. Zgłosił się zaraz do miejscowego proboszcza z propozycją spowiadania ludzi. Wyznaczono mu konfesjonał w przepięknym, ale
zimnym kościele, w kazimierzowskiej
farze. Niestety, ksiądz się przeziębił.

Jest jednoosobową
służbą zdrowia,
pielęgniarką, sama
jedna w liczącym
ponad ośmiuset
uczniów w męskim
zespole szkół
podstawowych
i średnich.

Wieloletni pobyt w gorącej Afryce i kontrast
jesiennych temperatur zrobiły swoje. Odwiedził jeszcze kilku
przyjaciół z dawnych lat, m.in. z seminarium, ale była to ostatnia podróż pracowitego księdza. Zmarł nagle – tak jak
żył – w biegu, nie dokończył realizacji
różnych planów.
Siostra Marta Górska również co kilka lat odwiedza Polskę. Spotyka się ze
swoim bratem, z siostrami w klasztorze
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w Starej Wsi. W tym roku również przyjechała,
a potem przejechała ojczyznę wzdłuż i wszerz,
po to – jak powiedziała
– by naładować akumulatory. I wróciła
znowu do Zambii. Na kolejną placówkę, jaką wyznaczyła jej tamtejsza kościelna władza. Jest jednoosobową służbą zdrowia, pielęgniarką, sama jedna
w liczącym ponad ośmiuset uczniów
w męskim zespole szkół podstawowych
i średnich. Jak to się mówi – czuwa 
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nad zdrowiem – to znaczy opatruje
chłopców po wypadkach, uczy zdrowotnego abc, prowadzi rozmaite kółka zainteresowań. Siostra potrafi skutecznie zdobywać leki, jeżdżąc po nie
nawet kilkaset kilometrów do stolicy
Zambii Lusaki. Potrafi wyrywać fundusze na leczenie uczniów. Towarzyszyła
w transporcie lotniczym chorego chłopca, zdobywszy przedtem pieniądze na
benzynę. Niektórych ze swoich podopiecznych wyciągnęła z paskudnych
chorób, a nawet kalectwa. Między innymi
doprowadziła do operacji, bardzo drogiej,
z funduszy ONZ-owskich chłopca kalekę

porzuconego przez rodziców
i skazanego na śmierć. Rodzina uznała, że nie będzie
się zajmować dzieckiem
z krótszą nogą i garbem. Po
latach walki naprawdę heroicznej i nieustępliwej, po
przekonaniu lekarzy wyleczyła małego ucznia, który
skończył szkołę, zdał maturę
celująco i wybiera się teraz
na studia medyczne. Będzie
to na pewno wspaniały lekarz. Jako dziecko nie miał
szczęścia, ale trafiła się służebniczka spod Bieszczad
i go uratowała. Wierzyła,
walczyła i ocaliła życie.
Jej samej życie jest niezwykłe. Płyniemy czółnem

Misjonarze to kropla
w morzu potrzeb.
Z ich głębokiej wiary
płynie siła przetrwania
na rubieżach świata,
wśród opuszczonych,
zawiedzionych, chorych
– również i trędowatych.

przez ogromne jezioro. Tutaj w sferze
równikowej życie
budzi się dokładnie o szóstej rano
i gaśnie o osiemnastej. Przez dwanaście godzin kraj zalewa słońce. Zielone wzgórza Afryki – to
Hemingway. Nikt nie może pozostać
obojętnym na ten ląd czarnym zwany,
niepowtarzalny i wielki. Żyją tu wielkie
społeczności w skrajnie trudnych warunkach, a cała ludzkość – ponad siedem
miliardów mieszkańców Ziemi – jakby
zapomniała, że to ich kolebka. Nikt tak
dobrze jak misjonarki i misjonarze nie
rozumie potrzeb i dramatów Afrykańczyków. Uciekają teraz w rozpaczy, tonąc w morzu i wędrując wzdłuż zasieków kolczastych płotów. Bogata północ,
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Rosja, Chiny i zarozumiała Europa dużo gada, ale naprawdę neokolonizatorzy
widzą w Afryce tylko wielkie zasoby
surowcowe, bogactwa naturalne. Faceci w białych kołnierzykach kombinują,
jakby to tanio posiąść.
isjonarze to kropla w morzu
potrzeb. Z ich głębokiej wiary
płynie siła przetrwania na rubieżach świata, wśród opuszczonych, zawiedzionych, chorych – również i trędowatych. Wolontariat z krzyżem na
piersiach to pierwszy szereg ludzi pomagających. Stoi w nim od czterdziestu
lat siostra Marta Górska. Nasza rodaczka
ze Starej Wsi pod Brzozowem. Dobrze
nas reprezentuje. Szczęść Boże! r

M
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Jak pokazać
swoje państwo
w mediach

Radomyśl
(Radomyshl – położone
siedemdziesiąt
kilometrów od
Żytomierza) –
piętnastotysięczne,
niegdyś powiatowe
miasteczko,
w którym mieści się
dziewiętnastowieczny
młyn nazywany zamkiem.
Młyn zbudowano na
ruinach dawnej papierni,
jaką kazał wybudować
archimandryta Ławry
Peczerskiej w roku 1612.
Mieści się tutaj jedyne na
świecie muzeum ikony
domowej. Wśród zbiorów
są takie perełki, jak:
uśmiechnięty Chrystus,
Matka Boża o trzech
rękach czy Matka Boża
karmiąca piersią.
W odtworzonej papierni
turyści własnoręcznie
mogą wytwarzać papier
czerpany.

Tekst i fotografie: Andrzej Klimczak

U

kraińcy pragną pokazać swój kraj
inaczej, niż widzą go współcześnie
obcokrajowcy. Podjęli próbę pokazania
państwa poprzez pryzmat historii
często bardzo skomplikowanej.
Dzisiaj Ukraina jest uważana
powszechnie za kraj niebezpieczny,
gdzie z jednej strony toczy się wojna, a z drugiej na
turystę czyhają niebezpieczeństwa związane z malejącą,
ale wciąż znaczną, korupcją. Na dodatek w europejskich
mediach coraz częściej słychać propagandowe głosy
przestrzegające przed narastającym nacjonalizmem
i faszyzmem. Ta wizja Ukrainy nie jest jednak do końca
uzasadniona. To prawda, trwa wojna, ale w dalekich,
wschodnich rejonach. Istnieje korupcja, lecz dotyczy
przede wszystkim sytuacji gospodarczo-politycznych.
Turysta może spotkać się z jej przejawami, wtedy gdy
jedzie własnym samochodem a policja, która podobno
nie bierze łapówek (w hrywnach), próbuje mu wmówić,
że popełnił wykroczenie. Ale i w tym przypadku
zdecydowana odmowa powinna zniechęcić nieuczciwych
stróżów prawa. A co do groźnego nacjonalizmu
i faszyzmu, to tę narrację znamy z własnego podwórka.
Ludzie przyjmują tutaj Polaków nadal serdecznie.
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istopadowy wyjazd dla mediów,
zorganizowany przez Kijowski
Press Klub oraz Ministerstwo Polityki Informacyjnej miał na celu pokazanie
zagranicznym dziennikarzom, że Ukraina to kraj przygotowany na przyjęcie turystów, którym oferuje się wiele atrakcji,

a przede wszystkim wspaniałą gościnność i jeszcze wspanialszą kuchnię.
Ponad tysiąc kilometrów od Kijowa
przez Radomyśl, Dubno po Kamieniec
Podolski. To trasa, którą wspólnie przemierzali dziennikarze z Polski, Ukrainy,
Serbii, Litwy, Estonii i Egiptu.

Zamek
w Dubnie
na Wołyniu

Roman Peresunko,

zastępca przewodniczącego Kijowskiego Press Klubu:
– W zeszłym roku, po raz pierwszy organizowaliśmy wraz z Ministerstwem Rozwoju
i Handlu press tour dla zagranicznych dziennikarzy. Promocja Ukrainy to szerokie pojęcie.
Moim zdaniem potrzeba bardzo zróżnicowanych działań, aby skutecznie to robić. Dlatego
uważamy, że press tour jest najlepszym rozwiązaniem. Ludzie, których tutaj zapraszamy,
mogą na własne oczy zobaczyć Ukrainę, przekonać się, w jakim stanie są drogi, obserwować, jak żyją ludzie, wypróbować wszelkich turystycznych możliwości. I nieważne, czy ci ludzie będą pisać wielkie artykuły, czy tylko będą opowiadać o Ukrainie swoim znajomym,
to pewne, że będą przekazywać obiektywną informację o tym, co zobaczyli na własne oczy.
Chcemy zwrócić uwagę dziennikarzy na dwa aspekty, pierwszy to ten turystyczny, a drugi
dedykujemy bezpieczeństwu.
Ten ostatni jest dla nas ważny ze względu na fakt, że poza granicami kraju pojawia
się bardzo dużo negatywnych informacji na temat Ukrainy. Uczestnicy press tour mogą zobaczyć na własne oczy, że nie strzelamy tutaj na ulicach jeden do drugiego, że nie prowadzimy wojny domowej.
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Ciekawa propozycja
zwiedzania zamku
Ostrogskich polegająca na
czynnym uczestnictwie
w nocnej inscenizacji przy
świetle lamp naftowych
i pochodni. Muzealni aktorzy,
w strojach z epoki, zapraszają
do zamkowych lochów
na spotkanie z duchami.
Inscenizację kończy bal,
na który turyści dojeżdżają
karetą.

Anton Shemyzenko

Freelancer pracujący dla tygodnika
„Kraina” dla „Codziennej Gazety
Po Ukraińsku” i portalu „Babel”:

– Zazwyczaj sam podróżuję po różnych miejscach mojego kraju lub za granicą. Press tour łączy
ze sobą kilka pozytywnych aspektów. Oferuje kilka
compaktowych tematów dedykowanych dziennikarzom. Niestety, nie możemy w tak krótkim czasie
poczuć miejscowego klimatu czy charakteru społeczności. To można poznać, jedynie siedząc wiele
dni z gospodarzami pod dachem chaty i pijąc z nimi wódkę.
Co chciałbym przekazać ludziom za granicą
o moim kraju? Tutaj musiałbym podzielić odpowiedź
na dwie płaszczyzny. Jako patriota chciałbym, aby za
granicą postrzegano Ukrainę jako piękny i pokojowo
nastawiony kraj, perspektywiczny i pełen nadziei dla
tych, którzy chcą z nią współpracować.
Jako dziennikarz chciałbym, aby obcokrajowcy
poznali prawdziwe życie na Ukrainie w różnych jego przejawach.

Lwów
Lwów – Tym razem
była to wyprawa po
Lwowie z „nocną wartą”
– przewodnikami
w średniowiecznych
strojach straży
miejskiej, którzy
opowiadają historię
miasta przeplataną
inscenizacjami.

podróże SDP
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Maryna Kluczkivska
Agencja Informacyjna Ukrinform:

– W sferze informacyjnej pojawiają się materiały, które nie zawsze pozytywnie przedstawiają relacje pomiędzy Ukrainą a Polską. Szczególnie jeśli chodzi o tematy mające podtekst historyczny. Dlatego potrzebne są osobiste kontakty, tak jak podczas tego press tour,
gdzie możemy rozmawiać szczerze o naszych wyobrażeniach o sąsiadach i stereotypach.
Bardzo bym chciała, aby w Polsce ludzie przekonali się o naszym pozytywnym stosunku do
nich. Wiemy, jak wielu Ukraińców pracuje i studiuje w Polsce. Dlatego tak ważnym jest to,
żebyśmy osobiście przekonywali się o wzajemnych pozytywnych relacjach, a nie ufali bezgranicznie informacjom, jakie pojawiają się w przestrzeni medialnej. Myślę, że press tour
może posłużyć też utrzymaniu kontaktów pomiędzy dziennikarzami i wzajemnej wymianie
informacji na tematy pojawiające się w mediach, tak aby stawały się one rzetelne.

Mykhajlo Zahorovsky

Przedstawiciel Ministerstwa Polityki Informacyjnej:

– Po raz pierwszy nasze ministerstwo uczestniczyło w organizacji takiego przedsięwzięcia dla dziennikarzy. Może dlatego, że należy ono do najmłodszych ministerstw na
Ukrainie. Uważamy, że taki wyjazd dla dziennikarzy jest najbardziej efektywny, jeśli chodzi o jego skuteczność. Wszak oni przekonają się na własne oczy o uroku i atrakcyjności
kraju, gościnności ludzi i o tym wszystkim opowiedzą w swych tekstach tysiącom, a może
nawet milionom ludzi.
Szczególny akcent kładziemy na to, żeby pokazać, że Ukraina jest krajem bezpiecznym
dla turystów. Po roku 2014, często obserwujemy w zagranicznych mediach informacje powielane z rosyjskich agencji informacyjnych, które stwierdzają, że na Ukrainie jest niebezpiecznie, że tutaj dominuje faszyzm, nacjonalizm, że tutaj nie warto przyjeżdżać, bo nie
jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa turystom czy dziennikarzom. To, co zagraniczni
dziennikarze zobaczyli podczas tego wyjazdu, zapewne zaprzeczy takim opiniom.
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Aleksandra Butova

Agencja Informacyjna Ukrinform:

Kamieniec Podolski
Niegdyś pilnie strzeżone i bronione drzwi do Europy. Dzisiaj jedno
z najbardziej rozpoznawalnych miejsc turystycznych, gdzie oprócz
zwiedzania można wypróbować swych umiejętności w strzelaniu
z łuku lub lepieniu garnków z gliny.
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– Aby budować dobre relacje międzynarodowe, należy się
spotykać i rozmawiać. Ludzie, a w szczególności dziennikarze
z Polski, powinni częściej przyjeżdżać na Ukrainę, żeby na własne
oczy zobaczyć, jak tutaj się żyje i jak się odnosi do obcokrajowców.
Tylko osobiście można się przekonać, że społeczeństwo ukraińskie
pozytywnie odnosi się do Polski i Polaków.
Nasze narody muszą wiedzieć, że komuś zależy na konfliktach, dlatego karmi się
nas propagandą. Trudno się dziwić, że ludzie poza granicami kraju jej ulegają, gdy
nawet w mojej rodzinie zdarzył się przypadek zerwania kontaktów z nami przez ciotkę
z obwodu Ługańskiego, która uległa rosyjskim, medialnym przekazom w pierwszym
roku trwania wojny i uważa, że poza jej obwodem zaczyna się już tylko terytorium
banderowców.
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Pamięci

dziennikarzy
spoczywających
na lwowskich
nekropoliach
Tekst Jolanta Danak-Gajda

Jolanta Danak-Gajda

Ocalić od zapomnienia

W

Odnajdywanie grobów polskich dziennikarzy na cmentarzu
Łyczakowskim przypomina chwilami pracę detektywa, jest też
doskonałą lekcją historii. Najbardziej fascynującym zajęciem jest
jednak zagłębianie się w losy polskiej prasy wydawanej niegdyś
we Lwowie i życiorysy ludzi, którzy ją tworzyli…
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drugiej połowie XIX wieku, w dobie autonomii galicyjskiej Lwów był prężnym
ośrodkiem kulturalnym, intelektualnym, myśli społecznej. Ścierały się tu
różne prądy i idee. Był przede wszystkim
miastem wielonarodowościowym, gdzie
obok siebie żyli Polacy oraz mocno spolonizowani Ukraińcy, Ormianie, Żydzi,
Austriacy, Węgrzy i Czesi.
Lwów posiadał bardzo prężne środowisko dziennikarskie, istniało wiele tytułów, w różnych językach, ale
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przede wszystkim w polskim. Jak wyliczono, w latach 1864–1918 wychodziło
we Lwowie blisko tysiąc tytułów prasowych tylko w języku polskim. Pod względem liczby wydawanych w Galicji pism,
Lwów wyprzedzał Kraków i inne ośrodki.
Dziennikarstwem zajmowali się nie tylko żurnaliści, ale też literaci, naukowcy
oraz przedstawiciele różnych grup zawodowych – od rolników i nauczycieli
po np. kolejarzy.
Ich groby znajdują się na lwowskiej
nekropolii. Na cmentarzu Łyczakowskim
pochowanych jest ponad 50 polskich
dziennikarzy przedwojennych gazet 
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Znalezienie mogił było iście detektywistyczną
pracą. W archiwum cmentarnym są zaznaczone jedynie numery pól, gdzie
znajdują się groby. Inicjatorom akcji udało się odszukać prawie wszystkie
mogiły, zidentyfikowane
przez prof. Stanisława Nicieję w jego publikacjach.
Pomogli im dobrzy ludzie
pracujący w archiwum,
a szczególnie Pani Anna
Hoszko, przewodniczka po
Łyczakowie, która również
interesowała się dziennikarskimi grobami.
ajwięcej problemów sprawiło odnalezienie
grobowca Tadeusza Romanowicza – powstańca styczniowego, polityka i publicysty. Wiadomo
było, w którym polu jest
pochowany. Razem z młodzieżą szkolną ze Stalowej
Woli przeszukano grób po
grobie i nie udało się znaleźć. Dopiero później okazało się w czym problem.
Otóż grobowiec jest, ale
są w nim pochowani obcy
ludzie – Ukraińcy. Pracownik archiwum przedstawił przedwojenne zdjęcie grobowca, z którego w latach
40. XX w. usunięto szczątki Romanowicza, z pomnika zniknęły napisy oraz
metalowa płaskorzeźba z jego podobizną. „Nowi właściciele” grobowca pozostawili jednak z boku na cokole napis

N

i czasopism. Dziewięć lat temu opieki
nad ich mogiłami podjął się społeczny
komitet utworzony przez dziennikarzy Polskiego Radia Rzeszów, od kilku
lat działający pod patronatem i współdziałający ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich.
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„Staraniem przyjaciół i towarzyszy pracy” i nazwisko twórcy H. Perier. To był
koronny dowód, że tutaj właśnie był poszukiwany grobowiec.
Romanowicz, jak wszyscy ówcześni dziennikarze, był wielkim patriotą.
Zaraz po maturze w 1861 roku zajął się

i działalności politycznej. Związał się
z Towarzystwem Narodowo-Demokratycznym. Był pięciokrotnie wybierany reprezentantem Sejmu Krajowego Galicji.
Od 1889 roku zasiadał w Wydziale Krajowym, a w 1901 roku został członkiem
Rady Państwa w Wiedniu.

Inicjatorom akcji udało się odszukać prawie wszystkie
mogiły, zidentyfikowane przez prof. Stanisława
Nicieję w jego publikacjach. Pomogli im dobrzy ludzie
pracujący w archiwum, a szczególnie Pani Anna
Hoszko, przewodniczka po Łyczakowie, która również
interesowała się dziennikarskimi grobami.
działalnością dziennikarską, wydając patriotyczne pisma, za co trafił do aresztu.
Rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim, ale nie było mu dane zostać prawnikiem, bowiem wybuchło powstanie styczniowe. Romanowicz
wstąpił do oddziału powstańczego, dowodzonego przez bohatera spod Olszynki Grochowskiej płk. Leona Czechowskiego. Za udział w powstaniu znów trafił
do więzienia. Dwa lata spędził w twierdzy w Ołomuńcu, a gdy wrócił do Lwowa, do reszty oddał się dziennikarstwu

Publikował w wielu pismach galicyjskich, m.in. w „Tygodniku Naukowym
i Literackim”, „Dzienniku Lwowskim”,
„Dzienniku Polskim”, „Gazecie Literackiej”, „Nowinach”, oraz we własnym
piśmie „Gmina”. Był współzałożycielem w Krakowie w 1882 r., razem z Adamem Asnykiem i Tadeuszem Rutkowskim, dziennika „Nowa Reforma”, głosząc
idee neoromantyczne. Zmarł we Lwowie
w 1904 roku. Choć nie zachowały się jego
prochy, upamiętniają go ulice nazwane
jego imieniem w Krakowie i Tarnowie. 
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W

ubiegłym roku grupa dziennikarzy, która przed dniem
Wszystkich Świętych porządkowała groby, natrafiła na grób Leszka
Wiśniowskiego. To wyjątkowy bohater.
Jak czytamy na tablicy nagrobnej, urodził się w Samborze w 1831 roku. Był
oficerem Legionu Polskiego w 1848 roku w powstaniu węgierskim, uchodźcą

J

Ani profesor Stanisław Nicieja, ani
Pani Anna Hoszko nie podali wszystkich
nazwisk dziennikarzy pochowanych na
Łyczakowie. Co roku odnajdywane są
nowe i tak w ostatnich latach natrafiono
na trzy groby, o których nie było dotychczas żadnej wiedzy.
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ednym z odnalezionych grobów była mogiła Edmunda Kolbuszowskiego. Urodził się
w 1865 roku na Wołyniu.
Jego rodzina za aktywny
udział w powstaniu styczniowym, musiała uciekać
z Rosji i kupiła majątek
koło Rawy Ruskiej w Galicji. Kolbuszowski już
podczas studiów medycznych w Wiedniu związał
się z ruchem socjalistycznym. Przerwał studia i we
Lwowie zajął się dziennikarstwem. Pisywał do
lwowskiego „Przeglądu”
i „Dziennika Polskiego,
warszawskiego pisma
„Wiek”, krakowskiego
„Głosu Narodu”, „Łowcy
Polskiego”, a nawet tygodnika satyrycznego „Śmigus” wydawanego przez Aleksandra Milskiego. Ponadto pracował w lwowskim oddziale
Austriackiego Biura Korespondencyjnego w Wiedniu, a w 1918 roku był współtwórcą późniejszej Polskiej Agencji Telegraficznej. Jego syn Władysław zginął

W ubiegłym roku grupa dziennikarzy, która przed dniem
Wszystkich Świętych porządkowała groby, natrafiła na
grób Leszka Wiśniowskiego. To wyjątkowy bohater.
w obronie Lwowa w 1918 roku, a on sam
zmarł niespełna rok później. W grobowcu
w polu 14. pochowany jest jego teść Mieczysław Dzikowski, również dziennikarz.

i obywatelem Republiki Szwajcarskiej,
założycielem i redaktorem „Gazety Krajowej” we Lwowie w 1862 roku. Po wybuchu powstania styczniowego został 

projekty SDP
dowódcą oddziału powstańczego. Został
rozstrzelany przez Moskali we Włodzimierzu 27 listopada 1863 roku. Z innych
źródeł dowiadujemy się, że w powstaniu
węgierskim był adiutantem generała Józefa Bema. Trafił do kompanii karnej,
skąd uciekł do Francji i tam skończył
studia inżynierskie. Potem budował ko-

projekty SDP
Studiował prawo we Lwowie, pracował
na kolei jako inspektor, a potem radca
– co zostało odnotowane na jego grobowcu – „starszy radca PKP”. Nie ma
tam natomiast żadnego śladu mówiącego o jego działalności sportowej, choć
przez cztery lata do 1899 roku wydawał
dwutygodnik sportowy „Koło” – jedno

W tym roku również udało się ustalić miejsce pochówku
Kazimierza Hemerlinga, działacza społecznego
i sportowego, wydawcę i jednego z pierwszych
dziennikarzy sportowych.
lej żelazną w Kongresówce. Żył 32 lata
i jak na tak krótkie życie – życiorys miał
bogaty.
Na liście nazwisk dziennikarzy pochowanych na Łyczakowie w tym roku
przybył Jan Kisielewski urodzony w 1908
roku, dziennikarz „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, podporucznik rezerwy
Wojska Polskiego, zmarły w 1937 roku. Tyle wiemy o nim z nagrobka, inne źródła
milczą, ale samo nazwisko wskazuje, że
może pochodzić z „tych” Kisielewskich co
słynny Stefan, którego ród wywodzi się
przecież ze Lwowa, a jego dziadek miał
z trzema żonami 19 dzieci.
tym roku również udało się
ustalić miejsce pochówku
Kazimierza Hemerlinga, działacza społecznego i sportowego, wydawcę i jednego z pierwszych dziennikarzy
sportowych. Urodził się w Przemyślu
w 1859, od najmłodszych lat uprawiał
wiele dyscyplin sportowych – gimnastykę, pływanie, kolarstwo, łyżwiarstwo.

W
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z pierwszych polskich czasopism sportowych i relacjonował V Igrzyska Olimpijskie w Sztokholmie w 1912 roku.
Hemerling tworzył też „Gazetę Sportową” i pisał informacje sportowe do
lwowskiego dziennika „Słowo Polskie”.
Był współzałożycielem Towarzystwa
Zabaw Ruchowych, które propagowało
sport wśród młodzieży i zorganizowało Pierwsze Polskie Igrzyska Sportowe.

Współtworzył w 1924 roku Koło Dziennikarzy Sportowych we Lwowie.
To tylko wybrane nazwiska lwowskich dziennikarzy, których pamięć
chcemy przywrócić współczesnym pokoleniom. Jakie mieli problemy, o czym
pisali i czy rzeczywiście najlepsze ich
teksty powstawały, gdy pili na umór
i odurzali się amoniakiem – to temat
na dłuższą pracę. r
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Niektórzy
odsiadywali
wieloletnie wyroki.
Inni byli porywani
i torturowani. Wszyscy
żyli w ciągłym zagrożeniu.
Dziennikarze, graficy,
drukarze i kolporterzy,
którzy postanowili
przeciwstawiać się
komunistycznemu
systemowi,
wprowadzonemu w Polsce
siłą po roku 1945. Wiedzieli,
że ich odwaga może
kosztować drogo a mimo
to prowadzili swoją własną
wojnę, mając nadzieję,
że będzie ona zwycięska.
I była, może nie do końca,
bo esbecka przeszłość
części liderów opozycji,
kompromisy i układy
z komunistami, infiltracja
Solidarności po roku 1989
przez SB, spowodowały,
że do dzisiaj nasz kraj
i społeczeństwo nie może się
pozbyć niechcianego spadku
po ponurych czasach ZSRR.
FORUM DZIENNIKARZY · 04(128)2018
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iezależne dziennikarstwo nie
powstało po roku 1989. W latach 1944–1953 ukazywały się
w podziemiu antykomunistyczne pisma nielegalnie wydawane i dystrybuowane. W latach 1965–1970 pojawiły się
dwa: „Biuletyn” i „Informator”, wydawane przez nielegalną organizację „Ruch”.
Należy pamiętać, że od czasu ponownego wkroczenia do Polski Armii Czerwonej w roku 1944 funkcjonowała bardzo
mocna partyzantka antykomunistyczna, a ostatni z partyzantów „Lalek” został wytropiony i zamordowany dopiero
w roku 1961.
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto poważniejszą
działalność wydawniczą drugiego obiegu, dochodząc do przekonania, że słowo może być równie niebezpieczne jak

200 tytułów. To był wyraźny
sygnał, że zbliża się w Polsce kolejny zryw narodowy
po protestach w latach 1956,
1968, 1970 i 1976.
Oczywiście wszystko to
działo się w głębokiej konspiracji i z oddechem Służby
Bezpieczeństwa na karku.

„Festiwal
Solidarności”

D
broń palna. Wielu odważnych ludzi podejmowało próby kontestowania reżimowego systemu poprzez wydawanie
niezależnych tytułów prasowych i biuletynów. W połowie lat 70. zaczęto wydawać w miarę regularnie podziemne
pisma związane przede wszystkim ze
środowiskami akademickimi, chociaż
często ich treści dedykowane były „klasie robotniczej”. Liczba nielegalnych tytułów rosła wraz z powstawaniem równie nielegalnych organizacji – Komitet
Obrony Robotników (KOR), Ruch Obrony
Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO),
Konfederacja Polski Niepodległej (KPN).
Te organizacje, do istniejących już pism,
takich jak: „Spotkania”, „Tu Polska”
i „Robotnik”, dodały nowe tytuły: „Opinia”, „Droga”, „Gospodarz”, „Bratniak”,
„Komunikat KOR”. W latach 1976–1980
w podziemiu funkcjonowało już prawie
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rugi obieg – bo tak
nazywano prasę
wychodzącą poza
państwową cenzurą – nabierał dopiero tempa. Nadszedł sierpień 1980 roku.
Strajki i protesty obejmowały cały kraj. Ludzie pragnęli zmian, normalności
i godnego życia. Rodziły się
samoistne pomysły na wyrażenie swojego protestu,
na przekazanie dalej myśli wolności. Najprościej 

FORUM DZIENNIKARZY · 04(128)2018

87

SDP historia

SDP historia

było stworzyć „bibułę”
Ukazywało się w tym
– ulotkę, biuletyn czy
czasie prawie 3 tysiące
Do komisji
w końcu czasopismo.
czasopism. Większość
zakładowych
Dotkliwe braki na rynnadal była edytowana
Solidarności
ku wszelkich artykułów
poza oficjalnymi strukludzie przynosili
wymuszał na ówczesturami państwa.
nych dziennikarzach
Rozpoczęto jedsami materiały
i wydawcach nie lanak
proces legalizacji
drukarskie, papier,
opozycyjnych pism.
da pomysłowości. Tylktórego ciągle
3 kwietnia 1981 roku
ko w latach 1980–1981,
brakowało...
pojawił się pierwszy
okresie zwanym „Festiwalem Solidarności”.
numer tygodnika „Sofunkcjonowało w kralidarność” w nakładzie
500 egzemplarzy. Tygodnik ten jest wyju około 160 wydawnictw, które wydały
ponad 2,5 tysiąca tytułów książek, zakadawany do dzisiaj i od razu zyskał popuzanych dotychczas przez komunistów.
larną nazwę „Tysol”. Polska zachłysnęła się namiastką wolności przełomu lat
1980/1981. Drugoobiegowa prasa i zakazane dotychczas tytuły książkowe były
rozchwytywane do ostatniego egzemplarza. Do komisji zakładowych Solidarności ludzie przynosili sami materiały
drukarskie, papier, którego ciągle brakowało (czasami był to szary papier pakowy, na którym też drukowano), przynosili często ostatnie pieniądze i pracowali
za darmo, mając nadzieję, że zbliżają się
wielkie zmiany, że nadchodzi wolność.
Działały też drukarnie innych organizacji, które powstawały jak grzyby po deszczu. Jednak „Solidarność” zgromadziła
wokół siebie najwięcej ludzi – było ich
w roku 1981 dziesięć milionów! Wszyscy
złaknieni świeżej, prawdziwej informacji
i zakazanych książek. Zapewniała im dostęp do lektury rzesza dziennikarzy – ta
część, która porzuciła reżimowe struktury medialne lub w tych strukturach
zaczęła uprawiać rzetelne dziennikarstwo, ta część dzisiejszych profesjonalistów, która uczyła się dopiero nowego
zawodu niezależnego dziennikarza oraz

pewna część uczestników tego ruchu, jaka
została oddelegowana
przez Służbę Bezpieczeństwa do inwigilacji
wszelkich medialnych
poczynań. Niestety,
ci ostatni przetrwali
wszelkie zawieruchy
historyczne aż do dnia
dzisiejszego.
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586 dni stanu
wojennego
13 grudnia 1981 roku, nielegalnie wprowadzono stan wojenny, który zniesiono
22 lipca 1983 roku. Niektóre jego mechanizmy
utrzymano jednak aż
do roku 1989. Uwięziono ponad 10 tysięcy ludzi. Komuniści złamali wszelkie wcześniej podpisane porozumienia
społeczne. Trwała walka o władzę, a jak
się później okazało, przede wszystkim
o przygotowanie do przemian, które
nadchodziły. Przygotowanie do przejęcia przez postkomunistów, w sposób
nielegalny, państwa w nowej już rzeczywistości lat 90.
pór społeczny trwał od pierwszych godzin stanu wojennego. W ramach protestu strajkowały wielkie zakłady pracy i uczelnie.
Wprowadzono godzinę policyjną. Każdy, kto chciał wyjechać poza miejsce
swojego zamieszkania, musiał uzyskać
specjalną przepustkę. Potworzono wewnętrzne granice pilnowane przez wojsko i milicję. Wśród dziesięciu tysięcy

O

pozbawionych wolności byli też dziennikarze. Ci, którzy pozostali na wolności, doznawali represji, byli weryfikowani i wyrzucani z pracy. W mediach
– w większości – pozostali ci, którzy
zostali objęci operacją o kryptonimie
„Ramzes”. Operacja ta wyłoniła dziennikarzy, którzy bez względu na okoliczności pozostawali wierni komunistycznej huncie.
Komuniści zaczęli wszelkie protesty
tłumić siłowo. Zginęło najpierw dziewięciu górników strajkującej kopalni
„Wujek”. Tylko w okresie 1981–1983, jak
później podawano oficjalnie, zginęło
40 osób. Jednak po wyborach w 1989 roku
Sejmowa Komisja do Zbadania Działalności (komunistycznego) Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, ze 122 badanych
przypadków śmierci opozycjonistów, 
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88 uznała za wynik
drukarnie powstawały
działalności Służby
jak grzyby po deszczu.
Opór społeczny
Bezpieczeństwa. ReszCzęść działała na sprzętrwał od
ta komunistycznych
cie poligraficznym Solipierwszych godzin
zbrodni nadal czeka na
darności i innych opostanu wojennego.
wyjaśnienie.
zycyjnych organizacji,
znany za najktóry udało się ukryć
W ramach protestu
młodszą ofiarę
kilka godzin po wprostrajkowały wielkie
stanu wojennewadzeniu stanu wojenzakłady pracy
go, licealista Emil Piotr
nego. Część była własi uczelnie.
Barchański był wydawcą
nej roboty. Najczęściej
pisma satyryczno-polistosowano sitodruki, do
tycznego „Kabel”. Jego
których używano drewzwłoki znaleziono nad Wisłą 5 czerwca
nianych ram z drobną siatką oraz kawał1982 roku. Utopiono go dwa dni wcześka gumy, którą rozprowadzano farbę.
niej, pozorując nieszczęśliwy wypadek.
Farby również wykonywano domowymi
Do dzisiaj nie wyjaśniono sprawy.
sposobami, mieszając mleko w proszku
Stan wojenny, mnożące się represje
dla dzieci z różnymi barwnikami. Ruszyi zabójstwa nie zlikwidowały drugiego
ła prawdziwa produkcja ulotek, gazetek,
obiegu. Wręcz przeciwnie, terror właksiążek i grafik. Zaczęła działać niezadzy wzmógł jego aktywność. Nielegalne
leżna poczta podziemna posługująca się

SDP historia
21 stycznia 1983 roku został uprowadzony Janusz Krupski, wydający od
roku 1977 pismo społeczno-katolickie
„Spotkania”. Wśród funkcjonariuszy,
którzy go porwali i wywieźli do Puszczy
Kampinowskiej, był jeden z morderców
ks. Jerzego Popiełuszki. Janusza pobito
i oblano żrącym płynem. Sam Krupski
opowiadał mi później: – Esbecy prawdopodobnie myśleli, że mnie zabili, bo
straciłem przytomność. – Janusza uratował miejscowy chłop, który kradł drzewo
w lesie i znalazł nieprzytomnego człowieka. Janusz długo jeszcze chorował
po tym zdarzeniu. Zginął w Smoleńsku
w 2010 roku podczas katastrofy rządowego Tupolewa.
Służba Bezpieczeństwa próbowała wyeliminować tych, którzy parali się działalnością wydawniczą 

U

znaczkami, które często trudno było odróżnić od tych oficjalnych. Wszystko to
wydawano z narażeniem wolności lub
życia ku pokrzepieniu serc.
ydawnictwa podziemne nie
tylko informowały o codzienności w PRL, ale były promotorami przywracania pamięci historycznej. Przypominały i wyjaśniały zbrodnię
w Katyniu, deportacje Polaków na Sybir
czy walkę partyzantki antykomunistycznej w… Angoli.

W

Niepokornych zastraszać
lub likwidować
Po czynach komunistycznych służb
specjalnych można było rozpoznać intencje władzy. Nie tylko ginęli ludzie,
których odwiedzali nocą „nieznani
sprawcy”. Dochodziło do porwań, zabójstw i zastraszeń.
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i dziennikarstwem na rzecz Polski. Jedną z takich osób, które miały zostać zamordowane w ramach operacji Służby
Bezpieczeństwa o kryptonimie „Reszka”, był Piotr Jegliński, współpracujący
z Krupskim. Wyjechał z Polski do Paryża
w roku 1974. Tam założył wydawnictwo
„Editions Spotkania”, które przemycało sprzęt poligraficzny i nielegalne wydawnictwa do Polski i Czechosłowacji.
Akcja przeciw Krupskiemu okazała się
nieudana i skompromitowała Służbę
Bezpieczeństwa.
Opisane powyżej przypadki nie były
odosobnione.

którzy w stanie wo– Jak to niczeNielegalna
jennym uczestniczyli
go? – dopytywał Jasiu
w edytorskich, nielez pierwszej ławki.
działalność
galnych działaniach. Ta
– Niczego! – powtawydawnicza
jego dawna aktywność
rzał Piotr.
osiągała lepsze
zaowocowała zapro– Kłamie! Musiały
statystyki od
być reklamy… – szepszeniem go do współtej legalnej.
tał do kolegów, siadaczesnej szkoły podstaWydawano więcej
wowej, w której uczył
jąc Jasiu.
się jego syn. Piotr zoByć może w ten
pism i książek
stał poproszony, aby
sam
sposób mediali na dodatek
ne pokolenie stanu
opowiedzieć dzieciom
tych najbardziej
wojennego jest trako tamtych czasach.
poszukiwanych,
towane dzisiaj przez
– Były tylko dwa
będących na liście
redakcyjną młodzież.
programy telewizyjcenzury PRL.
Musimy im jednak
ne – opowiadał małym
słuchaczom. – 13 gruduświadamiać, że jedno
nia w telewizji wystąpił
pozostało niezmienne
Jaruzelski, a potem nie było już żadnego
– dążenie do prawdy. To ponadczasowy
obowiązek wszystkich dziennikarzy. r
programu. Nie było niczego.

Drugi obieg lepszy
od pierwszego
Nielegalna działalność wydawnicza
osiągała lepsze statystyki od tej legalnej. Wydawano więcej pism i książek

i na dodatek tych najbardziej poszukiwanych, będących na liście cenzury PRL. Ryzykowali wszyscy drukarze,
którzy nocami za darmo drukowali na
wszystkim, co było dostępne. Dziennikarze, którzy uczestniczyli w wydarzeniach grożących utratą zdrowia lub życia
i cała rzesza kolporterów, którzy narażali się najbardziej. Drukarnie wpadały
czasem w łapy SB, ale na ich miejsce natychmiast powstawały nowe.

A odwaga wtedy kosztowała
drożej niż dzisiaj…

D

la młodego pokolenia dziennikarzy tamte czasy są już zamierzchłą przeszłością, która
nie zawsze znajduje zrozumienie, prawie jak w anegdocie opowiadanej mi
przez jednego z kolegów dziennikarzy,
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Loża profesorska

Loża
ekspercka

Przygotował Profesor TK, @TomieKawakami13

Od wyborów
samorządowych
upłynęło już wiele
czasu, możemy
więc na spokojnie
przyjrzeć się ich
wynikom.

P

yrrusowa wygrana PiS w zacofanych regionach Polski, prestiżowa wygrana opozycji tam, gdzie
promieniuje cywilizacja Zachodu i Niemiec, pokazują nam, jak dokonuje się
reprodukcja wykluczenia cywilizacyjnego. Brak wykształcenia, analfabetyzm,
patologia, przepijanie pieniędzy, wydawanie ich na żywność, a nie pouczające
lektury – kończy się to katastrofą. Jest
oczywiste, że PiS nie doprowadzi do poprawy sytuacji, rozwiązania palących
problemów – i nie o to chodzi, a o to,
by trwać w tej polskiej średniowiecznej beznadziei i być z niej dumnym.
Na szczęście pozostają wielkie miasta,
które promieniują na ten kraj blaskiem
oświeconej europejskości. Być może, jak
gąbka, wchłonęły już one całą wartościową młodzież, która chciała i potrafiła
wyzwolić się z więzów zaściankowego,
polskiego konserwatyzmu! Szkoda tylko,
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że ci młodzi ludzie muszą teraz wstydzić się za swoich rodziców czy dziadków przed kolegami, przełożonymi i całą
demokratyczną Europą.
Wspomniałem już o dużych miastach, do których trzeba, przynajmniej
mentalnie (może to zasługa bliskości
Warszawy) zaliczyć również Legionowo. Wielkomiejski elektorat pokazał,
że dość ma już nieustannego słuchania
o aferach, jakichś reprywatyzacjach czy
wyłudzeniach, molestowaniu pracownic
czy tworzeniu koterii i układów. Wybrano więc takich włodarzy, którzy gwarantują, że podobne tematy nie będą pojawiać się w dominujących przekazach
medialnych. Wybrano rozsądek, spokój
i kontynuację, co gwarantuje zachowanie dorobku ostatnich lat przynajmniej
na poziomie samorządów. Warszawa
– i wiele innych ośrodków, kuźni elit
intelektualnych i biznesowych – może
odetchnąć z ulgą. Tu nie ma żadnego pol
-exit. My pozostajemy w Europie!
Wygrana opozycji jest tym bardziej
miażdżąca, że odbyła się w warunkach
autorytarnych, niedemokratycznych,
w kraju na krawędzi dyktatury. Zaś demokratyczna wygrana z dyktaturą, niewahającą się, jak wiemy, fałszować wyborów, liczy się podwójnie. r

W tym roku świętujemy
tzw. „stulecie odzyskania
niepodległości”. Czy
jednak faktycznie mamy
co świętować? Czy nie
zachowujemy się jak dzieciak,
który, choć z płaczem wrócił
do rodziców, świętuje
regularnie rocznice swojej
ucieczki z domu, nieudanej
i krótkotrwałej?
Dr Gertruda Szwabacha, Instytut
Globocnika:
Polacy to naród ludzi z kompleksami, stąd świętowanie wydarzeń, które
niekoniecznie przyniosły nam prawdziwy sukces. Polacy lubią przedstawiać
1918 rok jako datę graniczną, koniec
niewoli. Czy jednak lepsza okazała się
być głodna, uboga „wolność” (cudzysłów
konieczny) niż „niewola” (znów cudzysłów konieczny) w złotej klatce. Przecież zabory, nawet włączając warunkowo rosyjski, były pewną próbą integracji
ponadnarodowej, wyprzedzającą swój
czas, skażoną oczywiście pełnymi błędami epoki, ale przecież niosącą modernizację. Zobaczmy – koleje, elektryfikacja,
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tramwaje, kanalizacja, to dziedzictwo
czasu, z którym Polska chciała zerwać.
Zerwać z postępem, prądem, higieną?
Cóż, powodzenia!
Dr Czaja Hupka, Instytut Zachodni, Wschodni, Południowy i Północny:
Czy faktycznie okresy zależności od
Niemiec były jednoznacznie złe dla Polski? To duże uproszczenie. Zauważmy,
że każda epoka niemieckiej dominacji
przyniosła skok naprzód w wielu dziedzinach. Nawet okres II wojny światowej, choć oczywiście ten czas oceniamy
krytycznie. Ale spójrzmy, np. tak zwane
„szczekaczki” to tak naprawdę innowacyjna formuła dotarcia do mieszkańca,
obywatela, konsumenta, dziś rozwijana
i praktykowana w oderwaniu od tego kłopotliwego dziedzictwa. Tak, nie wszystko
było złe. Jeśli świętować, to mądrze.
Prof. Grzegorz Aborczy, etyk, teolog:
Niepodległość to wolność. Wolność
dzielimy na wolność „od” i „do”, z niepodległością jest tak samo. Najpełniejsza, najpiękniejsza jest wtedy, gdy sami,
dobrowolnie chcemy ją ofiarować. Najpiękniejszym momentem naszej niepodległości jest każde przekazanie kompetencji organom zewnętrznym, takim
jak Unia Europejska. r
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Przyzwoitość
Im dalej od PRL-u,
tym mniej realnej
wiedzy na jej
temat. Pojęcia
dobra i zła, Nas
i Onych, z dzisiejszej
perspektywy
wydają się jasne
i jednoznaczne.
A nie były.

J

eden z moich mistrzów, nazwiska nie
wymieniam, bo dziś
nikomu bym go nie polecił, mawiał wówczas, że
idąc przez Morze Czerwone, nie sposób się nie
zamoczyć. Tylko że jedni
brną zanurzeni po kostki, inni po szyję i jeszcze
chłepczą. We wczesnym
okresie Polski Ludowej
święci mogli być na emigracji albo pod ziemią,
reszta musiała szukać
jakichś kompromisów.
Nic nie wskazywało, żeby
„przodujący system” miał
pewnego dnia zniknąć,
a w dodatku Lepsze Jutro
mogło okazać się Jeszcze
Gorszym Pojutrzem.
Bycie przyzwoitym dziennikarzem,
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oznaczało w najlepszym
razie unikanie kłamstwa
lub znalezienie jakiejś niszy – sport, przyroda, łamigłówki umysłowe, ciekawostki ze świata nauki,
fantastyka – możliwie
dalekiej od węzłowych
problemów życia bieżącego. Owszem najlepsi
reportażyści łapali życie
na gorąco, dbając wszakże, aby ich wstrząsające
obrazki dotyczyły jedynie
wycinka rzeczywistości
i nie zostały odczytane
przez wnikliwego cenzora
za uogólnienie. Podobnie
działo się z satyrą. Można było chłostać imperialistów i bolączki życia
codziennego albo chować
się za potrójną aluzją.
Recytował Jonasz
Kofta w „Kabarecie Pod
Egidą” – (cytuję z pamięci) „Publiko droga, nie
wierz zaprawdę, że ciebie, miła, nie doceniam,
dałbym ci szczęście, dałbym ci prawdę, a mogę
dać ci do zrozumienia”.
I tak dawano do
zrozumienia, w nielicznych gazetach, w paru

Marcin Wolski
kabaretach typu „Owca”,
„Pod Egidą”, „Salon Niezależnych”, „Sześćdziesiątka” w Trzecim Programie Polskiego Radia…
Bywały niekiedy odważne wystąpienia publiczne, w pamięć zapadły
mi głosy: Jacka Kalabińskiego, Janki Jankowskiej
czy Jana Pietrzaka.
Jeśli istniała jakaś
nieprzekraczalna granica między przyzwoitością a świństwem, była
nią współpraca ze Służbą
Bezpieczeństwa. Tyle że
wiedzieli o niej tylko ci,
co ją podjęli. Drugą linię
wyznaczyła Solidarność,
niczym sakrament chrztu
zmywająca dotychczasowe nieprawości. Wątpiący
otrzymali nadzieję, słabi
– siłę, zagubieni – moc
wspólnoty. Co ciekawe, nastąpiło niezwykłe

przewartościowanie autorytetów – wielu znakomitych dziennikarzy
i felietonistów, od początku stanęło po przeciwnej
stronie barykady. Ludzie,
których wcześniej ceniliśmy za odwagę, albo
przynajmniej inteligencję (KTT, Urban, Passent,
Tym), zdystansowali się
do odnowy. Z biegiem lat
łatwiej było domniemywać dlaczego.

K

olejną próbą stał
się stan wojenny.
Weryfikacja wymagająca odwagi cywilnej w niespotykanym
dotąd wymiarze. I znów
trudno mi oceniać jednoznacznie wszystkich, co
podpisali lojalki, czy dokonali samokrytyki. Nie
każdego było przecież
stać na zmianę zawodu czy emigrację. Każdy
jednak miał do wyboru

uczciwość i łajdactwo.
Rzetelność czy koniunkturalizm?
Skądinąd nie jest
inaczej w wolnym świecie. Tyle że wachlarz
możliwości i niuansów
stał się o wiele bogatszy.
Choć dążenie do prawdy
i wystrzeganie się – jak
śpiewał Przemek Gintrowski – nienawiści, pozostaje podstawą i sensem naszego zawodu. r

Drugą linię wyznaczyła Solidarność, niczym
sakrament chrztu zmywająca dotychczasowe
nieprawości. Wątpiący otrzymali nadzieję, słabi
– siłę, zagubieni – moc wspólnoty. (Nielegalna
w PRL grafika nieznanego autora z roku 1986).
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